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1. INTRODUCCIÓ 

La iconografia de la malenconia és de riquesa infinita i per tant no és sorprenent que siguin les 

arts visuals les que hagin reflectit aquest nou enfocament de la historia cultural del malestar 

saturnià. Aquest tema està molt arrelat en la cultura occidental i des de l’Antiguitat es va 

intentar explicar.                    

Existeix una estreta relació entre l’home i els objectes que crea sent aquest últim el reflex 

d’una civilització, d’una evolució, del progrés tecnològic i, en el cas de la malenconia, d’acord 

amb els descobriments mèdics.                                  

La malenconia, considerada en ocasions com a malaltia i en altres com una característica de 

l’artista geni, i inclús a vegades s’arreplegava sobre l’home els mateixos atributs, ens condueix 

a creure que al llarg de la història hi ha un camí continu que ens porta a una tendència 

desconcertant per la complexitat de les seves manifestacions. No obstant, sentim que d'alguna 

manera això és unitari malgrat els canvis de direcció ocorreguts en l'estructura semàntica de la 

paraula. Si es vol trobar un eix conceptual específic el trobarem en el discurs mèdic.                            

Els meus objectius en aquest treball és desenvolupar el tema de la malenconia mostrant la 

seva evolució conceptual i com l’art l’ha anat representant, en aquest cas l’art del segle XVIII, 

apropant-se a les noves tendències i influenciant-se tant dels coneixements mèdics com de les 

fonts literàries que tan van tractar el tema de la malenconia. 

 

1.2. Antecedents 

La teoria dels quatre humors o humoral és una destacable antecedent de la 

malenconia del segle XVIII ja que, malgrat els canvis conceptuals d’aquesta, la teoria 

dels quatre temperaments va seguir vigent fins després del “Segle de les llums”.  Va ser 

una teoria sobre el cos humà adoptada per filòsofs i físics de les antigues 

civilitzacions grega i romana que des d’Hipòcrates va ser el punt de vista més comú del 

funcionament del cos humà entre els «físics» (mèdics) europeus fins l’arribada de la 

medicina moderna a mitjans del segle XIX. En essència, aquesta teoria manté que el 

cos humà està composat de quatre substàncies bàsiques anomenades humors o líquids 

l’equilibri del qual indica l’estat de salut de la persona. Així, totes les malalties i 

discapacitats resultarien d’un excés o un dèficit d’algun d’aquests quatre humors. 

Aquests van ser identificats com bilis negra (melancòlic), bilis groga (colèric), flema 

(flemàtic) i sang (sanguini). El menys afavorit, el pèssim, serà el melancòlic.   

Tant grecs i romans com les següents societats d’Europa que van adoptar i adaptar la 

filosofia mèdica clàssica, consideraven que cadascun dels quatre humors augmentava 

o disminuïa en funció de la dieta i l’activitat de cada individu. Quan un pacient sofria de 

superàvit o desequilibri de líquids aleshores  la seva personalitat i la seva salut es veien 

afectades. Es creia que aquests humors estaven en correspondència amb les quatre 

edats de l’hombre (infantesa, joventut, maduresa i vellesa), amb els elements còsmics 

(aire, terra, foc i aigua) i amb les diferents divisions de temps, és a dir, amb les 

estacions de l’any (primavera, estiu, tardor i hivern). Aquesta teoria va ser molt 

representada per l’art al llarg dels segles [Figura 1], [Figura 2], [Figura 3], [Figura 4]. 

 No serà fins Aristòtil, en el seu famós Problemata XXX, que s’introduirà un canvi 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3crates
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Bilis_negra
http://es.wikipedia.org/wiki/Bilis
http://es.wikipedia.org/wiki/Flema
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Dieta
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substancial: sense abandonar la relació amb la malaltia, va rodejar el temperament 

melancòlic amb una certa aureola de grandiositat a l’hora de relacionar-lo amb els 

herois tràgics i els homes excepcionals.    

És en aquest context dels quatre humors on la figura mitològica de Kronos-Saturn va 

ser la gran protagonista ja que des dels grecs es va concebre com el planeta dels 

melancòlics. El fet de que es relacionés amb la bilis negra va a ser a causa de que a 

aquest astre li van atorgar les qualitats de fred i sec a l’igual que a la bilis negra; fred 

per que era el planeta més allunyat del sol i  per la relació amb el déu Kronos, que era 

el déu del temps i per tant se li associava amb les malalties produïdes pel fred i la 

humitat. Néixer sota el signe de “Saturn impiu” significarà estar afectat de la negra 

malenconia. 

Els grecs també van observar que Saturn era el més allunyat dels planetes i que, per 

tant, el que més temps tardava  en donar-li la volta a la terra; com a conseqüència li 

van atribuir les qualitats de pesadesa, lentitud i letargia, qualitats que ja van ser 

atribuïdes a la bilis negra durant la creació de la doctrina dels quatre humors. 

 L’art el va representar en nombroses ocasions al llarg de la Historia de l’Art amb 

aquesta connotació melancòlica [Figura 5] però també el va representar en la seva 

vessant més tenebrosa a través d’obres com Saturn [Figura 6] de Jacob Matham, 

Saturno divora Plutone [Figura 7] de Daniele Crespi o Saturno devorando a un hijo 

[Figura 8] de Peter Paul Rubens.        

 Podem considerar com el segon notable antecedent de la malenconia a Robert Burton¹ 

i la seva famosa The Anatomy of Melancholy (1621), que va culminar amb tota una 

tradició de dos mil·lennis de saviesa mèdica i filosòfica sobre la malenconia, concepció 

amb un important grau de coherència clínica i teòrica atorgada per la teoria humoral. 

Definida com una malaltia, li va atorgar una gran quantitat de variacions, sent la 

tristesa i la por les seves característiques més habituals. Els pacients melancòlics 

esdevenien freqüentment descontents, inquiets i cansats de la vida, donats a la 

soledat, però també afectats per una idea il·lusòria ².                                                   

El resum que va fer Burton sobre el tema que ens ocupa mostra com la tradició 

galènica, que entenia la malenconia com una malaltia crònica i deguda a la bilis negra, 

encara estava en funcionament i la teoria dels humors continuava sent la principal, és a 

dir, que la malenconia es considerava com quelcom que afectava a la substància del 

cervell i es creia que era resultant d’un excés de bilis negra.                    

 

  

 

 

 
¹ Robert Burton (1577 - 1640), clergue i erudit anglès, va passar a la posteritat per la seva famosa obra The Anatomy 

of Melancholy, What it is: With all the Kinds, Causes, Symptomes, Prognostickes, and Several Cures of it. In Three 

Maine Partitions with their several Sections, Members, and Subsections. Philosophically, Medicinally, Historically, 

Opened and Cut Up (1621); assaig mèdic, filosòfic i històric sense precedents en la literatura, en el que es recull de 

forma enciclopèdica tot el coneixement que fins el moment es tenia sobre la malaltia depressiva, sobre el seus 

símptomes i la seva cura.  

² BURTON, Robert, Anatomía de la melancolía. Prefaci de Jean Starobinski. Madrid: Asociación española de 

Neuropsiquiatría, 1997 - 2002. Pág. 332 - 338. 



5 
 

Com  a mostra del seu context històric i d’una de les vessants de la malenconia, Burton 

aconsella com a cura “...Empezar primero por las plegarias, y luego utilizar la medicina: 

no la una sin la otra, sino las dos juntas” ³. Subratlla la importància d’atendre 

cuidadosament a la rectificació de qualsevol desequilibri en el terreny dels “Sis no-

naturals”: dieta, retenció i evacuació, aire, exercici tant del cos com de la ment, somni i 

vigília, i passions o pertorbacions de la ment.       

