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L’ artmodernesdefineixa
partir d’un nus teòric
que aglutina nivells ben
diferenciats. L’artista
que anhela ajustarse a

la celeritat del temps, el canvi social
que ha experimentat el seu ofici al llarg
del XIX, un segle normatiu on s’enca
valquen els models antics: del protegit
institucional a l’alumne avantatjat, el
bohemi irredempt o el maleït genial,
sense descuidar el creador anònim,
l’obrerde taller artesàambsensibilitat i
imaginació, artífex callat de l’arts and
craft industrial. La segona generació
realista, a mig segle, va recórrer com a
estratègia pràctica a la vehemència in
conformista dels romàntics. Millet és
un model tardà. Però l’aventura im

pressionista, aquella epidèmia plàstica
galopant idissolvent, acabaperaconse
guir un estil internacional, en criteri de
John Rewald, i només retrocedeix da
vant l’abstracció que imposa el mateix
desenvolupament lògic del seu progra
ma constructiu. Monet frega la fronte
ra entre figuració i abstracció, però
senzillament l’abandona. Les seves na
turalesessónexercicis imponentsd’au
dàcia cromàtica, cert.Tot i que la lògica
de manifestació de tot nou llenguatge
plàstic ja es postula amb nitidesa en les
temptatives radicals que exploren llu
nyans problemes constructius. L’expe
riència londinenca de Monet és exem

plarperentendre l’arrelde les acerades
modulacions tonals per arribar.
Quan el nou sistema d’ordenació ar

tística avança es descobreix el grau
d’objectivació, de versemblança diria,
que ho fa intercanviable i anomenem
estil, però també la seva agudesa per
ceptiva per mostrar les urgències co
municatives que demanden els temps.
No és casual que el cubisme s’endevi
nés abans del 1914, període de difusió
europea de l’art de Cézanne, ni tampoc
que l’expressionisme contagiós es ge
neralitzés en els crispats vint, en tant
que altres ismes rastrejaven creativa
ment les probabilitats gràfiques
properes al test psicològic o
s’endinsaven en la confusa gra
fia que proposaria el surrealis
meatenentelsanyencssomiejos
del realisme.
Quines solucions impressio

nistes vanquedar integradesa la
visió moderna de l’art? Si pres
cindim del fluid anecdotisme
dels artistes, el cert és que da
vant la tematització convencio
nalde l’art exercidapel realisme
tòpic o interiorista de final de si
ècle, els impressionistes van
oposar una il∙lusòria expressivi
tat centrada en la nova voluntat
de l’artqueportaria a l’extremla
dialèctica llum i color, latent ja en la
tradició neoclàssica. No és necessari
endinsarse en l’art que tanca el cicle
clàssic –la tradició verista europea, els
realismes figuratius postrenaixentis
tes, Velázquez, Goya i la plural manera
hispana– per constatar l’existència
d’unadiscretaempremta impressionis
ta al llarg de la pintura occidental, l’ús
del pigment difuminat i fins i tot el re
curs a l’espàtula. Tot i això, i és punt
clau, els pintors finiseculars recorren a

la impressió visual com a pretext per a
la indagacióde l’encunyamentde llumi
color en l’imaginari dissolvent que di
fonen els impressionistes, problema,
vaja, queenllaçaambla temàticadel se
gle enpotència: l’aspiracióprogressista
a l’anàlisi científicade la realitat, nimés
nimenys.
La “realitat social” s’entenia ara com

unaseqüènciadescriptivaapel∙lantque
la realitat material només comptava en
la construcció formal de l’art nou, una
simple experiència intel∙lectual. La
proximitat amb el món científic va re
sultar així adequada. Berthelot va re

formar la química orgànica, Claude
Bernard va sostenir la interpretació or
ganicista de la vida davant la sistemàti
ca linneana. Res no sorprèn, ja que la
importància pràctica de les anàlisis
cromàtiques de Chevreau, que intri
guen els teòrics impressionistes per un
doble motiu: revolucionen la figuració
a través de la interferència tèxtil, que
vivificarà l’artesania sumptuària en un
món ja de consum. L’artista, però tam
bé l’artesà, comparteix les volences ci

entífiques de l’època. Es tracta de pin
tar el “visual”, de traduir les sensacions
en imatges genuïnes d’una naturalesa
que sabemconstruïda. I aquí resideix la
magnitud revolucionària de l’impressi
onisme. Quan la perspectiva geomètri
ca, lineal, resulta impotent per aconse
guir simésno il∙lusòriament la comple
xitat i el caos dels elements sensibles.
Per què no aprofundir en les possibi

litats formals de la llum sobre el color?
La tramade l’objecteplàstic comadada
per a la indagació visual és la veritat de
l’impressionisme. És l’experiència cro
màtica la que justifica la dispersió figu

rativa impressionista. Pintar la
llum és el desafiament per a una
plàstica audaç. Els objectes fí
sics no són ara l’efecte lluminós
delsobjectes acolorits, comvoli
en els visionaris de Barbizon, si
nóel resultatde la gradació figu
rativa de la pluralitat dels objec
tius nous. El 1877 el diagnòstic
de Rivière suggeria tractar el te
ma plàstic a partir de les seves
tonalitats cromàtiques, aquells
esclats –petits fragments– aspi
raven a ser visions totalitzado
resmésveracesque les realistes.
La fluïdesadel temps s’intensifi
ca així subjectivament –Proust i
Joyce– en tant l’espai plàstic es

percep sobreposat simultàniament,
amb freqüències i titubejos que donen
lliure entrada a la personalitat creativa
de l’artista. Exemple radical són les va
lentes temptatives dePicasso al trencar
el segle XX: un art deformi perquè és
només forma. El pont de Charing Cross
deMonet serà unamicamés que un in
dici queLesnimfeasdissoldranbenavi
at en seqüències fascinants: llum, color,
aigua i durée. Els impressionistes van
ser, en efecte, els inventors de l’art nou.
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Impressions sensibles?
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entre figuració i
abstracció, però

senzillament l’abandona
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El projecte Brooklyn Bridge Park guanya
el premi Paisatge Rosa Barba 2021

ARQUITECTURA. Elprojectede
renovaciódelBrooklynBridge
Park,obradeldespatxMichael
VanVaalkenburghAssociates,
Inc.LandscapeArchitect,ha
guanyatelPremiInternacional
dePaisatgeRosaBarbad’aquest
anyqueconcedeix laFundació
BancSabadell.La transforma

ciód’unazona industrial enun
espaipúblicdinàmic ivibrant
haestatmereixedorad’aquest
guardóques’atorgaenelmarc
de l’11aBiennal Internacional
delpaisatgedeBarcelona,or
ganitzadapelCol∙legid’Arqui
tectesdeCatalunya i laUniver
sitatPolitènica.

‘Intel·ligència per a la vida’, l’aposta
espanyola per a Expo Dubai 2020

EXPOSICIÓ. Espanyahaapostat
per Intel∙ligència per a la vida,
una reflexió sobre “un futur
més compromès ambel ben
estarde tots i enmillor equili
bri ambel nostre entorn”per
participar aExpoDubai 2020.
El pavelló espanyol,
que es va inaugurardivendres,

s’albira a la llunyania ambels
consde colors ataronjats, que
ofereixenunacoberturanatu
ral i un llocde trobadaque
representa la típicaplaça es
panyola, on asseure’s, parlar i
descansar abansodesprés
d’unavisita amena imultisen
sorial per al visitant. El pavelló espanyol a ExpoDubai
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