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¿Para  qué  sirve  el  Arte?  Para  darnos  la  breve  pero 

fulgurante  ilusión  de  la  camelia,  abriendo  en  el  tiempo 

una brecha emocional que parece  irreductible a  la  lógica 

animal.  ¿Cómo  surge  el Arte? Nace de  la  capacidad que 

tiene  la mente de esculpir el ámbito sensorial. ¿Qué hace 

el Arte  por  nosotros? Da  forma  y  hace  visibles  nuestras 

emociones  y,  al  hacerlo,  les  atribuye  este  sello  de 

eternidad que  llevan todas  las obras que, a través de una 

forma  particular,  saben  encarnar  el  universo  de  los 

afectos humanos.  

Muriel BARBERY, La elegancia del erizo. 
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1 INTRODUCCIÓ 

Les possibilitats expressives que pot arribar a tenir un quadre sempre m’han fascinat. La més 

senzilla de les teles pot transmetre creativitat, bellesa, sentiments i emocions, des del dolor o 

la protesta  fins a  l’alegria o  la  tranquil∙litat. Però,  realment, no és únicament  la bellesa ni  la 

perfecció tècnica el que em genera aquesta admiració, sinó l’expressivitat d’algunes obres. Es 

pot trobar la bellesa en El naixement de Venus de Boticelli o en qualsevol Caravaggio, però jo 

parlo d’altres sensacions. Si en una pintura que pretengui ser una còpia de la realitat ja hi pot 

haver un cúmul de sentiments, en una obra de  les avantguardes del segle XX encara més. La 

gran  innovació  d’aquell  moment  consisteix  en  el  triomf  de  l’expressió  per  sobre  de  la 

representació de la natura. Trobo més fàcil poder captar les intencions personals de l’artista en 

una obra del segle XX que no pas en una Renaixentista o Barroca. Lògicament, aquesta és una 

apreciació  totalment  subjectiva  que  em  provoca  d’una  manera  molt  especial  l’art  de  les 

avantguardes del segle XX. 

Aquesta va ser  la motivació per centrar el meu treball de recerca en un tema relacionat amb 

l’art. Em semblava l’excusa perfecta per fer una incursió en l’art del segle XX i aprendre’n una 

mica més.  El  que  estava  clar  era  que  en  primer  lloc  calia  delimitar  l’objecte  d’estudi. Una 

època, un estil, un pintor...; algun aspecte que fos prou concret com per desenvolupar‐lo en les 

dimensions  d’un  treball  de  recerca  de  batxillerat,  però  que  permetés  alhora  fer  alguna 

aportació personal. En aquest esforç d’anar focalitzant el tema, havia d’escollir entre les meves 

preferències el que s’ajustés a aquestes condicions. Primer de tot, em van venir al cap Vasili 

Kandinsky  i Mark Rothko, dos pintors que sempre m’havien agradat. Però al situar‐los al seu 

estil  i  la  seva  època,  em  vaig  adonar  que  em  trobava  amb  dos  estils  diferents,  encara  que 

semblants,  (l’abstracció  i  l’expressionisme  abstracte)  i  que  a  més  a  més  no  eren  pintors 

coetanis. Davant aquest fet, el meu tutor em va proposar canviar Rothko per Kasimir Malèvitx, 

un pintor aleshores desconegut per mi, que era contemporani a Kandinsky i que amb ell havia 

arribat  a  l’abstracció.  És  així  com  va  quedar  fixat  el  tema  base  del meu  treball  de  recerca: 

l’abstracció amb dos dels seus exponents, Kandinsky i Malèvitx. 

Però  l’objectiu del treball no és estudiar  la pintura abstracta. La seva finalitat és descobrir, a 

través  de  les  trajectòries  individuals  dels  pintors,  quines  motivacions  porten  a  l’artista  a 

abandonar  la  figuració  i entrar en el món de  l’abstracció  i, principalment, què  fa un  cop ha 

arribat a  la pintura abstracta. Què es pot pintar després de  l’abstracció si aquesta sembla un 

cul de sac per la pintura? És el punt més alt de desvinculació de la representació de la realitat? 

El pintor que hi arriba pot expressar a través d’ella tot el que vol? Aconsegueix no tornar als 
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cants  de  sirena  de  la  figuració?  Aquestes  preguntes  s’intentaran  resoldre  amb  l’anàlisi  de 

l’obra i la vida de diversos pintors. Basarem l’anàlisi en Kandinsky i Malèvitx, com a pioners de 

l’abstracció,  i després, per  traslladar els dubtes a  l’actualitat, sumarem els  testimonis de dos 

pintors  del  segle  XXI.  Com  ja  s’ha  dit,  el  treball  se  centra  en  les  trajectòries  artístiques 

individuals dels pintors i no en l’evolució del moviment de l’abstracció com a conjunt.  

Tot  i  que,  a  grans  trets,  l’objectiu  sigui  veure  si  un  cop  assolida  l’abstracció,  el  pintor  és 

consistent  o  no  en  el moviment,  la  recerca  ens  obliga  a  anar molt més  enrere  de  la  seva 

pintura abstracta. Per saber què hi ha després d’una etapa, s’ha de saber com s’hi ha arribat i 

quins elements han influït en el procés. Per tant el primer pas serà establir un context històric i 

artístic  que  ens  situï  Kandinsky  i Malèvitx.  I  un  cop  contextualitzats,  la  segona  tasca  serà 

analitzar el camí individual de l’artista cap a l’abstracció i com ha integrat cada un d’ells en la 

seva obra les condicions del moment. Això es farà mitjançant la revisió bibliogràfica de diferent 

documentació, així com  la  interpretació personal de diferents obres representatives d’aquest 

recorregut particular.  

Identificat el punt d’arribada a l’abstracció, comença la recerca per esbrinar què hi ha després. 

Com  evoluciona  cada  un  dels  artistes  a  partir  d’aquest  punt?  La  perseverança  o 

l’abandonament de  l’abstracció per part de cada pintor serà  la pregunta base del treball. Per 

resoldre‐ho,  ens  servim  també  de  l’anàlisi  de  la  vida  i  les  obres  (sempre  relacionades)  de 

Kandinsky i Malèvitx. 

Tot i el convenciment que cada pintor té una trajectòria única, i més a l’art del segle XX, hi ha 

molts  pintors  que  han  arribat  a  l’abstracció.  Això  ens  porta  a  la  hipòtesi  que  hi  ha  una 

necessitat personal en  cada un d’aquests  artistes de desvincular‐se de  la  figuració. Aquesta 

hipòtesi, lògicament, parteix de la premissa que, per arribar a l’abstracció, cal començar per la 

figuració. A partir d’aquí s’obre el dubte de com viuen els artistes la seva evolució una vegada 

arribats  a  l’abstracció.  Com  a  recerca  final,  hem  volgut  plantejar  aquestes  qüestions  a  dos 

artistes actuals que afegeixen el seu testimoni personal sobre la seva evolució artística. L’accés 

a aquests exemples es realitza a través d’entrevistes personals. 

D’acord amb  les diferents fases d’investigació explicades, el treball consta de quatre parts. La 

primera part ens introdueix al context espai‐temporal en què vivien Kandinsky i Malèvitx, és a 

dir,  l’ambient cultural d’Europa a  inicis del  s. XX. Ens  situa en el context històric, exposa els 

principals canvis en l’art i descriu els centres culturals de l’època. Un cop contextualitzats, ens 

trobem amb  la segona part del projecte, en  la que es fa un petit recorregut per  les obres de 

Kandinsky i de Malèvitx anteriors a la seva primera pintura abstracta.  
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Les obres van acompanyades d’un comentari que consta, en primer  lloc, d’una situació de  la 

pintura en el moment de la seva realització, després d’una anàlisi formal, una de conceptual i, 

finalment, una altra de  tècnica. Aquesta  successió de pintures, ordenades  cronològicament, 

mostren gràficament el camí cap a l’abstracció.  

El tercer apartat, que ha de resoldre  les principals  incògnites plantejades  inicialment, és molt 

semblant en  forma a  l’apartat anterior. Hi ha una  sèrie de comentaris d’obres, però ara, en 

aquestes pintures, els artistes (segueixen sent Kandinsky i Malèvitx) ja han assolit l’abstracció. 

Permeten veure l’evolució individual de cada un dels pintors a partir de l’arribada a l’abstracció 

fins a la seva mort. Amb aquesta part, es tanca l’anàlisi dels dos autors del segle XX i es passa a 

l’últim apartat.  

És en aquest darrer apartat quan es trasllada la investigació a pintors de l’actualitat. L’anàlisi, 

però, és menys exhaustiva que en els dos pintors anteriors. Consta de dues entrevistes a dos 

artistes  d’avui:  Andrés  Saiz  i  Xano  Armenter.  Tant  l’un  com  l’altre  han  començat  pintant 

figuratiu,  han  caminat  fins  a  l’abstracció  i  arribats  a  aquest  punt  han  agafat  dos  camins 

diferents. Tenint  la oportunitat de poder contactar amb ells  i de recollir el seu  testimoni, no 

hem analitzat la seva trajectòria artística a través de les seves obres sinó a través de les seves 

explicacions individuals. Aquestes entrevistes permeten fer un estudi més personal de la seva 

evolució  i no tant  indirecte com s’ha fet amb els altres dos pintors, òbviament, a causa de  la 

impossibilitat d’establir‐hi cap contacte. 
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2 AMBIENT CULTURAL D’EUROPA  A INICIS DEL SEGLE XX 

2.1 CONTEXT HISTÒRIC 

Abans d’analitzar  les trajectòries  individuals de cada pintor, els situem en el context històric. 

Tant Malèvitx  com  Kandinsky  són originaris de Rússia, però no  ens  centrem només  amb  el 

context històric rus, sinó que analitzem les característiques de l’Europa de finals del segle XIX i 

principis  del  segle  XX. Dividim  les  característiques  segons  l’àmbit  al  que  pertanyen:  polític, 

econòmic i social, ideològic i tecnològic i científic.  

PO
LÍ
TI
C 

Primera Guerra Mundial 

La Gran Guerra (1914‐1918) enfronta el bàndol 

aliat (França, Gran Bretanya, Rússia i després Itàlia, 

EEUU i Japó) contra les Potències Centrals 

(Alemanya, Àustria, Turquia i Bulgària).1 

Revolució Russa 

El 1917 la població i l’exèrcit rus es rebel∙len contra 

el règim autoritari del tsar. Les revolucions van ser 

dues: la de febrer, que destitueix el tsar, i la 

d’octubre, de triomf soviètic.2 

Règims totalitaris 

A inicis del segle XX es manifesten radicalment els 

règims totalitaris. El Nazisme alemany, el Feixisme 

italià i el Comunisme s'estenen per Europa.  

EC
O
N
Ò
M
IC
  I
 S
O
CI
A
L  Emigració 

Els corrents migratoris del s. XX tenen, en un inici, 

principalment causes demogràfiques i 

econòmiques (superpoblació rural, baixos salaris 

industrials, atur) i uns anys més tard, causes 

polítiques (emigració jueva i de gent contrària al 

règim). Les migracions es van donar en dues 

direccions: del camp a la ciutat (èxode rural) i 

d’Europa a altres continents.3 

Crisi del 1929 

Durant els  “feliços anys 20”, els EEUU, guanyadors 

de la Gran Guerra sense haver patit desperfectes, 

es converteixen en el primer productor mundial. 

Però arriba el moment en què ja no troben les 

                                                            
1 BARCELÓ, A. i altres. (2008) Història del món contemporani. 
2Idem. 
3SÀPIENS. Ciències socials en xarxa. [en línia ] 
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mateixes facilitats per col∙locar els seus productes. 

D’aquesta manera, l’octubre de 1929 es produeix 

una forta caiguda de la borsa que provoca una crisi 

que afecta mundialment. El Crack del 29, però, no 

afecta Rússia, que cada vegada s’anirà fent més 

poderosa i competitiva. 

ID
EO

LÒ
G
IC
 

Psicoanàlisi de Freud 

Sigmund Freud (1856‐1939), un neuròleg austríac, 

s’oposa al positivisme i elabora les bases de la 

psicoanàlisi. Freud introdueix el concepte de 

l’inconscient, que engloba tots els pensaments 

dels que no som conscients. Els somnis en són el 

millor exemple. Freud desenvolupa un mètode per 

analitzar‐los i per accedir al món de l’inconscient.4 

Filosofia de Nietzche 

La ideologia del filòsof alemany Friedrich Nietzsche 

(1844‐1900) arrela a la població intel∙lectual a 

finals del s. XIX i a inicis del XX. És bàsicament una 

forta crítica als fonaments metafísics i religiosos de 

la cultura occidental. 5 

Novel∙la moderna 

La literatura de l’època canvia radicalment a partir 

de les obres de Marcel Proust (1871‐1922) i James 

Joyce6 (1882‐1941). Proust7 escriu En busca del 

temps perdut i Joyce, Ulisses. Amb aquestes obres 

neix un nou concepte de la literatura amb noves 

tècniques com el monòleg interior. 8 

TE
CN

O
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Nous descobriments9 

‐ Motor d’explosió. 

‐ Teoria de la relativitat. 

‐ Aviació. 

‐ Energia atòmica. 

‐ Mitjans de comunicació: ràdio, telèfon. 

‐ Cinema i fotografia. 

                                                            
4CAPARRÓS, A. (1980).Historia de la Psicologia. 
5FILOXARXA. Nietsche Friedrich. [en línia] 
6BIOGRAFÍAS Y VIDAS. Biografía de James Joyce. [en línia] 
7EL PODER DE LA PALABRA. Marcel Proust. [en línia] 
8MUÑOZ MORATA, A.M; MACIÀ GUILA, J; RIPOLL PEÑA, J.M. (2008) Petjada. 
9ESCOLA DEL TREBALL. Segle XX. [document en línia] 
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2.2 CANVIS I TRANSFORMACIONS EN L’ART DEL S. XX 

A partir de finals del segle XIX comencen a aparèixer, a Europa, moviments que trenquen amb 

l’art acadèmic10. Són entesos  com art modern, un  concepte no  cronològic  sinó estètic.  L’art 

modern  representa una nova manera d’entendre  l’estètica,  la  teoria  i  la  funció de  l’art.  Els 

artistes experimenten amb nous punts de vista, nous materials, noves funcions i noves formes. 

L’art visual  (branca en què arrelen més  les  transformacions)  ja no vol ser una  imitació de  la 

natura. A més a més,  l’aparició de  la fotografia  i el cinema substitueix  la funció que tenien  la 

pintura  i  l’escultura de  representar  la  realitat. El que  fan els artistes és  incorporar  les  seves 

emocions i reflexions a l’obra. S’introdueix en el món de l’art el món interior de l’artista.  

En aquest context de reacció contra l’art considerat estancat i poc original, comencen a néixer 

a Europa les primeres avantguardes.  

Avantguarda és un concepte que apareix en totes les arts: literatura, pintura, música, cinema, 

arquitectura...  El  terme  d’avantguarda  és  un  compost  d’  avançar.  Ja  era  utilitzat  a  l’Època 

Medieval en el llenguatge militar per referir‐se als soldats capdavanters. El segle XIX s’utilitzava 

en sentit figurat. I ja el segle XX es converteix en un terme clau per al món artístic.11 

L’avantguarda artística és  l’acció d’un grup  reduït, una elit, que  s’enfronta a  l’art establert  i 

acceptat  per  la majoria.  Primer  és  rebutjada  socialment  i  l’artista  es  converteix  en  un  geni 

incomprès. Però mica en mica, les avantguardes són assimilades i guanyen públic.12 

Les avantguardes tenen paral∙lelismes amb la política. Cada avantguarda té el seu manifest: un 

text que declara els seus propòsits  i  la seva manera d’actuar. Les nocions bàsiques d’aquest 

manifest són la originalitat i la innovació.  

En el camp de la pintura, el quadre deixa de ser una imitació de la realitat i passa a ser un espai 

bidimensional on experimentar. Es destrueix la perspectiva del Renaixement, els colors no són 

fidels a la natura, s’utilitzen nous materials i apareixen les formes abstractes. 

En l’escultura, s’afegeixen a les tècniques tradicionals noves tècniques i materials inusuals com 

acer,  alumini,  vidre,  formigó...  S’innova  amb  el  volum  en  negatiu  i  amb  jocs  de  llum  i 

transparències. A més  a més,  s’incorpora  el moviment  real,  sigui  per  acció mecànica  o  per 

                                                            
10Estil artístic que es basa en l’ “aplicació a les obres d'art d'un esperit formalista, que substitueix l'expressió 
espontània per una correcció en relació amb les normes artístiques tradicionals, generalment propugnades per les 
acadèmies d'art. “ (Gran Enciclopèdia Catalana). 
11SUAREZ, A. i VIDAL, M. (1988) Història Universal de l’Art: El segle XX. 
12Idem. 
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l’acció de l’aire. La figura humana ja no és el tema central, i un dels temes més representats és 

la màquina.  

L’arquitectura de  les avantguardes va molt vinculada a  les qüestions tecnològiques. L’estímul 

per a construir és  la consciència de  la necessitat d’una arquitectura nova adient a una època 

amb noves prioritats i nous mitjans. Es valora la lluminositat i la ventilació. 