Durant aquest segle precedent, la predisposició de la malenconia s’entenia com a base 

de realitzacions intel·lectuals i imaginatives, font que feia sorgir l’enginy, les creacions 

poètiques, les grans visions religioses i les profecies profundes, no obstant, aquells que 

vivien amb el risc de que el seu temperament melancòlic els conduís a la malaltia. Així 

doncs, amb tota l’aparent discrepància entre el melancòlic malalt i el melancòlic 

freqüentment inspirat, profund i intel·ligent, dotat d’un temperament superior, “...Los 

grandes ingenios [eran] sin duda estrechos aliados de la locura” ⁴.  

Aquesta orientació estava clarament relacionada amb la bilis negra que produïa una 

orientació en aquest sentit: la de les activitats intel·lectuals i la vida d’estudi, que 

genera alhora la bilis negra amb el conseqüent risc. L’associació de la bilis negra amb la 

Terra era el que explicava el penetrant pensament de l’intel·lectual i la seva associació 

amb Saturn, el més alt de tots els planetes, que elevava el pensament intel·lectual cap 

a l’enteniment dels més alts problemes cap a una vida de contemplació creativa. 

L’estudi de la malenconia va seguir rebent seria atenció filosòfica però també havia 

servit com a font de gran part del pensament popular sobre el tema, mentre que els 

estudiosos i artistes, ja des dels italians renaixentistes, van trobar un prestigiós suport 

per a les seves inclinacions melancòliques i un model per l’afectació de els seus 

suposats trets de superioritat.       

Lawrence Babb a The Elizabethan Malady ⁵ traça el probable paper dels viatgers 

anglesos com portadors d’aquesta malenconia popular a Anglaterra amb el 

conseqüent desenvolupament d’aquestes actituds i conductes de la vida del Londres 

isabelí. Aquest vinlce entre la cultura anglesa i l’English Malady va ser representat  en 

totes les seves manifestacions: bogeria, malenconia, frenesí, histèria, o hipocondría, 

que es presentava de forma conflictiva carregada de morbositat ja que va existir una 

tendència tant de rebuig com d’apropament a la bogeria. El seu ús de malenconia té 

com a fonts la literatura mèdica amb base de la tradició galènica segons el qual la 

malenconia era una manera de ser que dota d’agudesa i profunditat intel·lectual, 

capacitat artística i inspiració divina.     

  

       

³ Cita textual extreta de JACKSON, Stanley W., Historia de la melancolía y la depresión. Desde los tiempos 

hipocráticos a la época moderna. Trad. Consuelo Vázquez de Parga. Madrid: Ediciones Turner S. A., 1986. Pàg. 94. 
                                         

⁴ Cita textual extreta de JACKSON, Stanley W., Historia de la melancolía y la depresión. Desde los tiempos 

hipocráticos a la época moderna. Trad. Consuelo Vázquez de Parga. Madrid: Ediciones Turner S. A., 1986. Pàg. 97. 

⁵ BABB, Lawrence, The Elizabethan Malady. A Study of Melancholia in English literature from 1580 to 1642. 

Michigan State College Press. East Lansing, 1951. Pàg. 175 - 185. 
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Això ens mostra el per què de la popularitat de la malenconia: per la general 

acceptació de la idea de que era un atribut de les ments superiors, dels genis. Tal i com 

diu Babb: “... No es extraño que la melancolía haya atraído con tanta fuerza a las 

personas inteligentes de esta época. El melancólico puede retirarse dentro de sí y hallar 

una compensación a los males del mundo en los sobrios placeres de la contemplación... 

La melancolía les daba un nombre para su estado mental, una explicación satisfactoria 

de lo que estaba ocurriendo en su interior, un modelo de conducta dignificado...” ⁶. 

Roger Bartra, per la seva banda, en Cultura y melancolía: las enfermedades del alma en 

la España del Siglo de Oro afirma que “...Los ingleses del siglo XVIII parecían querer 

arrebatar la melancolía a los españoles para erigirla en monumento nacional, a lo que 

contribuyó la obra de Robert Burton “La anatomía de la melancolía” ⁷.                      

Contextualment s’ha ofert moltes explicacions per aquesta “falta d’alegria”, com per 

exemple, l’agitació social, política i religiosa, la perduda de la fe en la llibertat i la 

preeminència de l’home, o la inseguretat  deguda als descobriments de les noves 

ciències.                               

En la segona meitat del segle XVII van aparèixer importants canvis conceptuals en el 

camp de la malenconia associats amb la decadència de la teoria dels humors.  Un dels 

personatges més importants d’aquest canvi va ser Richard Napier ⁸ que va estudiar la 

malenconia com un dels símptomes més comuns entre els seus pacients amb 

desordres mentals, sent l’abatiment, l’ansietat i la por les característiques més comuns 

d’aquest desequilibri. Afirmava que aquests sentiments eren exageracions d’estats 

mentals normals però el que era anormal era l’absoluta intensitat d’aquests 

sentiments. Això ens mostra com la idea estoica de que tota emoció excessiva 

constitueix un desordre mental havia perdurat al llarg dels segles i sobretot en el segle 

XVIII ja que fins i tot es tancaven sota els mateixos murs del manicomi qualsevol 

persona que no encaixava en l’ordenat puzzle social il·lustrat. És important observar 

com Napier va reconèixer un altre desordre relacionat amb la malenconia: el de 

l’abandonament. Cal destacar que els metges de l’època combinaven teràpies 

justificades per creences mèdiques, màgiques i religioses.                     

                            

  

 

             

 

 

⁶ Cita textual extreta de JACKSON, Stanley W., Historia de la melancolía y la depresión. Desde los tiempos 

hipocráticos a la época moderna. Trad. Consuelo Vázquez de Parga. Madrid: Ediciones Turner S. A., 1986. Pàg. 100 

⁷ BARTRA, Roger, Cultura y melancolía: las enfermedades del alma en la España del Siglo de Oro. Barcelona: 

Anagrama, 2001. Pàg. 13 - 14. 

⁸ Richard Napier (1559 - 1634), metge i clergue de l’Anglaterra rural. Va escriure més de seixanta volums manuscrits 

de notes sobre els seus anys de pràctica mèdica, des de 1597 fins 1634, que incloïen la relació del seu treball amb 

més de dos mil pacients amb desordres mentals.  
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Un altre personatge important per l’evolució de la malenconia va ser Thomas Willis ⁹, segons el 

qual la malenconia “...Se trata de una complicada Perturbación del Cerebro y el Corazón: pues 

cuando los “Melancólicos” hablan perezosamente, ello procede de un vicio o falta del Cerebro... 

pero cuando se ponen muy tristes y temerosos, ello se atribuye con razón a la Pasión del 

Corazón” ¹⁰.                                                

La bilis negra va començar a perdre protagonisme en les explicacions de la malenconia al 

voltant de 1650 quan Willis va substituir els quatre humors pels “Principis dels Químics”, que 

implicava afirmar que tots els cossos es composaven d’esperit, sofre, sal, aigua i terra, les 

proporcions i moviments dels quals han de trobar-se l’origen i final de totes les coses. Això 

implicava conferir-los com a factors cardinals de la patogènia dels desordres nerviosos.            

Durant l’últim quart de segle la teoria humoral va seguir perdent terreny a favor d’altres 

sistemes teòrics. Les idees químiques van tenir un paper important en aquest procés però les 

noves explicacions químiques van tenir una curta vida en les teories de la malenconia ja que en 

la dècada de 1690 ja les estaven substituint les idees mecanicistes que van col·laborar en 

l’arraconament de les teories humorals.                                       

En la primera part del segle XVIII, els autors es van aferrar als valors i usos de la raó però és en 

la segona part d’aquest segle, especialment a partir de 1740, quan sorgeix el culte al geni, a la 

imaginació o al sentimentalisme, moviments culturals que van ocassionar un profund canvi en 

la percepció i tractament de la bogeria relacionada amb la malenconia.     

