
  
 FONAMENTS DE L’ART II 
TREBALL DE SETEMBRE 

 
 
Apartat 1: Marca, tal i com surt a l’exemple 1 els connectors que hi ha en cada un 
dels estils artístics de tal manera que sigui més fàcil trobar les relaciones entre les 
dues obres. 
Apartat 2: Fes l’anàlisi de cada obra (estil, composició…) i la comparació o la 
relació de conceptes (segons el cas), que existeix entre les dues obres. 
 
OPCIÓ COMPARAR DUES OBRES:  
 
1-Muntanya de Saint-Victoire-Les demoiselles d’avignó. 
 

     
 
Apartat 1: Els conectors és informació bàsica, conceptes i idees que han 
d’aparèixer a l’escrit i que fan que puguis explicar correctament l’estil artístic. 

● Perspectiva Renaixentista 
● Clarobscur 
● En els seus paisatges la composició s'estructura en masses cúbiques i la 

pinzellada s'ordena en tocs plans i paral·lels que responen a un tractament 
volumètric de la imatge. 

 
Apartat 2: Fes la descripció de cada quadre i la comparació entre ells tenent en 
compte els connectors ja què són la informació bàsica per poder tenir clares les 
seves relacions. 
 

http://cv.uoc.es/moduls/XW01_04045_00736/moduls/mod_4/cas_08/index2.htm


 
2-Retrat de Zola de Manet/Pere Tanguy de Van Gogh 

                
 
3-La besada, 1903 (Rodin), La besada (Brancusi) 
  

                        
 
 
 
 
 



 
4-Pluja, vapor, velocitat (Turner), Impressió, sol neixent (Monet) 
 

  
  

      
 
5- Anníbal travessant els Alps, 1812 (Turner)/ Ca semienterrat a l’arena (Goya) 

                



 
6-El Cleptòman (Gericault), El aquelarre (Goya) 
 

                       
 
Casa Tassel, d’ Horta amb el Pavelló de Barcelona de Mies: evolució de l’arquitectura del modern 
style cap al funcionalisme 

                         
 
 

   



 
OPCIÓ CONCEPTES: Pregunta per parlar de la relació entre les arts: 
 
7-El bulevard de Montmartre, primavera/ El bulevard de Montmartre, hivern 
1897    
L’alumne ha de conèixer no tan sols l’invent des del punt de vista tècnic i els pioners, sino també el 
que suposa el naixement de la fotografía en relació a l’art. Ara ja tenim una màquina que permet 
reproduir la realitat. La pintura ja no és l’unica que reprodueix la realitat. Aparició de moviments, com 
l’impressionisme (impressions de la realitat, la realitat fugaç) fins a l’abstracció 
 

     
 
8-Broadway Boogie Woogie, 1943: connectar amb jazz. Els origens del jazz i 
com Mondrian va voler reflectir el ritme musical en el ritmes de les formes i colros de 
la pintura.  

 
 
 
 



9-Autorretrat de Delacroix 1837: Permet parlar del geni romàntic: Beethoven . 
A partir de les característiques generals del Romanticisme, i de la música romántica. 
 

                         
 
 
 
10.-Ballarina de Miró o Guitarra de Picasso: avantguarda com a trencadora dels 
límits entre les arts a les avantguardes: les avantguardes suposen la 
desmaterialització de l’obra d’art, ruptura entre els limits entre les arts tardicionals: 
ara escultures que espengen, com un quadre, o quadres de tres dimensions.  
 

       
 
 



11.- “La persistència de la memòria”, 1931.Salvador Dalí y “foto de grup            

Surrealista” y la relació amb el cinema Surrealista. 

 

    
 

Per tal de preparar l’examen de recuperació de Setembre hauràs de 
tenir en compte la següent estructura d’exàmen a més del treball 
d’estiu.  
 
Preguntes d’examen 
 
L’examen es divideix en 3 apartats: 
 
Les preguntes es dividirán en teòriques i teórico-practiques. Hi haurà dos models 
d’exàmen diferent (A i B) per triar. 
 
1r apartat: A partir d’una imatge (pintura, escultura, arquitectura) extreure les 
característiques del moviment. 3 punts. Hi haurà dues imatges, l’alumne triarà 
una de les dues. Es tracta d’explicar el moviment, introduint conceptes que ens 
permetin relacionar aquests moviments i artistes amb aspectes de la cultura visual 
(o audiovisual) de l’època, així com relacionar moviments i artistes entre si. 
 
