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1. RESUM  

Ens trobem en l’era digital, sent consumidors actius (alhora que productors) d’un gran munt 
d’imatges, fet que ens fa coneixedors d’altres llocs del món en els que no em estat; a la vegada, 
produccions com pel·lícules i animacions ens permeten viatjar per llocs als quals mai podríem 
anar presencialment. 

Aquest treball tracta d’una reflexió personal de l’evolució en la representació paisatgística del 
viatge compresa des del descobriment d’Amèrica fins a l’actualitat, tractant-ho a través dels 
diaris de viatge,  el dibuix i la pintura,  considerant tant les avantatges de la representació 
gràfica i la utilitat de les digitals per la creació d’espais ficticis. 
 

PARAULES CLAU: Paisatge, viatge, sketchbook, experiència, fictici. 

 

ABSTRACT  

In this actual digital era, we are being active consumers (while being producers) of a great 
amount of images, which give us the sense we know places in the world that we have never been 
at; meanwhile, productions like movies or animations let us travel to places where we could 
never get to be in person. 

This work focuses on a personal reflection about the evolution of landscape’s representation 
during a journey comprising from the American discovery to the present, through travel journals, 
sketches and paintings, considering the advantages of graphic representation and the usefulness 
of the digital ones in order to create fictitious spaces.  
 

KEY WORDS: Landscape, journey, sketchbook, experience, fictional. 
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2. INTRODUCCIÓ AL MARC TEÒRIC I PRÀCTIC EN LA REPRESENTACIÓ PAISATGÍSTICA 

- FONAMENTACIÓ DEL PROJECTE 

La vasta trajectòria de la història es manifesta en les empremtes perennes d'aquells que temps 
enrere varen viatjar per múltiples llocs i variades raons ( la guerra , el comerç , la curiositat , la 
cultura , la religió o simplement la determinació d'aconseguir una vida millor) . Totes elles van 
ser motiu suficient per seguir estimulant l'impuls humà de viatjar a noves terres , amb la 
pretensió de descobrir i conèixer la vida dels seus primers habitants i nous paratges. 
Probablement el motiu que major quantitat de viatges ha generat en la història sigui el de 
l'exploració. Viatges amb afany de conèixer la frontera desconeguda i que exigien determinació i 
a vegades gran valor. Si més no, els motius pels quals s’ha viatjat han anat canviant al llarg de 
l’historia, i així ho ha fet la manera de plasmar-los. Des d’aquelles il·lustracions pretensioses 
només de transmetre uns coneixements, passant pel romanticisme i la seva revaloració del 
paisatge, buscant l’enriquiment personal en altres cultures i desvelant els misteris del que és 
sublim del vincle entre l’home i la naturalesa, fins arribar a l’actual era digital, caracteritzada 
pels vols low cost, internet, les xarxes socials i la tecnologia.  

En quant a la representació del paisatge, se l’ha de considerar a través de la mirada, de les 
sensacions que produeix i del context en el que el coneixem. El tractament donat pels artistes 
no parla exactament d’ell en si mateix, sinó del paisatge com a construcció cultural (la projecció 
de l’experiència artística sobre l’escenari). Així doncs, quan el trobem representat, aquest ve 
emmarcat en una dramatització de l’escena. 

Paisatge com a experiència subjectiva, la intenció de plasmar aquesta sobre un suport i les 
possibilitats que ha ofert el viatge a l’artista durant la historia, igual que algunes de les seves 
interpretacions. D’aquesta manera, la primera part del meu treball constarà d’una síntesi del 
concepte paisatge, viatge i les diferents utilitats que ha tingut durant l’historia, començant pel 
segle XV, alhora que la seva representació, on es podrà veure la relació entre aquest i l’home. 
Per profunditzar més sobre això, parlaré de dos autors, l’obra dels quals està molt lligada amb la 
seva relació amb el paisatge i el desplaçament.  

Un cop havent investigat sobre la història, estudiaré la part més pràctica del dibuix al natural, 
quines són les seves característiques i què aporta a diferència d’altres tècniques de registre més 
ràpides com és la fotografia.  

Finalment, tenint en compte l’anteriorment d’escrit, parlaré de l’efecte viatge: els referents 
visuals per l’obra, el seu desenvolupament i l’anàlisi. 
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- OBJECTIUS DEL MARC TEÒRIC 

· Matisar quines són aquelles relacions que es creen en anomenar a un escenari paisatge. 

· Adquirir uns coneixements sobre l’evolució en la història de la representació paisatgística 

en el viatge, alhora que veure com han canviat les motivacions d’aquest. 

· Aprofundir en la investigació sobre la relació entre persona i paisatge a través de dos 

llibres de     viatge. 

· Considerar les avantatges del dibuix vers a altres mètodes de registre. 
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3. MARC TEÒRIC 

3.1. CONSTRUCCIÓ DE LA NOCIÓ DE PAISATGE 

Denominem paisatge a aquella porció, fragment o tros que distingim de tota la resta del 
territori. Mitjançant aquesta diferenciació, revalorem i emfatitzem la seva fisonomia; 
seleccionem una part i la considerem per davant de la resta, i, a través d’una mirada amb 
perspectiva,  es conforma un paisatge disposat a créixer i desenvolupar-se, que adquirirà més 
complexitat en aplicar els sentits per part de l’observador i en passar per la sensibilitat i la raó 
d’aquell que es disposa a plasmar-ho. 

 
- ENTRE PERSONA I ESCENARI 

Hi ha una infinitat de paratges que mai esdevindran transformats en paisatges. Alguns arribaran 
a ser molt simples, particulars, personals,  conformats per una sola perspectiva i  punt de vista; 
d’altres, per la seva transcendència, acabaran sent significatius per famílies, ciutats, regions... 
On a simple vista veiem una petita habitació custodiada per dues butaques buides, l’autor hi 
veu el retrat d’un conjunt de vivències i d’esdeveniments relacionades amb el pas del temps i la 
successió natural de la vida, podríem parlar d’un paisatge propi. En canvi, La nit estrellada, obra 
que va pintar Van Gogh des del sanatori on va ingressar a Saint Rémy, ha passat des d’un fet 
personal fins a esdevenir una de les pintures més conegudes del món, fins i tot en part d’una 
ruta turística.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirando las obras de otros artistas podemos comprender detalles maravillosos en 
lugares que antes considerábamos poco interesantes: “Los artistas pintan un trozo de 
mundo y abren así los ojos a otros para que puedan mirarlo mejor”. Así hace Van 
Gogh, que habló del fuerte deseo de pintar el Sur y de la esperanza de ayudar los otros 
a verlo a través de sus cuadros.1 

                                                           
1 PISCITELLI, María Paola. Del viaje al arte. Paperback 08, 8 d’octubre de 2012. Pàgina 4. 

Il·lustració per a l’sketchbook de Processos 
i projectes II, 2013. Tinta sobre paper. 
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I és que en la selecció d’aquests determinants paratges, és l’atribució personal i cultural, de 
l’experiència i el lligam, el que els fa néixer com a paisatges. En la mirada d’aquell que l’observa, 
s’implica una negociació  de política personal entre els sentits, la consciència i el sentit cultural. 
Aleshores, podríem dir que aquests són construccions, realitats interpretades i, en 
conseqüència, la lectura d’un d’ells la podríem entendre com una metalectura. Hi ha paisatges 
geogràfics, rurals o urbans, interiors i interns, simbòlics, intranscendents en aparença, però en 
definitiva es pot llegir com a síntesi de consciència. 

En el procés de transformació de l’espai, trobem que la realitat està sota risc de ser sotaposada 
pel paisatge que la suplanta. S’ha de tenir en compte que des del més personal al col·lectiu, 
com més complex o conegut sigui un paisatge, com més càrrega, més s’allunyarà de la realitat 
de la qual partí; la seva plasmació és de major interès que el paratge concret. Viu i sobreviu 
sobre el lloc ja que  constitueix una realitat autosuficient. 
 
- ENTRE ARTISTA I ESCENARI 

Com s’ha dit anteriorment, el paisatge és una mirada, un espai transformat en identitat en 
l’atribució de diferents qualitats i no sorprèn, per això, que com a tal fos un fenomen tardà, que 
l’ésser humà tardés a considerar-lo més enllà de l’espai d’estudi geogràfic. 

En quant l’esser humà proposa una descripció d’un d’ells (sigui en el suport que sigui), sorgeix 
una expansió, l’artista amplia una idea inicial a través de diferents tècniques i l’enriqueix 
d’intencionalitats i contingut. El paisatge serà més complex en quan l’observador apliqui l’oïda, 
el tacte, l’olfacte... i encara més definit en quant passi per la raó i la sensibilitat de l’observador 
que es disposa a plasmar la seva experiència en llenguatge. 

La natura, la superfície, aquell espai,  és mut, i som els éssers humans qui li aportem un sentit, 
fent-la servir com a matèria primera per construir la nostra realitat. I és que aquesta cobra vida 
en la consciència humana, sent construïda pels nostres sentits; l’artista vol transcriure l’escenari 
amb les seves paraules, recreant-lo des de la seva personalitat: la bellesa de la natura, sentida i 
viscuda, és una creació artística de l’home. El tractament donat pels artistes no parla 
exactament del paisatge en si mateix (natura), sinó d’ell com a construcció cultural, projecció de 
l’experiència artística sobre l’anterior. La diferència entre la representació del paisatge i 
l’escenari real, és que el primer ve emmarcat en una dramatització de l’escena. 
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3.2. EL LLIBRE DE VIATGE: L’EXPERIÈNCIA PAISATGÍSTICA. 

- INTRODUCCIÓ A L’APARTAT 

El fe de viatjar ha ofert sempre oportunitats per l’home; l’expansió, la colonització, les 
expedicions, el descobriment, el comerç, la cultura o la religió, totes aquestes van ser motius 
suficients per seguir estimulant l’impuls humà de viatjar a noves terres. No obstant això, s’ha de 
diferenciar l’emigració o ser nòmada, de viatjar. Si busquem el significat d’emigrar, trobarem 
que s’adreça a un canvi d’assentament per un altre, un canvi d’habitatge, suposadament 
permanent. En canvi, el sentit del viatge resideix en el viatger, el qual, posseeix una natural 
disposició de confrontar-se amb tot allò que és nou i viure experiències amb tot els sentits; per 
una altra part, el viatge esdevé en un període determinat de temps, en el que cada instant és 
dotat de la presència de l’ara. 

El sentido profundo del viajar reside en el espíritu poético y curioso del viajero, en el 
descubrimiento, en su natural disposición a confrontarse con todo lo que es nuevo, en 
su vivir las experiencias con todos los sentidos. 2 

 
Un cop havent fet una introducció al fenomen del viatge i les seves característiques, en aquest 
apartat faré un breu repàs a la seva història, parlant d’aquells fets o artistes que a mi m’han 
semblat més interessants; com ha anat evolucionant el fet de viatjar per l’home, començant per 
la seva part més curiosa i científica, amb les expedicions, o el seu desig de conquerir noves 
terres amb la colonització, fins als nostres temps, alhora que relacionant-lo amb el seu 
enregistrament, sobretot en la plasmació gràfica. Finalment, analitzaré dos llibres de viatge, 
amb la intenció de conèixer amb més profunditat la relació de l’artista amb el viatge i el 
paisatge. Per una part, parlaré de la geografia moderna, ja que m’ha semblat molt interessant 
com introdueixen la relació directa entre persona i naturalesa en la ciència, donant-li una gran 
importància, i també introduiré a un dels seus grans exponents, Alexander Von Humboldt, 
parlant dels seus llibres de viatge. Per una altra part, tractaré Cartas desde Provenza, un llibre 
que recull un gran volum de cartes que escriví Vincent Van Gogh durant la seva estança a la 
Provença, on podem trobar també esbossos i imatges d’alguns dels seus quadres. Aquest últim 
no és un llibre de viatge en sí, però a través dels seus escrits podem veure com era ell i la 
fascinació amb la qual transcrivia i dibuixava els paisatges que l’envoltaven.  