Respecte l’art, les fonts i  els models van ser diversos, entre els quals van destacar Cesare Ripa 

i la seva Meditazione / Malinconia [Figura 9] i les famoses obres de Domenico Fetti [Figura 10] 

en les que tractà nombroses vegades la malinconia. A Espanya la vessant barroca tenebrista va 

influir molt en la representació de la malenconia sent José de Ribera [Figura 11], Antonio de 

Pereda [Figura 12] i Juan de Valdés Leal [Figura 13] els màxims exponents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⁹ Thomas Willis (1621 - 1675), metge anglès. Figura essencial en la historia de l’anatomia, la fisiologia i la neurologia, 

va ser pioner en les seves investigacions neuroanatòmiques. Al 1662 va ser un dels fundadros de la Royal Society. 

¹⁰ Cita textual extreta de JACKSON, Stanley W., Historia de la melancolía y la depresión. Desde los tiempos 

hipocráticos a la época moderna. Trad. Consuelo Vázquez de Parga. Madrid: Ediciones Turner S. A., 1986. Pàg. 107. 
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2. LA IL·LUSTRACIÓ I LES REPRESENTACIONS DE LA 

MALENCONIA 
 

La Il·lustració va ser un procés de divulgació i una aplicació pràctica dels grans principis 

establerts per la filosofia i la investigació científica del segle precedent. Es va anomenar a 

aquest moviment “Il·luminisme” al·ludint a l’ideal implícit que el va sustentar: “il·luminar” tots 

els sectors de la realitat per fer que l’home es guiés solament per la seva raó i promoure així el 

progrés. Aquest segle pot caracteritzar-se breument com l’època de la fe en la raó humana per 

excel·lència. Dos són els principis renaixentistes que informen el naixement del pensament 

il·lustrat: el Racionalisme i el Naturalisme. Així, les idees predominants giraven al voltant d’allò 

natural abastat per la raó, la constitució racional comuna a tots els homes i un optimisme 

irrefrenable sobre el futur de la Humanitat. Però, tot i que en un principi s’havia mostrat com a 

font de llum, va quedar substituïda per una font de tenebres. Pierre Francastel ¹¹ afirma que 

no es pot parlar del segle de les llums ja que “llums” posseïa tres sentits que no coincideix amb 

el que avui li donem: significava allò que il·lumina l’esperit, allò que es fa visible en l’obscuritat, 

i designava les llums generals de la raó o les llums particulars. Alhora designava la capacitat 

intel·lectual, natural o adquirida, i “llums del segle” també feia referència al grau de civilització, 

al nivell de consciència que s’havia adquirit.                                                                         

El predomini del dibuix sobre el color és un dels aspectes essencials de la doctrina neoclàssica 

a través de la qual es pretén enllaçar amb els mestres italians de l’ideal, creient que d’aquesta 

forma arribarien a la vertadera font: els models hel·lènics, doctrina de la nostàlgia i de la 

reminiscència, que per damunt dels models culturals volia remuntar-se fins als arquetips 

eterns. Tal i com diu Jean Starobinski: “...En gran número de imágenes neoclásicass, la 

idealidad inexpresiva del contorno, lejos de suscitar la impresión de noble serenidad (que 

Winckelmann deseara), queda prisionera de una ausencia elegante y plácida: el gesto se fija, 

nada se comunica. Reino inmóvil de un ideal narcisista del yo; las figuras arquetípicas tan sólo 

son emblemas armoniosos de la moralidad razonable del artista” ¹².                          

El “retorn d’allò que estava reprimit” va resultar violent: les formes primitives de l’art i de la 

bella natura ha anat lliscant cap a l’àmbit del somni. L’artista podrà donar lliure curs a les seves 

pulsions amb major llibertat ja que aquestes es troben protegides pel prestigi que s’atribueix a 

allò antic. La literatura, font indiscutible d’inspiració, es converteix per altra banda en la 

coartada perfecta.                                                   

La malenconia, la Il·lustració i la filosofia del segle XVIII darien pas al fenomen creatiu del geni 

com l’intèrpret de l’esperit sublim en la raó humana; els següents anys serien consternats per 

mites cimentats al voltant del seu temperament degut als canvis radicals i substancials que van 

succeir en tan pocs anys.                             

                                 

¹¹ FRANCASTEL, Pierre, La estética de las luces, dins de FRANCASTEL, Pierre, ASSUNTO, Rosario, ARGAN, Giulio Carlo, 

TAFURI, Manfredo, TEYSSOT, Georges, Arte, arquitectura y estética en el siglo XVIII. Selecció, traducció i introducció 

de Juan Calatrava Escobar. Madrid: Akal, 1980. Pàg. 15 - 86. 

¹² Cita textual extreta de STAROBINSKI, Jean, La posesión demoniaca. Tres estudios. Versió espanyola de José Matías 

Díaz. Madrid: Taurus, 1975. Pàg. 90 - 115. 
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Fins aquí, la malenconia va ser un model general i abstracte que explicava el sofriment mental. 

La tristesa i la desolació es sentien de forma individual i íntima encara que eren transferències 

d’un sistema global d’interpretació que donava sentit al sofriment i connectava el mal tant 

amb el microcosmos com amb el macrocosmos.                              

La dualitat entre cos i ànima va tenir una gran influència durant la Il·lustració; les passions es 

van seguir entenent com a sentiments de l’ànima que produïen diversos estats en el cos però 

l’àmbit mèdic excloïa les passions com símptoma dels estats d’ànim, comprenent aquests 

estats com a malalties mentals produïdes per l’organisme. D’aquesta forma, la medicina va 

passar a concebre la malenconia com una malaltia mental que provocava estats  irracionals en 

l’individu, com la bogeria, les al·lucinacions o la idea del suïcidi. Aquest món ho va transmetre 

a la perfecció William Hogarth en una de les obres de la sèrie A Rake’s Progress [Figura 14], 

[Figura 15] inspirada en el famós Bethlem Royal Hospital, el primer hospital psiquiàtric 

d’Europa fundat al 1247 que va esdevenir l’icona cultural anglès, Francisco de Goya [Figura 16], 

[Figura 17] i Johann Heinrich Füssli [Figura 18].                                              

Es van crear dos franges en la concepció de la malenconia: com un sentiment de tristesa i com 

un estat irracional del cos.           

La malenconia va mostrar ser una experiència estètica a l’impulsar la reflexió sobre si mateixa 

a través de la creació artística, va alliberar a l’home de la significació tradicional i va trobar en 

allò melancòlic una figura per ressenyar i en la malenconia un estat per a recrear, inspirar o 

empal·lidir. Els primers esbossos del naixement del geni i la seva relació amb la malenconia van 

donar a aquesta un matís que fins avui roman. Es produiria una separació entre geni i 

malenconia? Qui o què va ser el geni i què va significar? Va donar pas el fenomen del geni a la 

creació artística dels segles posteriors? Es podria parlar d’una estètica el geni? Seguiria la 

malenconia representant allò que havia representat fins aleshores? És la malenconia el pas 

primigeni de l’angoixa?.                           

Cal situar-nos en el camp de la medicina per extreure els models i els referents que van servir 

d’inspiració en el camp de l’art. En molts casos, aquest apropament de la malenconia com 

estat original i essencial de l’artista suposà una actitud digna que molts volien seguir i que 

l’establien com una font d’inspiració propera a la idea de l’home de geni que en segles 

anteriors s’havia desenvolupat. Aquesta malenconia era l’estat de la contemplació, de la 

introspecció, la de l’intel·lectual  que els portava a la soledat, als estudis sense disbauxa, a un 

excés de reflexió.                                        

Tal i com aposta Máxime Préaud ¹³, la malenconia, abans d’esdevenir una sensació era una 

condició natural o patològica, ben documentada per la literatura mèdica i la literatura artística, 

però tenia a veure encara amb quelcom fora del comú: tendia a la genialitat o a la bogeria.               