Per exemple: 
-Analitzar les característiques temàtiques i formals de l’obra, i a partir d’aquestes 
relacionar-les amb el moviment artístic al qual pertany. Es donarà autor, data i 
moviment. 
Si la imatge és, per exemple, El rai de la Medusa, Analitzar característiques formals: 
color, pinzellada i composició de l’obra que fan que la poguem adscriure dins el 
romanticisme 
Temàtica: un drama contemporani, elecció del moment dramàtic del succés. 
Tot això ens parla de Romanticisme. 
 



2n apartat: Definicions curtes (0.5 cada una)-4 punts: d’aquestes 15 preguntes, 
en sortiran 10 a l’examen, de les quals s’han de contestar 8. 
 
1.-Què significa el terme “avantguarda”: posa un exemple d’obra i autor 
2.-Qui son els germans Lumière? posa cronología aproximada i un exemple 
d’alguna obra 
3.-Què és un daguerrotip? Diferències entre calotip i daguerrotip 
4.- A quin moviment artístic situaries l’obra de Salvador Dalí? Posa un exemple 
d’una obra 
5-Amb quin escultor relacionaries el concepte de fer escultures amb el buit? 
6-Qui fou l’invertor del cartell modern? Quan es varen fer els primers cartells? 
7.-Diferències ente La sortida dels obrers de la fàbrica (Germans Lumière, 1895) i 
Viatge a la lluna (Georges Méliès, 1902? 
8-Què és la Bauhaus? Situa aquest moviment a un década del segle XX 
9-Què és una Exposició Universal? Posa un exemple (aquí l’exemple seria el 
Pavelló de Mies van der Rohe del’Exposició de Barcelona del 29) 
10-Amb quin arquitecte relaciones aquests conceptes: el modulor, sistema de 
construcción d’un edifici sobre pilotis, tenir en compte la il·luminació natural, 
funcionalitat, la casa ha de recpercutir en la forma de vida dels habitants. 
11-Amb quin arquitecte relaciones aquests conceptes: arc catenari, arquitectura 
orgànica, integració de les arts (mobiliari, ceràmica, treball del ferro i del vidre) a 
l’edifici 
12-Amb quin cineasta relaciones aquest conceptes: muntatge invisible, pel·lícula 
com a narració, utilizació de diferents tipus de plans, moviments de càmera 
13-Què son els Caprichos? Posa un exemple 
14-Amb quin moviments artístic relaciones aquests conceptes? Posa l’exemple d’un 
artista: llum, captació de l’instant fugaç, pinzellada lliure, importancia del color, pintar 
a l’aire lliure 
15-Què son les pintures negres? A quina època de la seva vida les va pintar l’artista 
 
 
3 apartat: A cada bloc posaré DUES opcions, una de relacionar imatges, l’altra 
de relacionar conceptes, i l’alumne n’hauran de triar una. 3 punts: 
 
OPCIÓ COMPARAR IMATGES: Comentari de dues imatges de dues èpoques 
diferentes per comparar. 
Preguntes: 
 
1-Muntanya de Saint-Victoire-Les demoiselles d’avignó: comentar l’evolució de la 
manera de concebre els objectes i la natura de Cézanne, a partir de “facetes” (pinzellada, 
composició) i la influència en el cubisme. Evolució de la pinzellada plana, increment de la 
línea contorn. Temàtica: paisatge. El cubisme també tracta el paisatge. 
 
Exemples: 
 



2-Retrat de Zola de Manet/Pere Tanguy de Van Gogh: en aquesta pregunat es pot 
parlar de la influencia de l’art del Japó en l’impressionisme: comerç d’obres d’art de Japó a 
Europa, increment del comerç d’obres d’art orientals a Europa. Art del Japó: pintura plana, 
línea contorn i sobretot una alra concepció de l’espai diferent del Renaixement. 
 
3-La besada (Rodin) La besada (Brancusi): evolució del concepte escultòric, encara 
naturalista en el cas de Rodin, és a dir, representar la figura humana d’una forma 
naturalista, tot i que expressiva en quan al modelat, fins al que representa la plasmacio del 
concepte en el cas de Brancusi: el concepte de la besada, de dues figures en un sol bloc. 
 