 

CARACTERÍSTIQUES DEL VIATGE 

Primerament entendríem el viatge des dels seus inicis més primitius com a font de coneixement 
i enriquiment, basat en la curiositat. El desig o l’alè de conèixer allò que no sabem és el motor 
que porta a la investigació i l’experimentació, i aquest estímul portarà a l’ésser humà a viatjar, 
transformant aquest mateix en una eina de coneixement. 

Per una altra banda, trobem que en l’acte de viatjar es dóna un fenomen molt curiós en relació 
a vivència especifica de cada moment que el compon. El viatge permet viure en el present i 
apreciar cada moment concret, individualment i seqüencialment. Cada un dels instants és viscut 
com una experiència única. Com Maria Paola Piscitelli ens recorda a Del viaje al arte, Goethe 
indica en un dels seus viatges a Itàlia que durant el viatge es viu summergit en el present, en 
aquella suspensión del tiempo que se verifica cuando nos dejamos llevar a su fluir leve y a lo que 
lleva la vida, como una botella abierta debajo del agua y llenada del fluir de las cosas. 

                                                           
2 PISCITELLI, María Paola. Del viaje al arte. Paperback 08, 8 d’octubre de 2012. Pàgina 2. 
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És en aquest moment on podríem trobar que el viatger té la necessitat de plasmar reflexions i 
tots aquells aspectes que li criden l’atenció i, llavors, neix el que anomenem diari o llibre de 
viatge. 

Els llibres de viatges o sketchbooks són aquell suport on queda plasmat, per part del seu 
propietari, el producte de les seves experiències, normalment, en un viatge. La paraula "sketch" 
va entrar en l'idioma anglès dels holandesos a finals del segle XVII i des del principi, tenia dos 
significats: una breu descripció amb paraules, o dibuix tosc destinat a servir de base per a un 
quadre ben acabat.3 

En l’anàlisi general d’aquests diaris voldria destacar dos aspectes. En primer lloc, permeten 
donar permanència i cos a les espontànies reflexions, que, de no ser per aquest suport, es 
volatitzarien. Trobem en les seves pàgines la temporalitat, la frescor i la projecció d’uns instants, 
d’una realitat momentània que desapareix ràpidament.  

En segon lloc, el producte final que queda plasmat en les pàgines, passa per l’experiència 
personal i coneixement del seu propietari, des d’un punt de vista i una percepció personal. 
Tenint això en compte llavors podríem dir que en el diari de viatge, hi ha sempre un discurs 
autobiogràfic que filtra cada paisatge i cada experiència des del punt de vista de l’autor.  

 

- BREU EVOLUCIÓ EN LA HISTÒRIA 

XV-XVII EXPANSIÓ I COLONITZACIÓ 

En l’Edat Moderna es va iniciar el viatge més popularment conegut fins ara, el descobriment 
d’Amèrica per Cristóbal Colón a l’any 1492, amb què introduí als europeus paisatges, plantes, 
animals i cultures que modificaren radicalment les concepcions que Europa tenia sobre el món. 

Va començar llavors cap al segle XVI, el que podríem anomenar segle dels grans descobriments 
geogràfics, època en la qual el món començava a ser conegut a través de geògrafs i cartògrafs. 
Les guerres impedeixen viatjar per Europa, pel que, en aquesta època es multipliquen els 
viatges sobretot cap a Amèrica. Els relats d'aquests viatges explicats pels mateixos aventurers o 
a través dels cronistes i religiosos, van ajudar a comprendre millor el nou món. Encara que 
moltes d'aquestes cròniques narren els esdeveniments de la conquesta, en molts casos recullen 
també una descripció profunda de la flora i fauna i també de l'etnografia i geografia del lloc.  

No obstant això, ens trobem amb John White (1540-1593), un artista anglès i pioner en les 
expedicions realitzades al nou continent,  il·lustracions del qual es troben actualment al British 
Museum i han sigut de gran ajuda degut al seu caràcter informatiu. 

Així doncs, podríem dir que els viatges que s’efectuaren fins al segle XVIII aproximadament, 
foren sobretot d’investigació científica, exploració i colonització, o bé per motius religiosos i  els 
escrits dels quals s’obtingueren durant els anys següents (llibrets, notes i cartes), en la seva 
majoria pretenien ser descriptius, amb la finalitat de transmetre coneixement i sense cap 
pretensió subjectiva. 
 

                                                           
3 Extret de Dictionary.com  
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John White (1540-1593). The manner of their 

fishing, entre el 1585 I 1593, Nord Amèrica. 

Aquarel·la. British Museum. White va fer 

prèviament estudis separats de cadascuna de les 

criatures incloses en aquest dibuix.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVIII EXPLORACIÓ 

No obstant això, de la mateixa manera que la forma de transmetre la realitat canvia amb el pas 
del temps, les motivacions del viatge també ho ha fet.  El concepte de viatge es veu modificat 
en aquest segle pels grans canvis que a Europa va portar amb si mateixa la revolució industrial, 
científica i tecnològica. Idees com la llibertat, la fraternitat i la racionalitat impulsaran els viatges 
sent un dels objectius principals d’aquest passa el coneixement; el viatge és sinònim d’evidència 
i de certesa. És a dir, trobarem per una part que el motiu de les expedicions serà el 
coneixement, a través del qual , el saber significarà el control. Per altra banda, l’experiència 
s’associa amb la veritat, l’exploració del món amb la finalitat de conèixer  apropa el viatge a un 
nou horitzó teòric amb descripcions del tot objectives i explicatives.  
 

Así, empezaron a extraerle a la naturaleza leyes universales y el lenguaje se volvió 
medido poco colorido, con pretensiones de exactitud. Las referencias a las culturas 
clásicas de la antigüedad, “cunas del racionalismo”, se volvieron frecuentes; y los viajes 
a Italia o Grecia, una obligación en el cursus honorum de los más pudientes.4 

 
En aquesta centúria s’organitzaran així doncs grans expedicions científiques imbuïdes per 
l'esperit explorador i innovador de l’època per part de diverses nacions europees, sobretot 
França i Anglaterra. Per exemple, entre les angleses trobem el s viatges del capità James Cook 
(entre 1768 i 1779), que va explorar  gran part de la Polinèsia, Nova Zelanda i regions 
d'Austràlia. Dels tres grans viatges que va realitzar destaquem que el segon,  el qual va fer pel 
Pacífic (1772-1775), va ser documentat pel pintor William Hodges amb nombrosos apunts i 
dibuixos, amb els que posteriorment realitzaria pintures de l’expedició. 

                                                           
4 SOTO ROLAND, Fernando Jorge. Viajeros ilustrados. El Grand Tour, el siglo XVIII y el mundo catalogado. Pàgina 2. 
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Al segle XVIII trobem que el viatge es transforma, hi ha un auge en el viatge intercontinental per 
Europa, època en la qual es va pronunciar Le Grand Tour, una experiència dirigida cap a 
l’enriquiment personal. Els membres de la elit dirigent de Gran Bretanya rebien una acurada 
educació, que es considerava incompleta si no incloïa una estada a l'Europa continental. Una 
formació addicional en història, art, literatura i idiomes, així com un coneixement de primera 
mà d'altres formes de vida i costums, es creien imprescindibles per a completar la seva 
educació. Així doncs Le Grand Tour pretenia ensenyar als futurs dirigents anglesos els principals 
assoliments de civilitzacions passades, més enllà dels llibres, considerant  la presència física com 
una necessitat. La tradició del Grand Tour, un viatge més o menys llarg a través de Suïssa i les 
regions italianes, es remunta al segle XVII, però fins un segle després no es converteix gairebé 
en un costum per als nobles i burgesos rics. Leopoldo Martínez Delaroja en el seu escrit 5 fa  
menció a paraules de Javier Maderuelo en  “La teoría de lo pintoresco y la obra de William 
Gilpin”: 

Desde mediados del siglo XVII en Europa se vieron grandes periodos de estabilidad 
política y se intensificó mucho el comercio entre sus naciones, lo que permitió la 
posibilidad de viajar de forma particular, por el simple placer de conocer otros lugares y 
de trabar contacto social con otras gentes. Entre las familias más destacadas de 
Inglaterra se institucionalizó que los jóvenes herederos, antes de concluir el periodo de 
formación […] debían realizar un viaje por el Continente durante el cual pondrían a 
prueba sus conocimientos, adquirirán modales y aprenderán a desenvolverse en 
situaciones sociales diferentes al protocolo inglés. El viaje solía tener como punto de 
destino final Italia, donde los jóvenes entraban en contacto con la erudición latina y con 
el arte, aficionándose a la arquitectura, la poesía y la pintura. 

                                                           
5
 MARTINEZ PEÑARROJA, Leopoldo. El paisaje: el Romanticismo como búsqueda de lo sobrenatural, de lo trascendental, de la divinidad en la naturaleza. 

Facultad de Bellas Artes de Valencia, noviembre del 2007. Pàgina 59. 

William Hodges (1744-1796), L’art de la pesca a la badia de Matavai, 1776. National Maritime Museum, Greenwich, London. Pintura realitzada 

posteriorment a l’expedició. Es mostren les dues naus del segon viatge del Capità James Cook en l’exploració pel Pacífic a Tahití.  
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Em de destacar que ens trobàvem en una època prèvia a la fotografia, on es necessitava un alt 
nivell d’escriptura descriptiva. Aquesta, a causa de les grans expedicions a la recerca de la 
transmissió de coneixements, va assolir un nivell prou alt per la seva profunditat conceptual en 
els textos realitzats per viatgers. El gènere de llibre de viatge es va tornar molt popular per 
aquella centúria, i, a diferència dels romàntics, trobem que les seves descripcions són fredes i 
objectives. 
 

EL VIATGE DURANT EL ROMANTICISME 

Arribant al romanticisme, trobarem una renovació del sentit de viatjar, que serà totalment 
oposada a l’anteriorment descrita. La representació de la realitat canvia d’una utilitat totalment 
racionalista cap a una en la que s’exalta la sensibilitat, amb un llenguatge estètic i espiritual. El 
moviment romàntic va significar una revaloració del paisatge, el qual afectarà a tots els àmbits. 
No es pot oblidar que per a l'antropocèntric home renaixentista, la naturalesa és el que es vol 
comprendre i dominar, no un subjecte al qual integrar-se. Així doncs, es produeix un canvi 
significatiu de mentalitat en el que el paisatge ja és vist per alguns artistes com un motiu per se. 