De la explicacions químiques es passà a concebre la malenconia des de la perspectiva 

mecanicista. Aquests nous principis juntament amb les teories corpusculars així com 

l’hidrodinàmica havien canviat fonamentalment la natura i el llenguatge de la fisiologia durant 

l’última part del segle. El descobriment d’Harvey sobre la circulació de la sang va provocar una 

enorme commoció esdevenint un gran impacte a favor de les idees hidrodinàmiques, teoria 

que considera despreciable la perdua d’energia per la viscositat.                                        

Per altre banda tenim a Pitcairn i Hoffmann, els primers exponents que van adaptar les teories 

mecanicistes a l’explicació de la malenconia. 

¹³ PRÉAUD, Maxime, Mélancolies: libre d’images. Paris: Klincksieck, 2005. Pàg. 36 
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Archibald Pitcairn ¹⁴ va desautoritzar les teories dels clàssics afirmant que el cos viu estava 

format per “Canales de diversos tipos que conducen diferentes tipos de fluidos” ¹⁵, i segons els 

principis mecanicistes aquests fluids es movien en els seus diversos canals amb la circulació de 

la sang com factor principal d’aquests moviments de les parts del sistema.                           

Sobre aquest fons, Pitcairn afirmava que “La enfermedad es una inusual circulación de la 

sangre, o que aumenta o disminuye el Movimiento circular de la sangre en todo el Cuerpo, o en 

una Parte del Cuerpo” ¹⁶. Definia la malenconia com un deliri sense febre i acompanyat de la 

por i la tristor, i seguit incorpora les seves idees mecanicistes indicant que la malaltia procedeix 

d’un defecte de les mocions vívides fent que la sang estigués en un estat més espès 

acumulant-se en el cervell i circulant amb malaptesa. Aquest desordre afecta alhora al fluid 

dels esperits animals dels nervis produint deliri associat a la malaltia.                       

Friedrich Hofmann ¹⁷ va descriure la malenconia amb els termes usuals de deliri sense febre, 

“asociado con tristeza y miedo sin ninguna causa manifiesta... Ansiedad mental, pensamientos 

fijos en una cosa determinada...  i afegeix que “la manía puede convertirse en melancolía, y 

viceversa, la melancolía en manía” ¹⁸. Afirmava que “en la melancolía, la mente está 

fuertemente ancorada en un determinado objeto, con gran ansiedad, aflicción, miedo sin 

razón, mal humor, pesadumbre, amor a la soledad y una disposición a sentirse disgustado por 

la causa más pequeña”. Va continuar inferint la malenconia i la mania com a formes de la 

bogeria íntimament relacionades però va canviar quelcom en la seva manera de veure aquesta 

relació: la mania era un agreujament  de la malenconia.                            

Herman Boerhaave ¹⁹ al parlar de la malenconia va crear tres categories tractant-les com a 

graus de gravetat. Va abandonar la teoria humoral però va utilitzar el terme humor per referir-

se als diversos fluids i secrecions corporals així com el terme bilis negra, que passà a ser una 

substància amb potencial obstructiu donant un significat modern a un terme que havia anat 

gradualment perdent el seu significat tradicional. 

 

 

¹⁴ Archibald Pitcairn (1652 - 1713), metge i professor de medicina escocès. Va ser un dels més importants de la seva 

època i va fundar l’escola de medicina d’Edimburg. Uns dels seus deixebles més notables van ser Richard Mead i 

Georges Cheyne. 

¹⁵ Cita textual extreta de JACKSON, Stanley W., Historia de la melancolía y la depresión. Desde los tiempos 

hipocráticos a la época moderna. Trad. Consuelo Vázquez de Parga. Madrid: Ediciones Turner S. A., 1986. Pàg. 114. 

¹⁶ Cita textual extreta de JACKSON, Stanley W., Historia de la melancolía y la depresión. Desde los tiempos 

hipocráticos a la época moderna. Trad. Consuelo Vázquez de Parga. Madrid: Ediciones Turner S. A., 1986. Pàg. 114. 

¹⁷ Friedrich Hoffman (1660 - 1742), metge, químic i professor de medicina alemany, va introduir molts medicaments 

a la pràctica i va ser un dels primers es descriure varies malalties. El seu enfocament de la fisiologia era mecanicista 

ja que veia la malaltia com una alteració del to del cos. 

¹⁸ Cita textual extreta de JACKSON, Stanley W., Historia de la melancolía y la depresión. Desde los tiempos 

hipocráticos a la época moderna. Trad. Consuelo Vázquez de Parga. Madrid: Ediciones Turner S. A., 1986. Pàg. 115. 

¹⁹ Herman Boerhaave (1668 - 1738), metge, botànic i humanista neerlandés, la seva doctrina va intentar combinar 

les concepcions clàssiques amb les teories patològiques sorgides en el segle XVII. Va ser molt influent en la medicina 

occidental durant el segle XVIII.  
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En les diferents categories de la malenconia observava diversos efectes, com per exemple la 

“...Tristeza, amor a la soledad... indiferencia hacia todo el resto de las cosas, pereza de 

movimientos y, sin embargo, una gran aplicación a cualquier tipo de estudio o trabajo” ²⁰, sent 

aquest últim efecte propi del tercer estadi de la malenconia, resultat d’un empitjorament. El 

resultat de tot això era un desordre de totes les funcions. Encara que la influència de la 

filosofia mecanicista i especialment la de Boerhaave van seguir exercint la seva influència 

sobre la medicina, durant la segona meitat del segle XVIII s’estaven produint importants 

canvis: en la dècada de 1740 les explicacions mecanicistes estava sent contestada tant en la 

filosofia natural com en la fisiologia, i l’experimentació elèctrica s’estava convertint en una 

important àrea de la investigació científica.                 

Richard Mead ²¹, el metge més eminent de la seva època, serveix per il·lustrar aquestes 

transicions. Descrivia la malenconia com un “tipo de locura... un desorden constante de la 

mente sin fiebre”, i associada amb la “tristeza y miedo”  ²². Afirmava que “una causa frecuente 

es una excesiva intención de la mente y los pensamientos fijos durante mucho tiempo en un 

mismo tema”, i afegeix que “esta intención de la mente, estas ideas fijas, son capaces de 

pervertir las facultades naturales, como observamos a veces en los estudiosos” ²³. Continuà 

dient que la bogeria podia ser de tipus melancòlic o de tipus furiós segons la natura de la causa 

i principalment d’acord amb la propensió natural de la ment del pacient cap a aquesta o l’altre 

passió, i que res altera la ment tant com l’amor i la falsa religió o superstició.   

William Cullen ²⁴, per altra banda, va esdevenir la principal autoritat en l’explicació de la 

malaltia. Va concebre la malenconia dins de la Vesània (desordre de les funcions intel·lectuals), 

una categoria dels desordres nerviosos. Amb ell, la idea d’un estat d’esgotament va començar 

a associar-se a la conducta enèrgica de la persona melancòlica.                          

Fins a què punt la línea descriptiva del síndrome de la malenconia es va mantenir constant o va 

canviar durant el segle XVIII? I com les teories explicatives que he citat va influir en aquests 

canvis? La idea tradicional dels tres tipus de la malenconia es va anar abandonant 

gradualment.     

 

 

²⁰ Cita textual extreta de JACKSON, Stanley W., Historia de la melancolía y la depresión. Desde los tiempos 

hipocráticos a la época moderna. Trad. Consuelo Vázquez de Parga. Madrid: Ediciones Turner S. A., 1986. Pàg. 116. 

²¹ Richard Mead (1673 - 1754), metge anglès de gran importància en la seva època i molt conegut fora de les seves 

fronteres. La seva obra, Short Discourse concerning Pestilential Contagion, and the Method to be used to prevent it 

(1720) va ser d’importància històrica en la comprensió de malalties transmisibles. 