2.3 CENTRES CULTURALS DE L’ÈPOCA 

Els grans canvis en l’art del segle XX tenen lloc bàsicament en dos països. Un d’ells és França, la 

importància del qual es podria  concentrar a París.  L’altre és Alemanya. El primer és, durant 

aquesta  època,  un  país  que  controla,  en  part,  l’hegemonia  europea.  En  canvi  Alemanya, 

després de la Primera Guerra Mundial (1914‐1918), es converteix en el gran perdedor i castigat 

i perd tot el poder que havia tingut fins llavors.  

París  és  la  terra  natal  de  diferents  avantguardes  com  el  fauvisme,  el  cubisme,  l’orfisme,  el 

surrealisme,  el  futurisme...  També  va  ser  el  lloc de  residència de molts pintors  com Degas, 

Monet,  Kandinsky  en  els  seus  últims  anys, Braque, Matisse,  Picasso, Mondrian...13  Era  sens 

dubte el punt de trobada del món artístic, i feia el mateix paper que la Itàlia del Quatrocento i 

el Cinquecento en el Renaixement. Tot i no deixar de ser una ciutat de referència, després de 

les guerres mundials París va perdre importància i el centre cultural es traslladà a Nova York. 

Alemanya és el país on es desenvolupà amb molta força l’expressionisme. Va allotjar els grans 

dos grups d’expressionistes: Die Brücke  (el Pont)  i Der Blaue Reiter  (el genet blau). El primer 

estava format per artistes com Heckel o Kirchner i el segon, per pintors com Kandinsky o Franz 

Marc. 14 

Aquest  país  va  quedar  molt  malmès  després  de  la  Gran  Guerra  i  dins  d’aquest  període 

d’entreguerres van sorgir diverses noves expressions. Una fundació alemanya molt  important 

d’aquesta època és  la Bauhaus. Per desgràcia,  l’arribada del nazisme va acabar amb totes  les 

institucions artístiques del país. El règim declarava  les obres del moment com a  inútils:  les va 

cremar, les va prohibir i fins i tot les va exposar per a ser ridiculitzades. 

   

                                                            
13MORON, M. L’art del segle XX a l’escola. [en línia] 
14ELGER, D. (2007) Expresionismo. Una revolución artística alemana. 
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3 EL CAMÍ A L’ABSTRACCIÓ 

“Des de  sempre, els pintors  i els escultors han  conegut  i utilitzat el poder de  les  línees, els 

volums i els colors per a formar conjunts ordenats i influir sobre la sensibilitat i el pensament. 

Però  no  contemplaven  la  possibilitat  de  dissociar  aquest  poder  evocador,  més  o  menys 

estilitzat,  del  món  visible.  Només  a  partir  de  1910‐1914,  alguns  pintors  d’occident  van 

renunciar a la representació.”15 

L’abstracció  no  és  un  moviment  artístic  sinó  un  corrent  que  renúncia  a  l’ús  de  la  forma 

figurativa. Les formes representades ja no són objectes definits.  

Dins de l’abstracció hi trobem dues modalitats: l’abstracció lírica i l’abstracció geomètrica.  

‐ L’abstracció  lírica consisteix en traços  lliures, formes  inconcretes  i pinzellades particulars de 

l’artista que obren el camí cap a la intuïció. És imperfecta i aparentment desordenada.16 

‐  L’abstracció  geomètrica  té  com  a  precedent  immediat  el  Cubisme.  Consisteix  en  reduir  la 

representació  a una  forma  geomètrica  simple.  És més depuradora  i  radical que  l’abstracció 

lírica.17 

3.1 L’EVOLUCIÓ DE KASIMIR MALÈVITX 

Kasimir Malèvitx  (Kíev, 1879  ‐ Leningrad, 1935) és conegut com a pintor de  l’art abstracte.  I 

especialment  per  haver  creat  el  suprematisme,  un  moviment  d’avantguarda  rus  dins  de 

l’abstracció. Però Malèvitx no va  fer només pintura abstracta des dels  inicis,  sinó que abans 

d’arribar‐hi  va  seguir moltes altres  tendències. Malèvitx  va  ser  influenciat per avantguardes 

com  el  cubisme,  el  futurisme,  el  fauvisme...  a més de  tendències que  es produïen  a Rússia 

abans de  la Primera Guerra Mundial. També el van  influir artistes com Paul Cézanne o Pablo 

Picasso. És a dir que, el pintor va anar experimentant en moltes estètiques (abandonant cada 

vegada més la figuració) abans de trobar la seva pròpia: el suprematisme. El seu primer quadre 

suprematista és Quadrangle de 1915. De tots els seus quadres anteriors a aquest, n’hem  fet 

una divisió en sis etapes pictòriques18. 

La classificació no està basada en criteris cronològics tot  i que hi ha una certa successió en el 

temps entre els diferents apartats. Però hi ha períodes que experimenta amb més d’un estil. 

                                                            
15 Diversos autors. (2006) Enciclopedia Universal Larousse. 
16 Enrique VALDEARCOS. (2007) El arte de vanguardia pictórica (1ª mitad s. XX) [en lína] 
17 Idem. 
18 La divisió ha estat feta seguint la classificació que proposa el llibre Kasimir Malèvitx de la Fundació Caixa 
Catalunya. 
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Les etapes estan separades tenint en compte d’una banda el resultat estètic de les seves obres 

i de  l’altra, en  les  influències d’artistes  i moviments que es poden  identificar en  les obres. De 

cada apartat hem triat un quadre que, segons el meu parer, en  pugui ser representatiu. 

3.1.1 Etapa figurativa‐ impressionista 

Els  quadres  figuratius  són  els  primers  que  va  fer Malèvitx,  igual  que  la majoria  de  pintors. 

Aquests quadres comprenen totes les seves obres de formació que no es poden classificar en 

cap estètica o avantguarda concreta. Malèvitx entra a la primera escola d’art el 1895 (l’Escola 

d’Art  de  Kiev)  per  decisió  pròpia,  ja  que  a  la  seva  família  la  pintura  no  hi  havia  estat mai 

present. El 1904 es muda a Moscou per anar a les classes de l’Escola d’Art Stróganov. A partir 

de 1908 Malèvitx rep classes de Théodore Reberg, el difusor de  l’impressionisme19  francès a 

Rússia20. També estudia a  l’Escola de Pintura, Escultura  i Arquitectura de Moscou, on pintors 

com  Leonid Pasternak  (Odessa, 1862 – Oxford 1945)21  i Konstantin Korovin  (Moscou, 1861‐ 

París, 1939)22 li ensenyen tècniques de pintura impressionistes i post‐ impressionistes23. És per 

això  que,  tot  i  que  Malèvitx  encara  no  havia  començat  a  experimentar  amb  la  pintura 

allunyant‐se  de  la  realitat,  aquests  quadres  també  estan  impregnats  de  les  idees  de 

l’impressionisme. Podem observar‐ho en Dona fent la bugada de 1906‐1907. 

Aquesta  obra  és  un  dels  pocs  olis  que  es  conserven  d’aquestes  pintures  figuratives  amb 

influències  impressionistes24.  Malèvitx  ja  hi  fa  despuntar  una  sèrie  de  característiques 

innovadores que comentarem a continuació. 

Dona  fent  la  bugada  és  una  composició  de  1906‐1907  formalment  qualificable  com  a 

centrípeta, no unitària i superficial. És centrípeta perquè els elements desvien l’atenció cap al 

centre,  cap a  la  figura  central. No unitària per  la  falta d’interacció entre els elements de  la 

pintura,  i  superficial perquè  la perspectiva que hi ha és bastant geomètrica  i no pas aèria  i 

profunda.  Una  altra  característica  formal  és  la  línia  d’horitzó.  En  aquest  cas  no  hi  ha  línia 

d’horitzó pròpiament dita, però  la  línia del  safareig en  fa  la  funció perquè el que hi ha per 

sobre és el cel vist des d’una finestra. Aquesta ratlla que marca el safareig no és ni molt baixa 

ni  molt  alta,  cosa  que  dóna  harmonia  en  les  dimensions  del  personatge  central,  ni  el 

                                                            
19Moviment pictòric francès que apareix a finals del s. XIX com a reacció contra l’art acadèmic. Els pintors 
impressionistes buscaven una representació espontània i directa, per la qual cosa van treballar molt la incidència de 
la llum sobre els objectes , els colors difuminats i la gradació tonal. Alguns dels seus exponents van ser Degas, 
Monet, Pissarro i Renoir. (PROFESOR EN LÍNEA. Impresionismo. [en línia]) 
20NAKOV, A. (2003) Aux avant‐gardes de l’art moderne. 
21THE PASTERNAK TRUST. A family collection. [en línia] 
22RUSSIAN PAINTINGS GALLERY. Korovin Konstantin. [en línia] 
23THE ART STORY. Kazimir Malevich. [en línia] 
24Diversos autors. (2006) Kasimir Malèvitx. 



15 
 

monumentalitza ni el fa insignificant. Ara bé, tot i la línia horitzontal del safareig, la pintura és 

molt vertical. L’obra està plena de franges verticals com la columna de la dreta, les fustes de la 

finestra,  el  personatge  i  les  potes  de  les  cadires.  Pel  que  fa  a  la  llum,  la  pintura  té  una 

il∙luminació molt natural que prové indiscutiblement de la finestra. D’aquesta manera, el tram 

de columna  i  l’espai de sota el safareig, que no estan  il∙luminats, són molt més foscos que  la 

resta de la pintura, que és bastant clara. Aquest aspecte ens porta a comentar‐ne un altre: els 

colors. Els colors són especialment càlids  i clars, amb excepció dels de  les zones fosques que 

hem comentat anteriorment  i del de  la  faldilla de  la dona. Tots els colors estan difuminats  i 

barrejats i es disposen en moltes pinzellades lliures (sobretot al terra) que eviten el detallisme. 

La influència impressionista es troba en la preocupació per la llum i per la llibertat del color.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En    l’anàlisi conceptual de  l’obra podem dir que el quadre representa una escena domèstica 

amb un personatge molt quotidià: una dona fent la bugada al safareig d’una casa. L’artista no 

dóna gaire identitat a la figura de la rentadora. Potser sí que representa algú que ell coneixia, 

però  per  al  simple  espectador  el  personatge  perd  importància  degut  a  que  la  dona  està 

d’esquenes i que, com ja hem comentat abans, la línia d’horitzó no sigui gaire baixa. 

Fig. 1: Dona fent la bugada, 1906‐1907
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Per acabar, definirem la ubicació de l’obra i el paper dins la trajectòria del pintor. Dona fent la 

bugada és un oli sobre cartró, de mides bastant petites (28,8 cm x 18,5 cm) que no es troba en 

cap museu sinó que forma part d’una col∙lecció particular. Malèvitx devia retratar en aquesta 

obra  una  de  les  seves  primeres  dones  rentant,  però  al  llarg  de  la  seva  trajectòria  artística, 

aquesta  temàtica apareixerà d’altres vegades en moltes de  les  seves etapes. Uns dels molts 

exemples són Dona fent la bugada i Bugadera de 1911. 

     

Fig. 2: Dona fent la bugada, data desconeguda    Fig. 3: Bugadera, 1911. 

 

3.1.2 Etapa simbolista 

Són encara quadres primerencs que segueixen  l’estètica del simbolisme rus. Els seus primers 

anys de formació coincideixen amb un període d’obertura a noves tendències. Malèvitx va ser 

influït  per  les  tendències  occidentals  (postimpressionisme,  cezannisme,  fauvisme...)  i  pel 

simbolisme rus. Aquest corrent idealista impregna la literatura, el teatre i l’estètica del país els 

anys 1906‐1910.  El pintor, al mateix moment descobreix el filòsof alemany Schopenhauer, que 

també era admirat per altres simbolistes de  l’època,  i que  l’encamina cap a  la valoració de  la 

intuïció. Malèvitx creu que  la  intuïció permet comprendre  l’essència dels símbols visuals que 

ell elabora. 

Ephitaphios, o El sudari de Crist és un clar representant de la col∙lecció simbolista de Malèvitx. 

Va ser pintat el 1908, any en què el pintor s’inscriu a  les classes de Théodore Reberg. És una 

pintura de composició triangular  i pràcticament simètrica (una planta central amb un arbre a 

banda  i banda, un Sol a cada punta...). La perspectiva és geomètrica  (les muntanyes  són de 

mida molt més petita que els elements centrals). Malèvitx retrata la figura de Crist estirada al 

centre de la pintura i la ressalta amb el color groc lluent del seu cos i del seu voltant. La resta 
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del quadre és de colors foscos (blau i negre) excepte els tocs vermells (al∙lusions a la mort), per 

tant, la claredat del groc focalitza l’atenció. A més a més, Malèvitx no pinta ombres. Tot i que 

els colors tenen una funció molt clara de ressaltar, cridar l’atenció o de fer de fons discret, no 

es corresponen amb la realitat. També s’allunyen de la natura el fet que hi hagi més d’un Sol, 

la forma de les plantes... Amb això es comença a veure que el pintor està deixant el paper de 

fotografiar la realitat i n’està prenent un altre en què dominen més les sensacions.  

 

Aquesta obra és una  imatge sincrètica25. La referència religiosa és clara:  l’únic personatge és 

Crist estirat en el  seu  llit de mort. Tot  i així no està  representat de  la mateixa manera que 

s’havia fet fins ara en l’art acadèmic, sinó que Malèvitx utilitza una nova iconografia, que imita 

la bizantina. A més a més, s’hi distingeix una decoració exòtica amb elements orientals i àrabs. 

Amb  aquesta  combinació  de  cultures  i  religions  diferents, Malèvitx  aconsegueix  crear  una 

imatge profundament mística26.  

Es  tracta  d’una  aiguada  sobre  cartró  de mida  petita  (més  o menys  com  un  full  de  paper). 

Actualment l’obra es conserva a la Galeria Tetriakov de Moscou.  

                                                            
25Sincretisme: Síntesi d’elements culturals o religiosos d’origen diferent que experimenten una reinterpretació. 
(Diccionari Institut d’Estudis Catalans). 
26NAKOV, A. (2003) Aux avant‐gardes de l’art moderne. 

Fig. 4: Ephitaphios, 1908.
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3.1.3 Etapa Burgesa 

En  aquest  apartat  situaríem  quadres  dels  anys  de  formació  de Malèvitx. Molts  d’ells  estan 

relacionats a  la temàtica del descans  i  l’oci. En aquestes obres, el pintor experimenta dins el 

Modernisme, un art europeu de principis del segle XX especialment burgès. És per això que els 

personatges,  els  objectes  i  les  escenes  són  típiques  d’aquesta  classe  social  dominant.  En 

aquests anys, Malèvitx no pinta només seguint l’estètica del Modernisme, segueix fent classes 

de  pintura  i  al mateix  temps  fa  quadres  figuratius  (inclosos  en  la  primera  etapa)  i  d’altres 

influenciats pel simbolisme (obres que pertanyen a la segona etapa). 

 

Fig. 5: Descans. Societat amb copaltes, 1908. 

Un exemple dels quadres burgesos de Kasimir Malèvitx és aquesta pintura: Descans. Societat 

amb  copaltes.  Va  ser  pintat  l’any  1908,  igual  que  Ephitaphios,  fet  que  ens  confirma  la 

simultaneïtat de les estètiques. 

El quadre és una composició centrífuga i no unitària, és a dir que les figures estan dispersades 

en  l’espai  i no  interactuen entre elles: ni es miren ni es toquen. Es tracta encara d’un quadre 

figuratiu, les figures estan completament delimitades. En canvi el fons està del tot desvinculat: 

pintat d’un color verd del que s’intueix un prat però sense representar‐lo. A més a més, la línia 

d’horitzó  no  entra  en  l’espai  de  la  pintura.  Tampoc  hi  ha  perspectiva,  els  personatges  no 

canvien la mida en funció de la llunyania i estan repartits sense cap ordre aparent. Malèvitx, en 
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aquest quadre, no fa ús de les ombres. Els colors estan posats en dos nivells: una monocromia 

verda  de  fons  i  damunt,  contrastos  entre  blancs  i  negres27.  A  part  d’aquests  tres  colors 

dominants (verd, blanc i negre) hi ha alguns detalls de colors més vius: la majoria són de colors 

càlids  (ataronjats,  grocs  i  vermells)  però  també  n’hi  ha  d’altres  de  colors més  freds  (liles  i 

blaus).  

És  una  escena  costumista.  Representa  un  prat  amb  un  conjunt  de  personatges  burgesos 

dispersos.  Són personatges  típics de  l’època,  sense  anacronismes. Cada personatge  està  en 

una òrbita diferent, alguns meditant. El quadre té tocs naïf com les flors, i d’altres tocs irònics 

com  el  senyor  de  copalta  orinant  o  els  dos  homes  barbuts  vestits  de  negre  i  asseguts  de 

manera poc elegant28. 

És una escena que no ens resulta estranya, fins  i tot es podria dir que recorda al Berenar de 

Manet o a algun paisatge campestre de Renoir. És a dir, que tot  i que Malèvitx va  introduint 

nous  conceptes  i  va  investigant  tècniques  amb  les  que  l’art  acadèmic  no  comptava,  potser 

inconscientment,  segueix  repetint  els  temes  i  les  escenes  pintades  anys  anteriors.  Aquest 

quadre, de mida petita (23,8 x 30,2 cm) està pintat amb aquarel∙la, aiguada, tinta xinesa i blanc 

d’Espanya sobre cartró29. Està exposat al Museu Estatal Rus de Sant Petersburg30. 