El viatger romàntic, que es situa entre finals del segle XVIII i principis del segle XIX,  va començar 
a denunciar una revolucionària concepció de la naturalesa, en la qual els sentiments i la 
imaginació guanyarien cada cop més espai, estetitzant  el món físic.  Va ser així que el sentit 
primordial de Le Grand Tour va canviar. L'apreciació per part del públic occidental d'altres 
cultures de caràcter oriental a Àfrica, o de la magnificència de l'antiguitat a Grècia i Itàlia, a més 
de l'impacte visual dels paisatges alpins i muntanyencs, posa el seu gra de sorra en una creixent 
admiració per allò que és colossal, el sublim i per la grandesa de la naturalesa. L'experiència 
màxima de Le Grand Tour era el viatge als Alps, des del qual es podien contemplar uns enormes 
i vasts escenaris muntanyencs. 

La elección casi siempre de sitios inhóspitos deriva de la voluntad de abandonar las 
comodidades de la sociedad occidental, en la esperanza de vivir experiencias verdaderas 
y profundas. Al mismo tiempo, el artista viajaba hacia el exterior y hacia el interior, para 
encontrarse con su yo más profundo. Los Románticos, así como los artistas modernos, 
buscan en el viaje algo más que el estudio y el enriquecimiento de los conocimientos, 
persiguen el deseo de completar un estado interior que encuentran escaso a través de 
otras culturas. 6 

William Turner és un gran exponent del romanticisme: és alhora un gran exemple de què 
significà el moviment viatger d’aquella època i de la influència del paisatge en l’artista. Cap al 
1802, després de ser nomenat membre de la Royal Academy, va fer per primera vegada un 
viatge a l’estranger, passant per França i Suïssa, recorrent quasi per complet els Alps. Al llarg de 
la seva vida, Turner va realitzar nombrosos viatges impulsat pel seu anhel de conèixer nous llocs 
i cultures. En aquests va produir una gran quantitat d’esbossos i d’aquarel·les a l’aire lliure, 
plasmats en els seus quaderns de viatge. Tots aquests apunts li proporcionaren una base a 
través de la qual després desenvoluparia en una aquarel·la o una gran pintura a l’oli. 

Resumint, el coneixement ja no era l’única raó per la qual es viatjava; amb el romanticisme va 
arribar una nova manera de contemplar el món, d’entendre’l i d’explicar-lo, una nova manera 
de viatjar que s’entengué al llarg del segle XIX, no només es buscava instruir intel·lectualment a 
aquells qui estaven acabant els seus estudis. 

 

                                                           
6 PISCITELLI, María Paola. Del viaje al arte. Paperback 08, 8 d’octubre de 2012. Pàgina 6. 
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Viajar conservando siempre una visión rigurosa y a la vez exaltada del mundo”. Esta 
frase de Alexander von Humboldt explica la filosofía del viaje durante este siglo. Se 
impone una nueva concepción de la naturaleza en la que los sentimientos ganan 
espacio; lo subjetivo, lo estético y lo sentimental cobran peso frente a las descripciones 
medidas del siglo XVIII. El viaje se transforma en una experiencia personal e íntima, el 
viajero del XIX reinventa los lugares, los reconstruye a través de sus impresiones. La 
libertad, el retorno a la naturaleza en contraste con la vida en las ciudades propia de la 
época. El viajero de este siglo intentará encontrar estas experiencias en lugares 

Joseph Mallord William Turner (1775–1851), Carisbrooke Castle, Isle of Wight, 1795, del llibre de viatge  Isle of Wight Sketchbook. Grafit 

i aquarel·la en paper,  204 x 264 mm. Tate Collection. Referència: D00432 Turner Bequest XXIV 25. 

Joseph Mallord William Turner (1775–1851),  Rouen Cathedral,  Normandia, 1832.  Gouache i aquarel·la  en paper blau,  140 x 191 cm.  

Tate Collection. Referència: D24819 Turner Bequest CCLIX 254. 

 

http://www.tate.org.uk/art/artists/joseph-mallord-william-turner-558
http://www.tate.org.uk/art/search?gid=65685
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apartados y esto, unido a los nuevos ideales estéticos hacen que España pase a formar 
parte de los itinerarios favoritos del viajero romántico. “Es el país de lo inesperado, 
donde la excepción es regla.7 

 

MODERNISME 

Durant el segle XX el viatge per l’artista compren una nova concepció, que pot ser podríem 
anomenar més profunda o complexa, en la que aquest utilitza el seu entorn, el paisatge, no per 
plasmar-lo sobre un suport, sinó que aquest esdevé l’espai d’acció artístic. Així que trobaríem 
un trasllat del concepte de viatge, cap a la importància de recórrer i caminar, de crear una 
experiència, cap al passeig. En tot això s’ha de tenir molt en compte la influència del context en 
el qual ens troben: Guerra Mundial, crisi... rebuig cap a la ciutat i cap a tot el que és nou creat 
per l’home. 

Un exemple, serien els dadaistes a Paris que descobreixen l'acte de caminar com un component 
oníric i surrealista que despertarà els sentits en contacte amb el seu entorn, portar-los cap a 
l’inesperat.  

Hamish Fulton (Figura 1) interpreta l'acte de caminar com una experiència que el relaciona amb 
la persona pròpia i com una percepció de l’espai, així doncs, la part més essencial de la seva 
pràctica artística és caminar. La representació dels llocs travessats 
es conclou amb imatges i textos que testimonien l'experiència de caminar.  Al contrari d’aquest, 
Richard Long  (Figura 2) concep el paisatge com a suport i el viatge com a dibuix sobre ell. 

 

 

 

 

                                                           
7 Libros de viaje y viajeros de los siglos XVI-XIX. BNE, Biblioteca Nacional de España, 25 de juny del 2013. Pàgina 17. 

Figura 1 - Hamish Fulton (1946),  Margate Walking, 2010. Hamish Fulton ha fet del 

caminar la base de la seva pràctica durant les ultimes 3 dècades, produint 
fotografies, textos i esbossos que evolucionen de l'experiència de caminades 
individuals i col·lectives a través del paisatge.                                                                                     
 

 

Figura 2 - Richard Long (1945), Sahara Line, 1988. 
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Arribant cap a finals del segle XX, Francis Alÿs (Figura 3) recorre les ciutats utilitzant l’acte de 
passejar com acte artístic i d’intervenció política, com a qüestionament crític. Alÿs tracta la 
ciutat com a espai d’acte i experimentació, donant-li un nou sentit i reinterpretació, qüestionant 
els guions en els quals ens movem. 

 

 

ACTUALMENT 

El viatge, com hem vist, s'obre a un gran ventall d'experimentacions. La seva importància ha 
anat canviant i evolucionant durant la història i la seva utilitat ha estat molt variada entre 
aquells que l’han experimentat. Comprenem el viatge des d'aquells que l’utilitzaven com a 
mètode de  colonització, com un acte d'expansió, o com aquells que desitjaven conèixer d'altres 
cultures i llocs totalment diferents dels seus habituals, com a ampliació d'uns sabers, i tot això 
ho podríem relacionar com una necessitat de l'home de conèixer i abastar tot el possible; però 
també de manera més personal, hem intentat conèixer i plasmar les relacions que es trobaven 
entre aquests paisatges i l'home i, alhora, sabent aquest enllaç, fer actuacions sobre ell o 
gràcies a ell, expressant uns conceptes a través del paisatge. Podríem  entendre el paisatge com 
a mètode de coneixement i com a manifestació o declaració. 

Avui en dia es podria destacar que el fet de poder viatjar ha esdevingut una pràctica molt 
accessible i comuna, tant que fins i tot, gràcies a internet, aplicacions, revistes, articles, etc., 
coneixem molts llocs en els quals encara no hi hem estat. El fet de trobar vols Low cost, ja no 
dóna importància a on, sino al abaratiment del medi com a causa d’allà on es viatjarà. Per una 
altra part, trobem que aquella experiència i vivència d’un paratge exòtic i tan diferent d’on 
vivim, ha canviat i, actualment, en molts casos consisteix en visitar uns llocs determinats i  
emblemàtics, fer turisme i no viure l’experiència i la cultura d’allà on vas, canviant el motiu i el 
mode de viure el viatge. 

La meva reflexió es basarà en el coneixement d’altres indrets basant-se en la gran xarxa 
d’imatges a la que podem accedir fàcilment a través de qualsevol plataforma. Per una part, 
després de fer un repàs als dos llibres de viatge, em disposo a analitzar les avantatges que  pot 
proporcionar l’enregistrament del paisatge en un viatge a través del dibuix enfront de la captura 
digital, que és més ràpid i comú. Per una altra, versarà cap a la consideració de crear obra 
artística basant-se en l’ampli consum d’imatges d’espais no presenciats però coneguts. 

 

Figura 3 - Francis Alÿs (1959),  Paradox of praxis 1 – Somethimes Making Something Leads to Nothing (A vegades fer una cosa no porta a res), Ciutat 

de Mèxic, 1997. Video, 4:59 min. Seqüències del seu video, on la seva pràctica artística va consistir en arrossegar un bloc de gel per tota la ciutat de 
Mèxic durant 9 hores fins que aquest es va desfer del tot. 
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-ANÀLISI DE DOS LLIBRES DE VIATGE: 

A continuació presentaré una petita anàlisi de l’obra de dos autors i quin va ser el fruit de la 
seva relació amb el viatge i el paisatge per part d’Alexander Von Humboldt i de Vincent Van 
Gogh. 
 

> LECTURA DEL PAISATGE EN LA GEOGRAFIA MODERNA I ALEXANDER VON HUMBOLDT 

INTRODUCCIÓ 

Cap a finals del segle XVIII es va començar a gestar una nova manera d’entendre el paisatge, de 
conèixer-lo i valorar-lo, basant-se en percepcions i aptituds que fins aquell moment no havien 
sigut de la mateixa rellevància.  Aquesta nova manera d’entendre el paisatge té les seves arrels 
en una època en la qual es varen configurar noves actituds i mentalitats, les quals responien a 
noves relacions, inquietuds i intencions pròpies del romanticisme. 

De la mà del romanticisme es va obrir pas una nova manera d’explicar i comprendre la 
naturalesa, una nova manera de veure i valorar el paisatge, simultàniament recolzada en la raó i 
el sentiment. Aquesta reinterpretació de la natura es va establir tant en el món de l’art com en 
el de la ciència, on van confluir dos factors principals que es relacionaren entre si. En primer 
lloc, en l’àmbit de l’art, el sorgiment d’un nou clima estètic i sentimental, que es va projectar 
amb claredat i ràpidament cap al paisatge. I, en segon lloc, en l’àmbit la ciència, un important 
desenvolupament del coneixement de la naturalesa, vinculat a les ciències naturals i a la 
geògrafa física i, a vegades, al desenvolupament de grans viatges d’exploració. A més, s’ha 
d’incloure que es van obrir camí noves perspectives conceptuals i teories sobre el coneixement 
respecte al “món exterior”: es va promoure una nova visió científica de la naturalesa com a 
totalitat ordenada, i del paisatge com a expressió significativa d’aquell ordre natural. Va ser en 
aquest horitzó intel·lectual (i paisatgístic) del romanticisme, en el que va néixer la geografia 
moderna.  
 