²² Cita textual extreta de JACKSON, Stanley W., Historia de la melancolía y la depresión. Desde los tiempos 

hipocráticos a la época moderna. Trad. Consuelo Vázquez de Parga. Madrid: Ediciones Turner S. A., 1986. Pàg. 119. 

²³ Cita textual extreta de JACKSON, Stanley W., Historia de la melancolía y la depresión. Desde los tiempos 

hipocráticos a la época moderna. Trad. Consuelo Vázquez de Parga. Madrid: Ediciones Turner S. A., 1986. Pàg. 120. 

²⁴ William Cullen (1710 - 1790), metge i químic escocès, va associar el concepte de carga i descàrrega en els cossos 

sotmesos a l’electricitat i ho va aplicar al cervell en el sentit de major o menor energia (excitació o esgotament) 

cerebral. A partir d’això, es va relacionar la malenconia amb un estat de menor energia cerebral, que actualment 

anomenem anergia.   
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La descripció clínica bàsica de la malenconia es va mantenir bastant estable: una forma de 

bogeria i una malaltia crònica sense febre, implicant estat d’aflicció i temor sense causa 

aparent, amb una idea il·lusòria fixa com a tret comú. Gradualment, la idea de malenconia com 

a bogeria parcial va esdevenir un tret essencial.                 

Durant l’auge de la teoria humoral la idea de bilis negra i els vapors humorosos s’associava 

comunament amb referències al pacient com ombriu i trist en el seu estat melancòlic. Després, 

amb el sorgiment de les explicacions mecanicistes, aquestes referències van anar 

desapareixent i la idea d’ensopiment de la circulació va començar a associar-se amb l’estat de 

lentitud i aflicció.                                

Succintament, les explicacions mecanicistes no van tenir un efecte ni important ni durador 

sobre la malenconia. Amb tota la seva influència sobre la terminologia i les formulacions 

teòriques, van deixar el síndrome clínic sense canvi en l’essencial.                    

Durant el Neoclassicisme, la malenconia es va representar com un sentiment de recança 

provocat en l’individu. Les emocions seran el producte obtingut per la contemplació dels 

fenòmens estètics dels objectes artístics, una manera hedonista d’observar la realitat, que 

alhora s’advertirà per mitjà de l’enteniment ja que durant aquesta època s’imposa la raó com a 

veritat i com a principal font de coneixement. Aquest temperament es seguirà representant 

tant a través de la tradicional postura del melancòlic com per les variacions posicionals 

d’aquesta, que faran al·lusió al mateix estat de desolació i abatiment.                           

L’art neoclàssic serà susceptible de produir sentiments en l’espectador; defineix un concepte 

racional i científic de l’ideal estètic basat en l’art grecoromà i alhora introduirà més avançat e 

segle el sentiment com motor per captar la bellesa, apreciada per l’elegància i per una certa 

fredor pròpia de l’estètica cartesiana.                            

El segle XVIII va ser una època en la que es va parlar molt de la malenconia, sobre tot en les 

Illes Britàniques. Era com un complex de trets característics, una coloració de la personalitat 

que estava ben vista per molts i que freqüentment s’adoptava com afectació. Per a molts era 

indicativa d’una ment superior, d’un refinament i de classe social superior; altres, no obstant, 

la sofrien com a malaltia. Molts literats van escriure sobre ella en articles, escrits sobre la salut 

i costums, en novel·les i sobre tot en poesia.                            

La transformació de la malenconia hipocondríaca a spleen ²⁵ havia produït un torrent d’escrits 

mèdics sobre el tema dels estats d’aflicció lleu o de tristesa que estaven acompanyats d’una 

sèrie de queixes físiques. Contra aquest teló de fons, els literats es queixaven de la seva 

tenebrositat, ploraven pel seu destí, trobaven plaer en la seva “superioritat” i s’enorgullien de 

la seva melancòlica ment.  

 

 

 

 

²⁵ La paraula “spleen” denota en anglès melsa, òrgan que segons Hipòcrates secretava l’humor negre relacionat 

amb la malenconia. En francès representa l’estat melancòlic sensa causa definida o d’angoixa vital. El terme va ser 

popularitzat per Charles-Pierre Baudelaire al 1857 tot i que s’havia utilitzat abans, en particular en la literatura del 

Romanticisme. 
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La literatura d’aquest segle ens parla dels “pensament nocturns” i altres meditacions 

tenebroses, dels “viatgers de l’esplín” i de repetides referències del tema de l’aflicció en cartes 

i poemes. Aquesta malenconia connecta amb les produccions de la Weltschmerz ²⁶ del canvi de 

segle i les odes melancòliques dels romàntics de principis del segle XIX.                                  

Un dels autors més importants de mitjans del segle XVIII va ser Philippe Pinel ²⁷. Desacreditava 

que unes determinades causes podien produir determinats tipus de bogeria; pensava que els 

casos de bogeria eren sortides individuals producte d’unes determinades causes excitants 

sobre naturaleses individuals úniques, i que aquestes “causas excitantes” normalment han 

sigut “sentimentos muy vivos de la mente, como una ambición ingobernable o frustrada, el 

fanatismo religioso, una profunda desil·lusión, o un amor desafortunado” ²⁸.                  

Jean-Etienne-Dominique Esquirol ²⁹, deixeble de Pinel, es va oposar a la denominació 

“malenconia” degut a la seva associació amb la bilis negra i la seva utilització en el sentit ampli 

en la llengua vulgar per denotar varis estats de tristesa. La va definir com una “enfermedad 

cerebral caracterizada por delirio parcial crónico, sin fiebre, y sostenido por una pasión de 

caràcter triste, debilitante u opresivo” ³⁰. La seva teoria consistia en que “las pasiones 

deprimentes producen también una lesión parcial del entendimiento”  ³¹ de manera que podien 

aparèixer les idees delirants. Les malalties d’amor, la nostàlgia o la malenconia religiosa 

apareixen esmentades en la seva descripció de la malenconia.                                    

Johann Christian Heinroth ³¹ va realitzar en un esquema sobre el seu “concepte de classe o 

superior”  entre els quals hi estava el de “pertorbacions de l’ànima”, dins de la qual hi havia 

tres ordres: Exaltacions, Depressions i Barreges d’exaltació i debilitat. Dins d’aquestes tres 

ordres incloïa tres gèneres: pertorbacions del temperament, pertorbacions de l’esperit i 

pertorbacions de la voluntat, establint la malenconia com primer gènere en l’ordre de les 

Depressions.  

²⁶ Weltschmerz és un terme encunyat per l’autor alemany Jean Paul usat per expressar la sensació que una persona 

experimenta a l’entendre que el món físic real mai podrà equiparar-se al món desitjat com un ho imagina. Aquesta 

visió pessimista del món va ser àmpliament utilitzada per nombrosos autors romàntics com Lord Byron. El terme 

també és utilitzat per a denotar el sentiment de tristesa quan es pensa en els mals que afligeixen al món.  
                                        

²⁷ Philippe Pinel (1745 - 1826), metge francès, va ser fonamental entre les figures de finals del segle XVIII que van 

dedicar una incisiva atenció a les malalties mentals. Els seus escrits del canvi del segle sobre els desordres mentals 

van ser famosos en la seva època.   

²⁸ Cita textual extreta de JACKSON, Stanley W., Historia de la melancolía y la depresión. Desde los tiempos 

hipocráticos a la época moderna. Trad. Consuelo Vázquez de Parga. Madrid: Ediciones Turner S. A., 1986. Pàg. 142. 

²⁸ Jean-Etienne-Dominique Esquirol (1772 - 1840), psiquiatra francès i deixeble de P. Pinel, va determinar formes de 

la malenconia i alhora va crear el terme “lypémanie” (estat depressiu caracteritzat per una profunda melanconia 

que pot esdevenir en obsessió malaltissa o bogeria depressiva). 

