
La pintura no és molt difícil quan vostè no sap com, però quan sap, ¡oh! 
Llavors, és un altre assumpte. 

Edgar Degas

Presentació 
Aquest treball de recerca és un projecte complet que recull tot un procés de cre-
ació i d’aprenentatge dins d’un context que avui dia en determinats sectors és 
desconegut: l’art. 
Al llarg de tot el desenvolupament del treball, el lector pot recórrer tot el camí que im-
plica poder crear una obra d’art, des de la base fins al cim. De fet, gràcies a aquests es-
crits, reflexions, recerques i teories, hom s’adona que no és pas un procés senzill: abans 
d’agafar un pinzell o qualsevol altra mena d’estri, és important partir des d’algun lloc. 
En el meu cas, el punt de partida va ser l’Impressionisme. Aquest moviment de la 
segona meitat del segle XIX és un corrent pictòric trencador, és a dir, una innovació 
per a la història, la qual havia romàs conservadora fins a la seva aparició. En aquest 
sentit, l’Impressionisme és un factor que és present en tots els aspectes del treball. 
És i ha sigut, de fet, l’element que m’ha ajudat a tancar dubtes i incerteses a l’hora 
de pintar. 
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M’agradaria destacar que «Impressions», no és simplement un treball de recerca, 
també és tot un procés d’aprenentatge amb un enorme treball, no només pràctic, 
sinó intel·lectual. Entendre la filosofia de l’art no és fàcil ja que per poder conèixer 
aquest món, hom ha d’aprendre a desprendre’s dels límits que a poc a poc condicio-
nen la llibertat de crear. Aprendre desaprenent. 

Metodologia 
La causa principal que m’ha encaminat a escollir aquest tema per al treball de re-
cerca és el grau d’interès que tinc cap a l’art. Malgrat que desconec molts conceptes 
d’aquest tema, considero que la realització del treball m’ha ajudat a ampliar els meus 
coneixements i a descobrir tot allò que puc arribar a fer i que encara desconec. 
Per aquesta raó, la intenció més important va ser aprendre. Volia provar de sortir de 
la zona de confort i experimentar. Per això em vaig plantejar aquest projecte com un 
repte que em permetés desenvolupar la creativitat i la sensibilitat artística, valors 
que avui dia costa molt d’exterioritzar. 
Per fer-ho, vaig marcar-me com a objectiu el fet d’intentar entrar en la ment dels 
impressionistes per entendre la manera com ells percebien la realitat, i així poder 
plasmar-la. Amb aquest objectiu, volia intentar ser capaç de poder adornar-me de 
les coses quotidianes, de detalls tan bàsics com la llum, els colors, els matisos… Ser 
capaç de mirar la realitat a través dels ulls d’un impressionista. 
A l’hora de redactar tots aquests conceptes, vaig procurar no estructurar el treball 
en cap part diferenciada. Sí que es pot dir que trobem apartats teòrics que es dis-
tingeixen de les parts pràctiques, però ambdues es complementen en tot moment. 
Amb això, vull dir que aquest projecte té una estructura, més aviat circular, pròpia 
d’un treball que s’emmarca dins de l’art. Per poder entendre les parts teòriques es 
necessita pràctica, i per poder fer la pràctica es necessita una prèvia base teòrica. 
Així doncs, vaig plantejar com a punt de partida tres hipòtesis que, reduïdes a una 
sola idea, serien: aconseguir aplicar els coneixements sobre l’Impressionisme en la 
creació d’una obra d’art de manera autònoma. Aquesta obra havia de reflectir, final-
ment, la importància que té tot el procés previ de treball en la pintura final.

Cos del treball 
Aquest treball de recerca és la combinació de molts apartats i aspectes que junts 
formen un projecte unificat i amb sentit. És per aquesta raó que en el cos del treball 
podem trobar teoria sobre l’Impressionisme, la llum, el color, la tècnica, reflexions 
sobre l’art, i totes les pràctiques que fan referència a la tècnica de la pintura a l’oli, 
com ara les primeres proves i l’experiència de pintar. 