LA GEOGRAFIA MODERNA 

M’agradaria començar a parlar de la geografia moderna amb un extret del llibre “Lecturas del 
paisaje” en el que l’autor, Nicolás Ortega Cantero, introdueix la importància de la fisonomia en 
els plantejaments geogràfics moderns basant-se en les paraules de Jean-Marc Besse8: 

                                                                                                          .   
Els geògrafs moderns consideren que els fets geogràfics, tant els naturals com els 
humans, deixen petjada en la superfície terrestre, configurant un conjunt de signes, 
una espècie d’escriptura, que el coneixement geogràfic ha de saber llegir i interpretar. 
La realitat geogràfica s’identifica així amb una fisonomia, una paisatge, que el geògraf 
ha de saber veure i saber llegir.9 

Així, ens trobem un tret innovador en el camp de la geografia i essencial per entendre-la. La  
geografia moderna es compren principalment en la seva pràctica  sobre el terreny, en contacte 
amb la realitat i en l’observació del món exterior, desxifrant a través de l’observació els 
elements que el convergeixen i les relacions que el vertebren.  Podríem dir que la fisonomia de 
la superfície terrestre es converteix en la clau del coneixement geogràfic, ja que les formes en 

                                                           
8
 Jean-Marc Besse, Filòsof francés doctorat en historia a l’Universitat de París al 1999.. 

9 ORTEGA CANTERO, Nicolás, Lecturas del paisaje. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Servicio de Publicaciones, 2009. Pàgina 41. 
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les quals es manifesta la seva superfície mostren l’ordre intern que les conflueixen. Apropar-se 
al paisatge, contemplar-lo, desxifrar el que és  i el que significa. 

 
Hay que pasar de lo fragmentario a lo general, de la curiosidad analítica a la visión 
sintética, esa es la única manera de entender la verdadera entidad de la naturaleza, es 
decir, su carácter de conjunto ordenado. 10  

 
Com ja he dit, es proposa la natura com una totalitat ordenada, és a dir, de quelcom visible, del 
paisatge, en podem extreure un conjunt intern vertebrat. Més que fixar-se solament en petites 
parts o elements del que podríem trobar a la natura per una anàlisi geogràfic posterior, es 
proposa alhora una observació general, una vista de conjunt per conèixer les relacions 
d’aquests objectes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encara així, no només  es tracta de descompondre els components naturals, sinó que en el seu 
estudi trobarem una doble intenció explicativa i comprensiva, la d’entendre  la seva complexitat 
i descriure-la com a tal. És a dir, en la concepció del paisatge, en la intenció de captar-lo en la 
seva totalitat, la geografia moderna pretén saber què és el paisatge, i alhora què significa; no 
només entendre el paisatge com una configuració formal susceptible de ser descrita  i 
explicada, sinó també vol entendre les seves qualitats i valors. Així que quan els geògrafs 
moderns parlen de paisatge, consideren alhora els trets fisonòmics i la seva dimensió més 
subjectiva i cultural. 

 

 Si se considera el estudio de los fenómenos físicos, no en sus relaciones con las 
necesidades materiales de la vida, sino en su influencia general sobre los progresos 
intelectuales de la humanidad, es el más elevado e importante resultado de esta 
investigación, el conocimiento de la conexión que existe entre las fuerzas de la 
naturaleza y el sentimiento íntimo de su mutua dependencia. La intuición de estas 

                                                           
10

 ORTEGA CANTERO, Nicolás, El lugar del paisaje en  la geografía moderna de la revista Estudios geográficos, volumen 71. ISSN: 0014-1496 eISSN: 
1988-8546. Juliol-Desembre de 2010. Pàgina 4. – Referenfia per part de Nicolás Ortega a Saussure, 1981, pag. 206. 

Alexander Von Humboldt 
(1769-1859), Esbós de la 
geografia de les plantes als 
Andes de Quito, del Atlas 
geographique et physique du 
Noveau Continent, París 1814. 
Fondo Jijón y Caamaño, 
Bibliteca Banco Central de 
Ecuador, Quito. 
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relaciones es la que engrandece los puntos de vista, y ennoblece nuestros goces. Este 
ensanche de horizontes es obra de la observación, de la meditación y el espíritu del 
tiempo en el cual se concentran las direcciones todas del pensamiento.11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tot paisatge és al temps, per la geografia moderna, una realitat formal i una imatge cultural, un 
lloc i la seva imatge. No resideix només en la natura i la historia, sinó que també en la cultura. És 
llavors, una forma geogràfica i el seu coneixement, una relació amb ella amb intenció 
d’entendre-la. La visió del paisatge per la geografia moderna uneix la perspectiva científica, 
explicativa, i la perspectiva cultural, de valors i significats. 
 
No és casual, llavors, que bona part del coneixement geogràfic modern es centrés en el 
paisatge. Tots els punts metodològics d’aquest coneixement passen pel paisatge: el contacte 
directe amb el terreny, l’exploració, la pràctica excursionista i viatgera que no varen fer 
possible, l’atenció a la fisonomia, la importància de la visió educada (saber mirar) en la 
conformació del coneixement. 
 

ALEXANDER VON HUMBOLDT: L’APRENENTATGE EN L’EXPERIÈNCIA QUE GERMINA DELS VIATGES  

En la visió geogràfica moderna del paisatge recolzada en el saber veure, exerceix un paper 
fonamental la experiència viatgera. El desplaçar-se, el viatge, permet al geògraf posar-se en 
contacte directe amb el paisatge per poder entendre’l. 

En aquesta experiència viatgera es va recolzar tot el paisatgisme geogràfic de Humboldt. Va 
aplicar al paisatge americà els nous modes d’entendre’l, els va desenvolupar i enriquir, 
promovent una manera geogràfica d’apropar-se al paisatge que es va caracteritzar, sobretot, 

                                                           
11 Diarios de Viaje en la Audiencia de Quito por Alexander Von Humboldt, Editat per Segundo E. Moreno Yánez i traduït  per Cristiana Borchart 

de Moreno. Occidental Exploration and Production Company, Quito, 2005. Pàgina 17. Fa referencia al llibre Cosmos, de Humboldt: Humboldt, 

1874-1875, I: 2. 
 

Alexander Von Humboldt 
(1769-1859), il·lustració de 
Inga Chungana, originalment 
al llibre de Vues Cordillères et 
Monuments des peuples 
indigènes de l’Amérique. 
París, 1810. Fondo Jijón y 
Caamaño, Bibliteca Banco 
Central de Ecuador, Quito. 
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per buscar una convergència equilibrada dels punts de vista científics i artístics, racionals i 
sentimentals.  

De la esfera de los objetos exteriores pasamos a la esfera de los sentimientos. En el 
primer tomo de esta obra hemos expuesto, bajo la forma de un vasto cuadro de la 
Naturaleza, cuanto nos ha dado a conocer la ciencia, fundada en rigurosas 
observaciones y libre de falsas apariencias, acerca de los fenómenos y de las leyes del 
universo. Pero semejante espectáculo de la Naturaleza quedaría incompleto, si no 
considerásemos de qué manera se refleja en el pensamiento y en la imaginación, 
predispuesta a las impresiones poéticas.12  

Humboldt va ser un científic destacat i, a més, un bon escriptor, dotat de sensibilitat literària i 
d’una notable capacitat expressiva, i ambdues qualitats van fer possible el seu mode d’entendre 
el paisatge i representar-lo. En els seus diaris de viatge  trobem uns nous procediments literaris 
per comunicar les imatges paisatgístiques que es proposen, fent d’ell un medi eficaç per 
comunicar les noves idees i raons, les noves impressions i sensacions. Per exemple, a  “Sitios de 
las cordilleras y monumentos de los pueblos indígenes de América” quan parla del salt de 
Tequendama (Figura 4):  

 Los viajeros que hayan tenido ocasión de contemplar de cerca la gran cascada de 
Tequendama, no se admirarán de que a estas piedras que parecen talladas por mano 
humana se atribuya origen milagroso por pueblos bastos e incultos; a ese antro estrecho 
en que se precipita un rio que reúne las aguas del valle de Bogotá; A esos iris de los más 
hermosos y brillantes colores que cambian a casa momento; a esa columna de vapores 
que se levanta como densa nube, visible desde Santa Fe de Bogotá, a 5 leguas de 
distancia. Difícil es describir la belleza de una cascada, pero aún lo es mucho más 
hacerla sentir por medio de un dibujo. De multitud de circunstancia depende la 
impresión que deja en el alma: es precio que el volumen de agua que se precipita sea 
proporcionado a la altura desde la cal cae, y que el paisaje donde se halla ofrezca un 
carácter romántico y salvaje. 13 
 

Després de parlar de la caracterització física del salt, anota que “reúne cuanto pide un sitio para 
ser eminentemente pintoresco”.  

A aquesta visió científica, analítica i explicativa, acompanyen els gravats de Humboldt de la 
mirada comprensiva, que busca captar i expressar les qualitats del paisatge, la dimensió estètica 
i sentimental del que es representa. Ens trobem, llavors, que als seus diaris de viatge  
s’inclouen, a la vegada, imatges literàries i gràfiques. En la seva obra hi hauran textos i gravats 
dels paisatges americans, no entenent cap de les imatges com una il·lustració que acompanya 
els textos, sinó com a una demostració gràfica, proporcionant així un diàleg entre el text i la 
imatge.  

 

 

                                                           
12

 Diarios de Viaje en la Audiencia de Quito por Alexander Von Humboldt, Editat per Segundo E. Moreno Yánez i traduït  per Cristiana Borchart 

de Moreno. Occidental Exploration and Production Company, Quito, 2005. Pàgina 18. Fa referencia al llibre Cosmos, de Humboldt: Humboldt, 

1874-1875, II. 3. 
13

 VON HUMBOLDT, Alexander. Sitios de las cordilleras y monumentos de los pueblo indígenas de América, edició original traduïda al castellà al 1878. 
Ediciones Solar, Buenos Aires, 1968. 
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DIARIOS DE VIAJE EN LA AUDIENCIA DE QUITO, ALEXANDER VON HUMBOLDT  

Humboldt va realitzar vàries obres en relació a la geografia dels llocs que va visitar basada en els 
seus llibres de viatge, la més rellevant podríem dir que és Viatge a les regions equinoccials del 
nou continent (1799-1804), on engloba tota la seva experiència viatgera al llarg dels seus 
recorreguts per Amèrica, característiques de les quals ja s’ha anomenat anteriorment. Però 
també trobem d’altres reflexives, com podria ser Cosmos, on  posa per escrit totes aquelles 
reflexions  en un tractat científic sobre la naturalesa.  

De les seves expedicions per Amèrica, Humboldt extreu una conclusió dels coneixements 
obtinguts en l’experimentació d’aquests viatges; dues reflexions que bé apunta Segundo E. 
Moreno Yánez en Diarios de viaje en la Audiencia de Quito:  “a través de la naturaleza donde el 
hombre, ante el Horizonte infinito, descubre su significancia, pero al final de la jornada siente 
que ha vencido la materia; y, por otro lado, el sendero interior orientado a un crecimiento del 
espíritu humano”.14 

En la seva travessia per l’Audiència de Quito, va ser acompanyat per Bonpland, igual que per la 
resta del seu viatge per Amèrica, i per Carlos de Montúfar, fill del marquès de Selva Alegre. 
Humboldt va realitzar vàries ascensions als Andes equatorians, recorrent gran part de la Serra 
de l’Equador. Els fenòmens geològics i volcans andins captivarien l’atenció de Humboldt; Quito 

                                                           
14

 Diarios de Viaje en la Audiencia de Quito por Alexander Von Humboldt, Editat per Segundo E. Moreno Yánez i traduït  per Cristiana Borchart de 
Moreno. Occidental Exploration and Production Company, Quito, 2005. Pàgina 18. 