²⁹ Cita textual extreta de JACKSON, Stanley W., Historia de la melancolía y la depresión. Desde los tiempos 

hipocráticos a la época moderna. Trad. Consuelo Vázquez de Parga. Madrid: Ediciones Turner S. A., 1986. Pàg. 145. 

³⁰ Cita textual extreta de JACKSON, Stanley W., Historia de la melancolía y la depresión. Desde los tiempos 

hipocráticos a la época moderna. Trad. Consuelo Vázquez de Parga. Madrid: Ediciones Turner S. A., 1986. Pàg. 145. 

³¹ Johann Christian Heinroth (1773 - 1843), metge alemany, va representar l’escola psíquica que atribuïa únicament 

la bogeria a la debilitat moral i rebutjava tota idea d’una causa física. Va introduir el terme “psicosomàtic” a la 

medicina.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Paul
http://es.wikipedia.org/wiki/Lord_Byron
http://es.wikipedia.org/wiki/Tristeza
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Va esmentar les característiques d’aquesta malaltia afirmant que: “... La persona luego va 

haciéndose gradualmente callada, encerrada en sí, llena de secretos... Se hace tímida y 

miedosa, se aparta de la compañía de sus amigos y relaciones... Se va hundiendo más y más en 

sus lúgubres meditaciones: y de esta manera la enfermedad lo va atrapando” ³². A més, va 

caracteritzar la malenconia d’una altre forma molt novadora: “...Las formas principales de los 

desórdenes de la disposición – locura y melancolía – se diferencian por caracteres totalmente 

diferentes; en la melancolía la disposición ha perdido su mundo, y se convierte en un Ego vacío, 

hueco, que se carcome a sí mismo, mientras que en el caso de la locura, el Ego está desgarrado 

y apartado de sí mismo, y se agita entre las imágenes del sueño i las figuras ilusórias de la 

imaginación...” ³³.                          

Les teories d’Heinroth sobre les causes i la patogènia de la malenconia són extremadament 

difícils de desxifrar i presentar breument. Subratlla la influència de l’herència però també agafa 

en consideració els factors psicològics que van aparèixer i desaparèixer al llarg del segle.                    

Al classificar un artista com melancòlic els primers biògrafs van acceptar implícitament 

l’actitud d’Aristòtil i Ficino sobre que la malenconia era el temperament dels creadors 

contemplatius, conscients de la tènue línia entre la malenconia “positiva” i la malenconia 

“negativa” (clínica). 

A continuació tractaré les quatre “tipologies melancòliques” que l’art, la literatura, la filosofia i 

la medicina van tractar al llarg del segle XVIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

³² Cita textual extreta de JACKSON, Stanley W., Historia de la melancolía y la depresión. Desde los tiempos 

hipocráticos a la época moderna. Trad. Consuelo Vázquez de Parga. Madrid: Ediciones Turner S. A., 1986. Pàg. 149. 

³³ Cita textual extreta de JACKSON, Stanley W., Historia de la melancolía y la depresión. Desde los tiempos 

hipocráticos a la época moderna. Trad. Consuelo Vázquez de Parga. Madrid: Ediciones Turner S. A., 1986. Pàg. 150. 
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2.1. Douce mélancolie 

Les representacions de la malenconia a França van ser poc habituals, gràcies als fullets 

del Saló de la Reial Acadèmia de Pintura i Escultura a París entre 1673 i 1789 s’ha 

observat, en efecte, que s’esmenten dues obres originals titulades “Malenconia”, però 

és només el tipus particular de la douce mélancolie. Dos poemes de l’anglès 

John Milton : L'Allegro i Il Penseroso, van contribuir de manera significativa a l’expansió 

d’una nova connotació positiva de la malenconia:  

<…But hail thou goddess, sage and holy,                                

Hail divinest Melancholy,                                  

Whose saintly visage is too bright                                                

To hit the sense of human sight;                                   

And therefore to our weaker view,                    

O'er-laid with black, staid Wisdom's hue…                            

…And may at last my weary age                              

Find out the peaceful hermitage,                                

The hairy gown and mossy cell,        

Where I may sit and rightly spell                              

Of every star that Heav'n doth shew,                             

And every herb that sips the dew;                                     

Till old experience do attain                               

To something like prophetic strain.                           

These pleasures, Melancholy, give,                                    

And I with thee will choose to live.> ³⁴ 

El poema s’ubica en una escena gòtica on posa accent a la vida d’un estudiant solitari 

el qual invoca un estat d’ànim malenconiós per inspirar als seus futurs versos. Milton 

posa èmfasi en la importància d’aquesta experiència meditativa i la comprensió de la 

natura.                                                        

A França, aquesta noció de la douce mélancolie es va precisar a la fi del segle XVII en el 

Dictionnaire universel  ³⁵ d’Antoine Furetière de 1690, on apareix per primera vegada  

el concepte en el camp dels lexicògrafs abans del seu desenvolupament en el pròxim 

segle. Malenconia ara significava també un somni agradable, un plaer que es troba en 

la solitud, un moment per meditar, per pensar sobre els negocis, sobre els plaers o el 

desgrat, sent els poetes i els amants els protagonistes per excel·lència d’aquesta 

solitud melancòlica. La idea de la douce mélacolie de Furetière  és, sens dubte, l'amor, 

entès com la bella "preocupació", i especifica a més que aquest somni es refereix tant 

al "plaer" com al " desgrat ".          

 

 

 

³⁴ Cita textual extreta de MILTON, John, Milton’s Allegro and Il Penseroso. Londres: David Bogue, 1885. Pàg. 14 – 24. 

³⁵ FURETIÈRE, Antoine, Dictionnaire universel : contenant généralement tous les mots françois, tant vieux que 

modernes & les termes des sciences et des arts. Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1708. 
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En 1771, l'última edició del Diccionari de Trévoux reforçarà aquesta informació 

semàntica: “Il y a une “mélancolie” douce, qui n’est autre  chose qu’une rêverie 

agréable, une “délicieuse” tristesse, s’il est permis de parler ainsi. C’est la situation 

d’une âme qui, en se refussant aux tentations vives qui la fatigueroient, sait se prêter 

aux illusions de sens, & trouver du plaisir dans la méditation même de ce qui cause ses 

peines. Les amans entretiennent leur mélancolie dans la solitude” ³⁶.                            

Denis Diderot, al 1765, va qüestionar la noció douce mélancolie en termes filosòfics 

dins del domini de l’intel·lecte. Va posar èmfasi a la dimensió reflexiva que això 

comportava i incloïa l’àmbit dels sentiments. Per a l’enciclopedista, la malenconia 

s’oposava a l’alegria i la definia com l’ efecte d’una ànima feble i d’òrgans dèbils, però 

alhora l’entenia com una idea de certa perfecció que es delectava en l’exercici de la 

meditació donant facultats a l’ànima sobre la seva existència al mateix temps que li 

robava el desordre de les passions i les temptacions.                            

Al segle XVIII la paraula malenconia veu com el seu camp semàntic s'estén més enllà de 

l'esfera mèdica i de l’ enfocament filosòfic cap a sentiments més subtils. França, que 

sembla haver rebutjat deliberadament les fronteres de l’excés de la malenconia 

furiosa, que en el pròxim punt explicaré, l’utilitza per desenvolupar una iconografia 

original per a aquest nou concepte de “suau malenconia”.                               

El màxim representant d’aquesta vessant melancòlica serà Jean Antoine Watteau, 

sobre el qual van afirmar que “le travail assidu l’avait rendu un peu mélancolique... 

Watteau était d’une constitution faible, avait de l’esprit infiniment, parlant peu mais 

très bien, méditant presque toujours... il était inquiet, toujours mécontent du lui-

même” ³⁷. Watteau va recrear un marc específic per al sentit recentment definit: un 

ambient paisatgístic mundà i no mortal, desolat.                           

