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OBJECTIUS
Reflexionar, des de l’estètica, sobre temes que interessen als estudiants de batxillerat d’arts plàstiques de les nostres escoles.

Experimentar la complexitat de totes les fases d’un projecte artístic (concepció, anàlisi, reflexió, creació, execució, exhibició, divulgació, 
comunicació...).

Concebre una estructura d’anàlisi sobre el tema seleccionat basat en la interpretació, des de l’actualitat, d’imatges de la història de l’art i de textos 
filosòfics.
 
Concretar el projecte artístic en un recorregut físic i virtual al MNAC que mostri tot el procés seguit de pensament i creació.

Acostar el patrimoni artístic i cultural del MNAC als estudiants del batxillerat d’arts plàstiques i al conjunt de la comunitat escolar i les famílies.

Promoure que altres col·lectius d’adolescents experimentin interès per acostar-se a l’art i al MNAC.



METODOLOGIA
Una de les nostres prioritats és que al llarg de tot el desenvolupament del projecte, els alumnes tinguin completa llibertat d’actuació. 

Dintre d’aquest marc, plantegem una estructura de fases per a facilitar-los el procés de treball de manera que puguin arribar a un bon nivell 
d’aprofundiment i que abasti la complexitat del tema triat.

FASE 1: TRIA DEL TEMA
Els alumnes proposen lliurement temes que són del seu interès i sobre qualsevol àmbit.

A partir de les seves propostes, realitzen una votació on-line. 
Com a resultat, el tema triat enguany ha estat: Amor-plaer-satisfacció-atracció. 

Aquesta fase s’ha desenvolupat al llarg del mesos de novembre i desembre de 2018.

FASE 2: INVESTIGACIÓ, ANÀLISI I REFLEXIÓ
Fase interdisciplinar en què, des de diferents matèries, es realitza un procés de reflexió entorn el tema triat amb la finalitat de diferenciar entre 5 i 
10 aspectes o punts de vista relacionats amb el tema principal.
Les matèries o àmbits de coneixement que intervenen en aquesta fase són la filosofia, la literatura, les ciències i la història, principalment.

Alguns exemples de les línies sobre les quals s’ha reflexionat i/o investigat són:
Què ens satisfà i per què? (què és el plaer?)
Què és l’amor?
Atracció envers persones i coses

Aquesta fase s’ha desenvolupat durant el mes de gener de 2019.



FASE 3: CERCA DE REFERENTS AL MNAC
Primera selecció d’obres per part dels professors al MNAC. Seleccionem obres que entenem que poden incitar al diàleg entre els temes triats i 
els alumnes.

Aquesta fase s’ha desenvolupat durant el mes de gener de 2019.

FASE 4: PROCÉS CREATIU
Presentem els temes i obres als alumnes del batxillerat artístic amb la voluntat d’establir l’organització del projecte.

A partir de les obres del MNAC com a referent, la finalitat és despertar en l’alumne una reflexió pròpia des de l’estètica sobre el tema triat amb 
l’objectiu de que aprengui una metodologia de pensament amb criteri estètic propi.

Idea de projecte cooperatiu i col·laboratiu entre centres, entre professors i matèries i entre alumnes.

Un cop està establerta l’organització del procés, es passa a la creació pròpiament dita, de la qual s’ocuparan els alumnes de batxillerat artístic 
des de les matèries de Dibuix Artístic i Cultura Audiovisual amb col·laboracions des de Disseny, Fonaments de les Arts.

El producte final d’aquesta creació tindrà els següents requisits:
Es durà a terme en grup.

S’ha de projectar per ser exhibida en algun/s espai/s concret/s de l’escola

La creació és molt lliure de cara a l’escola. La tècnica serà totalment lliure amb l’única limitació de les possibilitats logístiques segons el 
plantejament del grup per l’espai triat.

La proposta ha d’estar documentada en tot el procés (escrit argumentatiu de la idea, anàlisi de la/les obra/obres triades com a referent 
del MNAC, croquis, esbossos, documentació gràfica del procés, fotografies, vídeos…).