3.1.4 Etapa Fauvista 

Els quadres  fauvistes  són una  sèrie d’aiguades que pinta  fins  l’any 1911. Malèvitx  fa  la  seva 

pròpia variant del fauvisme31 europeu. El pintor assimila ràpidament les innovacions de la nova 

pintura  occidental,  sobretot  parisenca.  A  l’explosió  de  colors  característica  del  fauvisme  hi 

afegeix trets del primitivisme32rus. En aquests quadres podem veure com s’acosta a Gauguin i 

a Matisse a través les formes molt arrodonides i corbes i l’esclat de colors que no corresponen 

a  la realitat. Durant aquesta etapa, Malèvitx contacta amb Kandinsky qui  li permet participar 

amb alguns d’aquests quadres a l’exposició de Der Blaue Reiter de 1912.  

                                                            
27Diversos autors. (2006) Kasimir Malèvitx. 
28Idem. 
29Idem. 
30Arquitectura, Diseño y Modernidad. Kazimir Severínovich Malévich. [en línia] 
31Nascut el 1905, és considerat el primer moviment d’avantguarda. Deriva de la paraula francesa fauve (fera) per 
l’aplicació explosiva i violenta dels colors, que deixen de correspondre’s amb la realitat. (TRIADÓ, J. R; PENDÁS, M; 
TRIADÓ, X.  (2010) Història de l’Art) 
32El Primitivisme és un moviment pictòric sorgit a Rússia i defensat pels pintors del Valet de carreau . Es centra en 
les formes primitives de l’art: les icones, les imatges populars, els objectes i els colors de la cultura camperola...  És 
una reacció a l’evident influència de la pintura francesa. (MAS DE ARTE. COM. Primitivismo. [en línia]) 
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Fig. 6: Autoretrat, 1908‐1910. 

Malèvitx va pintar l’Autoretrat en un moment en que Rússia s’obria a les innovacions europees 

i  sobretot parisenques. És una obra de composició poc unitària:  les  figures no es  relacionen 

entre elles fins al punt de crear dos plans. En el primer pla hi apareix el pintor  immòbil,  i de 

fons, en un segon pla menys important, hi ha pintats els cossos d’unes dones al riu. Les figures 

són realistes i ben definides. Malèvitx utilitza la perspectiva. Encara que no transmeti una gran 

sensació de profunditat,  les  figures de  les dones van encongint‐se  i difuminant‐se a mesura 

que  s’allunyen  del  pintor.  L’escena  està  il∙luminada  per  una  llum  càlida  que  té  l’origen  a 

l’esquerra del quadre. Amb aquesta  llum, Malèvitx pot  jugar amb  les ombres. Les dones  fan 

ombra  sobre  el  riu  i  la  seva  cara  només  està  il∙luminada  per  la meitat  esquerra.  Els  colors 

predominants  de  la  pintura  són  negres,  vermells,  grocs  i  ataronjats.  Es  troben  a  les  zones 

il∙luminades i donen calidesa al quadre. Hi ha tocs verds i blaus als ulls i a mitja cara (les zones 

d’ombra)  que  donen més  sensació  de  fredor  i  duresa  al  rostre.  Els  colors  són molt  vius  i 

explosius, però no corresponen als colors de la realitat.  

El primer que es mira en aquesta pintura és el rostre de Malèvitx. Apareix de front,  immòbil, 

seriós i amb la mirada fixa. Els ulls són dos punts que criden l’atenció, que atrapen i aguanten 

la mirada de l’espectador. Però un més que l’altre, el dret està més obert i definit. De fet, una 

asimetria general en  tot el  rostre ens mostra dues cares de Malèvitx: una meitat més  suau, 

clara  i  relaxada  i una  altra més dura,  fosca  i  atenta.   De  fons hi ha  representats  els  cossos 

d’unes quantes dones en moviment, en un  riu o un  llac. Tant el  riu com  les dones  (que van 
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despullades)  són  símbol  de  fertilitat.  Aquesta  temàtica  dels  banyistes  apareix  de  forma 

recurrent en la pintura del segle XX.  

El quadre és una aiguada i aquarel∙la sobre cartró de 27 x 26,8 cm, gairebé quadrada. Segueix 

l’estil expressionista i també fauvista d’alliberar el color. Imita l’exemple de  Gauguin, Matisse, 

Derain, Vlamink... Més  que  en  aquesta  obra,  la  influència  es  veu  clara  en  d’altres  pintures 

d’aquesta  etapa,  com  per  exemple  Banyista  de  191133.  L’Autoretrat  es  troba  a  la  Galeria 

Tetriakov de Moscou. 

3.1.5 Etapa Cezannista geomètrica 

Es  tracta d’un conjunt de quadres marcats per  la  influència de Paul Cézanne  (1839‐1906), el 

pintor francès que enllaça impressionisme amb cubisme. Per aquest motiu, aquestes pintures 

també  s’anomenen  protocubistes.  Malèvitx,  a  partir  de  1910  representa  moltes  imatges 

quotidianes. Pinta el món del  treball al camp  i el món  religiós del poble a  través de  formes 

geomètriques34. Les figures d’aquests quadres són molt esquemàtiques. El pintor pretenia fer 

un elogi del  treball. Es pot pensar que és una sèrie de quadres massa quotidians, sense cap 

bellesa  extraordinària.  Però  tal  i  com Malèvitx deia:  “Una  cosa per  ella mateixa pot no  ser 

bonica, però si és treballada des d’un punt artístic, es converteix en bonica”.35 

Una d’aquestes pintures és el Segador. És una composició amb un únic personatge. Tot  i així 

no és una composició unitària perquè els elements del fons (que temàticament podrien tenir 

relació amb el protagonista) no concorden ni en proporció ni en estil amb el segador. Tampoc 

hi ha perspectiva profunda: el fons està desvinculat i hi ha una única figura col∙locada en un pla 

central. És, per tant, una composició superficial: la mica de perspectiva és geomètrica, és a dir 

que  la  figura  no  és  plana.  En  aquesta  representació  bastant  esquemàtica, Malèvitx  redueix 

gairebé  totes  les  formes  al  con.  Tots  aquests  cons  són molt metàl∙lics  i  gràcies  a  aquest 

metal∙lisme  (característica  futurista36), el pintor aconsegueix que  la  llum es propagui per  tot 

arreu.  Malèvitx  juga  amb  els  colors  simbòlics  (vermell,  negre  i  blanc)  i  els  oposa  al  gris 

metal∙litzat.  El  fons  desvinculat  i  monocromàtic  és  el  mateix  que  utilitzava  als  quadres 

simbolistes i hi afegeix unes plantes molt esquemàtiques. 

 

 

                                                            
33Idem. 
34Diversos autors. (2006) Kasimir Malèvitx. 
35GAVIN, B; Moritz, E. R. Kazimir Malevich. (2010) [DVD] 
36FRIDE R. CARRASSAT, P; MARCADÉ, I. (2004) Movimientos de la pintura. 
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Com tots els altres quadres d’aquest grup, aquest és 

una  pintura  popular.  És  la  representació  d’un 

personatge  dret  del  que  esquemàticament  queda 

ben representat el seu ofici. Del rostre del segador, 

el  pintor  en  crea  una  icona  que  repetirà  en molts 

altres quadres (cara oval, ulls ametllats, estrabisme, 

nas  llarg)37  fins  i  tot  quan  retorna  a  la  figuració  a 

finals de  la segona dècada de 1900 després del pas 

pel suprematisme38. 

El quadre és un oli  sobre  tela de mides més grans 

que  els  anteriors  (aproximadament  un  metre 

d’alçada  i més  de mig  d’amplada).  Es  conserva  al 

Museu d’Art de Nizhny Novgorod (Rússia)39. 

 

3.1.6 Etapa Cubofuturista 

És  l’última  etapa  pictòrica  per  la  que  passa Malèvitx  abans  de  fer  la  seva  primera  pintura 

abstracta. A partir de 1907, el pintor comença a familiaritzar‐se amb les noves avantguardes i 

fa  quadres  com  els  de  les  dues  etapes  anteriors.  I  ja  el  1910,  s’introdueix  en  el món  del 

cubisme40 i del futurisme41.  Aquest any, Malèvitx entra formar part de l’ Osliniy Khvost (La cua 

del ruc), un grup de pintors russos cubistes i futuristes42. Amb aquestes pintures està a un pas 

del suprematisme. És  lògic que el suprematisme derivi d’aquesta etapa  (sobretot per  la part 

cubista) ja que Malèvitx reduirà totes les figures a les formes geomètriques més simples43. 

                                                            
37Diversos autors. (2006) Kasimir Malèvitx. 
38GAVIN, B; Moritz, E. R. Kazimir Malevich. (2010) [DVD] 
39Arquitectura, Diseño y Modernidad. Kazimir Severínovich Malévich. [en línia] 
40El principal precursor d’aquest moviment d’avantguarda és Paul Cézanne. Tot i així, l’obra Les senyoretes d’Avinyó 
de Pablo Picasso marca el naixement del cubisme. La seva característica principal consisteix en la fragmentació 
geomètrica de l’espai i en l’eliminació total de la perspectiva distribuint la figura en plans interrelacionats. Es pinten 
retrats i objectes quotidians. (TRIADÓ, J. R; PENDÁS, M; TRIADÓ, X. (2010) Història de l’Art) 
41Moviment d’avantguarda fundat el 1909 a París per Filippo Tommaso Marinetti. Vol trencar amb el passat i exaltar 
la modernitat, la màquina, la tecnologia. Busca el dinamisme i o qualsevol idea relacionada amb el progrés. 
(TRIADÓ, J. R; PENDÁS, M; TRIADÓ, X. (2010) Història de l’Art) 
42GAVIN, B; Moritz, E. R. (2010) Kazimir Malevich. (2010)  The breaking free of the earth. [DVD] 
43RODRÍGUEZ MONTELLARO, I. Malevich. En: Sepiensa.org [en línia] 

Fig 7: Segador, 1911‐1912. 
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Fig. 8: Life in theGrand Hotel,1913‐1914. 

Aquesta és una de  les pintures cubofuturistes de Malèvitx  i que comentem tot seguit. Life  in 

the Grand Hotel, pel que fa als aspectes formals, és una pintura amb molta geometria: no hi ha 

cap  forma desigual.  L’espai està  fragmentat  geomètricament en petites  figures. Cada petita 

figura  sembla  que  en  formi  part  d’una  altra  de més  gran.  Amb  això  ja  es  diu  que  és  una 

composició unitària, és a dir, que els elements  s’entrellacen els uns amb els altres. Aquesta 

sensació  també està provocada per  la  superposició dels plans de  la pintura que elimina per 

complet la perspectiva. El que encara hi ha és llum. Sembla que hi hagi tres raigs de llum: dos 

que provenen de la cantonada dreta superior i un altre que surt del no res al mig del quadre. 

Aquesta llum és molt tènue i dèbil. A part, els colors del quadre són totalment freds.  

Des d’una anàlisi conceptual primer de tot, cal relacionar el tema amb el que veiem a  l’obra. 

Realment,  la pintura ha de suggerir a  l’espectador, cadascú hi ha de veure una cosa diferent. 

Però Malèvitx  tenia  la  intenció  de  representar  algun  tema,  tot  i  que  estigui  distribuït  en 

diferents plans superposats. Mirat superficialment representa una persona en un gran hotel. El 

quadre dóna una  imatge no del  tot caòtica sinó més aviat atapeïda.  I per aconseguir aquest 

efecte no ha calgut que Malèvitx definís uns objectes figuratius. Per aquest fet de no copiar la 

realitat  i d’expressar més que  fotografiar,  la pintura es  converteix en una obra  trencadora  i 
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diferent a qualsevol altra. Des d’aquest punt de vista conceptual es pot arribar a  la conclusió 

que Malèvitx assoleix l’efecte que volien aconseguir els avantguardistes.  

Per últim, l’anàlisi tècnica de l’obra també ajuda a situar el quadre. És un oli sobre tela pintada 

entre el 1913  i el 1914 que actualment es pot  trobar al Museum of Fine Arts de Kuibyshev 

(Rússia)44.  I cal  també comparar  l’obra amb d’altres. Malèvitx  fa un cubisme menys  figuratiu 

que el de Picasso o de Juan Gris  i fa servir uns colors menys vius  i més terrosos. En canvi,  les 

pintures cubistes de Georges Braque  (posteriors a  les de Malèvitx) ens  recorden molt més a 

aquest quadre. Són obres molt difuminades, gairebé no s’hi intueixen figures i els colors no són 

gens vius.  

3.2 LA DISSOLUCIÓ DE LA FORMA EN KANDINSKY 

Vassili Kandinsky (Moscou, 1886 – Neuilly‐sur‐Seine, 1944), pintor i músic, va trobar sempre un 

paral∙lelisme entre aquestes dues arts. És reconegut com el pare de l’art abstracte. Fins i tot ell 

mateix  va  afirmar  el  1921  que  havia  pintat  el  primer  quadre  abstracte  el  1911.  Tot  i  que 

després, la seva dona Nina Kandinsky va donar una aquarel∙la abstracta del pintor de 1910, fet 

que corregeix la data de l’afirmació de Kandinsky, però no el creador45. És evident doncs, que 

tots els quadres anteriors a aquesta data no són abstractes però sí que constitueixen un camí 

cap  a  l’abstracció.  Aquest  camí,  “La  dissolució  de  la  forma”,  dóna  nom  a  una  exposició 

retrospectiva feta a la Pedrera per la Fundació Caixa Catalunya el 2003. El procés no és només 

un pas cap a  la pintura abstracta, sinó que també suposa  la consolidació d’un estil propi  i el 

precoç abandonament de les influències impressionistes, majoritàriament de Cézanne46.  

De  tots els quadres anteriors a  la primera pintura abstracta de 1910 n’hem escollit  sis que, 

ordenats  cronològicament,  representin  la  dissolució  de  la  forma  de  la manera més  visual 

possible. 

3.2.1 El Port d’Odessa 

El 1971, la família de Kandinsky es va traslladar a Odessa, una ciutat portuària ucrainiana. Allà 

els  seus pares es van separar  i ell va quedar amb  la  seva  tieta que es va encarregar de que 

estudiés pintura  i música47. Si Odessa va ser  la ciutat on va començar a descobrir el seu futur 

ofici, és comprensible que en pintés algun paisatge. 

                                                            
44PDR HOTEL ART. Life in the grand Hotel.[en línia] 
45Diversos autors. (2003) Kandinsky. La dissolució de la forma 1900‐1920. 
46Diversos autors. (2001) Kandinsky. 
47BECKS‐MARLONY, Ulrike.(2007)  Kandinsky. 
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El port d’Odessa és una obra primerenca, pintada el 1898, dos anys després d’haver començat 

la carrera artística a Munich. A través de les obres que es conserven dels seus quatre anys de 

formació  i dels  textos que Kandinsky va escriure, es dedueix que va  tenir una  formació molt 

formal i tradicional, basada en el dibuix pur48. És per això que aquesta obra és completament 

figurativa i no té cap tret de l’estil propi que Kandinsky trobarà més endavant. És una obra de 

composició  unitària,  tots  els  elements  del 

quadre  tenen  relació  entre  ells.  Es  pot 

considerar que el veler és  l’eix central de  la 

pintura, però que no està plenament centrat 

i que, per tant, l’obra no és del tot simètrica. 

La  composició  també  és  bastant  profunda, 

les  figures  es  van difuminant mica  en mica 

fins a la línia d’horitzó que és bastant baixa, 

cosa  que  dona  més  importància  al  veler. 

Totes  les  figures estan  il∙luminades per una 

llum natural, una llum de matí que fa que la 

pintura  sigui més clara. El mateix efecte de 

claredat  el  provoquen  els  colors  clars  i 

pastels  del  fons  extens,  l’aigua  i  el  terra. 

Entre aquests colors pàl∙lids que fan com de 

coixí, destaquen amb  colors més  foscos els 

vaixells i les seves ombres. 

Aquesta  obra  és,  més  que  una  escena,  un  paisatge  quotidià.  I  encara  ho  és  més  per  a 

Kandinsky,  que  havia  viscut  a Odessa.  És  un  port  desert,  no  es  distingeixen  personatges  a 

excepció  d’unes  formes  del  costat  del  fanal  que  ho  podrien  semblar.  Gairebé  no  hi  ha 

moviment, fins i tot l’aigua està molt tranquil∙la. És una obra molt descriptiva, no sembla que 

Kandinsky hi experimenti gaire ni que hi expressi molts sentiments.  

La pintura és un oli  sobre  tela de 65  x 46  centímetres. Ara mateix es  conserva a  la Galeria 

Tretiakov de Moscou49. En comparació a les obres d’aquells anys (a punt d’entrar al segle vint), 

l’obra és massa formal i acadèmica ja que és una obra de formació. No té influències que s’hi 

puguin  reconèixer  tenint en  compte que en aquells moments els altres pintors deixaven de 

representar la realitat i començaven a desvincular els colors.  

                                                            
48Diversos autors. (2001) Kandinsky. 
49Diversos autors. (2003) Kandinsky. La dissolució de la forma 1900‐1920. 