Figura 4 - Alexander Von Humboldt (1769-

1859). Salt del Tequendama, - Gravat per 
George Cooke (Anglaterra 1781-1834), 1812. 
Dimensions 26,7 x 20,2 cm, Tècnica gravat. 
Museo de Arte Banco de la República, 
Bogotá, Colombia. número de registre 
AP12122. 

 

http://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte-banco-de-la-republica/obra/fall-tequendama-salto-del-tequendama
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es transformaria en el centre de les seves excursions botàniques i geològiques. Podríem trobar 
el punt culminant del seu interès a través del recorregut per les altes muntanyes en l’ascensió al 
Chimborazo, el 23 de juny de 1802. 

És interessant com en el seu llibre de viatge parla de tal ascensió. Trobem ritus indis, 
puntualitzacions sobre la seva cultura i la seva gent, anàlisis dels volcans i trets geogràfics. 
Explicacions sobre la geografia on es situa que, raonades, les relaciona amb anteriors 
catàstrofes i fa prediccions de possibles esdeveniments futurs, realitza suposicions i es 
qüestiona temes en relacions geològiques. 

La seva curiositat i ànima viatgera el va porta a una altura on ell descriu com perillosa “uno  
tenía para escoger si valía mejor romperse los huesos al caer contra esas rocas que le hubieran 
recibido bien a 160-200 toesas de profundidad, o si a la izquierda uno quería rodar sobre la 
nieve a un abismo mucho más profundo”– “nuestra estadía a esta enorme altura (3.036 toesas) 
fue de lo más triste y lúgubre”.15 En la seva lectura, que avui es podria interpretar com a 
temerària i amb poc seny 
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 Diarios de Viaje en la Audiencia de Quito por Alexander Von Humboldt, Editat per Segundo E. Moreno Yánez i traduït  per Cristiana Borchart de 
Moreno. Occidental Exploration and Production Company, Quito, 2005.  Pàgina 197.  

Alexader Von Humboldt (1769-1859). Vista del Chimborazo y Carihuairazo, de Vues des Cordillères et Monuments des peuples indigènes de l’Amérique, 

París, 1810. Fondo Jijón y Caamaño, Biblioteca Banco Central de Ecuador, Quito. 
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> CARTAS DESDEPROVENZA, VINCENT VAN GOGH  

Aquest llibre compren tot un seguit de cartes escrites i enviades per Van Gogh als seus familiars 
i amics més apreciats, artistes també, durant els seus últims tres anys de vida a la Provença 
(1888-1890), on va desenvolupar finalment el seu propi estil, i va realitzar les seves millors 
obres. 

En aquesta edició es posen a la nostra disposició part de la seva correspondència, 
proporcionant-nos així una millor comprensió de les seves obres. En elles, hi descriu horts, 
jardins, platges, boscs... Escriu sobre les seves pintures, on inclou petits esbossos i esquemes 
per explicar en què està treballant. En els esbossos, realitzats amb rapidesa i espontaneïtat, 
capta el que ell considera elements essencials d’una pintura. Parlant del color, s’ha de 
considerar la importància que va tindre el viatge a la Provença per part de Van Gogh per 
introduir a les seves pintures colors cada cop més saturats.  

Era un home bastant complicat psicològicament i va tindre dificultats a l’hora de relacionar-se, 
ja de petit es mostrava molt solitari, va tindre una vida bastant difícil, ja que no es trobava a 
gust amb altra gent o amb si mateix: no trobava mai el seu lloc. No obstant les seves dificultats a 
la hora de comunicar-se, quan escrivia era completament diferent. L’escriptura que trobem en 
aquestes cartes és reveladora, presenta una gran varietat d’estils, reflexa del seu estat d’ànim 
respecte a tot allò que intenta explicar o transmetre.  

En elles també trobarem comentaris sobre els seus artistes preferits. Les seves cartes estan 
repletes de referències a artistes i escriptors que el varen inspirar i mostren que era 
notablement il·lustrat. També va ser un bon lingüista, ja que moltes de les seves cartes varen 
ser escrites en francès i d’altres en anglès. 

Tot aquest recull de la seva correspondència mostra les pintures de Van Gogh amb una nova 
llum, incloent-hi un alt nivell de significat, permetent conèixer a l’artista a través de la seva obra 
i cartes i viceversa. El resultat de les seves descripcions resulten molt poètiques. 
 

UNA VISIÓ MÉS PRÒXIMA A LES SEVES CARTES I OBRES  

Durant la seva estada a París Van Gogh es va enamorar de les pintures japoneses (les quals 
varen ser una gran influencia en la seva obra), així que viatjà cap a la Provença a la cerca dels 
colors brillants del seus paisatges. Convençut de que aquests l’aproximarien al Japó, va 
començar el seu viatge a Arlés. 

Esta región me parece tan bonita como Japón al menos en lo que concierne a la limpiez 
de la atmosfera y los efectos animantes del color. El agua forma manchas de un 
esmeralda precioso o un azul rico en el paisaje, tal como lo vemos en los crespones. Las 
puestas de sol tienen un color anaranjado pálido que hace que los campos parezcan 
azules. El sol es de un amarillo esplendido. Y todo ello a pesar de que aún no he visto 
esta zona en su esplendor habitual de verano…16                                                 

En les cartes de Van Gogh trobem descripcions molt vívides, coloristes i amb una expressivitat 
força notable, en la descripció sobretot de composicions de colors i la seva harmonització, on 
trobem com ja havíem comentat referencies a altres pintors o músics.  

                                                           
16

 A Émile Bernard, 18 de març de 1888. Émile Bernard (1868-1941) fou artista i escriptor. Encara que es portaven 15 anys d’edat, s’escrivien amb 
molta freqüència, i després de la mort de Van Gogh, Bernard va defensar fermament les seves obres. 
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Por ahora la paleta es claramente colorista [...] pero al intensificar todos los colores se 
llega una vez más a la quietud y la armonía. Sucede en la naturaleza algo similar a lo 
que sucede con la música de Wagner. 17 

Parla curosament de tot el que vol expressar, entrelligant les paraules adients, unes amb les 
altres, i ja fa referencia a això “¿No es cierto que decir una palabra bien es tan difícil o 
interesante como pintarla?” 18.  Adjectiva amb colors exactes cada peça de la que parla, cada 
paisatge al qual s’enfronta, com si es tractes d’una necessitat. Les descripcions són molt 
acurades i apassionades, no se li escapa cap detall i sembla que té la necessitat d’explicar la 
formalització de la seva obra, explica com sent cada pinzellada que realitza en relació amb 
l’experiència del que observa. 

-El trazo de mi pincel no es sistemático en absoluto. Doy al lienzo trazos de pincel que 
dejo como quedan. Manchas de espesos toques de color, trozos de lienzo que quedan 
al descubierto, aquí y allá partes que quedan totalmente inacabadas, repeticiones, 
violencias...19   

És capaç de transmetre en la seva descripció tot allò que pinta, de la mateixa manera que es 
poden veure en les seves obres el seu estat d’ànim. Envia molt sovint esbossos de les seves 
pintures i els descriu detalladament. 

-Al trabajar directamente en el punto todo el tiempo, intento captar lo que es esencial 
en el dibujo; con posterioridad lleno los espacios que quedan rodeados por los 
contornos – expresos o no, pero sentidos en cualquier caso. 20 

-La muerte de Mauve21 fue un golpe terrible para mí. Observarás que los 
melocotoneros rosas fueron pintados con una especie de pasión.22  

Profund i a vegades terriblement emotiu. Explica el batallar diari de viure sense treball ni dona 
ni fama en el món de l’art. Parla amb el seu germà del seu futur, un futur ple de complicacions i,  
a vegades, cau en la debilitat.  

Cuando he dejado de beber, cuando he dejado de fumar tanto, cuando he dejado de 
pensar de nuevo en lugar de no pensar-¡Oh dios, que depresión y que frustración! 
Trabajar en estos magníficos entornos me ha restituido la moral [...] 23 

 

                                                           
17

 A Will Van Gogh, 30  de maç de 1888. Wil Van Gogh (1862-1941) era una de les germanes petites de Vincent Van Gogh i amb l’única que va mantenir  
correspondència durant la seva estada a la Provença. 
18

 A Émile Bernard, 21 d’abril de 1888. 
19 A Bernard, 9 d’abril de 1888. 
20 A Bernard, 9 d’abril de 1888. 
21 Anton Mauve (1838-1888). Gran pintor holandès i casat amb Jet, la cosina de Van Gogh. Va ser ell qui el va encoratjar a començar a pintar sis anys 
enrere a La Haia. 
22 A Theo, 9 d’abril de 1888. Theo Van Gogh (1857-1891), germà de Vincent i com ell, va començar a treballar com a tractant d’art per Groupil a 
Holanda i finalment acaba de director a la sucursal que la companyia tenia a París. Theo mantenia econòmicament al seu germà, i s’enviaven cartes a 
una mitjana de dos cops per setmana. 
23

 A Theo, 3 de maig de 1888.  



 
 

25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPS DE BLAT 

Les pintures d’escenes de collita i camps de blat és un tema molt desenvolupat i treballat per 
Van Gogh.  En aquest llibre, trobem la seva representació per primera vegada a La crau, a l’est 
de Arlés. Aquestes terres començaven prop de la Casa Groga (casa que considerava com el seu 
estudi) i arribava fins als peus dels Alpilles. L’elecció d’aquests paisatges, tal com anomena Van 
Gogh, ve relacionada amb memòries de la seva infància, però també li fan recordar a la seva 
última escapada estant a la Provença, en la que passa uns dies al poble pesquer de Saintes 
Maries de la Mer.  En aquesta excursió, queda fascinat per la infinitud del mar i, aquest espai 
tan immens i vast, és el que recorda i alhora calma quan passeja pels camps de blat.  

La fascinacion que estas grandes llanuras ejercen sobre mi es muy fuerte, de tal forma 
que no siento fatiga a pesar de las circumstancias.24  

Visualment, és un tema que treballa amb passió, ja que li proporciona una gran varietat de 
colors i tons en el blat. Ell mateix comenta que pinta inclús a ple sol de la satisfacció que li 
proporciona reproduir aquests camps. 