La proposta ha de tenir un suport visual final amb tota la informació audiovisual de tot el procés que permeti ser mostrada via web.



FASE 5: EXHIBICIÓ A L’ESCOLA
Exposició, mostra, itinerari... de les propostes artístiques al centre escolar que mostri la realització de tot el projecte a la comunitat escolar.

FASE 6: ITINERARI AL MNAC
Visita guiada preparada per l’alumnat i dirigida a les famílies amb l’objectiu de fer visible el projecte interaccionant en directe amb les obres del 
MNAC.

Paral·lelament es farà difusió de tot aquest projecte de forma virtual per promoure que altres col·lectius d’adolescents experimentin interès per 
acostar-se a l’art i al MNAC.

(Sugerències: Podem repetir aquesta visita per altres col·lectius que no siguin de l’escola. Per exemple: tal dia l’escola GPV farà aquest 
itinerari-visita per qui vulgui).



RECULL DE CONCLUSIONS DE LES FASES 2 (INVESTIGACIÓ, ANÀLISI I REFLEXIÓ) I 
3 (CERCA DE REFERENTS AL MNAC)

El recorregut que ara iniciem se centra en dos dels conceptes que més caracteritzen la naturalesa humana: l’Amor i el Desig. 

Prendrem la BIOLOGIA com punt de partida perquè ens informara sobre allò que tots nosaltres compartim: el fet que, com a mínim, som un cos físic.
La nostra biologia desencadena en nosaltres dos forts impulsos: per una banda el desig sexual (Eros), corresponent a l’impuls de perpetuació de la 
vida (espècie) i per altra banda l’impuls del crim (Tanatos) que va néixer en el món natural en què la lluita de fort contra el dèbil marca la 
supervivència.

Segons els neuròlegs, el cervell humà està conformat bàsicament per tres àmbits: el cervell reptilià, el mamífer i el racional. De tots ells, el reptilià és 
el més antic i el que genera reaccions a la velocitat més alta. És el cervell que gestiona els dos impulsos primaris que hem esmentat. Anomenem-los 
ara amb la terminologia clàssica: Eros i Tanatos.

Aquesta estructura cerebral ens genera molts conflictes interns a causa que sentim aquests impulsos alhora que també som conscients del 
qüestionament que la nostra part racional en fa d’ells. Aquest comportament de la racionalitat és conseqüència de la llarga història de la nostra cultura 
per intentar controlar, reconduir o vehicular la immensa força del desig sexual.

En aquest punt iniciem el viatge al llarg d’un conjunt d’idees que la humanitat ha anat generant com a mitjà per a ser conscients d’aquest conflicte (fer-
nos preguntes) i de vegades plantejant algunes respostes. Totes elles han tingut i continuen tenint presència i importància en el nostre món actual. 
Les pendrem com a referents per a discernir diverses idees-línies de reflexió.



LES MIL CARES DE L’AMOR I DEL DESIG
El text clàssic de Les Metamorfosis d’Ovidi ha estat per als artistes font d’inspiració i de reflexió sobre les múltiples maneres que l’amor i el desig 
afecten als homes generant-los reaccions molt diverses.

Iniciem el nostre recorregut aquí, amb la visualització de les nostres reaccions davant de l’impuls amorós i sexual. Encara sense preguntes ni idees 
que focalitzen la nostra mirada. Tan sols és una mena de mostrari de les formes de l’amor i del desig presents avui.



LA FOLLIA 
AMOROSA

L’AMOR NO 
CORRESPOST

Pan i Siringea
Giovanni Agostino da Lodi (Pseudo-
Boccaccino)
cap a 1515



ELS RITUALS 
DE SEDUCCIÓ

El minuet
Giandomenico Tiepolo
1756

Una festa el dia de la mobilització
Daniel Sabater
1936



LA MIRADA 
SEDUCTORA

Carriage Dealers
Alphonse-Marie Mucha
1902



L’AMOR VOLUPTUÓS
L’OFERIMENT DEL COS

Odalisca
Marià Fortuny
1861

La joventut i l’Amor
Enric Casanovas
1914



L’AMOR 
MERCENARI

Espectadors
Francesc Domingo Segura
1934

Les coristes
José Gutiérrez Solana
cap a 1925



Parella 
d’amants 
desigual
Seguidor de 
Lucas Cranach 
el vell
entre 1530 i 
1550