Fig 9: El port d'Odessa, 1898. 
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3.2.2 Parella a cavall 

En  els  primers  anys  en  què  Kandinsky  pinta  a  Munich,  fa  uns  quadres  molt  formals  en 

comparació amb els que pinten els avantguardistes. Una de  les seves primeres  influències (la 

més notable)  és  l’impressionisme,  i  les obres que pinta de 1900  a 1908  són  imitatives  i no 

tenen la seva originalitat50. Mentre pintava paisatges a l’aire lliure, Kandinsky també va pintar 

en diferents formats. El 1903 va començar a fer xilografies i pintures al tremp d’ou51. Aquestes 

obres  al  tremp  s’inspiraven  en  antigues  llegendes  russes,  en  els  contes  de  fades  i  en 

personatges fantàstics com cavallers i princeses52.  

 

Fig 10: Parella a cavall, 1906‐1907. 

Parella a Cavall pertany a aquesta sèrie de pintures al tremp d’ou per la temàtica però no per 

la  tècnica  ja  que  està  feta  amb  oli  sobre  tela.  És  una  obra  figurativa  plena  d’elements. 

D’aquests, als que  se’ls dóna més  importància  són  les  figures centrals: els  joves damunt del 

cavall. És una  composició unitària amb perspectiva geomètrica  (les  figures es  van  fent  cada 

vegada més petites enlloc d’anar‐se difuminant). L’escena és bastant íntima, els protagonistes 

no tenen cap aire monumental ni s’exhibeixen davant de res. Motiu pel qual  la línia d’horitzó 

és bastant alta.  Les  figures estan molt estilitzades  tot  i que hi ha molt puntillisme  i poques 

formes recargolades. El moviment del cavall és molt elegant  i els arbres són prims  i alts. Tots 

                                                            
50Diversos autors. (2001) Kandinsky. 
51PLANELLA I SERRA, M. Tremp d’ou. [document en línia] 
52ENDICOTT BARNETT, Vivian. “Kandinsky: El camí vers l’abstracció”.En: Diversos autors. (2001) Kandinsky, 
Mondrian. Dos camins vers l’abstracció. 
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aquests  elements  estan  il∙luminats  en  dos  plans.  El  primer  pla,  el  bosc,  és més  fosc;  ja  és 

vespre i gairebé no hi toca la llum. En canvi, darrere els arbres, a les vores dels rius hi ha unes 

ciutats il∙luminades en part per la llum del sol que es va ponent (que no està representat, però 

que es dedueix pels núvols rosats)  i en part per  la  llum artificial dels edificis. Aquest paisatge 

secundari,  al  tenir més  llum  està  pintat  amb  colors més  clars  (grocs,  blancs,  rosats,  blaus 

clars...). I està fet al contrari a l’escena principal. Hi ha menys llums i els colors són més foscos 

(marrons, negres,  verds  foscos...). Malgrat  la  foscor, el  cavall  i  la parella estan ornamentats 

amb elements de colors vermells vius que fan un efecte d’elegància  i d’importància respecte 

les altres figures del quadre.  

Kandinsky va prendre el tema de la pintura d’un antic conte rus: “L’ocell de foc”53.Les pintures 

al  tremp  d’ou  de  Kandinsky  tenen  un  caràcter  poètic  i  simbòlic  per  la  seva  referència  a 

llegendes  i  per  les  pinzellades  impressionistes.  Són  quadres  que  representen  escenes 

folklòriques  plenes  d’expressivitat. Moltes  d’aquestes  pintures  al  tremp  d’ou  són  de  1906 

(Parella a cavall, que no està pintada amb la tècnica del tremp, també). Aquell any, Kandinsky 

s’havia  traslladat  amb  Gabriele Münter  a  París  on  la música  i  la  pintura  russa  estaven  de 

moda.54 

Vassili Kandinsky va utilitzar la pintura a l’oli per pintar la Parella a cavall, pintada entre 1906 i 

1907. La tela  és de 55 x 50, 5 cm i es troba a l’Städtische Galerie im Lenbachhaus55. El pintor fa 

servir  pinzellades  amples  i  poc  definides  i  un  gran  esclat  de  colors,  ambdós  trets  típics  de 

l’impressionisme56,  a més  del  puntillisme,  que  aporta més màgia  a  l’escena.  Kandinsky  ha 

deixat aquí l’art acadèmic per començar a investigar amb d’altres tècniques més allunyades de 

la realitat. El pintor ha començat el seu camí cap a l’abstracció.  

3.2.3 Murnau‐ Cases a l’Obermarkt 

Kandinsky va tornar a Munich el 1908, després de quatre anys de molts viatges a Itàlia, París, 

Suïssa, Holanda, el nord d’Àfrica  i Berlín,  i de diverses crisis personals.   S’havia separat de  la 

seva  dona  Ania  Tschimikian  i  havia  anat  a  viure  amb  la  seva  alumna  Gabriele Münter.  La 

parella va  fer aquests viatges  junts  i  finalment es va establir a Munich. Allà Kandinsky  trobà 

una  època  d’estabilitat  i  de  més  producció57.  Kandinsky  va  conèixer  Paul  Klee  i  va  tenir 

l’oportunitat de veure obres de Gauguin, Denis, Signac, Delaunay, Braque i Picasso. L’estiu de 

                                                            
53BECKS‐MARLONY, Ulrike.(2007)  Kandinsky. 
54BECKS‐MARLONY, Ulrike.(2007)  Kandinsky. 
55Idem.  
56Diversos autors. (2001) Kandinsky. 
57BECKS‐MARLONY, Ulrike.(2007)  Kandinsky. 
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1908 el va passar a casa d’uns amics pintors amb els que va  intercanviar  idees. Eren Aleksei 

von Jawlenski i Marianne von Werefkin i vivien a Murnau. Münter es va enamorar del poble  i 

l’any següent s’hi va comprar una casa58. Entre 1908  i 1912, Münter  i Kandinsky hi passaven 

l’estiu  i  llargues  temporades  de  l’any  en  les  que  la  parella  de  pintors  aprofitava  per  pintar 

paisatges. Kandinsky fa una extensa producció de paisatges molt influïts pel fauvisme59. 

 

Fig. 11: Murnau‐ Cases a l'Obermarkt, 1908. 

Una del  les obres pintades en aquesta època és Murnau – Cases a  l’Obermarkt. El quadre és 

una composició bastant tancada, tots els elements dirigeixen cap a  la finestra groga principal 

(una mica descentrada). Hi ha poca perspectiva, només el camí dóna una idea de profunditat i 

ens porta cap a  la casa central, però allà  la  llum atrau  la mirada a  la mateixa  finestra groga. 

Tots els elements del quadre es toquen entre ells, no n’hi ha cap de separat i individualitzat: es 

tracta, doncs, d’una pintura unitària. La  línia d’horitzó és molt alta  i està gairebé tota tapada 

perquè l’arbre és molt proper al pintor i sembla encara més alt. Per damunt del que es veu de 

la línia d’horitzó (que coincideix amb les teulades de les cases) només hi ha una taca groga: el 

                                                            
58ENDICOTT BARNETT, Vivian. “Kandinsky: El camí vers l’abstracció”. En: Diversos autors. (2001) Kandinsky, 
Mondrian. Dos camins vers l’abstracció. 
59Diversos autors. (2001) Kandinsky. 
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sol o la lluna. La llum il∙lumina el carrer horitzontal on hi ha les cases. Però l’escena està vista 

des  d’una  zona  ombrívola  poc  il∙luminada60.  Conseqüentment,  els  colors,  tots  molt  vius  i 

fauves, seran més purs, més clars i més lluminosos al carrer horitzontal i més foscos i barrejats 

al carrer vertical (enfosquit per l’ombra de la paret i de l’arbre). 

El quadre representa el carrer principal de Murnau i s’assembla tant a l’aspecte que el carrer té 

actualment que es pot saber des del punt on estava col∙locat el cavallet de Kandinsky. També 

es dedueix que  l’obra va ser pintada a  l’aire  lliure  i possiblement en una sola sessió61. Va ser 

pintat el mateix any en què va conèixer el poble i és per tant la representació de les primeres 

sensacions que li va produir Murnau.  

Murnau – Cases a l’Obermarkt no estava datat  però la ràpida evolució de l’obra de Kandinsky 

en aquelles dates i la clara influència fauvista fan pensar que és una pintura de 1908. Tampoc 

està catalogada en les llistes que el mateix pintor va fer de les seves obres. L’obra la va trobar 

Nina Kandinsky després de  la mort del seu marit embolicada amb un diari de 1908 (una altra 

pista per datar‐la) en un racó de l’apartament de Neuilly‐sur‐Seine62.  És un oli sobre cartró de 

64,5 x 50,2 cm, de la Col∙lecció Carmen Thyssen‐Bornemisza, i actualment es troba en dipòsit al 

Museu Thyssen‐Bornemisza de Madrid63.  

3.2.4 El mur vermell 

El canvi de direcció de l’art de Kandinsky cap a l’abstracció coincideix amb la producció d’una 

sèrie  d’obres  titulades  “impressions”,  “improvisacions”  i  “composicions”  (noms  relacionats 

amb  la música) que va començar a  fer a principis de 190964. Les  impressions  són  l’expressió 

gràfica  de  les  impressions  de  la  natura  externa.  Les  improvisacions  són  inconscients, 

impressions  de  la  natura  interna.  I  les  composicions  són  les  obres  planificades,  llargament 

treballades, raonades i amb una finalitat65. A part d’aquests quadres que ja tenen molt clara la 

meta de  l’abstracció, Kandinsky va anar  investigant en d’altres camins, sobretot en  la pintura 

de  paisatges.  Aquests  paisatges  pintats  el  1908  i  1909  tenen  una  sèrie  de  característiques 

                                                            
60VEGO, Peter. “Kandinsky, Vasili: Murnau –Cases a L’Obermarkt”. En: Diversos autors. (1999) De l’impressionisme a 
l’avantguarda a la Col∙lecció Carmen Thyssen‐Bornemisza. 
61Idem. 
62Idem 
63Diversos autors. (2003) Kandinsky. La dissolució de la forma 1900‐1920. 
64ENDICOTT BARNETT, Vivian. “Kandinsky: El camí vers l’abstracció”.En: Diversos autors. (2001) Kandinsky, 
Mondrian. Dos camins vers l’abstracció. 
65KANDINSKY, Vassili. (1996) De lo espiritual en el arte. 
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noves  com  el  color més  intens,  la  reducció  del  dibuix  i  la  perspectiva66...  La  base  russa  de 

Kandinsky encara hi és present però gradualment anirà desapareixent67.  

 

Fig. 12: El mur vermell. El destí, 1909. 

El mur vermell. El destí és un dels paisatges pintats el 1909. Kandinsky estava  fascinat per  la 

posta  de  sol  a  la  ciutat  de Moscou. Al  seu  llibre Mirades  retrospectives  hi  descriu  diverses 

vegades aquest moment i una de les descripcions coincideix amb aquesta pintura.  

A  la  pintura,  les  figures  deixen  de  ser  minucioses  i  perden  importància  a  la  vegada  que 

guanyen  força  en  color.  Aquesta  composició  és  clarament  centrípeta:  els  elements  estan 

situats a les cantonades del quadre, mentre que el centre de la pintura està buit, no hi ha cap 

figura, només la lluentor de l’herba il∙luminada pel sol que es va ponent. A més a més, el mur 

vermell  té  una  direcció  clara  cap  a  l’angle  superior  dret.  Les  noves  característiques  dels 

paisatges  de  1908  i  1909  es  compleixen  perfectament  en  aquest  quadre. Gairebé  no  hi  ha 

perspectiva,  només  les  formes  petites  de  les  cases  donen  una  sensació  de  perspectiva 

geomètrica. Els objectes ja no tenen detalls perquè estan fets a través de pinzellades bastant 

amples. Kandinsky fa uns personatges sense pintar‐los els ulls,  la boca, el nas,  les orelles,  les 

mans... I per últim la intensitat del color és molta.  

                                                            
66HEARD HAMILTON, George. (2003) Pintura y escultura en Europa 1880‐1940 
67Diversos autors. (2003) Kandinsky. La dissolució de la forma 1900‐1920. 
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Els colors són vius  i purs. Hi ha tant colors càlids com freds. Els càlids estan disposats en una 

franja  que  travessa  el  quadre  en  diagonal.  Els  colors  freds  (majoritàriament  verds  i  blaus) 

ocupen la resta del quadre.  

Aquest mur representa una de les parets del Kremlin. El Kremlin de Moscou és una fortalesa al 

mig de la ciutat on hi ha els òrgans de govern. Els murs que l’envolten són d’un color vermellós 

torrat, evidentment no  tant viu ni  intens com el de  la pintura. Les muralles  tenen vint‐i‐vuit 

torres,  i  a  l’obra  de  Kandinsky  n’hi  ha  una  de  pintada.  La  fortalesa  emmurallada  té  forma 

triangular  i a dins  s’hi  troben palaus  i esglésies68. Kandinsky  segueix utilitzant  la  iconografia 

russa per pintar les cúpules d’aquests edificis. L’obra també té dos personatges. Un està dins la 

franja de colors càlids  i està en una posició oberta, extravertida, de vitalitat. En canvi  l’altre, 

que està entre els colors freds, està més recollit, més introvertit, agafat en ell mateix.  

El mur vermell. El destí és una de  les moltes realitzacions del desig de Kandinsky de pintar el 

Sol de Moscou al capvespre. L’obra és un oli sobre tela. Kandinsky ja s’ha atrevit a fer‐la d’una 

mida més gran que  les anteriors: 83 x 116 cm. Es conserva a  la Galeria de pintura Kustódiev 

d’Astrakhan (sud de Rússia).69 

3.2.5 Murnau amb església, 1910. 

Com ja s’ha dit, a finals de la primera dècada del segle XX, en les obres de Kandinsky l’objecte 

queda subordinat al color, que pren molta  intensitat. Això no vol dir, però, que Kandinsky no 

doni importància a la forma, perquè no pot existir cap color que no prengui cap forma70. L’any 

1909 i el 1910 són considerats anys de transició en  l’obra de Kandinsky. El pintor fa una sèrie 

de paisatges naturalistes  i d’altres obres on  l’objecte està en vies de dissolució71. Kandinsky 

explica  en  un  manuscrit  de  1914  el  perquè  d’aquesta  dissolució.  Ell  tenia  la  necessitat 

d’expressar els colors que portava dins i buscava objectes que  li permetessin utilitzar aquests 

colors  amb  més  llibertat.  Va  provar  de  pintar  l’Edat  Mitjana  alemanya  i  va  fer‐hi  molts 

experiments. Però dins del món figuratiu no va trobar  la  llibertat que volia  i mica en mica va 

anar dissolvent els objectes72.  

                                                            
68Gran Enciclopèdia Catalana, Volum 13. 
69Diversos autors. (2003) Kandinsky. La dissolució de la forma 1900‐1920. 
70HEARD HAMILTON, George. (2003) Pintura y escultura en Europa 1880‐1940 
71BECKS‐MARLONY, Ulrike.(2007)  Kandinsky. 
72Idem. 
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Fig. 13: Murnau amb església, 1910. 

L’obra Murnau amb església, exemplifica la fase de dissolució en la que es troba Kandinsky. Per 

a  començar  l’anàlisi  formal de  la pintura  ens hauríem de  fixar  en  les  formes,  l’aspecte que 

caracteritza  el quadre.  Es  veu  com  encara  aguanten  alguns  elements  figuratius però  també 

com en moltes formes el color pren més  importància  i deixa de tenir uns  límits clars. Encara 

des del punt de vista formal, cal dir que la composició és plenament centrífuga (oberta) ja que 

els elements s’hi troben dispersos i dirigits cap als extrems, a part que la figura més important‐ 

l’església‐  no  està  en  una  posició  central.  Ara  bé,  no  hi  ha  cap  figura  que  estigui 

individualitzada, sinó que totes estan en interacció per tal de formar una composició unitària. 

Pel  que  fa  a  la  perspectiva,  Kandinsky  encara  no  l’ha  perdut  del  tot,  però  la  poca  idea  de 

profunditat que transmet el quadre ens fa deduir que no tardarà massa en fer‐ho. En aquesta 

obra, el pintor conserva la línia d’horitzó, que en aquest cas és bastant alta, per no donar tanta 

importància  al  tema  i  fer‐ne  més  aviat  un  paisatge  modest.  Les  últimes  característiques 

formals que queden per  analitzar  són  la  llum  i el  color, que en  aquesta pintura estan molt 

relacionades. No hi ha cap focus de llum amb un origen definit que il∙lumini la pintura. És cert 

que sembla que hi hagi llum al cel, semblant a la del Sol, però no actua sobre cap figura perquè 

cap genera ombra. L’excepció es  troba a  la  taca de color verd  fosc que podria  ser una zona 
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ombrívola de  la figura verda que té al costat  i que simularia un arbre. És a dir que si no hi ha 

cap focus il∙luminador, hi ha d’haver una altra raó per la que la pintura sigui tan clara. El que fa 

Kandinsky és, en aquest increment de rellevància del color, donar‐li també llum pròpia perquè 

no necessiti ser il∙luminat per res.  