 

 

                                                           
24 A Theo, 13 de juliol de 1888. 

Vincent Van Gogh  (1853-1890). Preseguer rosa (en 

record a Mauve). Arlés, 1888. Oli sobre tela. 
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Hay muchos indicios de amarillo en el suelo, tonos neutros que resultan mezclar violeta 
y amarillo; pero he jugado mucho de alguna forma con la exactitud de los colores. [...] 
La Ciudad violeta, el globo amarillo, el cielo azul verdoso.25  

Treballar en i sobre aquests camps reconforta a Van Gogh, passeja per ells, els explora, els 
busca, els observa i en busca els diferents aspectes que el poen aportar, els defineix en les seves 
cartes com absorbents i captivants de la seva ment durant tot el dia; d’alguna manera, tota 
aquesta experiència el portaria camp als prats ens els darrers dies de la seva vida.  Cap a  finals 
de maig de 1890  va marxar a viure a Auvers, un poble de grangers rodejat de grans camps de 
blat. Vincent va produir gran quantitat d’obra artística, trobant allà molts temes per pintar.  
Lamentablement, la salut mental de Van Gogh era crítica i inestable i el dia 27 de juliol del 
mateix any, en un dels camps, es va disparar a l’estómac causant així, dos dies després, la seva 
mort. 

 

                                                           
25 A Bernard, 18 de juny de 1888. 

 

Vincent Van Gogh (1853-1890) , Camp de blat amb vol de corbs. Auvers, 1890. Oli sobre tela. 

 

Vincent Van Gogh  (1853-

1890). Sembrador amb posta 

de sol. Arlés, 1888. Oli sobre 

tela. 
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NIT ESTRELLADA 

-Una noche fui a pasear junto al mar, por la playa vacía. No era alegre, pero tampoco 
triste –era– bonito. El cielo profundamente azul estaba salpicado de nubes de un azul 
aún más profundo que el azul fundamental del cobalto intenso, y a otras de un azul 
más claro, como el azul blanquinoso de la Vía Láctea. En la profundidad azul de las 
estrellas relumbraban, verdona, amarillas, blancas, rosas, más brillantes, más 
relumbrantes, como joyas que en casa – incluso en París – podría llamárselas ópalos, 
esmeraldas, rubíes, zafiros.26 

-No quireo ocultarte que no me disgusta el campo, pues alli fui criado – aun estoy 
encantadocon la magia de la multitud de recuerdos del pasado, de una añoranza por 
el infinito, del que el sembrador, las gavillas son los simbolos- tanto como antes. Pero 
¿Cuándo pintare mi cielo estrellado, esa pintura que constantemente me porecupa? 27 

La representació d’una nit custodiada per estrelles és un tema que planteja Van Gogh en una de 
les seves cartes però que finalment fins tres mesos després no porta a terme. Com sempre, 
tracta d’explicar allò que veu expressat amb uns colors exactes i, en aquest cas, una energia i 
passió que li acompanya en aquells dies en els que pinta aquest oli. No obstant gaire abans 
realitza una pintura nocturna a l’exterior, Terrassa de café a la nit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A diferència de la calma que pot transmetre aquest cel, trobem una de les seves obres més 
conegudes, La nit estrellada, feta en 1889. En ella, en contrast amb la plenitud i la pau amb la 
qual pinta el quadre anteriorment anomenat, trobem un cel agitat, el qual podríem atribuir que 
és un reflex d’ un conjunt d’emocions que es mouen entre l’abatiment i la desesperació que 
patia en aquell moment sent intern al Sanatori de Sant Remi. 

 

                                                           
26

 A Theo, 2 de juny de 1888.  
27 A Bernard, 18 de juny 1888. 

Vincent Van Gogh (1853-1890) , Nit estrellada sobre el Rhone. 1888. Oli sobre tela. En una carta del 2 d’octubre de 1888 a Eugen Boch, pintor i amic de 
Van Gogh, fa el següent comentari sobre aquesta pintura:  “Un estudio del Rodano, una Ciudad il·luminada con luces de gas que  se reflejan en el rio 
azul. Por encima del cielo estrellado con la Osa Mayor, un brillo de rosa y verde sobre el campo azul cobalto del cielo nocturno, donde las luces de la 
Ciudad y sus reflejos inexoriables son Dorado rojizo y verde bronceado.” 
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Vincent Van Gogh (1853-1890) , Nit estrellada. Saint Remi, 1889. Oli sobre tela. Vista des de l’habitació del sanatori.  
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3.3. REGISTRE GRÀFIC V.S. FOTOGRÀFIC. 

Per construir aquesta part, m’he basat sobretot en entrevistes, escrits i vídeos d’artistes  
contemporanis amb la intenció de formar un text on es recollís informació de primera mà sobre 
aquells ja experimentats en el dibuix al natural de paisatge. Així doncs, faré un petit estudi del 
què suposa aquest registre gràfic vers al fotogràfic.  

INTRODUCCIÓ: L’ERA DIGITAL  

Existeixen molts formats i suports sobre els quals s’enregistren històries i viatges, i més avui en 
dia en l’era tecnològica que vivim i la rapida difusió produïda amb internet. No obstant això, el 
meu interès resideix en l’enregistrament d’espais a través del dibuix, en el format de llibre o 
recopilatori en el qual es pugui veure un trajecte, un seguit de mirades sobre un mateix indret. 

Si més no, m’agradaria explicar per què utilitzar aquest registre i no la fotografia, quines són les 
avantatges que  aporta el dibuix en aquestes situacions, i què compren realitzar un sketchbook. 
Voldria puntualitzar que faig una comparació del registre a través del dibuix en oposició a la 
fotografia, perquè aquesta última és la més popularment utilitzada i més ràpida de fer servir. 

Robert Reid, en l’article “The secret to remembering travel” (el secret per recordar els viatges), 
escriu: “actualment molts de nosaltres tendim a sobredocumentar els viatges. Armats amb 
smartphones i targetes de memòria virtuals il·limitades, fem centenars (si no milers) de 
fotografies sense pensar-ho dues vegades.” 28 

Vivim en un món apressat, dominat per la tecnologia i en el que és tan fàcil immortalitzar un 
moment, que creem un excés d’imatges. Tothom dispara les càmeres, sense entendre o sense 
intenció de fer-ho, que la fotografia és art. A més, les xarxes socials, internet i la telefonia mòbil 
no han fet més que contribuir a aquest gran mar d’imatges, on la facilitat de la seva producció 
desbanca la causa de la fotografia, sense donar importància al “què”.  

Referent a això, Photo Opportunities (Figura 5), de Corine Vionnet, tracta el consum d’imatges i 
la construcció a uns patrons visuals; com seleccionem un punt de referència al fotografiar un 
escenari  de quelcom emblemàtic  i la irrellevància, allò superflu, que crea la nostra realitat de 
l’oci. El procediment del seu treball consistí a buscar paraules clau sobre determinats llocs 
turístics a pàgines web d’imatges, com flikr, on trobava que la majoria seguien un mateix patró, 
així que el producte final del seu treball són imatges compostes per un gran volum de 
fotografies del mateix tema. 

Enfront aquesta quantitat d’imatges diàriament produïdes alhora que consumides, que creen 
un buit en el seu sentit, el dibuix ajuda a  ralentitzar tot aquest procés, creant un vincle amb allò 
que s’està representant, parant atenció en aquella matèria i, per tant, donant-li una rellevància 
específica. 

                                                           
28 The secret to remembering travel,  National Geographic, article online. Robert Reid, 27 de Setembre de 2013. “Most of us tend to over-document 
when we travel these days. Armed with smartphones and virtually limitless memory cards, we take hundreds if not thousands of photos without a 
second thought.”  
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“Sometimes we take a picture to capture a moment or a beautiful landscape when 
traveling. But often I guess that is not enough, as I probably won’t remember I took 
that picture. Drawing will allow me to absorb the moment a bit deeper, retaining the 
memories of the place – later when I go through my sketchbook I remember exactly 
the moment I drew it, it has a more special meaning. I think it captures a lot more.”29 

 

 

CARACTERÍSTIQUES DEL DIBUIX AL NATURAL 

Parar-se i poder mirar acuradament, i, a través del dibuix, observar amb detall i descobrir allò 
que s’està plasmant, donant-li un temps per comprendre-ho amb més plenitud; el dibuix és el 
testimoni del temps transcorregut en l’observació, i cada traç d’un esbós correspon a una 
mirada atenta. Aquests dibuixos aporten una visió vigorosa de la realitat i un fixar-se en els 
detalls poc importants, per tant són eines que permeten descriure, captar l'essència dels llocs i 
parar atenció en els detalls que descriuen la totalitat, extreure en poques paraules l'essencial. 

“The second thing I noticed was how sketching makes your whole body pay attention. 
[…] It was up to me to observe how the river changed colors under a setting sun, to 
listen to the crunch of gravel as a religious procession moved through the park on a 
Sunday morning, and to note how the lines of washing hung from balcony to balcony 
resembled strings of Christmas lights. As though my eyes were the aperture and my 

                                                           
29 Cita de Sofia Pereira a A New City, a New Style: a Diverse of Travel Sketchers by Sofia Pereira. Wanderarti, 10 febrer de 2014 

Figura 5 - Corinne Vionnet, Roma, de la sèrie  de fotografies Photo Opportunities, 2005-2014.  
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mind a square of film to be exposed, I was absorbing a place more deeply than I ever 
had before. I was living in the here and now.”30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“The most important thing is the absorption of atmosphere that comes from spending 
time with my subjects.”  31 

Considero que una de les parts més característiques d’aquest procés és la temporalitat, viure el 
moment exacte que està succeint mentre dibuixes quelcom, parar atenció a allò que tens 
davant i absorbir tot l’ambient que et rodeja: aprendre a viure l’ara. Alhora, això mateix que ens 
aporta quan ho registrem, crea una connexió única amb el subjecte, que desperta els nostres 
sentits i ens integra en l’atmosfera o ens fa sentir en comunió amb aquest. 

-“I like to think that each trip has at least one “moment” like this – one that teaches us 
a lasting lesson or informs how we see the world. They can’t be planned, of course, 
but I try to be present enough to know when one might be happening so I don’t just 
slow down to enjoy it; I stop altogether.”32  

-“Sketching slows you down and helps you be present. Sitting in the same spot for 
hours on end in a new city was almost uncomfortable at first, but I learned such 
stillness has its rewards.”33  

La clau per maximitzar memòries futures és llavors estar present, parar atenció als detalls que 
t’interessen i mirar-te’ls amb més calma. 

 

                                                           
30 Travel Sketching: A manifesto, National Geographic, article online. Candance Rose Rardon,  15 de maig del 2014.   

31 Cita de Richard Johnson a Interview with Richard Johnson, Graphics Editor National Post, part 1 of 2.  Citizen Sketcher, 3 d’abril del 2013 
32

 The secret to remembering travel,  National Geographic, article online. Robert Reid, 27 de Setembre de 2013. 
33 Travel Sketching: A manifesto, National Geographic, article online. Candance Rose Rardon,  15 de maig del 2014.   

Candance Rose Rardon. Costa brava, 14 de maig de 2015.Tècnica: acurel·la. Comentari de la foto al pujarla a twitter: “I hope sketches count, as the 

village of Calella de Palafrugell in the Costa Brava was a dream!” 
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Per una altra part, aquest lligam amb allò que volem captar es veu transcrita un cop registrada, 
la filtrem de manera que el producte final és el resultant entre allò que em sentit i el subjecte. 
Al ser tan personal, molts dibuixants de les entrevistes que he llegit apunten que aquests 
dibuixos no només els fan recordar quelcom, sinó l’experiència relacionada amb el que 
dibuixaren. 