Parella 
d’amants 
desigual
Lucas Cranach 
el vell
1517



Les dones
Francisco Iturrino
cap a 1905-1915

Carmen Bastián
Marià Fortuny
1871-1872



Noia davant el 
mirall
Ticià
posterior a 1515

Maja espanyola
Josep Masana
entre 1920-1940



Dona de perfil 
amb quimono
Eduardo Chicharro
cap a 1913-1925



L’AMOR 
ORGIÀSTIC

Possessió
Néstor
cap a 1912-1913

Salomé agenollada
Josep Masana
entre 1920-1940



Gran bacant
Pablo Gargallo
1931



PLATÓ
El gran filòsof de tots els temps ens planteja el conflicte entre desig sexual i el domini racional que volem exercir sobre ell utilitzant la dualitat que ell 
mateix identifica en la naturalesa humana: som cos, sí, però també som ànima o esperit. 
Per a Plató, el cos és finit en el temps a causa de la seva naturalesa material i, en canvi, l’ànima és immortal i immaterial. 

Un dels objectius que es planteja Plató és discernir entre allò bo i allò dolent. I conclou que allò bo és allò que ens fa créixer intel·lectualment, és a 
dir, que desenvolupa el nostre esperit (o ànima). Sembla que el filòsof està primant la nostra naturalesa intel·lectual per sobre de la corporal.

Aquesta distinció jeràrquica l’aplica al tema que ens ocupa i ho fa amb una de les metàfores amb més èxit de la història de la filosofia i de l’art: la 
dicotomia entre l’amor celestial (corresponent a l’amor de l’ànima de l’ésser estimat) i l’amor terrernal o corporal (corresponent a l’amor el cos de 
l’ésser estimat, és a dir, el desig sexual). Per a Plató, el primer és un amor ideal i etern mentre el segon és voluble i canvia amb el temps.

Però no estigmatitza l’amor corporal com a dolent sinó que, torno a repetir, serà bo o dolent en la mesura que ens ajudi o no a créixer 
intel·lectualment.

De fet, planteja una imatge ideal de l’amor (al Discurs d’Aristòfanes) en què el desig sexual i l’amor espiritual es fusionen (són necessaris) assolint la 
perfecció (l’ésser que se sent complet) mitjançant la unió amb l’ésser estimat. En aquest estat, l’home deixa de sentir el neguit del desig.

Per tant, amor i desig són parts complementàries del mateix.

Podem preguntar-nos si existeix l’amor pur i quina és la seva naturalesa.



Noia davant el 
mirall
Ticià
posterior a 1515

Al·legoria de 
l'Amor, Cupido i 
Psique [?]
Francisco de Goya
1798-1805



SCHOPENHAUER
Seguint amb la dualitat ànima-cos, Schopenhauer incideix en el neguit que la insatisfacció eterna del desig ens genera.
Diferencia entre les nostres expectatives envers l’amor (i el desig) (ell ho anomena com a voluntat) i la realitat (representació per a Schopenhauer).

La tensió, diferència o distància entre l’expectativa ideal i la realitat que experimentem és una de les grans fonts d’insatisfacció a la nostra vida 
actual.



Granadina
Hermen Anglada 
Camarasa
cap a 1914

Després del ball
Francesc Masriera
1886



Perseguint la il·lusió
Miquel Blay
1902

Desconsol
Josep Llimona
1907



EPICUR
Epicur planteja una manera de resoldre el conflicte i és la d’assolir l’equilibri emocional que ell anomena ataraxia.
L’ataraxia s’aconsegueix a través del domini del desig tot satisfent-lo però en la seva proporció “natural”. I fixa aquesta mesura amb un criteri 
que és universal per a tots els desitjos: Què ens succeirà si es realitza allò que pretén aconseguir el meu desig i què em succeirà si no es realitza?. 