En  fer  l’anàlisi  conceptual de  l’obra,  ens  tornem  a  trobar  amb  el que  s’ha  explicat  a  l’obra 

Murnau ‐ Cases a l’Obermarkt. Murnau és el poble on Münter s’hi havia comprat una casa que 

aprofitava la parella per passar‐hi estades de vacances. En aquesta pintura, on es representa el 

poble des d’un  angle que deixa  veure  l’església,  Kandinsky no  vol  ensenyar‐nos  com  era  el 

poble. No ens fa una còpia del paisatge sinó que  intenta plasmar  les sensacions que tenia en 

mirar  l’escena.  Tot  i  així,  el  pintor  encara  vol  marcar  algunes  figures  per  tal  de  deixar 

reconèixer  el  paisatge,  segurament  perquè  encara  és  massa  innovador  deixar  la  forma  i 

expressar només les sensacions.  

Analitzats els aspectes formals i els temàtics només cal situar l’obra dins del context geogràfic i 

dins la trajectòria de Kandinsky. Murnau amb església és un oli sobre tela de 64.7 x 50.2 cm. Va 

ser  pintat  a Murnau,  però  actualment  es  troba  a  l’Städtische  Galerie  im  Lenbachhaus  de 

Munich. Per altra banda, un quadre com aquest és clau per la trajectòria de Kandinsky. Que el 

pintor se senti còmode dissolent l’objecte farà que s’atreveixi a anar experimentant fins a fer‐

lo desaparèixer del tot i així arribar a l’abstracció. 
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4 L’ARRIBADA A L’ABSTRACCIÓ 

4.1 EL SUPREMATISME 

Entre 1913 i 1914, Kasimir Malèvitx pinta una sèrie de quadres que anomena alogismes i que 

seran  la  llavor  del  suprematisme  (les  primeres  representacions  abstractes  del  pintor)1.  Els 

quadres  alogistes  (que  no  deixen  de  ser  variants  del  cubofuturisme)  pretenen  establir  una 

sèrie de dissonàncies  i de descontextualitzacions que provoquin  l’espectador2. És  a dir, que 

porten cap a  la desaparició de  l’objecte mitjançant  l’“eclipsi parcial” de  les figures3. De fet, a 

una obra d’aquesta  sèrie, Composició  amb  la Gioconda,  ell mateix  també  l’anomena  Eclipsi 

Parcial. 

Com ja s’ha dit, les pintures alogistes representen una empenta cap al suprematisme, però el 

pas decisiu el provoca l’encàrrec de l’escenografia de Victòria Sobre el Sol (1913). Es tracta de 

la primera òpera  cubofuturista del món on hi participen diversos artistes: el  compositor M. 

Matiuxin, els poetes A. Krutxenik (llibret) i Khlébnikov (pròleg), i Malèvitx com a encarregat de 

l’escenografia  i  el  vestuari4.  Els  dibuixos  per  als  decorats  i  les  disfresses  de  l’espectacle 

representen  l’origen del primer Quadrat negre, que permetrà a Malèvitx datar el naixement 

del  suprematisme  el  19135.  Com  ja  indica  el  títol  de  l’òpera,  el  tema  de  l’espectacle  és  la 

captura del Sol i el triomf del negre, de les tenebres. A més a més, totes les formes dels vestits 

es  redueixen al quadrat, alguns amb  forma de  taüt com a  símbol de  l’enterrament del món 

dels  objectes.  El  resultat  de  la  combinació  d’aquests  dos  elements  ‐el  color  i  la  forma 

predominants en l’obra‐ és el Quadrat negre, l’obra suprematista per excel∙lència. Tot i que de 

quadrats negres en va fer tres: el Quadrangle de 1915, el Quadrat negre de 1923 i el Quadrat 

negre de 19296.  

Malèvitx, en aquest punt, ha arribat a  l’abstracció, encara que amb  la  seva pròpia versió: el 

suprematisme.  Aquesta  vessant  abstracta  és  considerada  plenament  un  moviment 

d’avantguarda.  El  pintor  exposa  per  primera  vegada  les  obres  suprematistes  el  1915.  Les 

anomena pintures “no objectives”, ja que elimina  la referència a  l’objecte, obrint el món dels 

signes  amb  infinitat  de  significats7.    L’exposició  s’anomena  “0,10”,  per  emfatitzar  la  poca 

                                                            
1Diversos autors. (2006) Kasimir Malèvitx. 
2RAMPÉREZ, F.(2004) La quiebra de la representación: el arte de vanguardias y la estética moderna. 
3Diversos autors. (2006) Kasimir Malèvitx. 
4Idem 
5NÉRET, G. (2003) Kasimir Malevich y el suprematismo. 
6Diversos autors. (2006) Kasimir Malèvitx.  
7NAKOV, A. (2003) Aux avant‐gardes de l’art moderne. 
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distància que separava  les obres del grau zero de  la pintura8. Malèvitx es mou en el món del 

No‐res, on l’espai infinit és representat pel color blanc del fons de totes les pintures. Aquesta 

posada a zero significa una experimentació amb el color, representat en formes fonamentals –

quadrat, creu i cercle‐ que es troben en suspensió en l’espai infinit. 

 

Fig. 14: Quadrat negre, 1923. 

Quadrat Negre(1923) és el segon quadrilàter negre que pinta Malèvitx. El primer, de 1915, es 

trobava al Museu de  la Cultura Pictòrica de Moscou  i el pintor n’ha de  fer un altre per a  la 

Biennal  de  Venècia  de  1924.  En  aquesta  exposició  també  hi  presenta  Cercle  negre  i  Creu 

Negra.9 

Pel  que  fa  a  les  característiques  formals,  no  s’hi  pot  analitzar  el mateix  que  en  les  obres 

anteriors: estem en una altra dimensió. Es tracta d’un quadrilàter, però no ben bé un quadrat 

perquè els angles, per poc, no són iguals. Aquest fet ja l’explica Malèvitx amb la primera versió 

del  quadre  ja  que  l’anomena  Quadrangle  i  no  pas  quadrat10.  Tot  i  així,  sempre  s’acaba 

anomenant  quadrat.  El  color  que  tria Malèvitx  és  el  que  ha  estat  fent  servir  per  a  l’òpera 

futurista: el negre. Representa un eclipsi  total de  tots aquells  sentiments  idealitzats en  l’art 

acadèmic ifins i tot ell explica a Alexandre Benois‐ qui havia criticat la seva obra‐ : “Damunt el 

meu  quadrat mai  no  hi  veureu  el  somriure  d’una  bella  Psique! Mai  no  serà  el matalàs  de 

                                                            
8RAMPÉREZ, F.(2004)  La quiebra de la representación: el arte de vanguardias y la estética moderna. 
9Diversos autors. (2006) Kasimir Malèvitx. 
10Idem. 
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l’amor!”11. El blanc  també hi  juga un paper  important,  tant que el quadre  s’anomena  sovint 

Quadrat negre sobre fons blanc. Aquest nom no és cap títol que  li dóna  l’autor sinó que surt 

d’una descripció que en fa: “el quadrat = la sensació, el camp blanc = el No‐res “fora d’aquesta 

sensació””12. 

La temàtica del quadre és molt difícil de definir. Tampoc Malèvitx en fa cap explicació i sobre 

l’obra hi ha hagut molta discussió. Alguns diuen que el quadrat negre no és una figura, d’altres 

que és  la figura per excel∙lència, que és  la figura considerada com un emblema,  l’emblemàtic 

de  la  figura,  i  molts  es  qüestionen  si  es  pot  considerar  un  símbol13.  Malèvitx,  però,nega 

qualsevol interpretació simbòlica i veu el seu quadrat com una icona nua, sense marc, la icona 

del  seu  temps14.  Un  altre  aspecte  de  contingut  important  és  per  què  el  l’artista  escull  un 

quadrat  i no un triangle. El triangle havia representat durant segles  la divinitat  i Malèvitx vol 

oposar‐s’hi creant un quadrat perquè: “La modernitat difícilment pot cabre en un triangle,  ja 

que la seva vida present és quadrangular15.  

L’anàlisi  tècnic  de  la  pintura  que  farem  ara  ja  no  és  tan  radicalment  diferent  a  les  obres 

anteriors. L’obra sí que és quadrada (106 x 106 cm) encara que la figura de dins no ho sigui. Es 

tracta  d’un  oli  sobre  tela  que  actualment  es  troba  al  Museu  Estatal  Rus  de  Sant 

Petersburg16.Per acabar, l’únic que queda per analitzar són les influències. Malèvitx va fer una 

afirmació molt clara sobre aquest aspecte: “Estic content que l’aspecte del meu quadrat negre 

no es pot confondre amb cap altre pintor ni cap altre temps”17. És a dir que creu que no té cap 

mena d’influència: “No segueixo els meus predecessors i no m’hi assemblo”18. 

4.2 LA PRIMERA PINTURA ABSTRACTA 

“Jo vaig pintar  la primera pintura abstracta el 1911”19. Kandinsky va afirmar‐ho quan al  seu 

entorn es qüestionava l’origen i el creador de l’abstracció. El dubte es resol el 1976, quan Nina 

Kandinsky lliura una aquarel∙la abstracta del seu marit pintada el 1910. Kandinsky s’equivocava 

amb l’any però no amb l’autoria: ell és el pioner de l’abstracció.20 

                                                            
11NÉRET, G. (2003) Kasimir Malevich y el suprematismo. 
12Diversos autors. (2006) Kasimir Malèvitx. 
13NÉRET, G. (2003) Kasimir Malevich y el suprematismo. 
14Idem. 
15Diversos autors. (2006) Kasimir Malèvitx. 
16Idem. 
17GAVIN, B; MORITZ, R.E. (2010) Kazimir Malevich: The breaking free of the earth. [DVD] 
18Idem. 
19KANDINSKY,V. (2003)  Escritos sobre arte y artistas. Pg. 168 
20Diversos autors. (2003) Kandinsky. La dissolució de la forma 1900‐1920. 
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L’absoluta dissolució de  l’objecte de Kandinsky està molt difuminada. A part de que realment 

és molt difícil establir quins quadres  són abstractes  i quins encara  són  figuratius, Kandinsky 

passa per uns anys de transició. Del 1910 fins el 1914 Kandinsky no pot renunciar per complet 

a  l’objecte21,combina  l’abstracció amb  la  figuració  fins que abandona aquesta última per no 

tornar‐hi mai. Per a ell,  l’abstracció no és un canvi radical en  la seva trajectòria artística, sinó 

una manera de pintar amb molts punts en  comú amb  la  figuració. Kandinsky explica que el 

pintor  figuratiu  i  el  pintor  no  figuratiu  segueixen  la mateixa metodologia,  tenen  la mateixa 

energia i s’inspiren amb les mateixes fonts22. La diferència rau en què la pintura figurativa pren 

com a model un tros de la natura, però en canvi, la pintura abstracta en pren el conjunt sencer 

i el sintetitza en una forma que ha de ser no figurativa. La forma abstracta és idònia perquè és 

més lliure i té més contingut23. Segons Kandinsky, s’ha de deixar que l’artista esculli la forma i 

no fixar‐s’hi, sinó intentar captar‐ne la substància. “Desgraciadament, com a conseqüència del 

materialisme del segle XIX,  la gent s’ha acostumat massa a tenir  l’extern per  l’intern,  i així no 

percep el contingut que hi ha darrera la forma”24‐ escriu Kandinsky. 

L’any següent d’haver pintat la primera obra abstracta, a Munich, Kandinsky funda amb Franz 

Marc  l’associació  d’artistes  expressionistes: Der  Blaue  Reiter  (el  genet  blau).  L’origen  és  un 

grup  d’artistes  de  la Nova Associació Artística  de Munich  i  el  nom  prové  de  l’almanac  que 

publicaven Kandinsky  i Marc amb  la  col∙laboració d’altres expressionistes  i que  contenia  les 

noves  idees  teòriques  de  l’art  del  moment25.  Aquest  grup  de  redacció  va  fer  diverses 

exposicions  per  exemplificar  amb  quadres  les  seves  teories.  Kandinsky  va  aprofitar  per 

exposar‐hi algunes de les seves obres abstractes26. 

Primera aquarel∙la abstracta és una obra que Kandinsky no va titular, però que es considera la 

primera pintura abstracta i per tant s’anomena d’aquesta manera.  

L’anàlisi  formal de  l’obra  ens  indica que  és una obra de  formes no  figuratives però que,  al 

contrari de les de Malèvitx, són formes suaus, desiguals, gens geomètriques. La composició és 

centrífuga  i no unitària. Centrífuga perquè  sembla que els elements  vulguin escapar‐se pels 

extrems del quadre  i no unitària perquè  l’espai s’interposa entre tots ells de manera que no 

s’entrellacen. No podem parlar de composició superficial ni tampoc de profunditat perquè no 

hi ha perspectiva ni línia d’horitzó en l’obra. Tampoc hi trobem llum però sí una gran varietat 

                                                            
21BECKS‐MARLONY, Ulrike.(2007)  Kandinsky. 
22KANDINSKY,V. (2003)  Escritos sobre arte y artistas. 
23Idem. 
24Idem. Pg. 174 
25HOLLMANN, E. (2011)The Blue Rider. 
26ELGER, D. (2007) Expresionismo. Una revolución artística alemana. 
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de colors. Són colors molt vius que en alguns punts es barregen amb els de la vora. Els traços 

fets amb aquests colors són aigualits, ja que estan fets amb aquarel∙la, i no creen formes gaires 

definides.  

 

 

Fig. 15: Primera aquarel∙la abstracta, 1910. 

 

Aquesta obra és una obra pintada amb llibertat. No sembla inspirada en cap escena figurativa 

sinó que sembla que el pintor hagi plasmat els seus sentiments: alguns més intensos, d’altres 

més transparents, uns de formes més allargades  i d’altres més arrodonides... Es considera un 

esbós per a l’obra Composició VII, una obra molt complexa de 1913. Aquestes dues obres, l’una 

al costat de l’altra, tenen moltes semblances. L’aquarel∙la sembla fins i tot l’estructura base de 

la Composició VII. Aquest fet porta alguns experts a afirmar que la Primera aquarel∙la abstracta  

no és de 1910, sinó de 191327. D’altra banda, hi ha un element contradictori. S’explica que a la 

Composició VII, Kandinsky volia expressar que  s’acostava  la Primera Guerra Mundial a  ritme 

                                                            
27BECKS‐MARLONY, Ulrike.(2007)  Kandinsky. 
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accelerat28.  I en canvi, de l’aquarel∙la abstracta es diu que manifesta la llibertat en l’ús de les 

formes i els colors i que, en ella, la imaginació regna més que en cap altra obra del pintor29. 

Tècnicament, l’obra està feta amb llapis, aquarel∙la i tinta sobre paper. És molt més petita que 

la  setena  composició:  mesura  49,6  x  64,8  cm  mentre  que  l’altra  fa  200  cm  x  300  cm. 

Actualment es troba al Centre Georges Pompidou de París.30 

                                                            
28Idem. 
29DÜCHTING, H. (2008) Wassili Kandinsky. 
30Idem. 
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5 I DESPRÉS DE L’ABSTRACCIÓ, QUÈ? 

5.1 EL RETORN DE MALÈVITX 

Abans  de  guanyar‐se  l’oposició  del  règim,  és  a  dir,  abans  de  la  presa  de  poder  de  Stalin, 

Malèvitx fa algunes obres sota les ordres del govern. És temps de la I Guerra Mundial i realitza 

una sèrie de dibuixos antialemanys, molt impregnats d’un art folklòric1. Aquestes pintures són 

plenament figuratives, però no les inclourem dins l’evolució personal de Malèvitx ja que estan 

fetes per obligació.  

Un temps més tard, a mitjans dels anys vint, el pintor passa per una molt mala època. La seva 

situació econòmica és cada vegada pitjor, la seva família passa fam i la seva dona emmalalteix 

de tuberculosi. A partir de 1926, el règim rus declara el suprematisme socialment inútil, i més 

tard, perjudicial. Molts artistes opten per  l’exili  i d’altres es  resignen a  lliurar‐se al  realisme 

socialista que  imposava el  règim. Malgrat  tot, Malèvitx  segueix  la  seva  lluita per aconseguir 

l’art  pur2.  El  règim  stalinista  persegueix  el  pintor  i  l’arriba  a  empresonar  unes  setmanes. 

Aconsegueix també, el 1926, destituir‐lo del seu càrrec a l’Institut estatal per la cultura artística 

(GINKUK)  i com a premi de consolació  li permet fer una gira per  l’Europa occidental3. És una 

època de poca producció, fins i tot ell mateix escriu: “no hi ha raons per treballar ni mitjans per 

treballar”.4 

Malèvitx torna animat del seu viatge a Europa  i reprèn  la seva activitat creativa. Des de 1928 

comença  a  fer  una  sèrie  d’obres  on  reapareix  la  figura  humana  com  a  símbol  de  protesta 

contra la repressió stalinista. Això provoca un retorn a la figuració. La raó és clara: Malèvitx té 

la necessitat d’expressar alguna cosa més amb el seu pinzell5  i no ho pot aconseguir amb els 

seus  quadrilàters  suprematistes.  Comença,  llavors,  a  pintar  una  humanitat  nua,  rígida, 

policrom,  sense  rostre  o  hieràtica  com  a  queixa  contra  l’opressió  i  el  terror  provocats  pel 

règim6. Ara bé, també cal tenir en compte el funcionament de la censura. S’avorta la publicació 

de molts dels  seus articles  just a  la  sortida de  la  impremta7  i  l’exposició de  les  seves obres 

també  corre  perill. Malèvitx,  però,  troba  un mecanisme  prou  bo  per  “camuflar”  les  seves 

obres: les data amb anterioritat al període cubofuturista, època anterior al règim comunista.  

