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L'abstracció no va irrompre bruscament en la història de la pintura. La primacia de la subjectivitat en els 

artistes romàntics, la utilització de colors arbitraris a partir de la dècada de 1880, la pinzellada que es deixa 

visible en detriment de la precisió descriptiva són solament alguns dels elements que modifiquen la 

fisonomia de les imatges en el transcurs del segle XIX. Així, la deterioració de l'interès pel tema de la 

pintura en favor d'una exploració dels seus mitjans i les seves finalitats va preparar l'adveniment de 

l'abstracció.  

El relat de Kandinsky sobre la impressió que va sentir davant una obra de Monet, presentada en 1895 en 

una exposició d'impressionistes francesos a Moscou, és revelador en referència a això: "I de sobte, per 

primera vegada, veia un quadre. Pel catàleg em vaig assabentar que es tractava d'un paller. Era incapaç de 

reconèixer-ho. I no reconèixer-ho em va resultar penós. També em semblava que el pintor no tenia dret a 

pintar d'una manera tan imprecisa. Sentia confusament que l'objecte li fallava al quadre. I vaig observar 

amb sorpresa i torbació que el quadre no solament et commovia, sinó que t'imprimia en la consciència una 

marca indeleble i que als moments més inesperats ho veies, amb els seus menors detalls, surar davant els 

teus ulls. Per a mi tot això resultava confús, i vaig ser incapaç de treure les conclusions elementals 

d'aquesta experiència. Però el que m'havia quedat molt clar era l'insospitat poder de la paleta, que fins 

llavors havia romàs ocult per a mi i que superava tots els meus somnis. La pintura va cobrar una força i una 

lluentor fabuloses, però inconscientment, l'objecte com a element indispensable del quadre també va ser 

desacreditat." (“Regards sur le passé”. Mirada retrospectiva. Hermann, 1974. 9. P7) 

Font: Françoise Barbe-Gall. Cómo mirar un cuadro. Barcelona [etc.] : Lunwerg, 2010. p. 193 

 

La pintura abstracta 
La pintura abstracta abandona la representació 

identificable del món. En fer-ho reflecteix no tant el 

replegament de la realitat com un altre tipus de relació 

amb ella, transmutant determinats aspectes, els colors, 

l'equilibri geomètric, les matèries, una textura, sense per 

això lliurar les seves referències. Així, el títol d'un quadre 

abstracte pot remetre a una realitat identificable en la qual 

s'inspira l'obra, o romandre en una indeterminació tan 

enigmàtica com la pròpia imatge. Aquestes pintures 

aspiren també a plasmar les sensacions físiques, els 

moviments de la ment o de la sensibilitat. En donar-hi una 

forma, produeixen una equivalència comparable a la de la 

música. Per tant, l'abstracció no té significat en si mateixa, 

constitueix un tipus de llenguatge entre d’altres, l'aparició 

del qual en Kandinsky al voltant de 1910, i en Malevich i 

Robert Delaunay va suposar una extraordinària ampliació 

del camp d'expressió pictòrica. S’ha d'insistir en el fet que 

la distinció radical entre abstracció i figuració reflecteix 

més una còmoda convenció de l'historiador que la realitat 

viscuda pels pintors. 
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Murnau, cases en el Obermarkt, 1908 

Johannisstrasse, Murnau, 1908 
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Groc-vermell-blau (Gelb-Rot-Blau), 1925.   

 

 

En blanc II (Auf Weiss II), 1923         
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