“Los dibujos no copian tanto una realidad como expresan una síntesis de sensaciones, 
de olores, de percepciones de todo cuanto te rodea. Hay veces que, a mitad de un 
apunte, vuelves a observar, te paras, y la realidad te atrapa hasta olvidar lo que estás 
haciendo. No importa. El cuaderno no es una meta, es un medio para parar el tiempo y 
disfrutar del viaje, del mundo. […] Años después, al abrir un cuaderno de viaje, los 
recuerdos vuelven con una intensidad que ninguna foto consigue. Vuelven los sonidos, 
los olores, la luz, la emoción.” 34  

Finalment, anotar que no només és allò que ens pot aportar el dibuix, sinó com bé diu Richard 
Johnson, l’art serveix per transmetre i connectar amb les persones d’una manera més directa.   

“Art connect with the readers in completely different way.” 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34

 Viajar, dibujar, viajar… Cuadernos de viaje, Lalineadelorizonte. Fernando González Sitges, 23 de maig del 2013. 
35 Cita de Richard Johnson a Interview with Richard Johnson, Graphics Editor National Post, part 1 of 2.  Citizen Sketcher, 3 d’abril del 2013 

Richard Johnson. Il·lustració 
del projecte The Kandahar 
Journal, un diari que va fer 
acompanyat a les forces 
militars americanes a Iraq. 
Il·lustració feta al juliol de 
2007, bolígraf sobre paper. 
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4. OBRA I PROCÉS 

4.1. INTRODUCCIÓ A L’EFECTE VIATGE 

Analitzant la meva obra artística al llarg d’aquests darrers quatre anys, m’he adonat que la peça 
clau entre la majoria d’elles és el paisatge. Aquest, presentat en diferents tècniques i treballat 
en diferents aspectes, coincideix en una particularitat:  tots els treballs són producte de la meva 
relació transitòria amb els donats escenaris. 

M’interessava molt llavors la investigació de la relació que es dóna entre una persona y un 
escenari que no ha viscut anteriorment;  des de les expedicions fins a la cerca de paratges nous, 
amb sentit d’experimentar i plasmar per poder recordar-los en quant ja no estiguéssim allà, la 
meva intenció en aquest projecte és treballar aquest lligam. L’efecte viatge és una síntesi i 
investigació sobre el meu pas per belles arts, el qual he desenvolupat al llarg del marc teòric, i el 
meu pròxim graó, el concept art. 

Actualment, el meu interès a derivat cap a l’experimentació d’espais ficticis. Com ja he dit 
anteriorment, ens trobem en l’era digital, atapeïts d’imatges d’arreu del món i no només això, 
sinó que podem veure paisatges que no són  ni tan sols reals, trobats a pel·lícules, animacions o 
inclús podem interactuar amb ells en videojocs. 

La meva intenció és produir uns escenaris irreals amb la intenció de crear a l'espectador 
una experiència d'una primera presa de contacte o de coneixement sobre una ciutat que no 
existeix.  
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4.2. OBRA PRÈVIA 

El paisatge és un tema que he anat desenvolupant al llarg de la meva carrera pel que fa a 
tècnica, reproducció, exploració de les seves formes, sentit, etc. Han sigut varies les maneres en 
les quals l’he treballat, sent cadascun dels treballs conseqüència de l’anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaig iniciar-me en aquest tema amb una llibreta de viatge que havia de fer  al taller de dibuix de 
segon de carrera arran d’unes obres que es varen realitzar a la façana del meu edifici (Figura 5) 
que estèticament em semblaven atractives. Va ser un projecte en que vaig començar a 
investigar altres tècniques d’expressió gràfica en la representació de paisatge, sobretot de grans 
espais o llocs molt detallats, on necessitava estratègies visuals per representar petits detalls i 
repeticions. Per una altra part, vaig sortir-me’n d’una estructura rígida de representació i vaig 
començar a aportar part del meu imaginari, el qual em va servir per adonar-me’n de què era 
allò que escollia dibuixar, el que em va portar al següent treball: Espais de memòria. 

Figura 6 – Façana, 

Sketchbook de Processos i 

projectes de segon de 

carrera, 2012. Grafit i tinta 

sobre paper, 29,7x21 cm.. 

 

Bellvitge, Sketchbook de Processos i projectes de segon de carrera, 2012. 

Tinta sobre paper, 29,7x21cm. 

 

Il·lustració per  Sketchbook de Processos i projectes de segon de 

carrera, 2012. Tinta sobre paper, 29,7x21 cm. 
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Atreta per la ciutat, però sobretot per la perifèria de Barcelona, la meva reflexió s’enfocà cap a 
la relació entre la ciutadania i aquesta especial estètica urbana entre la que m’hi movia en 
aquell moment (L’Hospitalet). 

Aquests espais i edificis pels quals em desplaçava i veia constantment contenen la marca del 
temps, històries representatives de la gent que viu en aquesta ciutat. Espais de memòria es 
materialitza en forma de postals, un medi utilitzat per comunicar unes experiències, vivències i 
emocions . Per tant, pretenia a través de les fotografies de les façanes relacionar aquestes amb 
les persones qui hi viuen allà, gent d’orígens molt diversos vivint en uns espais que contenen 
marques del pas del temps; la relació entre les seves memòries i les històries d’aquests llocs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Més tard vaig treballar sobretot la part més gràfica en la reproducció paisatgística, tant natural 
com urbana, amb diferents tècniques i materials  al treball Racional i orgànic. Per una part, 
tracto els espais urbans pels quals em moc, tant interiors com exteriors, sobreposant-los per 
crear composicions angoixants, seguint una estètica semblant a la dels edificis de Bellvitge. Per 
una altra, presento formes de la natura, on realment no tinc gaire en compte com és la realitat, 
sinó la llibertat entre el grafisme en representar-la i la meva persona.  El tractament continu de 

Júlia Fernández Casanova, (2013), 

Espais de memòria.  Postal sobre 

Bellvitge, 11 x 15,5 cm. 

Júlia Fernández Casanova, 

(2013) Espais de memòria,. 

Postal sobre Bellvitge, 11 x 

15,5 cm. 
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la línia porta cap a una confiança cap aquesta i això finalment es tradueix en un “deixar fluir la 
mà” i gaudir de l’experiència que aporta, que serveix de connexió entre els records i les 
experiències pròpies,  la part més artística de mi mateixa.  

 

 

Finalment, tota aquesta relació i pràctica en el dibuix de paisatge m’ha portat a l’absorció i 
coneixement de formes, el fet de construir un paisatge sense tenir necessàriament un referent 
davant, i a trobar gràficament mètodes perquè en aquests casos la seva representació es 
comprengui. El meu interès es deslliga de la representació d’un paisatge en directe i busca 
trobar noves formes, fins a arribar al meu treball actual, en la construcció d’escenaris ficticis, 
producció que vaig començar a Expansions de l’art, on proposava 4 tipus de ciutats diferents i 
fictícies: Cabanes, Flykings (Figura 6), Caverns i Moving city (Figura 7).  

 

Júlia Fernández Casanova 

(2013), Superposició, del 

projecte Racional y Orgànic. 

Tinta y acrílic sobre paper, 

100x70 cm. Barcelona. 

Júlia Fernández Casanova 

(2013), Arbre, del projecte 

Racional y Orgànic. Grafit y 

tinta sobre paper, 100x70 cm. 

Barcelona. 
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Figura 6 - Júlia Fernández Casanova 

(2014-2015). Flykings 3 – edificis 

voladors,  grafit sobre paper, 29,7 x 

21 cm. 

Figura 7 - Júlia Fernández Casanova (2014-2015). Moving city 3 – ciutat d’edificis nòmades,  grafit sobre paper, 42x29,7 cm. 
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4.3. REFERENTS VISUALS EN LA CREACIÓ DE L’EFECTE VIATGE 

A continuació faré una breu introducció a tots aquells referents visuals i conceptuals en els 
quals m’he referit o m’he basat en la construcció de l’obra pràctica. 

SKETCHERS 

Per començar, m’agradaria parlar del dibuix del natural i de comunitats com InkyFingers o 
Urban Sketchers, un col·lectiu d’artistes del que podem trobar grups localitzats arreu del món. 
Tots dos grups tenen en comú que practiquen el dibuix amb referents del directe, no copien 
mai de fotografia i que cada cert temps, creen unes trobades per dibuixar en grup i finalment 
posen els resultats en comú.   

A més, a les respectives pàgines web molts dibuixants o sketchers comparteixen els seus 
dibuixos, mostrant així “el món dibuix a dibuix”. És molt interessant poder veure altres parts del 
planeta a través de l’art dels altres, igual que també ho és per veure com solucionen les seves 
obres pel que fa a composició o estratègies de dibuix, i com expliquen allò que veuen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santi Sallés. Cartell de la 45 Sketchcrawl de Barcelona, 18 d’octubre de 2014. 
Aquests esdeveniments consisteixen en fer una ruta per dibuixar uns 
espaisdeterminats durant un dia amb un grup d’sketchers, per compartir 
experiències, tècniques, ajudar-se, etc i al final del dia posar-ho en comú. Molts dels 
dibuixos es poden trobar a la web i és totalment gratuït participar-hi. 
 

 Jonatan Alcina Segura (JAS). Trobat a la publicació “Una Barcelona diferente. Parte II”, a la web de Urban Sketchers Spain. 14 de juny de 2014. 
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JAMES GURNEY (14 juny de 1959) 

James Gurney és un il·lustrador conegut per realitzar pintures realistes sobre escenes fictícies i 
des dels seus inicis com artista pels seus esbossos del natural. És autor de diversos llibres d’art, 
conegut sobretot per la seva saga de ficció Dinotopia, sent el primer d’ells un d’infantil. Aquesta 
compren 4 volums i tracta sobre una utopia fictícia en una illa on coexisteixen persones i 
dinosaures en harmonia, on es mostren imatges sobre la seva cultura, costums, arquitectura, 
etc. Dos dels llibres s’exposen de manera diari, en el que Arthur Denison, un explorador, 
documenta aquest paratge. Gurney no utilitza cap eina digital, sinó que aquests escenaris són 
normalment pintats amb olis, i en la seva creació s’inspira de dibuixos i estudis prèviament 
realitzats del natural o fotografia maquetes i figures construïdes per ell per posteriorment 
il·lustrar les seves escenes. 

-It goes both ways. Sketching from life definitely builds my visual vocabulary, which 
helps when I’m trying to conjure a fantasy world from thin air. I often dig into my 
sketchbooks for poses, rock formations, trees, landscape effects, or other details. 
That’s one of the reasons I like to draw everything.36 

-The task is to learn to observe the subject accurately and arrange into a pleasing 
design.[...] You learn first how to see and the how to paint what you see.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

També ha treballat d’il·lustrador en moltes novel·les de ciència-ficció o fantasia, en la creació 
d’escenaris per a pel·lícules d’animació (Fire and Ice, produda per Ralph Bakshi i Frank Frazetta) 
i ha realitzat encàrrecs per la revista de National Geographic. En aquests últims treballs 
normalment havia de treballar amb arqueòlegs per la recreació d’antigues civilitzacions mai 
registrades, el qual el va inspirar en la creació d’escenaris ficticis, com waterfall city o Dinosaur 
parade, obres prèvies a Dinotopia. 