                                                            
1GAVIN, B; MORITZ, R.E. (2010) Kazimir Malevich: The breaking free of the earth. [DVD] 
2NAKOV, A. (2003) Aux avant‐gardes de l’art moderne. 
3NÉRET, G. (2003) Kasimir Malevich y el suprematismo. 
4NAKOV, A. (2003) Aux avant‐gardes de l’art moderne. 
5NÉRET, G. (2003) Kasimir Malevich y el suprematismo. 
6Diversos autors. (2006) Kasimir Malèvitx. 
7NAKOV, A. (2003) Aux avant‐gardes de l’art moderne. 
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Un exemple molt vàlid per a aquesta etapa de representacions de figures humanes oprimides 

és Camperola amb la cara negra de 1930. L’obra porta data de 1913 però no hi ha el dubte que 

forma part de  la sèrie de “rostres sense cara” que Malèvitx pinta cap a 19308. A continuació 

fem l’anàlisi formal, conceptual i tècnica de l’obra.  

 

Fig. 16: Camperola amb la cara negra, 1930. 

Camperola amb la cara negra és formalment una obra figurativa. La composició no és unitària 

perquè els elements no interactuen entre ells: hi ha una separació molt clara entre la figura en 

un primer pla i els camps i el cel de fons. La perspectiva és gairebé imperceptible, però n’hi ha 

de  geomètrica  i per  tant  la  composició  és  superficial.  Pel que  fa  a  les  formes,  gairebé  tota 

l’obra  són  franges. El  fons  (camps  i cel) està disposat en  franges de colors horitzontals‐ una 

mica  inclinades  les del cel. I  la figura central és una franja blanca vertical, perpendicular a  les 

línies de  fons. Aquesta  figura és una camperola de  formes molt geomètriques entre  les que 

destaca amb importància la forma de la cara. La camperola porta un taüt enlloc de rostre, una  

al∙lusió  clara  i  directa  a  la mort.  Totes  les  formes  que  hem  comentat  tenen  encara més 

significat segons el seu color, cada un amb el seu significat. Les franges del fons són de colors 

molt  vius  (verds, blaus,  rosats,  vermells,  taronges...)  alguns  fins  i  tot  càlids, de manera que 

generen un gran contrast amb el personatge. La camperola és de color blanc i color negre, dos 
                                                            
8Diversos autors. (2006) Kasimir Malèvitx. 
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colors molt freds. Per acabar, no es veu cap focus lumínic sinó que cada color té la seva pròpia 

llum. 

Els  aspectes  formals  comentats  anteriorment  tenen  cada  un  una  intenció  que  omplen 

conceptualment l’obra. El que crida més l’atenció és el taüt del rostre de la camperola. Com ja 

hem dit, és una al∙lusió a la mort, però com a queixa contra l’opressió del règim. El rostre és la 

part del cos on més es capta la personalitat d’una persona, i en treure‐li, Malèvitx ens mostra 

una dona sense sentiments, completament freda, que per culpa del règim no pot aspirar a res 

més que  la mort. Els colors  freds de  la  figura‐ completament antagònics als del  fons‐  també 

ajuden  a  remarcar  aquesta  idea  que  el  stalinisme  crea  uns  habitants  buits.  També  és molt 

important  la postura de  la camperola. Està  immòbil, sense  fer  res, amb els braços col∙locats 

com  els  creients  ortodoxos,  en  posició  total  d’abandonament  i  disponibilitat,  disposada  a 

consumir‐se9. 

L’obra és un oli sobre tela de 98,5 x 80 cm que actualment es conserva al Museu Estatal Rus de 

Sant Petersburg.  

També volem destacar el gran contrast estètic al que va arribar Malèvitx,  independentment 

del  contingut  de  les  obres.  El  retorn  a  la  figuració  ja  suposa  un  gran  pas,  però  a  part  dels 

quadres  comentats  anteriorment,  Malèvitx  en  fa  de  molt  més  realistes  i  d’objectes  molt 

definits. Aquestes obres són majoritàriament retrats on hi ha una certa contradicció entre el 

naturalisme del  rostre  i  les mans amb el  tractament  futurista dels vestits10.En poden  ser un 

exemple Treballadora de 1933 (figura 20) o Florista datada a finals de  la dècada dels anys 20 

(figura 21). 

       

Fig. 17:Treballadora, 1933.             

       

                                                            
9Idem. 
10GARCÍA TORRES, M. A. Kasimir Malevitx (1878‐1935) [en línia] 

Fig. 18: Florista, datada el 1903, pintada a la 
dècada de 1920. 
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Pensat fredament, sembla impensable que l’autor de les pintures anteriors pugui ser el mateix 

artista que va pintar Blanc sobre blanc. Però realment, amb el suprematisme, Malèvitx es situa 

al grau zero de  la pintura,  i aquesta posada a zero el  fa pensar que, de nou,  tot  torna a ser 

possible11. 

L’any  1932 Malèvitx  té  la  oportunitat  d’exposar  els  seus  quadres  suprematistes  i  les  obres 

postsuprematistes a la mostra “Pintors de l’RSFSR dels darrers 15 anys” del Museu Estatal Rus. 

L’exposició es realitza obeint un decret del comitè central del partit comunista. L’any següent 

emmalalteix de càncer però no deixa de pintar,  i  fins  i  tot arriba a exposar en  tres ocasions 

més. El maig de 1935 mor a Leningrad.12 Malgrat que Malèvitx no té el suport del règim, el seu 

enterrament és  sorprenentment multitudinari13. El  seu  fèretre el dissenya Nikolai Suetin  i hi 

apareixen  el  quadrat  negre  i  el  cercle  negre,  però  no  la  creu‐  que  és  eliminada  per  les 

autoritats comunistes per  la possible  interpretació com a símbol cristià. En el seu testament, 

Malèvitx  especifica  que  vol  ser  incinerat  i  on  vol  que  s’enterri  la  seva  urna.  El  lloc  de  la 

sepultura s’assenyala amb un cub blanc amb quadrat negre però es perd durant  la  II Guerra 

Mundial.14 

5.2 LA PERMANÈNCIA DE KANDINSKY 

Kandinsky es  troba, a partir de  la primera dècada del segle XX  i  fins 1933, amb una sèrie de 

condicions adverses que provocaran canvis importants en la seva vida. Pocs anys després de la 

fundació de Der Blaue Reiter, el 1914, Kandinsky i Münter fugen a Suïssa a causa de l’esclat de 

la I Guerra Mundial15. A finals d’any el pintor torna al seu país però aquest cop sense Gabriele 

Münter,  a  qui  veurà  per  últim  cop  l’any  següent  en  una  exposició16. Després  de  viure  uns 

mesos a Estocolm, el 1916 Kandinsky  torna a viure a Moscou. Un any més  tard,  la seva vida 

personal també canvia: es casa amb Nina Andreewsky  i neix el seu fill Vsevdod que morirà el 

192017. Mentrestant,  i vivint ell a Rússia,  té  lloc  la Revolució d’Octubre. Per aquest motiu, el 

1918 li són expropiats els seus béns18. A partir d’aquí, Kandinsky es retira mica en mica de tot 

el  que  tingui  a  veure  amb  la  política  fins  a  retornar  a  Alemanya  el  192119.A  Alemanya  va 

canviant de residència seguint la Bauhaus‐ de la que va ser nomenat professor‐ i per tant viu a 

                                                            
11NÉRET, G. (2003) Kasimir Malevich y el suprematismo. 
12Diversos autors. (2006) Kasimir Malèvitx. 
13GARCÍA TORRES, M. A. Kasimir Malevitx (1878‐1935) [en línia] 
14Diversos autors. (2006) Kasimir Malèvitx. 
15DÜCHTING, H. (2008) Wassili Kandinsky. 
16BECKS‐MARLONY, U. (2007)  Kandinsky 1866‐1964. En camino hacia la abstracción. 
17Idem. 
18DÜCHTING, H. (2008) Wassili Kandinsky. 
19Idem.  
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Berlín, Weimar, Dessau  i  finalment un altre cop a  la capital alemanya20. S’acosta  la  II Guerra 

Mundial  i el Partit Nacionalsocialista  (NSDAP) acaba  tancant  la Bauhaus  i  requisa més d’una 

cinquantena d’obres de Kandinsky. El pintor opta per traslladar‐se amb la seva dona a París. Es 

troba  amb  el  centre  artístic  del moment  i  de  seguida  entra  en  diferents  revistes  i  grups 

artístics.  

És una etapa molt convulsa, de canvis  frenètics d’entorns  i de diferents problemes  familiars, 

que  sembla  no  afectar  l’abstracció  de  la  seva  obra.  Kandinsky  pot  expressar  allò  que  vol 

mitjançant la no figuració i les circumstàncies del moment no el fan canviar d’estètica. Ara bé, 

durant la seva etapa a la Bauhaus, la seva obra esdevé cada vegada més geomètrica. Kandinsky 

va apartant‐se de la seva abstracció lírica i s’atansa a la geomètrica. La causa d’aquest canvi és 

que el que ensenya als  seus alumnes de  la Bauhaus  també  influeix  la  seva pròpia obra.21 El 

pintor els feia reduir els objectes de les seves pintures a formes geomètriques per situar‐los en 

el punt d’inici d’una pintura abstracta. D’aquesta manera, les seves pintures contenen figures 

molt lineals i cercles com a símbol de la perfecció22. 

Alguns  cercles  és  una  obra  que  Kandinsky  pinta  durant  la  seva  estada  a  la  Bauhaus  i  que 

demostra aquest canvi en l’obra de Kandinsky. És molt diferent a les obres abstractes anteriors 

que no es diria que és obra seva perquè no forma part de la sèrie d’obres líriques que se li han 

fet famoses. 

Pel que fa a l’aspecte formal, ens trobem amb una única forma: el cercle. Com ja hem explicat, 

Kandinsky  considerava  el  cercle  la  forma  perfecta,  i  en  aquesta  obra  és  l’única  que,  en 

diferents mides, pinta. És una composició centrípeta perquè els  tots els cercles depenen del 

cercle central, ja que Kandinsky vol crear una espècie de sistema solar. També podem parlar de 

composició unitària perquè els elements no estan gaire individualitzats, però no podem parlar 

de perspectiva de cap mena. Els colors són còsmics: entre freds i càlids, molt brillants i irreals. 

Són com extrets d’un món màgic on hi conviuen les fades amb la màgia negra.  

                                                            
20BAUHAUS ARCHIV. Bauhaus 1919‐33 [en línia] 
21DÜCHTING, H. (2008) Wassili Kandinsky. 
22Idem. 



45 
 

 

Fig. 19: Alguns cercles, 1926. 

El  contingut  del  quadre  ja  s’entreveu  entre  els  aspectes  formals.  Kandinsky  volia  crear  una 

escena còsmica23. El quadre representa un sistema, o una constel∙lació que gira al voltant d’un 

sol que està eclipsat i que deixa escapar llum per sota del planeta que el tapa. L’ambient que 

crea és molt poc terrestre: el negre de l’univers i la brillantor dels astres i dels planetes creen 

un món molt màgic. 

És  un  oli  sobre  tela,  gairebé  quadrat  (140,3  x  140,7  cm)  que  des  del  1941  està  exposat  al 

Museu  Guggenheim  de  Nova  York24.  Aquest  quadre  influencia  els  següents  que  pintarà 

Kandinsky  perquè  no  abandonarà  la  figura  del  cercle.  El  pintor  explica  que  a  la  seva  etapa 

figurativa  tenia com a  referència  la  figura del cavall  i que, en  l’etapa abstracta,  la  forma del 

cercle ocupa el lloc del cavall25.   

                                                            
23Idem 
24BECKS‐MARLONY, U. (2007)  Kandinsky 1866‐1964. En camino hacia la abstracción. 
25Idem. 
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6 TESTIMONIS ACTUALS 

Hem  analitzat  unes  trajectòries  artístiques  acabades  i  unes  biografies  tancades  per  poder 

descobrir els motius que porten a Malèvitx i a Kandinsky a ser persistents o no en l’abstracció 

que  han  assolit.  Les  obres  ens  han mostrat  el  viatge  dels  dos  pintors  entre  la  figuració  i 

l’abstracció, un d’anada i tornada i l’altre de només anada. Posant en relació les biografies amb 

el  context  històric  i  cultural  hem  formulat  hipòtesis  sobre  les  possibles  causes  que  els  ha 

provocat pintar d’aquella manera  i traçar el seu camí pel món figuratiu o pel món abstracte. 

Però hi ha unes raons i unes vivències personals que no podrem arribar a conèixer mai del cert, 

i  que  acabarien  de  completar  les  explicacions  del  retorn  a  la  figuració  de Malèvitx  i  de  la 

continuïtat de Kandinsky en l’abstracció.  

Per poder disposar d’uns motius exclusivament personals que expliquin el perquè i el com del 

retorn‐ o del no retorn‐ a  la figuració, hem traslladat  les  incògnites plantejades en Malèvitx  i 

Kandinsky a les experiències de pintors de l’actualitat. Els dos artistes escollits són Andrés Saiz i 

Xano Armenter. 

Hem  escollit  aquests  dos  pintors  per  diverses  raons.  Primer  perquè  la  seva  trajectòria 

s’adaptava  bé  al  treball.  Tant  un  com  l’altre  en  un moment  de  la  seva  obra  han  estat  en 

contacte amb l’abstracció. També havíem visitat anteriorment alguna de les seves exposicions, 

i per tant teníem les seves trajectòries més clares que no pas d’altres. Una altra raó de pes és 

que són dos pintors als que hi tenim certa proximitat que ens afavoreix el contacte. I per últim, 

pensem  que  ens  poden  donar  testimonis molt  interessants  sobre  la  seva  experiència  amb 

l’abstracció. 

Nascut a El Espinar  l’any 1946, Andrés Saiz s’ha dedicat des de ben petit a  la pintura com a 

segona professió. Amb només un any es va traslladar a Balaguer, on viu actualment. Juntament 

amb  Marcel  Bergé  i  amb  Víctor  Pallarés  va  fundar  l’Estudi  74,  un  grup  de  pintors  que 

reflexionaven sobre  l’art del moment  i exposaven conjuntament. Ha exposat  la seva obra en 

diferents  sales,  especialment  en  terres  lleidatanes.  En  les  seves  temàtiques  hi  predominen 

paisatges naturals o de zones de Balaguer. Actualment, jubilat de la seva principal professió, es 

dedica plenament a pintar al seu estudi situat al casc antic de Balaguer.  

Nascut  a  las  Palmas  de Gran  Canaria  el  1956,  Xano Armenter  va  passar  la  infantesa  entre 

Balaguer i Vigo. Va estudiar el batxillerat a Vigo i la carrera a l’Escola Eina de Barcelona. El 1980 

va marxar  a  viure  a Nova  York, on  va  completar  els  seus  estudis, però  va  tornar  el 1990  a 
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Barcelona.  Dos  anys  més  tard  es  va  mudar  altre  cop  a  Estats  Units,  aquesta  vegada  a 

Califòrnia.1Actualment  viu  a  Barcelona  on,  a  part  de  pintar‐hi,  també  hi  dóna  classes.  Ha 

exposat a tots aquests llocs on ha viscut i a més a Palma de Mallorca, Olot, Cadaqués, Madrid, 

Lille o Tòquio entre d’altres. 2 

Ells ens han explicat, a través d’una entrevista‐ que hem inclòs a l’annex‐, les seves inquietuds 

personals que els han acompanyat en tot aquest procés. 

Les entrevistes  consten de dues parts.  La primera,  referida a  la  trajectòria artística de  cada 

artista  i  a  quins  han  estat  els  principals motors  de  canvi.  En  la  segona  els  demanem  les 

opinions personals respecte el món de l’abstracció i quina és la interpretació que ells fan dels 

processos  analitzats  en  aquest  treball  amb Malèvitx  i  Kandinsky.  Aquest  segon  apartat  es 

subdivideix en dos: per una banda, les preguntes que els fem havent‐los explicat l’evolució cap 

a  l’abstracció dels dos pintors d’avantguarda,  i per  l’altra,  les qüestions que els plantegem un 

cop comentats el retorn a la figuració per part de Malèvitx i la permanència en l’abstracció de 

Kandinsky.  

Pel que  fa a  la primera part, ens trobem amb dues trajectòries ben diferents. Andrés Saiz es 

dedica a  la pintura per gust  i en canvi Xano Armenter s’hi dedica professionalment, viu de  la 

pintura.  Saiz  és  un  experimentador,  semblant  a  Malèvitx  en  la  seva  època  anterior  a 

l’abstracció,  i  a  més  a  més,  autodidacta.  Va  anar  passant  per  diferents  etapes:  una 

d’impressionista, una de fauvista, una altra de cubista i finalment una d’abstracta, que és en la 

que actualment es  troba. Xano Armenter, un pintor que ha  rebut classes d’art, va començar 

fent “pintura”‐ com ell diu‐ i en una etapa va seguir el cubisme analític degut a la influència de 

Picasso. Ara bé, hi va haver un moment en què, per uns motius que explicarem a continuació, 

va arribar a l’abstracció per tornar a la figuració al cap d’uns cinc anys.  