Quan anem més enllà d’aquesta proporció equilibrada, podem estar continuament insatisfets i, per tant, a sentir dolor. Per a Epicur, el plaer és 
l’absència de dolor.

Podem preguntar-nos, doncs, si l’amor es pot convertir en un vici o una droga. o si necessitem l’amor per a ser feliços i quina mena d’amor (celestial o 
terrenal-eròtic).



Berenar al camp
Joan Carreras Farré (models en guix)
Gaspar Homar
Josep Pey (dibuix del plafó)
Antoni Serra (cap i mans en baix relleu de porcellana)
cap a 1905-1906

Tres nus al bosc
Joaquim Sunyer
1913



Repòs
Josep Clarà
1929

Nu femení
Enric Casanovas
cap a 1924



SÉNECA / ESTOICS
Per a Séneca i els estoics, una de les metàfores més significatives per explicar el seu concepte de l’home és la de la nuesa en el sentit que el bé de 
l’home consisteix en una ànima lliure, noble que sotmet les altres coses a si mateix, sense deixar-se sotmetre per cap. (Séneca).
En la mesura que la virtut és l’únic bé autèntic, conèixer l’home significa despullar-lo d’allò accessori per a comprendre allò que veritablement és 
en la nuesa de la seva ànima.

Allò profund no és la societat de l’espectacle contemporània (que té per ideal de llibertat la realització dels desitjos espontanis, cosa que té quelcom 
d’adolescent) sinó el reconeixement de la pugna, potser eternament insatisfeta, entre el desig i la necessitat. Davant d’aquesta lluita, la saviesa 
només pot assolir-se mitjançant una elecció reflexionada i centrada en una idea de l’home interior.



Santa Agnès
Massimo 
Stanzione
entre 1635-1640

Eva temptada
Francesco 
Montelatici dit 
"Cecco Bravo"
segle XVII



Sant Sebastià
Andrea Bregno
cap a 1460

L'edat de bronze
Auguste Rodin
1876



SANT AGUSTÍ / CRISTIANISME
El cristianisme, des de Sant Agustí, fa un pas més enllà en la diferència entre amor celestial i amor terrenal de Plató. 
Si per al grec cap no és bo no dolent en si i només és bo en la mesura que ens ajuda a créixer intel·lectualment, per a Sant Agustí l’amor terrenal (el 
desig sexual) és pecat (dolent) i només està justificat en la mesura en què és imprescindible per engendrar fills. Es remet al mite bíblic del Pecat 
original.

L’amor cristià no és passional sinó fraternal perquè l’amor és l’amor a Déu. Inclús l’amor entre els homes és bo en la mesura que és un reflex de 
l’amor a Déu.

Com a conseqüència, Sant Agustí estigmatitza el cos i el desig sexual com a dolents i crea el sentiment de culpa pel fet d’experimentar aquests 
impulsos.



Sant Francesc d'Assís segons 
la visió del papa Nicolau V
Francisco de Zurbarán
cap a 1640



FOUCAULT
Michel Foucault posa el focus en la necessitat de ser conscients de l’extrema importància que té per a tots nosaltres la construcció de la pròpia 
identitat de la qual la sexualitat n’és un element fonamental. 
La construcció de la identitat cal que harmonitzi la pròpia naturalesa (cos-desitjos versus ànima) i el relat de “veritat autoritzada per poder”. És dir, 
ser conscients i reaccionar davant el control que el poder exerceix sobre nosaltres i la nostra identitat a través de convéncer-nos d’un determinat relat 
d’allò que és “veritat” i, per tant, correcte.

Per exemple, ens podem preguntar si el poder determina que l’amor té una funció social i si el matrimoni n’és la seva concreció. O quins relats de 
veritat estimulen el nombre i el sexe de les persones que podem estimar/desitjar.

L’amor es pot dirigir com un llapis? Depèn de l’estatus social? És lliberal?