4-Pluja, vapor, velocitat (Turner), Impressió sol neixent (Monet): destacar els 
aspectes del romanticisme (llibertat, expressió, eliminació del dibuix acadèmic, importancia 
del color i del gest) 
 
5- Anníbal travessant els Alps, 1812 (Turner)/ Ca semienterrat a l’arena (Goya): 
Comentar conceptes romàntics: el tema s’ha desplaçat, ja no és l’element que domina la 
composició: importància de l’expressivitat. 
 
6-El Cleptòman (Gericault)El aquelarre (Goya)- comentar els aspectes romàntics 
d’ambdues obres, conceptes com l’abandonament de la temática històrica i de batalles del 
neoclassicisme, i tractar temes considerats poc aptes per a la pintura com el retrat d’un loco 
o una temática de bruixeria. Aspectes formals com el color i la llum, la pinzellada… 
 
7-Casa Tassel, d’ Horta amb el Pavelló de Barcelona de Mies: evolució de 
l’arquitectura del modern style cap al funcionalisme. Eliminació de la decoració, depuració 
de les formes, racionalisme. 
 
 
OPCIÓ CONCEPTES: Pregunta per parlar de la relació entre les arts: 3 punts 
 
Exemples; 
 
1.-Ballarina de Miró o Guitarra de Picasso: avantguarda com a trencadora dels límits 
entre les arts a les avantguardes: les avantguardes suposen la desmaterialització de l’obra 
d’art, ruptura entre els limits entre les arts tardicionals: ara escultures que espengen, com un 
quadre, o quadres de tres dimensions. A la ballarina de Miró, és una tela on hi ha clavada 
una agulla amb una ploma: la idea de la fragilitat de la ballarina, el concepte per damunt de 
l’execució tècnica. En el cas de Miró, la concepció “cubista”, de l’objecte, a partir de la 
descomposició de les formes. També, en els dos casos, utilizació de materials no nobles, no 
tradicionals: cartró, agulla, ploma 
 
2.-Edifici Modernista per parlar del moviment, arquitectura com a integrador de 
les arts: Arquitecte com a artista, com a dissenyador de mobiliari, de disseny de tapissos, 
de teles pintades, etc No tan sols projecta edificis, sino tot el que hi ha d’haver a dins. 
També es pot fer esment a la recerca de l’obra d’art total, concepte d’arrel romàntica. A 
finals del segle XIX amb el modernisme, l’arquitectuar es concep també com un contenidor 
de les altres arts. 
 
3.-Autorretrat de Delacroix 1837: Permet parlar del geni romàntic: Beethoven . 
A partir de les característiques generals del Romanticisme, i de la música romántica. 



 
4.-Broadway Boogie Woogie, 1943: connectar amb jazz. Els origens del jazz i com 
Mondrian va voler reflectir el ritme musical en el ritmes de les formes i colros de la pintura 
 
5.-Una foto i un quadre de Monet o Sisley: Origens de la fotografia amb 
impressionisme. Naixement de la fotografía: captar la imatge fitxe. S’arriba a la 
instantània fotográfica quasi contemporàniament que neix l’impressionisme, que intenta 
captar l’instant fugaç. Elecció del punt de vista picat en el cas de Sisley, influencia de la 
fotografia 
 
Historia de la fotografía. L’alumne ha de conèixer no tan sols l’invent des del punt de 
vista tècnic i els pioners, sino també el que suposa el naixement de la fotografía en relació a 
l’art. Ara ja tenim una màquina que permet reproduir la realitat. La pintura ja no és l’unica 
que reprodueix la realitat. Aparició de moviments, com l’impressionisme (impressions de la 
realitat, la realitat fugaç) fins a l’abstracció 
Possible pregunta: explica què va suposar el naixement de la fotografía en relació a la 
pintura 
 
 

LLISTAT D’OBRES PER A L’EXAMEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ROMANTICISME 
(Alemanya, 

Anglaterra i França) 

Caspar D Friedrich 
1.-La creu de la muntanya (Retaule Tetschener), 1808 
2.-Caminant damunt un mar de boira, 1817. 