Per començar a desenvolupar el treball hi ha petits aforismes o reflexions que aju-
den a introduir el lector en el tema. Un d’ells és la reflexió sobre el món de l’art. En 
aquest em vaig plantejar quin paper té l’art en la societat, i quin paper té aquest en 
mi com a persona i com a artista. Només d’aquesta manera hom pot comprendre la 
reacció que l’art provoca en tots nosaltres avui dia, i la reacció que va provocar en 
un passat. En referència a la reflexió, es comença a desenvolupar tot el que és l’Im-
pressionisme: context històric, filosofia, autors més rellevants i també característi-
ques del moviment aplicades a les formes de pintar de cada autor. 
Així doncs, els impressionistes van ser un grup d’artistes que van innovar en la 
França de finals del segle XIX. L’art havia romàs acadèmic i oficial des de molts se-
gles abans i estava regit per l’Acadèmia de Belles Arts. L’Impressionisme va sorgir 
com a resultat del sentiment avantguardista d’un grup de joves que volien trencar 
amb l’academicisme. 
Malgrat no presentar una nova teoria estètica, aquests artistes van estudiar una 
manera de pintar innovadora i van cercar gairebé unànimement la impressió fugi-
tiva que es vol representar i que constituirà el tema del quadre. Volien allunyar-se 
dels temes mitològics i religiosos d’èpoques anteriors, de les composicions perfecta-
ment estudiades pròpies del neoclàssic. 
D’artistes impressionistes n’hi va haver molts, però en el treball en destaco tres: Clau-
de Monet, Edgar Degas i Aguste Renoir. Aquests tres artistes van aconseguir concretar 
les característiques més importants d’aquest moviment: el color, la llum i la tècnica. 

Color 
El color per als impressionistes és un joc entre la ciència i l’art. Utilitzen els colors 
primaris i els seus complementaris sense barrejar-los a la paleta, i els apliquen 
utilitzant pinzellades juxtaposades. Juguen amb l’efecte òptic que creen aquestes 
pinzellades sense barrejar-les per tal que ho facin quan l’espectador s’allunya a una 
certa distància del quadre. 

Llum 
Quant a la llum, aquests artistes busquen plasmar tots els matisos que aquesta crea 
sobre els models que pinten. Sense la llum, els quadres impressionistes no tindrien 
sentit ja que, gràcies a ella, s’omplen de varietats de colors i profunditats. 

Tècnica 
Finalment, la tècnica es basa a deixar de banda la línia i el dibuix i intercanviar-les 
pel color, la llum i la textura. Així doncs, els impressionistes abandonen el llapis i 
utilitzen pinzells i espàtules carregades de pintura per treballar amb traços dinà-
mics i potents. 



Sense deixar del tot de banda aquest últim apartat, trobem que en el món artístic hi 
ha infinitat de tècniques i procediments: poden ser secs, humits, mixtos... Però, per 
tal de ser fidel al meu treball, vaig buscar quin procediment era el que els artistes 
impressionistes utilitzaven majoritàriament. I vaig escollir l’oli. La pintura a l’oli 
pertany al grup dels procediments humits, ja que està format per un pigment (el 
factor que li dona el color), Un aglutinant (que és el que permet unificar la pintura, 
en aquest cas l’oli de llinosa) i un dissolvent (l’aiguarràs). Aquest material ha sigut 
sempre un dels més utilitzats perquè canvia molt poc de color durant el seu assecat 
i la lentitud d’aquest permet al pintor rectificar qualsevol error sense malmetre el 
quadre. El suport perfecte per l’oli ha sigut des de sempre el llenç, en el qual els co-
lors i les textures cobren vida.
Seguint amb el fil de la qüestió, el cos del treball a poc a poc entra en els apartats 
més pràctics. És molt important entendre amb què treballes abans de treballar-hi. 
Per exemple, en el dibuix la mà pot ser l’eina que dugui a terme tècniques diferents, 
com ara contornejar, difuminar, guixar... Però en el cas de la pintura, per canviar-la 
s’ha de manipular entenent el punt que canvia el seu estat. Aquí és on vaig experi-
mentar per primer cop amb l’oli, fabricant-lo des de zero. Així també vaig poder 
comprovar que depenent de la quantitat d’oli de llinosa o de dissolvent que s’afe-
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geixi al pigment en pols es pot aconseguir una pasta molt densa, una pintura molt 
oliosa i brillant, o un líquid de color gairebé transparent. 
Gràcies a aquests diferents estats de la pintura a l’oli, es poden aconseguir crear 
textures, colors molt vius o veladures. 
Tot això ha sigut molt important en el treball, perquè veure les possibilitats de la 
tècnica amb la qual es treballa, entendre els matisos que crea la llum i la infinitat de 
varietats dels colors, et permet enriquir la teva pintura i enriquir-te tu mateix com a 
pintor, la qual cosa et proporciona certa llibertat a l’hora de pintar la teva obra d’art.