Esbrinades  les  seves  etapes  pictòriques,  hem  volgut  saber  els motius  que  van  provocar  els 

canvis en  la seva obra. Andrés Saiz vol  remarcar que un bon pintor mai hauria de seguir  les 

modes. Explica que ell ha de trobar una manera de pintar que el faci estar còmode  i quan  la 

que ha estat fent servir no  li permet expressar amb  llibertat  i comoditat tot allò que sent, en 

busca una altra que sí que ho faci. Xano Armenter dóna moltes raons per explicar els canvis en 

la seva obra: el tipus i la quantitat de demanda, les influències, els interessos, els entorns i en 

especial el naixement de la seva filla. El pintor va deixar‐li pintar dins del seu estudi i va envejar 

tant  la  llibertat amb  la què pintava  la nena que de seguida va passar a  l’abstracció. Però uns 

                                                            
1MORET, Xavier. (2000)“Un estudio en Gràcia”, dins El País. 
2ART 62. Xano Armenter. [en línia] 
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anys més tard, no va poder expressar tot el que volia només a través del color‐ que a més  ja 

l’havia  explotat molt‐  i  va  tornar  al món  figuratiu.  Però  en  el  retorn,  va  trobar un  punt  de 

trànsit‐ més a prop de la figuració que de l’abstracció‐ que li va agradar molt perquè veia que 

inquietava l’espectador. Sabia que el públic ja té un nivell visual molt alt, que l’abstracció ja no 

provoca  tant com abans,  i els quadres d’aquesta  franja entre  la  figuració  i  l’abstracció  li van 

permetre oferir als espectadors aquella sacsejada que necessiten. 

Establertes els canvis d’etapes  i el seus motius, els hem demanat si han fet algun retrocés, si 

han  tornat  a  pintar  d’alguna manera  que  ja  havien  provat  en  etapes  passades.  El  pintor 

balaguerí, Andrés Saiz, ens explica que de tant en tant  fa alguna “escapada” per dues raons: 

perquè encara li agraden les etapes per les que ha passat i perquè a vegades, és el quadre qui 

el condueix i no sempre el porta cap a l’abstracció. Xano Armenter diu que sempre es fa algun 

retorn perquè fer pintures és com un mecanisme de buidatge. Les influències que es tenen al 

llarg de  la vida apareixen  inconscientment a  les obres en algun moment o altre  ja que pintar 

significa buidar el que es porta a dins. 

Com a qüestió final de la primera part de l’entrevista, sabem que en el punt actual, Andrés Saiz 

està  en  una  etapa  abstracta  perquè  pot  pintar  d’una  manera  més  personal,  “puc  ser  jo 

mateix”‐  diu.   Mentre que  Xano Armenter  està  fent pintura  figurativa,  encara que no molt 

realista.  

Abans  de  començar  la  segona  part  de  l’entrevista,  hem  explicat  als  pintors,  tot  i  que  ja  la 

coneguessin,  l’evolució  de  Malèvitx  i  Kandinsky  cap  a  l’abstracció.  Just  després  els  hem 

preguntat  si  se  senten  identificats  amb  alguna  de  les dues  evolucions. Amb Andrés  Saiz,  la 

resposta és evident. El pintor ens explicava uns minuts abans que per arribar a  l’abstracció 

havia passat per diferents etapes que coincidien, gairebé totes, amb les etapes per les que va 

passar Malèvitx.  En  canvi,  Xano  Armenter,  tot  i  que  ha  llegit  i  estudiat  els  pintors,  no  els 

considera una influència i ha traçat una trajectòria diferent a la de Malèvitx i Kandinsky.  

Més tard els hem consultat si existeix en un artista la necessitat d’apartar‐se de la realitat i si 

es podria pintar de manera abstracta sense haver pintat figuratiu abans.  Andrés Saiz comenta 

que a  l’abstracció s’hi arriba per necessitat personal  i no pas perquè se segueixen  les modes. 

Ara bé, ens corregeix dient que l’abstracció ja és una realitat.  Pel que fa a l’altra qüestió de si 

es  pot  arribar  a  l’abstracció  sense  haver  passat  per  la  figuració,  Saiz  té  clar  que  no  es  pot 

arribar a  l’abstracció sense tenir tècnica  i  la tècnica només s’aprèn amb  la pintura figurativa. 

Xano Armenter també està d’acord amb que a l’abstracció no s’hi arriba perquè sí. Diu que s’hi 

arriba  després  d’un moment  de  profunda  concentració.  A  la  següent  pregunta  respon  que 
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l’evolució a l’abstracció és necessària. No és justificable que es comenci pintant abstracte per 

gust, ja que ell diu que a un pintor de veritat li han d’agradar tots els tipus de pintura.  

L’última part de les entrevistes es focalitza en què hi ha després de l’abstracció. Volem saber si 

veuen  factibles altres estètiques que  se  separin més de  la  realitat que  l’abstracció. Els nous 

moviments hauran de tornar a la figuració? Andrés Saiz creu que hi haurà, i que a més ja estan 

sorgint, noves maneres de fer que continuïn l’abstracció. De totes maneres, ell pensa que quan 

algú  creu  en  l’abstracció  hi  pot  seguir  sense  parar  perquè  sempre  hi  ha  noves  idees.  Xano 

Armenter  tampoc  veu  l’abstracció  com un punt  final però per  a  ell ha  estat  “una  etapa de 

distensió”. Li ha funcionat “com una rentadora”, perquè l’ha netejat molt, l’ha fet més senzill i 

li ha fet notar que pot veure moltes coses en la no figuració.  

Per  acabar,  volem  fer un  a  síntesi  comparant Malèvitx  i  Kandinsky  amb Andrés  Saiz  i  Xano 

Armenter. Andrés  Saiz evoluciona  cap a  l’abstracció de  la mateixa manera que Malèvitx,  va 

passant per diferents etapes  fins que deixa d’estar‐hi  còmode. Un  cop arriba a  l’abstracció, 

però,  troba  la manera  de  pintar  que  li  permet  ser  ell mateix  i,  igual  que  Kandinsky,  no  té 

encara  intencions  de  tornar  a  la  figuració.  Xano Armenter  fa  la  seva  pròpia  evolució  cap  a 

l’abstracció, al marge del que van fer Malèvitx  i Kandinsky. Quan arriba a  l’abstracció sembla 

que hi troba plenitud, però al cap d’un temps sent la mateixa necessitat que va sentir Malèvitx 

a mitjans dels anys 20. Vol expressar coses que no pot aconseguir només amb el color  i els 

objectes no definits, i per tant, igual que Malèvitx, torna a la figuració.  
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7 CONCLUSIONS 

L’objectiu  d’aquest  treball  de  recerca  era  esbrinar  què  condicionava  un  artista  a  l’hora  de 

portar la seva obra cap a l’abstracció i, un cop assolida, optar per la permanència o el retorn a 

la figuració. Si en aquest punt final de  la recerca poguéssim respondre  la nostra qüestió amb 

una única resposta, segurament estaríem simplificant excessivament una realitat polièdrica en 

la que una gran diversitat de factors es combinen en una complicada trajectòria. Amb aquest 

treball  ens  hem  endinsat  en  uns  mons  complexos,  unes  vides  gens  planeres  i  una  obra 

especialment  carregada  de  significats.  És  per  això  que  no  podem  explicar  les  trajectòries 

analitzades des d’una única perspectiva.  L’art és un  reflex de  la  vida,  i  com a  tal,  implica  la 

interacció entre molts factors. 

Abans de fer el treball  i analitzar  les trajectòries de tots els pintors, els hauríem situat dins el 

del mateix  sac:  l’abstracció.  Però  un  cop  acabat,  podem  trobar moltes  diferències  tant  de 

l’obra  com  biogràfiques.  Aquestes  diferències,  combinades,  són  les  que  donen  lloc  a  una 

trajectòria o a una altra. Andrés Saiz i Xano Armenter encara tenen molt camí per recórrer i no 

podem parlar de la seva trajectòria com un conjunt tancat. Sí ho podem fer però de Kandinsky 

i  de  Malèvitx.  Són  dos  pintors  que  es  diferencien  en  l’abans,  el  durant  i  el  després  de 

l’abstracció.  

Kandinsky arriba a l’abstracció d’una manera molt gradual, dissolent la forma mica en mica. En 

canvi Malèvitx  fa un canvi molt més  radical  i d’una etapa cubofuturista en passa a una altra 

d’abstracta. Ara bé, el punt on arriben un i altre no és el mateix. Kandinsky crea una abstracció 

lírica i lliure. I Malèvitx, d’una manera més intel∙lectual i no tant pràctica‐ però no per això més 

vàlida que la de Kandinsky‐ assoleix una abstracció totalment geomètrica partint d’un manifest 

avantguardista.  

Més  tard, Kandinsky no arriba a esgotar mai  les  seves  interpretacions abstractes, perquè el 

lirisme  li permet molta creativitat. Arriba un punt, però, que Kandinsky comença a esbossar 

una evolució cap a l’abstracció geomètrica. Malèvitx, que ja es trobava en aquest punt, ha de 

plasmar la seva voluntat expressiva d’una altra manera. La seva abstracció era tant radical que 

el va obligar a retornar a la figuració. 

Aquest últim punt també es pot aplicar a Andrés Saiz  i a Xano Armenter. El primer, tal  i com 

ens ha explicat, no veu la fi a la seva abstracció lírica. En canvi, Xano Armenter, explica que no 

podia seguir pintant elements geomètrics durant tota la vida, perquè hi ha d’altres coses que li 

cal expressar i no ho podria haver fet a través de l’abstracció geomètrica. 
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Sintetitzats els viatges dels quatre pintors protagonistes del treball, hem intentat explicar quins 

són els motius que els porten a un destí o a un altre. Però ens hem trobat en una causalitat 

multifactorial que condiciona tant el camí a l’abstracció, com l’assoliment d’aquesta i el retorn 

o la permanència en el corrent artístic.  

El camí cap a l’abstracció dels quatre pintors és semblant a un polinomi amb moltes incògnites 

que  té  com  a  resultat  una  manera  de  pintar  única  per  a  cada  un  d’ells.  Cada  incògnita 

representa  un  factor  de  pes  que  condueix  l’evolució  de  l’obra  d’un  pintor  cap  a  una 

determinada direcció. Però  les  incògnites en  cada polinomi  tenen diferents valors  segons  la 

relació  que  estableixen  amb  el  pintor  i  entre  elles:  els  factors  condicionants  (l’entorn,  la 

situació  personal  i  sentimental,  el  context  polític,  social  i  econòmic,  les  influències...)  són 

diferents per a cada artista i a més, cada un d’ells els viu i integra d’una manera diferent. Tots 

aquests factors que envolten el pintor defineixen  la seva manera de ser  i, per tant, també  la 

seva obra.  

Això es podria aplicar a tots els pintors, sigui quina sigui l’estètica en la que estan adscrits. Però 

per què Malèvitx, Kandinsky, Saiz  i Armenter van arribar a  l’abstracció? Cada un va ser guiat 

per una sèrie de motius que, en part, comparteixen amb el seu coetani.  

‐ Malèvitx i Kandinsky es trobaven més o menys en el mateix entorn i portaven a l’esquena els 

mateixos  fets  històrics  i  artístics.  El  context  del moment,  les  avantguardes,  els  va  induir  a 

buscar  la provocació, a no conformar‐se amb  l’art acadèmic. D’altra banda, el bagatge visual 

dels pintors començava a acostumar‐se a coses noves  i els va permetre poder veure‐hi més 

enllà de  la  forma no  figurativa. D’aquesta manera, perquè  l’entorn ho permetia  i perquè  la 

seva personalitat hi contribuïa, van introduir‐se en el  món de l’abstracció.  

‐ Andrés Saiz  i Xano Armenter neixen mig  segle després de Kandinsky  i Malèvitx  i es  troben 

amb un context diferent. La societat, l’economia, la política i els valors culturals han canviat. El 

context artístic ja no és el moviment d’avantguarda, però sí que està fortament influenciat per 

les avantguardes. Aquesta suma de factors condiciona la trajectòria dels dos pintors actuals. I 

entre aquests hi  trobaríem  la  influència de Kandinsky  i Malèvitx que els han marcat el camí 

establint les bases de l’abstracció. 

Aquesta  perspectiva  històrica,  però,  no  ens  serveix  per  explicar  què  passa  un  cop  assolida 

l’abstracció. Malèvitx i Kandinsky, tot i ser contemporanis, opten per camins diferents després 

de  l’abstracció  i només Malèvitx  retorna a  la  figuració. El mateix passa amb els dos pintors 
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catalans entrevistats: mentre Saiz  roman a  l’abstracció, Xano Armenter  recupera  la  figuració 

com a forma expressiva.  

Aquest fet fa descartar el context com a únic factor condicionant. Les raons personals semblen 

tenir més pes que no pas  les condicions de  l’entorn. Òbviament, els condicionants històrics, 

polítics, socials, econòmics  i artístics no deixen d’actuar, però  la manera com afecten a cada 

pintor és el que defineix el seu estil. La personalitat i la resposta de Kandinsky i d’Andrés Saiz a 

tots aquests estímuls són diferents a les de Malèvitx i Xano Armenter. Uns es poden expressar 

a través dels quadres abstractes i els altres necessiten retornar a la figuració. Ara bé, el retorn 

de Malèvitx i de Xano Armenter no s’ha d’entendre explícitament com un retrocés a les seves 

primeres pintures, sinó com una nova etapa que torna a ser figurativa però que porta darrere 

tota l’experiència de l’abstracció.  

Amb això responem també una altra de les preguntes que ens fèiem a l’inici del treball sobre si 

l’abstracció permetia expressar tot allò que l’artista pretenia. Ens trobem amb que és aquesta 

necessitat expressiva la que provoca o no els canvis en la trajectòria. Malèvitx arriba a un punt 

tan desvinculat de  la  realitat  com  és  la  seva obra Quadrat blanc  sobre  fons  blanc que  se  li 

converteix  en  un  atzucac.  Xano  Armenter,  de  la mateixa manera,  sent  que  no  pot  seguir 

donant tombs a la mateixa idea. Els seus característics baloons s’aparten tant de la realitat que 

ell viu que deixen de funcionar‐li com a forma expressiva. 

En canvi, els altres dos pintors, Kandinsky i Saiz, pinten una abstracció més lírica que els dóna 

més  joc  expressiu.  Aquest  tipus  d’abstracció  no  s’exhaureix  tant  aviat  perquè  de  fet,  com 

podem veure a  l’etapa  final de Kandinsky, avança cap al punt des del que havien començat 

Malèvitx i Xano Armenter: la geometria.  

Què  hauria  passat  si  Kandinsky  hagués  pintat  alguns  anys més?  Hauria  trobat  el  final  de 

l’abstracció  en  la  geometria?  Evolucionarà  Saiz  cap  a una  abstracció més  geomètrica?  És  la 

geometria l’estació final d’aquest viatge abstracte? 

La resposta a les nostres preguntes inicials ens en genera de noves alhora que ens fa palès una 

vegada més que l’art és un element viu en contínua evolució. 

A nivell personal, aquest  treball ha estat molt útil  i enriquidor. M’ha servit, en un nivell més 

teòric, per conèixer molt més el món de  l’abstracció  i en particular  les vides de Kandinsky  i 

Malèvitx en un moment d’especial inquietud cultural i d’eclosió de noves maneres d’expressió 

en les diferents arts.  
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Per altra banda, m’ha  canviat  la manera de mirar  i d’admirar una obra. El projecte ajuda a 

entendre que una pintura no és una peça individual sinó que és una petita part d’un tot, i que 

coneixent  aquest  tot,  aquesta  trajectòria,  l’obra  recupera molt més  sentit que  el purament 

tècnic o estètic. Mirar un quadre  des de diferents punts de vista, formal, de contingut, tenint 

en compte tots els diferents elements, t’apropa més a l’obra i fins i tot a la intenció de l’autor, i 

te’n fa gaudir amb més intensitat. 
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8 ANNEX 

8.1 ENTREVISTA A ANDRÉS SAIZ 

 

Andrés Saiz al seu estudi de Balaguer. 

 

Quan i com va començar a pintar? 

Vaig començar a trobar gust per  la pintura des de molt petit. Als 4 o 5 anys vaig començar a 

dibuixar  amb  les  fitxes  que  ens  feien  fer  a  l’escola.  Cada  vegada  li  vaig  anar  donant més 

importància a  la pintura  i  la vaig convertir en  la meva afició. No he fet estudis de Belles Arts, 

sóc autodidacta. M’he anat forjant a base de classes i consells puntuals de pintors més experts, 

d’agafar  referències  d’altres  pintors  i  sobretot  a  base  d’una  constància  autodidacta  (anar 

experimentant sense parar).  

Què va començar a pintar? 

Sobretot  bodegons  i  paisatges  perquè  era  el  que  tenia més  a  l’abast  com  a model.  Eren 

quadres  totalment  figuratius. El que  jo volia era copiar,  fer una  foto de  la natura.  Intentava 

buscar la màxima realitat.  