Però la dolça malenconia francesa es va concebre a través de personatges galants, 

exclusivament d'una elit, igual que va succeir a Anglaterra. Un exemple d’aquesta 

malenconia pròpia dels amants i poetes seria Mezzetin de Watteau [Figura 19], en la 

que destaca la presència de la figura femenina d'esquenes, que podria significar que 

aquest és l'amor i que el seu sentiment no és compartit. Un altre exemple el trobem en 

el Retrat d’Antoine de la Roque  [Figura 20], que va pintar al seu amic i el seu primer 

biògraf com un personatge de l’elit vestit de l’època i aïllat en la natura. El personatge 

del fons demana silenci al grup de les dones nues que l’acompanyen, mostrant així el 

símbol més essencial de la meditació pròpia de la dolça malenconia. Les deux Cousines 

[Figura 21] també mostra aquest tipus de retir malenconiós que suggereix precisament 

la definició de Furetière. És Watteau l’encarnament de la primera generació de les 

llums?, aquella que volia més llibertat i menys conformisme mental? Aquells que van 

començar a imaginar una nova possibilitat d’acord amb l’home i el món? Es troba en 

aquest pintor l’intercanvi dialèctic entre allò real i allò imaginari?.  

³⁶ Cita textual extreta de Mélancolie, génie et folie en Occident. Galeries Nationales du Grand Palais, Paris (10 

octubre 2005 - 16 gener de 2006) i Neue Nationalgalerie, Berlin (17 febrer - 7 maig de 2006). Sota la direcció de Jean 

Clair. Paris: Gallimard: Réunion des Musées Nationaux, 2005. Pàg. 275. 

³⁷ Cita textual extreta de Mélancolie, génie et folie en Occident. Galeries Nationales du Grand Palais, Paris (10 

octubre 2005 - 16 gener de 2006) i Neue Nationalgalerie, Berlin (17 febrer - 7 maig de 2006). Sota la direcció de Jean 

Clair. Paris: Gallimard: Réunion des Musées Nationaux, 2005. Pàg. 274. 
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La ruptura que proposava Watteau de descobrir en la interpretació de la natura una 

font directa d’idees i imatges capaces de fixar l’experiència viscuda va continuar sent el 

somni d’un petit nombre de persones. En la mesura en que la cultura del segle XVIII va 

voler oferir principis de comprensió (utopia) i principis d’acció va utilitzar formes del 

llenguatge més tradicional; es va optar per l’evolució vers la revolució, per allò social 

vers allò imaginari.                                     

Dos treballs presentats al Saló entre 1757 i 1765, una pintura i una escultura, oferiran 

una representació al·legòrica totalment nova d’aquest concepte delicat, es tracta de La 

Douce Mélancolie [Figura 22] de Joseph Maire Vien i La Douce Mélancolie [Figura 23]  

d’Etienne-Maurice Falconet.                                      

Diderot, al 1756, va descriure la taula de Vien: “MÉLANCOLIE, s.f. C’est le sentiment 

habituel de notre imperfection. Elle est opposée à la gaieté qui naît du contentement 

de nous-mêmes: elle est le plus souvent l’effet de la faiblesse de l’âme & des organes: 

elle l’est aussi des idées d’une certaine perfection, qu’on ne trouve ni en soi, ni dans les 

autres, ni dans les objets de ses plaisirs, ni dans la nature: elle se plaît dans la 

méditation qui exerce assez les facultés de l’âme pour lui donner un sentiment doux de 

son existence, & qui en même temps la dérobe au trouble des passions, aux tentations 

vives qui la plongeraient dans l’épuisement. La “mélancolie” n’est point l’ennemie de la 

volupté, elle se prête aux illusions de l’amour, & laisse savourer les plaisirs délicats de 

l’âme & de sens...” ³⁸. En ambdues obres apareix la figura del colom; és un atribut 

tradicional de la malenconia d'acord amb Cesare Ripa i la seva Iconologia? El colom 

també és l'animal de Venus, podem establir, doncs, aquesta connotació amorosa que 

Furetière va desenvolupar? El colom és alhora un ric atribut amb implicacions 

cristianes. Aquestes dues representacions de la douce mélancolie definitivament 

confirmen una concepció positiva de la malenconia, més fàcilment propensa a la 

meditació introspectiva i la depressió emocional.                               

L’al·legoria de Ripa [Figura 9] va servir com de model al segle XVIII per a gran nombres 

d’obres que portaven aquesta connotació melancòlica, com per exemple l’obra de 

Jean-Baptiste Greuze, que porta el mateix nom que la xilografia [Figura 24] i que 

repeteix el recurs de la ma sostenen la cara. L’època des de Furetière a Diderot, així 

com la de Watteau a Falconet, França desenvoluparà un intent de definició i una 

il·lustració de la malenconia, original, menys dramàtica i més intensament reflexiva i 

additiva. França, de fet, era el país de “l’estudi i la raó" i amb la mateixa facilitat de 

demostrar un estudi de les fortunes iconogràfiques d'aquests dos conceptes en el 

camp de les Belles Arts,  va haver d’analitzar la cognitiva malenconiosa i alhora el plaer 

brillantment desenvolupat per Milton. No obstant això, quan cap al final del segle de la 

Il·lustració es pengi de la foscor, s'oferiran noves figuracions melancòliques que seran 

molt més lacrimals i mòrbides. Significativament, el títol de dues pintures que 

representen la malenconia van ser exhibides al Saló de 1801 per Constance Marie 

Charpentier [Figura 25] i François André Vincent [Figura 26], on observem que ja han 

abandonat l'adjectiu douce (dolça, suau). Per tant, la "malaltia anglesa" trobarà el 

favor dels francesos portant el concepte malencolia cap a la "melsa".  

³⁸ Cita textual extreta de Mélancolie, génie et folie en Occident. Galeries Nationales du Grand Palais, Paris (10 

octubre 2005 - 16 gener de 2006) i Neue Nationalgalerie, Berlin (17 febrer - 7 maig de 2006). Sota la direcció de Jean 

Clair. Paris: Gallimard: Réunion des Musées Nationaux, 2005. Pàg. 279. 



18 
 

Agrupant els tres principals personatges del Saló de 1801, Gros, Vincent i Constance 

Charpentier, aquesta exposició ens porta al cor d'una època i una estètica en que el 

melodrama es posà de moda així com les novel·les angleses, com per exemple les de 

Lewis i Radcliffe. La malenconia es va convertir no només en un element essencial 

d'interès sinó que també es va introduir en la literatura, especialment en la poesia de 

Delille. Més exemples d’aquesta douce mélancolie és l’obra La Mélancolie sur sa toile 

d’origine [Figura 27] de Michel Martin Drolling.                                                                 

A mesura que els anys foscos de la Revolució semblaven deixar enrere el record de la 

seva violència i l'amargor del fracàs , un revés però inseparable del primer moviment, 

estava tenint lloc en les arts i les lletres fent que el Neoclassicisme canviés d’aspecte i 

esperit. Aquesta “invasió fosca”, ja esmentada, no s'ha d'analitzar només com la 

sortida del trauma ocasionat pel terror, si bé és innegable que la caiguda de 

Robespierre va posar "La celebració del mal a l'ordre del dia”. Un exemple d’aquest 

context representat en l’art és el famós quadre Le Serment des Horaces [Figura 28] de 

Jacques-Louis David en el que apareixen les dones malenconioses.                 

A mesura que al 1793 va augmentar el col·lapse del sistema acadèmic que privatitzava 

la jerarquia dels gèneres del seu legítim secular contribuirà alhora a una determinada 

estètica: la relaxació de les antigues línies de demarcació entre la pintura d'història i el 

registre emocional de la seva classe, és a dir, entre la tragèdia i el drama. L'erosió de 

les divisions i de la prohibició finalment es van aprofitar d'un doble fenomen: les 

dificultats experimentades fins 1803 del patrocini oficial i les noves expectatives d'un 

públic a la recerca de calfreds moderns. Les noves imatges fugirien del repertori 

grecollatí a favor de noves tendències, de l'etapa moderna, del retrat íntim i de les 

ruïnes de l'antiga França.                         