John Constable 
3.-La Catedral de Salisbury, 1823/ 1831 

William Turner 
4.-Anníbal travessant els Alps, 1812 
5.-Pluja, vapor i velocitat., 1844 

Théodore Géricault 
6.-El rai de la Medusa,1819 
7.-El Cleptòman, 1822 

Eugène Delacroix, 
8.-Autorretrat, 1837: Permet parlar del geni romàntic: 
Beethoven 
9.-La llibertat guiant el poble, 1830 

 
 

 
 
 

Los Caprichos 
10.-Capricho 43-El sueño de la razón produce 
monstruos 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Caminant_damunt_un_mar_de_boira
https://www.google.es/search?client=safari&rls=en&biw=1436&bih=879&q=La+llibertat+guiant+el+poble&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLUz9U3MDQrNjBWAjONDCuz0rT4HYtKMotLQvKBdHl-UTYArpjoXykAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwilnse4pt3RAhVLbRQKHawxAIUQxA0IvwEwGQ
https://www.google.es/search?client=safari&rls=en&biw=1436&bih=879&q=La+llibertat+guiant+el+poble&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLUz9U3MDQrNjBWAjONDCuz0rT4HYtKMotLQvKBdHl-UTYArpjoXykAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwilnse4pt3RAhVLbRQKHawxAIUQxA0IvwEwGQ


GOYA 11.-Capricho 37-Si sabrá más el discípulo 

Desastres de la guerra 
12.-Desastre 39: Grande hazaña. Con muertos! 
13.-Desastre 5: Y son fieras 

Pintura 
14.-El tres de maig de 1802 
15.-La família de Carles IV, 1800 

Pintures negres 
16.-El aquelarre 
17.-Duelo a garrotazos 
18.-El perro semihundido 

 
Cézanne 
19.-La Muntanya de Saint Victoire: relacionar amb el cubisme 
 
Manet, 
20.-El dinar campestre, 1863 
21.-Retrat d’Emile Zola 1868-vos permet parlar d’influència de Velazquez i Japó 
 
 

 
 
 

IMPRESSIONISME 

Monet 
22.Impressió, sol naixent, 1872 
23.-Sèries de la catedral de Rouen, 1894 

Pisarro 
24 a-b.-El bulevard de Montmartre, primavera/ El 
bulevard de Montmartre, hivern 1897 
Aquestes imatges permeten relacionar la influencia amb el punt 
de vista picat i captar l’instant: fotografia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAUVISME Matisse 
25.-Retrat de Madame Matisse (la ratlla 
verda) 1905 

CUBISME Picasso 
28.-Les demoiselles d’Avignon, 1907 
29.-Botella de Vieux Marc, Vidre, 
guitarra i diari 1913: per parlar del 

https://www.google.es/search?client=safari&rls=en&biw=1288&bih=915&q=Impressi%C3%B3,+sol+naixent&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLQz9U3MKzIy1LiBLPiK4yMtfgdi0oyi0tC8oF0eX5RNgCpeYXlKAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjJjfj2t93RAhXEVhQKHeVkDh4QxA0IvgEwGA
https://www.google.es/search?client=safari&rls=en&biw=1288&bih=915&q=Impressi%C3%B3,+sol+naixent&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLQz9U3MKzIy1LiBLPiK4yMtfgdi0oyi0tC8oF0eX5RNgCpeYXlKAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjJjfj2t93RAhXEVhQKHeVkDh4QxA0IvgEwGA


LES 
AVANTGUARDES 

collage cubista, trencar les dues 
dimensions en l’obra d’art 

SURREALISME Salvador Dalí: comentar les obres tb 
en relació al cinema surrealista 
45.-Foto del Grupo surrealista (1930), 
amb Dalí al centre: parlar del 
moviment, importancia dels grups a les 
avantguardes, dels manifests, de 
Breton com a líder, hi apareix Man Ray 
(fotografia i cinema), Tzara (poeta que 
ve de dadà), Arp (que entra al 
programa, però no a examen… 
46.-La persistencia de la memoria 
(1931) 

 
ABSTRACCIÓ 

Joan Miró 
47.-Ballarina/ballarina espanyola, 
1928: connectar amb collage cubista, 
rompre limits entre llenguatges artistics 
a les avantguardes, 
quadre/escultura/objecte. I surrealisme 
de la imatge. Es la de la ploma i 
l’agulla 