Conclusions 
Des del primer moment en què vaig emprendre el meu treball de recerca, no em vaig 
plantejar cap tipus de pregunta amb la intenció de respondre-la. Més aviat, em vaig 
marcar unes pautes a seguir per tal de complir l’objectiu més important del meu 
treball: poder fer una obra d’art. 
En els inicis del treball ja tenia clara la idea d’evitar fer un treball bibliogràfic. Volia 
fer alguna cosa que anés més enllà, que fos diferent. D’aquí va sorgir la idea de crear 
una pintura de tals dimensions. El camí que he recorregut al llarg d’aquest temps 
ara té sentit i considero que he dut a terme l’objectiu de partida. Un cop acabada 
la teoria, un cop qüestionades les reflexions i un cop acabat el llenç, he aconseguit 
crear la meva obra d’art, que és el meu treball de recerca en si. 
La seva elaboració ha sigut una muntanya russa. En un principi, semblava que podia 
ser un camí divertit, sense cap mena de complicació; però això va acabar en el mo-
ment en què vaig veure a què m’enfrontava. L’Impressionisme és un moviment pictò-
ric trencador i, de fet, això per a mi això va suposar un complex esforç per entendre 
la seva filosofia, en què es basaven i per què volien trencar els esquemes vigents. Va 
costar hores i hores de lectura poder assimilar totes les reflexions que els mestres 
impressionistes volien transmetre. I no ho vaig entendre fins que vaig pintar. 
Un treball d’aquestes dimensions ha d’aconseguir un canvi, no necessàriament ex-
tern, però sí per a aquell que el duu a terme. Aprendre coses noves sobre l’art i la 
manera d’apreciar-lo ha canviat la meva manera de mirar les coses. I, malgrat que ha 
costat i, en alguns moments, ha resultat lleugerament frustrant, quan les coses no 
sortien a la primera poder parlar i tenir una visió més clara sobre l’art és increïble. 
I per deixar constància de tot aquest procés he plasmat tot allò après i desaprès so-
bre un llenç en blanc que ara llueix infinitat de colors, matisos i textures diferents. 
De fet, no demano que aquest quadre agradi, però sí que espero que tot aquell que 
tingui l’oportunitat de llegir el meu treball i comprendre el complicat camí que s’ha 
de recórrer, pugui endinsar-se en l’obra i observar-la, no com una representació 
d’unes flors en la natura, sinó com una recerca i comprensió de la meva manera de 



ser i de la meva concepció sobre el gran món de l’art. 
Vull intentar apropar l’art a tots vosaltres perquè el pugueu entendre de la mateixa 
manera que jo tinc el plaer de poder-lo entendre. Vull intentar que l’art, finalment, 
es torni a valorar de la mateixa manera que s’ha valorat al llarg de tota la història, 
intentar mostrar que aquest món no només és per a uns pocs, sinó que pot formar 
part de tots i cadascun de nosaltres. No cal ser pintor o escultor per ser un artista, 
tots podem ser artistes a la nostra manera. L’únic factor que importa és donar a l’art 
l’oportunitat que fa temps que no se li dóna i entendre que, finalment, l’art pot ser 
un mitjà mitjançant el qual podem expressar el que vulguem a través del que vul-
guem, ja siguin les paraules, la música o la pròpia pintura. 
M’agradaria poder assegurar que l’art romandrà sempre, evolucionant i adaptant-se 
a qualsevol tipus de context social. Potser no és fàcil, però és important saber que 
aquest ens permet expressar-nos de la mateixa manera que ho poden fer les parau-
les. I també és important que entenguem que no podem eliminar un concepte tan 
gran com és l’art, perquè aquest mai no podrà ser reemplaçat per cap mena de tec-
nologia o màquina. 
L’art forma part de nosaltres, les persones. Nosaltres som els únics que podem apre-
ciar-lo, i per aquesta raó considero que la realització d’aquest treball ha d’aconseguir 
fer-nos capaços de veure tot el que un simple llenç pot comunicar. Tot el que l’art 
pot comunicar. Tot allò que podem comunicar gràcies a l’art. 

Allò ideal, sentit amb profunditat i expressat amb bellesa: heus aquí l’art. 
Emilio Castelar
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