Quins canvis ha patit la seva obra? Podria establir unes etapes en la seva trajectòria? 

Al principi només intentava copiar la realitat. Quan em vaig fer una mica més gran (cap als 17 

anys)  em  vaig  interessar  per  l’impressionisme.  No  vaig  deixar  la  figuració  però  vaig  poder 

interpretar més. Vaig tenir més llibertat d’expressar el que veia, podia ser més subjectiu. 
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Quan vaig deixar de sentir‐me còmode amb l’impressionisme, vaig passar a una etapa fauvista 

on encara podia fer més  interpretació. Amb els quadres fauvistes (amb explosions de colors) 

trencava els motlles, tenia més llibertat, més obertura i era més original. No pintava totes les 

coses del  color que havien de  ser,  triava el color en  funció del  tema  i perquè creia que era 

l’adequat, perquè hi anava bé.  

Després d’aquesta etapa vaig experimentar dins el cubisme. Llavors ja trencava més la realitat. 

Vaig entrar en una geometria personal i vaig introduir plans superposats. 

Del cubisme ja vaig fer el pas a  l’abstracció. Em vaig allunyar de  la realitat, tot  i que segueixo 

pensant que pinto realitats. Amb l’abstracció puc ser jo mateix. Puc donar als quadres un sentit 

més personal. 

Quins són els motius d’aquests canvis? Són canvis successius? 

Tots aquests canvis són successius. Una etapa et porta a l’altra. El què t’empeny a pintar d’una 

altra manera és no poder expressar tot el que vols a través d’aquell estil. Quan no m’he sentit 

còmode  amb  l’impressionisme,  he  passat  al  fauvisme  i  així  successivament.  Els  pintors  no 

seguim  les modes  (o no hauríem de  fer‐ho), no pintem quadres  fauvistes perquè és el que 

pinten molts. El què volem és fer una cosa pròpia i personal. Intentem ser originals. 

Ha fet algun retrocés? Ha retornat en alguna de les etapes? 

De tant en tant m’agrada fer escapades. La pintura figurativa, fauvista, cubista m’agrada tot  i 

que no en pinti en aquest moment. Per això a vegades hi  faig una escapada. Hi ha dies que 

interpreto utilitzant tot el meu bagatge artístic i treballo amb llibertat i el resultat que em surt 

té alhora característiques abstractes, cubistes, impressionistes... És el quadre qui em guia cap 

on he d’anar. El mateix quadre et diu què li falta, si l’obra està acabada o no. Hi ha una espècie 

de relació entre el quadre i l’artista. Quan els dos arriben a una compenetració, el quadre està 

acabat.  

També hi ha vegades que valoro quadres als què en un altre moment no he donat importància 

o que em deceben quadres que anteriorment m’agradaven. Això passa perquè a mesura que 

es creix, que es madura i que es treballa més, el punt de vista canvia i canvia, per tant, la visió 

que tenies d’aquell quadre. El fet d’exposar també et fa veure els quadres de manera diferent. 

He arribat a despenjar quadres d’alguna exposició. Quan exposo, em miro els quadres amb ulls 

d’espectador i me n’adono que algun quadre no és el que pensava.  
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Què està pintant actualment? 

Estic fent art abstracte perquè és amb el que em sento més còmode  i amb el que puc ser  jo 

mateix. 

[Preguntes realitzades després d’explicar  les diferents evolucions de Kandinsky  i Malèvitx que 

els van portar a l’abstracció] 

Es sent identificat amb la trajectòria anterior a l’abstracció d’algun dels dos pintors?  

Clarament amb Malèvitx, he passat per unes etapes molt semblants a les seves.  

Creu que els pintors tenen hi ha una necessitat d’apartar‐se de la realitat? 

L’abstracció ja és una realitat. El que passa és que no té formalismes. Els que pintem abstractes 

pintem realitats. I són realitats sense context. No es pinta abstracte perquè sí. Els pintors hem 

de buscar la originalitat i han d’anar estant contents i còmodes amb el que pinten. La dinàmica 

del treball em porta a fer unes coses o unes altres. No s’han de seguir  les modes. Els pintors 

que han seguit  les modes han  fracassat. S’ha de creure amb el que es  fa. Si no es creu amb 

l’abstracte  i es pinta abstracte perquè es porta  l’abstracte, anirem malament. A  l’abstracció 

s’hi arriba per necessitat personal. 

Creu que es pot començar a pintar amb quadres abstractes? Cal una evolució per arribar a 

l’abstracció? 

Crec que no. Per arribar a l’abstracte s’ha de passar per la pintura figurativa. Tothom que pinta 

ha de  tenir  clara  la  tècnica,  i  la  tècnica només  s’aprèn amb  la pintura  figurativa. Penso que 

darrere de l’abstracció hi ha d’haver maduresa, un bagatge artístic ampli i una gran domini de 

la tècnica. El mateix que passa amb Dalí, Miró o Picasso que han arribat a pintar de maneres 

molt  peculiars,  però  si  ens  fixem  amb  les  seves  primeres  pintures,  podem  veure  que  són 

figuratives.  

[En aquest punt de  l’entrevista hem explicat  la permanència en  l’abstracció de Kandinsky  i el 

retorn a la figuració de Malèvitx.] 

És l’abstracció un punt final? Es pot anar més enllà? Es pot allunyar‐se més de la realitat? 

L’inconvenient que veig a l’abstracció és que potser es poden esgotar les idees. Hi ha gent que 

arriba  a  l’abstracció  i  que  no  pot  veure‐hi més  enllà  i  ha  de  canviar.  Però  jo  penso  que 

normalment sempre hi ha coses noves,  igual que  la vida, que sempre continua. Crec que qui 
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creu amb  l’abstracció pot continuar sense parar. Per mi és com una font  inesgotable: sempre 

hi ha noves idees, més recursos. No penso que l’abstracció tingui un final. Però també crec que 

hi haurà més moviments, que s’anirà més enllà de  l’abstracció. L’abstracció pot donar  lloc a 

moltes més visions. També passarà com en el món de  la  tecnologia, que  fa uns dies no ens 

imaginàvem que tindríem els aparells que tenim ara. És a dir que amb l’art tindrem sorpreses. 

De fet ja hi ha moltes tendències que encara no estan consolidades però que tenen un futur. 

Els nous muntatges poden  funcionar si hi ha gent que  té necessitats d’altres visions. Aquets 

muntatges els veus  i penses “amb això  jo encara no hi havia caigut!”. Per exemple, quan he 

estat  aquest  estiu  a  Basilea,  he  vist  un  projecte  que  m’ha  sorprès  molt.  Era  un  tros  de 

muntanya viva. Era completament una realitat, però en exposar‐la d’aquesta manera jo no hi 

havia pensat mai. Projectes com aquests segur que donaran pas a d’altres coses.  

Llavors, aquest tros de muntanya viva és trencar més amb la realitat que l’abstracció? 

No. Això és donar testimoni de que hi ha les dues coses: la realitat i l’abstracció. I que tot pot 

anar lligat. Una cosa la pots veure com abstracta (perquè tallar la muntanya d’aquella manera i 

emmarcar‐la és fer una obra abstracta) però saps que el què hi ha és una realitat (saps que el 

que hi ha és terra i que és real, que la tens aquí al costat). És difícil dir si una cosa és abstracta 

o no, però hem creat un conjunt de les coses no figuratives a les que els podem dir abstractes. 

Hi ha moltes obres que podrien  ser  figuratives, però que el  seu  tractament és abstracte.  Si 

talles trossos de quadres figuratius a trossos, allò ja és abstracció perquè li treus el context. Els 

quadres que  pinto jo ara són abstractes, però estan fets a partir del que és figuratiu: agafo una 

escena  figurativa  i  la  transformo  o  en  trec  idees.  Tàpies,  per  exemple,  agafa  realitats 

figuratives  (com  per  exemple  una  porta,  un  violí)  però  el  que  fa  és  portar‐les  en  un  altre 

context. 

És el context el que marca si una obra és abstracta o no? 

És més difícil d’establir que és figuratiu i què és abstracte. Per mi el que és important és que al 

final l’obra ha de tenir plenitud, ha d’acabar dient alguna cosa. Quan em pregunten què vol dir 

qualsevol  pintura... Malament!  Perquè  la  pintura  abstracta  és  suggerent.  T’ha  de  suggerir 

alguna cosa. I aquest quadre té context, però aquest context és si t’agrada o no t’agrada, si t’hi 

trobes còmode o no. 
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8.2 ENTREVISTA A XANO ARMENTER 

 

Xano Armenter a la Galeria Àmbits de Barcelona. 

 

Quan i com va començar a pintar?  

De  petit  em  tapaven  els  ulls  per  les  operacions  durant  una  setmana.  Llavors,  quan me’ls 

destapaven, ho trobava tot molt bonic, valorava més el que veia i vaig trobar que la pintura era 

un mecanisme molt bo de poder  retenir allò que veia. De  fet,  la primera  cosa que em vaig 

comprar amb els meus diners va ser una pipa de pintor. Molt d’hora començava a col∙leccionar 

cromos,  copiava  còmics  i alguns dibuixos. Els pintors que em van  impressionar més van  ser 

Toulouse  Lautrec  i  Picasso  i  per  aquest  ràpidament  vaig  entrar  al  cubisme  analític.    Vaig 

intentar entrar a belles arts, però no tenia la formació clàssica ni prou tècnica de dibuix. A més, 

també em vaig enfadar perquè quan vaig anar a veure una exposició de Belles Arts, em vaig 

trobar  amb  que  tots  els  quadres  eren  bodegons,  tots  pintaven  la mateixa  llimona.  L’únic 

quadre  diferent  era  el  d’un  noi  que m’havia  robat  protagonisme  quan  havia  estat  a  Vigo 

estudiant. Llavors, enlloc de passar‐me l’any fent dibuix per poder entrar a Belles Arts, em vaig 

apuntar  a  Eina,  una  escola moderna  i  avantguardista.  Allà  de  seguida  em  vaig  apuntar  a 

l’avantguarda i vaig començar a ser conceptual. Vaig rebre una ensenyança clàssica barrejada 

amb la moderna.  
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Què va començar a pintar? 

Primer de tot, estava a Vigo, a  l’Escola Gallega de pintura allà  i, per  influència romànica, s’hi 

pintaven fires, multituds de gent... Vaig començar a practicar la pintura de grups, que és el que 

he anat pintant al llarg de la meva trajectòria. 

Quins canvis ha patit la seva obra? Podria establir etapes en la seva trajectòria? 

Les  etapes  depenen  de  les  influències  que  tens.  De  jove  només  feia  pintura  (no  utilitzava 

d’altres materials ni enganxava res) perquè creia que amb la pintura encara podia buscar coses 

noves.  Pintant,  em  vaig  adonar  que  no  hi  ha  tanta  diferència  entre  un  quadre  figuratiu  o 

abstracte,  el  quadre  vol  estar. Més  tard  vaig  anar  provant  nous materials. D’estudiant  feia 

servir molt l’esmalt, però em vaig adonar que no importen els mitjans, el que importa és el que 

tens al cap. Després de provar molts materials vaig  trobar que  la pintura era  la manera més 

completa de pintar. Però després,  també  vaig  alterar molt  l’ordre d’entrada dels materials: 

primer llençava el color i després hi dibuixava al damunt, a vegades dibuixava els quadres que 

volia fer abans de pintar‐los i a vegades no (com en les aiguades que faig ara).  

Les  etapes  més  significatives  en  la  meva  trajectòria  són  (tot  i  que  els  materials  els  vagi 

canviant):  la  figuració, on es poden  identificar objectes,  i  l’abstracció, on no cal  identificar‐hi 

res.  Vaig  començar  pintant  figuratiu,  després  abstracte  i  al  cap  d’uns  anys  vaig  tornar  a  la 

figuració. 

Quins són els motius d’aquests canvis? 

Els motius que van provocar canvis en  la meva obra van ser el naixement de  la meva filla, el 

tipus  i  la  quantitat  de  demanda,  les  influències,  els  interessos  i  els  entorns.  Cada  novia  en 

canviava la manera de pintar, però no tant com ho va fer la meva filla. Primer pintava figuratiu 

i després de néixer la Caterina, la meva filla, vaig passar a l’abstracte. La portava al meu taller i 

un dia vaig deixar que em  toqués els pinzells per veure què  feia. El primer que va  fer va ser 

agafar una brotxa grossa  i va pintar, sobre el quadre que  jo estava  fent,  tres grans punts de 

color negre. Aquells punts es van quedar al quadre. En aquell moment vaig envejar la llibertat 

amb la que pintava la Caterina. A més, feia només punts i vaig creure’m llavors que el punt era 

l’element bàsic. Vaig començar a  fer baloons, bombolles de colors  i vaig perdre el negre  i el 

dibuix  durant  cinc  anys.  L’abstracció  em  va  netejar molt  i  em  va  fer més  senzill.  Després 

d’aquesta etapa vaig començar a veure més coses que no podia pintar només amb color, el 

que ja em començava a cansar. Vaig arribar a un punt de trànsit entre el que és la figuració i el 
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que és somni. La gent té un bagatge visual molt alt, acostumat ja a l’abstracte, i el llenguatge 

visual demana una sacsejada que ara s’aconsegueix amb les obres d’aquesta franja.  

Ha fet algun retrocés? Ha tornat a pintar d’alguna manera amb la que havia deixat de pintar? 

Sí,  sempre  tornes,  i  això  repica molt.  Les  coses  que  t’influencien  surten  a  les  teves  obres 

inconscientment. Fer pintures buida el que portes a dins. Pintes durant molta estona sol i vas 

pensant en les teves coses, i per tant aquestes es trobaran a les obres. Hi ha moltes coses que 

pintes sense saber el perquè però que després relaciones amb algun punt de la teva vida. Per 

exemple,  a  les meves  primeres  classes  vaig  pintar moltes  llimones  i  anys més  tard  en  vaig 

posar a molts dels meus quadres. O també, el que exposo ara a la galeria Àmbits és un retorn 

al que pintava a Nova York. El fet d’abandonar l’abstracció va ser molt natural. L’abstracció va 

ser com un descans, vaig poder pintar  lliurement,  fer  les  formes que volgués.  I  fent‐ho vaig 

descobrir que m’agradava tant la figuració com l’abstracció i sobretot, barrejar‐les.  

Què està pintant actualment? 

Actualment estic pintant una espècie de pedreres, o de  llambordes. Quan em vaig canviar de 

despatx  la  principal  qüestió  era  què  fer  amb  els  quadres  que  no  es  venien.  En  tenia  un 

d’abstracte  fet a  Los Angeles que era un pèl  figuratiu  i em vaig plantejar  reciclar‐lo. Aquest 

quadre només ocupava una petita part d’una gran  tela. Era un paisatge amb un  tros ple de 

pedres  i el  vaig  continuar  (omplint  la  tela buida)  fent encara més pedres. Em  va agradar el 

resultat i vaig seguir fent pedra, que vaig trobar una manera de pintar molt interessant. A les 

pedres, la gent hi veu moltes coses, que no tenen perquè ser pedres: alguns hi veuen pobles, 

d’altres caixes...  

[Preguntes realitzades després d’explicar  les diferents evolucions de Kandinsky  i Malèvitx que 

els van portar a l’abstracció] 

Es  sent  identificat  amb  la  trajectòria  anterior  a  l’abstracció  d’algun  dels  dos  pintors?  Per 

què? 

No massa. A Kandinsky li conec bé el període de paisatges impressionistes, que no auguren ni 

molt menys l’època de després, i li he llegit llibres, però no el trobo apassionant. De Malèvitx 

conec una mica la seva obra i m’impressiona el moviment. Trobo que Malèvitx és apassionant, 

a  vegades  una  mica  boig,  però  massa  radical  (com  em  passa  amb  alguns  futuristes). 

L’abstracció m’és molt interessant però aquests dos pintors no m’han influenciat. 
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Creu que en els pintors hi ha una necessitat d’apartar‐se de la realitat? 

Potser  tots  els  pintors,  al  tenir  aquesta  consciència  de  ser  uns  observadors  atents,  sempre 

estan allunyats de la realitat. Però va com va, l’abstracció apareix quan hi ha hagut un moment 

profund de concentració, no pel “xop‐xop” (anar provant sense coherència).  

Creu que es pot començar a pintar amb quadres abstractes? Cal una evolució abans d’arribar 

a l’abstracció? 

Sí  que  cal  una  evolució. Un  pintor  a  qui  no  li  agrada  tota  la  pintura  no  és  pintor.  Per mi, 

l’evolució és molt interessant al revés, de l’abstracció a la figuració un altre cop.  

[En aquest punt de  l’entrevista hem explicat  la permanència en  l’abstracció de Kandinsky  i el 

retorn a la figuració de Malèvitx.] 

És l’abstracció un punt final? Es pot anar més enllà? Es pot allunyar‐se més de la realitat? 

El camí és sempre individual i depèn de cadascú. Per a mi no és un punt final, l’abstracció m’ha 

funcionat com una rentadora, m’ha ajudat a espolsar la reiteració. També m’ha ajudat molt a 

treballar els colors. És un art molt decoratiu i m’agrada molt. A més et fa saber que pots veure 

moltes  coses  en  la  no  figuració. Més  que  un  punt  final,  per  a mi  ha  estat  una  etapa  de 

distensió.  
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