LA CONSTRUCCIÓ DE 
LA PRÒPIA IDENTITAT

Lady Aletheia Talbot, 
comtessa d'Arundel
Peter Paulus Rubens
1620



LA PRÒPIA 
SEXUALITAT

Eva temptada
Francesco 
Montelatici dit 
"Cecco Bravo"
segle XVII

Tríptic del Baptisme de Crist
Mestre de Frankfurt
1500-1520



LA VIRGINITAT COM A 
PREMI A PRESERVAR

Natura morta d’atuells
Francisco de Zurbarán
entre 1650-1660



LES RESTRICCIONS 
SOCIALS DEL COS

Corset Le Furet
Leonetto Cappiello
1901



LES IMPOSICIONS 
MORALS

La mort de Cleòpatra
Damià Campeny
cap a 1804

Lucrècia
Damià Campeny
1803



ELS ROLS SOCIALS 
DE L’AMOR

El retaule de l’amor
Julio Romero de Torres
1910



EL MATRIMONI

Seguici nupcial amb 
l'estàtua d'Himeneu
Josep Bernat Flaugier
cap a 1800-1810



LA FAMÍLIA

Sagrada Família
Matthias Stomer
cap a 1640

Adoració de Crist amb 
la família Ayala
Patricio Cajés
entre 1600-1610



La família
Ismael Smith
cap a 1910-1920



UTILITARISME
Els utilitaristes encaixen perfectament amb el caràcter tan materialista i pragmàtic de la nostra societat actual. 
Pretenen mesurar (calibrar) el grau de satisfacció del plaer i el grau de patiment del dolor. Davant d’aquesta actitud és fàcil preguntar-se si es pot 
mesurar l’amor i el desig. Quins avantatges, quins inconvenients, quina importància en definitiva tenen. 

És possible decidir a partir d’aquestes “dades objectives” estimar o desitjar? o si l’amor és “necessari”?. L’amor té inici i/o final? Té límits? Es 
pot ensenyar o aprendre l’amor? Es pot jerarquitzar l’amor segons la seva intensitat o el seu grau de passió? L’amor pot canviar el món?

Podem utilitzar els principis de la física gravitatòria o de camps elèctrics o magnètics com a lleis de comportament de l’amor?



Tríptic del Baptisme de Crist
Mestre de Frankfurt
1500-1520



MARQUÈS DE SADE
Finalitzem el nostre recorregut amb el pensador que va donar lloc al sadisme com a actitud.
Sade destaca l’altre impuls primari de la naturalesa humana: el crim, el Tanatos. El crim és exercit de forma natural pel Poder, que és cruel en 
si mateix. I afirma que l’home és dolent en si mateix perquè forma part de la seva naturalesa i no ho pot defugir. Per tant, la bondat no és possible. 
Per a Sade sexe i poder no són sinó les dues cares del fet primordial: l’extensió del mal i de la violència (alguns colen domesticar en va sota la forma 
de justícia) com element fundador de tota cosa viva. (Alcoberro)

I troba plaer en l’exercici de la maldat (que és humana per naturalesa) sense cap sentiment de culpa. Sent atracció cap allò moralment repugnant.

I afirma que existeix una íntima relació completament exempta de bondat entre el desig sexual i el poder. El seu objectiu és alliberar el cos i per 
això es vol alliberar de la religió que castra (és ateu) però admet que és impossible defugir la clausura, la por i la brutalitat del poder asfixiant i 
omnipresent. (…) El poder no deixarà mai d’ocupar-nos, així l’alliberament del cos mai pot ser definitiu. (Alcoberro)

Al voltant de Sade ens podem preguntar si l’amor és dolent, si mata, si fa mal o si ho justifica tot (en l’amor tot s’hi val). Sobre el sexe, si engendra rols 
de domini i submissió i quina naturalesa tenen.

L’amor ens fa vulnerables envers la persona estimada?



L’esclau
Antoni Arissa
cap a 1922-1929



Sant Jeroni penitent
Mestre de la seu d’Urgell
cap a 1495

Sant Francesc en èxtasi
Anònim llombard
entre 1615-1635