James Gurney, és també un gran referent respecte a la tècnica, del qual podem trobar llibres 
tant complets com Color and Light: a Guide for the Realist Painter (2010) o Imaginative Realism 
(2009) un llibre on orienta o posa a disposició del lector mètodes i consells per a la realització 

                                                           
36

 Cita de James Gurney a Interview whit James Gurney. Urban sketchers, pàgina web, 18 de desembre de 2013. 
37 GURNEY, James .  Imaginative realisme: how to paint what doesn’t exist, editorial Andrews McMeel, Cansas City, Missouri,  2009. Pàgina 6. 

James Gurney (1958), imatge del Llibre Dinotopia: Journey to Chandara, 2007. Oli sobre paper. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fire_and_Ice_(1983_film)
http://en.wikipedia.org/wiki/Ralph_Bakshi
http://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Frazetta
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d’imatges fictícies. També posa a la nostra disposició una web i un canal de youtube en el que 
podem trobar ressenyes d’art, tècniques, consells i vídeos on podem seguir-lo en el seu procés 
de creació de les obres. 

 
CONCEPT ART I DIBUIX DIGITAL 

Per una altra part m’agradaria parlar d’artistes de concept art o encarregats de crear una 
ambientació o l’escenografia de jocs, pel·lícules o animacions. EL concept art consisteix en la 
creació d’uns esbossos previs a la realització d’una producció, els quals normalment presenten 
escenaris o personatges ficticis donant la màxima informació sobre allò que es crearà 
posteriorment.  

En l’especialització d’animació m’agradaria destacar Pixar i  l’influència que va tindre en mi 
l’exposició d’aquest any al Caixaforum sobre “Pixar, 25 anys d’animació”, on  es mostraven 
esbossos originals de les pel·lícules. Per una altra part, considero important l’aportació d’artistes 
o estudis japonesos, en concret Hayao Miyazaki de l’”Estudi Ghibli”, del qual, a part de l’estètica 
oriental i els seus imaginatius escenaris, m’agradaria destacar el tractament de llums i colors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per una altra part, m’atrau molt el concept art en la creació de videojocs perquè, a diferència de 
les pel·lícules, s’ha de crear escenaris pels quals el jugador haurà d’explorar i interactuar.  

Per últim, en aquest apartat m’agradaria parlar d’artistes referents que tenen en la seva obra 
una estètica urbana similars a la que he desenvolupat en aquest treball, com són Ayashi Kawei, 
Zhichao Cai, Minseub Jung i Teikoku Shounen, millor conegut com Imperial Boy. Tots tres realitzen 
ciutats en les quals els seus edificis són d’una gran altura i construïts per estructures d’estètica 
diferents, gens similars als gratacels que coneixem. Aquestes ciutats es presenten abarrotades 
de tot de cables, cartells, estructures diferents, decoracions, etc. i es mesclen amb la natura,  i 

Hayao Miyazaki (1941). Imatge de la pel·licula El castell ambulant, perteneixent a l’Estudi Ghibli, 2004. Escena en la que Sophie descobreix el castell. 
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encara que aparentment podria semblar desordenat i angoixant, considero que aconsegueixen 
presentar-ho com ciutats molt pacifiques i harmòniques, molt atractives i interessants, on tot i 
haver-hi tanta concentració de l’espai i tants elements, sembla que es crea una convivència en 
pau. Finalment, destacar tot el detallisme que trobem en aquests dibuixos, on els autors es 
mostren molt precisos alhora de presentar-nos les seves obres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Minseub Jung. Chengdu, 6 

d’octubre del 2013, Corea. 

Llapis sobre paper 
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4.4. ESTRATÈGIES GRÀFIQUES I PROCÉS DE CREACIÓ 

En aquest apartat parlaré del procés de les obres de Hiperciutat, una població que habita i viu 
entre edificis, fent de la vida a carrer inexistent. 

La tècnica que he seguit en la construcció d’aquests dibuixos ha sigut la recopilació d’imatges i 
el collage, els dibuixos són formats per un conjunt de parts en base a objectes reals. Com ja he 
dit anteriorment, m’aprofito de tota la gran quantitat d’imatges que es posen a la nostra 
disposició a internet, són el meu referent clau a les quals m’adreço per crear tant la composició 
com els seus elements, les quals normalment són de països d’altres cultures, ja que m’atrau 
aquesta diferència. 

No obstant, les fotografies d’arreu del món o altres peces d’art no són l’únic referent que uso. 
La primera fase del projecte va consistir en passejar i prendre fotografies del meu entorn, els 
quals m’ajudaren a triar el tema i com es desenvoluparien les il·lustracions. 

L’evolució d’aquest projecte comença en la presentació d’una idea (Hiperciutat 1) i en 
l’experimentació de la seva edificació. Front a la seva rigidesa (a causa de la inexperiència) vaig 
incorporar perspectives i elements que acompanyessin l’escena, per així realitzar una 
composició mes completa i aportar més frescor. Finalment, la vista d’aquestes imatges entra a 
la ciutat i es presenta de manera que l’espectador es pot trobar passejant entre els carrers, 
mirant per la finestra d’un edifici o travessant un pont. 

PROCÉS DE CREACIÓ DE LA LÀMINA:  “Hiperciutat 5: vista des del carrer” 

La construcció del sisè dibuix  començà amb la cerca de fotografies de carrer i de composicions 
que altres artistes havien realitzat prèviament.  

La meva intenció era de crear una imatge pensada des del punt de vista d’algú que camina pels 
carrers d’aquesta ciutat i de dibuixar-la amb una intenció més realista, per tal motiu vaig 
utilitzar una fotografia per realitzar la composició base (Figura 8). A causa de l’altura de les 
estructures que comprenen aquesta ciutat, s’hauria de veure on comencen els edificis però no  
es podria veure on acaben. Per una altra part, el meu propòsit al fer aquest model de ciutat era 
de crear una societat que visqués bàsicament dins dels edificis, així que des de l’exterior 
s’hauria de veure tranquil·la i el passeig pels carrers seria dificultós i incòmode.  

Entre tot el material que tenia reunit, incloent-hi les meves fotografies i apunts, vaig haver de 
fer una selecció d’aquells més interessants per a fer un collage que em servís com a base per 
crear l’escena que volia. Per aquesta combinació, vaig buscar sobretot fotografies de Kyoto i 
dibuixos d’altres artistes de concept art. 

El següent pas va ser esbossar la composició de manera molt simple, amb estructures 
indefinides i, seguidament, anar construint una planta rere altre de cada edifici. No hi ha hagut 
cap ordre premeditat a l’hora ‘aixecar les estructures, han sorgit unes en conseqüència de les 
altres, en expansió. 
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COLLAGE - Imatges principals del collage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Carrer de Kyoto, fotògraf desconegut. 

Imperial Boy 

Imperial Boy 

Roy Santua 

Zhichao Cai 
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PROCÉS – Evolució de l’obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procés 1 

A la part esquerra d’aquesta imatge es pot veure 

part de l’esbós inicial, mentre que a la dreta ja està 

començada l’edificació. 

 

 

Procés 2 

Construcció del segon edifici de la dreta i 

correccions de perspectiva. 

 

 

Procés 3 

Construcció de la base dels edificis de 

l’esquerra i del ferrocarril.  

Ja que la meva intenció era donar la 

sensació de que la vida fora les cases fos 

difícil, el carrer tindrà l’amplada justa pel 

pas d’aquest mitjà de transport. 
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Procés 4 

Finalment, construeixo primer l’edifici de l’esquerra i darrerament el central. Aquest últim 

serveix, sobretot, per explicar l’altura d’aquests habitatges. 
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5. OBRA FINAL: ANÀLISI DE L’EFECTE VIATGE, HIPERCIUTAT 

L’efecte viatge tracta de donar a conèixer noves ciutats, indrets, paratges i paisatges; a través 
d’il·lustracions l’espectador coneix llocs que no ha vist anteriorment. En aquest cas, presento sis 
il·lustracions de la sèrie Hiperciutat, caracteritzada per edificacions infinites, cases 
amuntegades, construïdes unes sobre altres, a vegades sense gaire consistència, vertiginoses i 
infinites. Caminar pels seus carrers és solitari i pot resultar incòmode, ja que l’espai s’aprofita al 
màxim en tots els sentits: els seus habitants es mouen entre els edificis, comunicant-se a través 
de ponts i a vegades altres mitjans de transport; la vida es crea dins dels edificis, fet que, des de 
l’exterior, dóna sensació de pau i tranquil·litat. 

El que espero amb aquests dibuixos és suscitar en l’espectador un sentiment de curiositat per 
realment poder presenciar tal paisatge, caminar i interactuar amb ell, de poder imaginar quin 
tipus de cultura té aquest lloc i la raó d’aquestes estructures. L’objectiu de cara a aquell que els 
observen és de crear les seves pròpies interpretacions front a aquesta ciutat i que pugui formar 
una experiència a través d’aquesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiperciutat 1. 29,7 x 21cm, 

grafit sobre paper. 
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Hiperciutat 2. 29,7 x 21cm, grafit sobre paper. 
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Hiperciutat 3. 29,7 x 21cm, grafit sobre paper. 
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Hiperciutat  4 – Vista des de una  finestra . 29,7 x 21cm, grafit sobre paper. 
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Hiperciutat 5 – Vista des del carrer . 29,7 x 21cm, grafit sobre paper. 
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Hiperciutat 6 – Travessant un pont que connecta uns edificis. 29,7 x 21cm, grafit sobre paper. 

 



 
 

53 
 

6. CONCLUSIONS 

La meva intenció a l'hora de crear el marc conceptual era d’adquirir uns conceptes en més 
profunditat sobre el tema que anava a desenvolupar en la part pràctica. El meu interès sobre 
l'art del paisatge ve de molt abans d'aquest treball i, de fet, l’he treballat bastant durant la meva 
carrera, tant a relacions conceptuals com a desenvolupament i format. Així doncs, 
m'interessava conèixer aquesta relació i evolució al llarg de la història entre l'artista/registrador 
i el paisatge desconegut, de quelcom nou que els cridava l'atenció. A més, l’anàlisi d’un parell de 
paisatgistes en més profunditat, a través de les seves experiències i coneixements, dels seus 
escrits i obres gràfiques, em semblava molt interessant i més complet després d’haver fet una 
breu evolució de la història, ja que he pogut veure aquest lligam del qual parlo durant el treball 
amb més concreció amb altres dos personatges històrics.  Aquesta cerca d'informació m'ha 
ajudat a adquirir una base més àmplia i profunda de coneixements sobre tot allò que he tractat 
a belles arts, però també m'ha obert un ventall de possibilitats i observacions a tenir en compte 
en la meva obra pràctica, no solament en aquest projecte, sinó en el meu treball en general. 

Pel que fa a l’obra presentada per aquest projecte, ha sigut producte d’una evolució en la 
representació de paisatge que he anat desenvolupant durant aquests quatre anys que, 
finalment, a desembocat en la creació d’escenaris ficticis. La intenció a l’hora de crear-los és 
oferir a l’espectador un nou paisatge que recórrer i per el qual viatjar i, com ja he dit, d’intentar 
que creï la seva pròpia lectura d’aquest paratge. 

El títol L’efecte viatge. Representació del paisatge: entre persona i escenari. , ve donat tant a la 
meva relació amb l’evolució de la meva obra paisatgística produïda durant la carrera com al 
desenvolupament conceptual i pràctic del treball.  
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