Piet Mondrian,: 
48.-Broadway Boogie Woogie, 1943: 
conectar amb jazz 

 
Van Gogh 
26.-Retrat de Père Tanguy (1887-88): relacionar influencia Japó amb retrat de Zola 
de Manet 
27.-Camp de blat amb corbs 1890 
 

 
 
 
 
 
 
 

EL CARTELL 

Chéret 
30.-Poster del Musée Grevin, 'Pantomimes Lumineuses': 
permet parlar dels origens del cartell, i dels espectacles 
anteriors al naixement del cinema, cinema com a atracció 
de fira i no un art, als origens 

 
Toulouse-Lautrec 



31.-Un cartell del Moulin Rouge, La Goulue, per exemple 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ESCULTURA 

Rodin 
32.-La besada 
33.-Balzac: per parlar de com Rodin romp la idea 
clàssica de monument 

Constantin Brancusi 
49.-La besada 1912 

Pablo Gargallo. 
50.-Gran ballarina: per parlar del ferro com a nou 
material de l’escultura- Introduir el buit a l’escultura 

Escultura Picasso 
51.-Guitarras, 1907, 1915. 

 
Origen del CINEMA 
 

GERMANS LUMIÈRE MÉLIÈS D W GRIFFITH 
Evolució al cinema narratiu 

Inventaren el 
Cinématographe el 1895 

La sortida dels obrers de 
la fabrica, 1895 
 
L’arribada del tren a 
l’estació, 1895 

Va realitzar infinitat de 
pel·lícules utilitzant 
enginyosos, i ingenus, 
trucs, algun dels quals 
encara és motiu de 
discussió sobre com ho 
va aconseguir. En 1902, 
va filmar Viatge a la lluna 
(Le voyage dans la lune), 
un prodigi per l'època, en 
la qual ja utilitza 
maquetes, filmació a 
través d'un aquari, 
superposició d'imatges 
(filmava sobre fons negre 
a doble exposició). 
Viatge a la lluna, 1902 

El naixement d’una 
nació, 1915 
És, en gran mesura, 
l'origen del llenguatge 
cinematogràfic: tot just 
vint anys després de la 
invenció del cinema, 
Griffith utilitza amb una 
saviesa d'expert el primer 
pla, el muntatge paral·lel, 
el flaix back i la 
profunditat de camp; i, per 
si fos poc, posa les bases 
de la narrativa i la tensió 
dramàtica del cinema 
clàssic de Hollywood..  
Intolerancia, 1916 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CGII3KEs63U
https://www.youtube.com/watch?v=xxLGDF_121U
https://www.youtube.com/watch?v=CGII3KEs63U
https://www.youtube.com/watch?v=xxLGDF_121U
https://www.youtube.com/watch?v=tz_l8JDYXmc
https://www.youtube.com/watch?v=tz_l8JDYXmc


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARQUITECTURA 

Víctor Horta 
43.-Casa Tassel, 1893 

Antonio Gaudí, 
42.-Casa Batlló o la Pedrera. Comentar no tan sols 
arquitectura sino també edifici com a obra d’art total, 
contenidor de les diverses arts, ceramica, mobles, 
vitralls, teles pintades, etc. 

Mies van de Rohe 
52.-Pavelló alemany de l’Expo de Barcelona, 1929 

Le Corbusier. 
54.-Villa Savoia, 1931 

Frank Lloyd Wright 
53.-Casa de la Cascada, Pensilvània (1937) 

 
Bauhaus 

55-Edifici de la Bauhaus Das Staatliches Bauhaus, 1919. Podeu mostrar 
exemples d’obres fetes a la Bauhaus, les que vosaltres considereu: mobiliari, 

cartells… 

 
Què s’avaluarà:  

● Classificar obres i autors.  
● Emprar adequadament la terminologia. 
● Identificar raonadament estils artístics. 
● Comentar imatges.  
● Comparar i relacionar obres, autors i estils. 
● Desenvolupar qüestions teòriques.  
● Identificar i definir conceptes.  
● Recerca, elaboració i exposició d’informació oralment i per escrit. 

 
Examen extraordinari de setembre: 

A la qualificació ponderarà 80 % l’exercici escrit de tota la matèria i el 20 %                 
activitats i treballs presentat el dia de l’examen (treball d’estiu). L’arrodoniment es            
farà tenint en compte l’evolució durant el curs.  

 
 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Casa_de_la_Cascada


 