Entre els homes d’art que pinten exitosament per capturar l'ànima sense ferir i 

s'obliden de la seva vocació col·lectiva, Pierre-Jean-Baptiste Chaussards, conegut com 

Publicola Chaussards, va ser la ploma més eloqüent. Escriptor, crític d’art i poeta, va 

expressar especialment les tensions i innovacions inherents a la nova pintura. Els 

Salons del “Segle de les Llums” aplicaven una estètica moderant per contrarestar 

l'augment de l’"efecte de la pintura" massa malalta o massa picant, massa àgil o massa 

ambigua. Homes il·lustres com Chaussards creien que l'art havia de parlar amb el propi 

públic i per tant, van lloar la força d'expansió sentimental, la capacitat de la pròxima 

generació per tractar el tema modern i rejovenir el directori anterior que tant marcava 

l’estètica dels Salons; va ser vibrant i moderat com els seus compatriotes Diderot i 

Voltaire.                                                            

És necessari recordar com la representació al·legòrica recompon i reifica el veritable 

contrast amb l'harmonia del símbol, s'ajusta a la visió melancòlica un món ple de 

decadència, d'exili intern i  reconciliació impossible?.                           

L’obra de Charpentier és una característica clau d'aquest temps de canvi. La seva 

melancholy en general va respectar el protocol de la dolça malenconia, heretada de 

Vien i Lagrenée, però va sumar-hi una demacrada introspecció i la representació d’un 

dolor real que accentuava el contrast entre el cos bell, molt blanc i infeliç amb l’ombra 

on dibuixa confusament un desmai, un rierol i un entorn selvàtic, tots els elements 

acordats a la mateixa idea de la presó malenconiosa. Les fonts formals d’aquesta 

bellesa és una lívida ambició de la pintora que pren l’actitud de Camille [Figura 29] d’El 
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jurament dels Horacis de David i alhora segueix la seva tradició de l'estatuària 

funerària. Aquesta postura desplomada i la seva cara dolorosa que semblava de 

marbre romana es va convertir en un model perfecte per a una representació de la 

malenconia. Per altra banda, La Mélancolie de Vincent mostra un gran ventall de 

símbols que li són molt propis com per exemple la tomba, les branques seques i el 

mussol, que ja aparegué a L’Al·legoria de la Nit [Figura 30] de Miguel Àngel a la Tomba 

de Giuliano de’Medici, portant el mateix significat del somni o de la mort. Aquesta 

obra anuncia la cruel sensació que l’amor perpetua en l’ànima sent el mussol l’únic 

testimoni d’aquesta escena de silenci. Però és cert que els crítics van coincidir en 

pensar que aquesta atmosfera s’acostava més a la del somni i encara seria més 

adequat atribuir aquesta tristesa i dolor als plaers de la malenconia.                            

Un altre exemple de la “suau” mélancolie la trobem en la taula de Louis Lagrenée, La 

Mélancolie [Figura 31].                                                        

La douce mélancolie va desenvolupar un altre vessant: la del paisatge, que 

posteriorment va esdevenir el leit motiv del Romanticisme. La presència de les ruïnes 

en un paisatge desolat exaltava la malenconia, convidava a meditar sobre la fugacitat 

del pas del temps, i per altra banda, es representava l'àmbit semàntic d’aquesta "dolça 

malenconia" com un espai de somni al plaer o desplaer i com a lloc preservat als 

amants i poetes. Aquests paisatges anuncien l'esperit romàntic, la seva fascinació per 

la combinació de la naturalesa amb l'home i el seu amor per explorar les profunditats i 

els contradictoris sentiments humans mostrant d’aquesta forma una fusió de plaer i 

dolor. Un exemple d’aquesta “malenconia paisatgística” on el sublim adquireix forma 

la trobem en l’obra de Jacques Sablet, Élégie romaine (Double portrait au cimetière 

protestant de Rome) [Figura 32].                               

Aquesta vessant melancòlica té a veure amb que a la meitat del segle es va marcar un 

gir artístic bastant brusc lligat al descobriment de les ciutats sepultades de l’Antiguitat 

al mateix temps que es va publicar la gran obra de l’art neoclàssic: Geschichte der 

Kunst des Altertums (Història de l’Art de l’Antiguitat), de J. J. Winckelmann. Aquest 

prestigi de Roma resultà l’èxit internacional de l’arqueologia descoberta per les 

generacions precedents; és una conseqüència directa del moviment de les llums. A 

l’hora de mantenir-se la creença en la unitat de l’esperit humà es consideraran els 

sistemes que han triomfat amb la finalitat d’extreure ensenyances i regles per a l’acció.  

Però aquestes ruïnes també tenien una doble vessant: representaven una visió 

melancòlica d’un món ple de decadència, esdevenia una al·legoria de l’exili intern, de 

la introspecció, del dolor, “un tipus de plaer que ve de sentir la nostra misèria”, com va 

dir Diderot.                                                                 

El paisatge resumeix aquesta associació de les ruïnes amb la sensació melancòlica i 

l’efecte inexorable del temps, la decadència gradual. Una visió més àmplia sorgirà 

quan al 1780 Immanuel Kant ³⁹ va proposar la identificació del concepte “malenconia” 

amb el del sublim a partir de l’adaptació de la tesi d’Edmund Burke sobre allò bell i 

sublim; Kant va comparar acadèmicament els diversos temperaments amb aquests dos 

conceptes.  

³⁹ KANT, Immanuel, Lo bello y lo sublime. La paz perpetua. Traduccions d’Ángel Sánchez Rivero i Francisco Rivera 

Pastor. Buenos Aires: Espasa-Calpe, 1946. 
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Per a ell, el sublim era el plaer i la por alhora mentre que la malenconia preferia la nit, 

tot allò que sorprèn l’ànima. Per al filòsof alemany la malenconia era la més sublim 

dels sentiments humans. Per altre banda, la definició de Burke del sublim com un 

sentiment de terror sense l’existència reial de perill va invitar a molts escriptors a 

l’abandonament de l’auto-control, de forma que el desordre i la incoherència  es van 

convertir en qualitats positives necessàries per a la creació artística. Apareix, doncs, el 

culte al geni, a la creació d’un art sublim, creació completa a través d’un procés de la 

ment humana plena de contradiccions, impulsos i imprecisions que obra una finestra a 

altres móns no abans somiats ni imaginats en els que existeix una raó en la bogeria.                 

Un personatge que cal destacar en el món melancòlic és Safo de Lesbos, la " desena 

musa"  cantada per Plató i l’heroïna negre d’Ovidi, que al segle XVIII va ressorgir com a 

personatge important en l’àmbit artístic. La poesia dibuixa una dona lliure, perseguida 

per calúmnies fins i tot després d’haver-se, suposadament, suïcidat. Per tant, no és 

casualitat que la seva iconografia conegués en la Revolució francesa un auge 

excepcional. Després d'una vida de decepcions i llibertinatge, el seu prestigi va 

augmentar en un moment en que la pintura francesa estava buscant un futur diferent, 

i una mostra d’això és la pintura que Jean-Joseph Taillasson va exhibir al Saló de 1791, 

Sapho se précipitant à la mer [Figura 33], que presenta els símptomes clàssics de la 

melsa. Influït per Caravaggio i per la literatura romàntica anglesa de Thomas Grey i 

Edward Young, el van portar a experimentar a mitjans de la dècada de 1770 una 

pintura macabra  empenyent el drama a extrems inesperats.                              

Una altra mostra de la importància que va adquirir aquesta figura de l’Antiguitat en el 

segle XVIII es pot apreciar en l’obra de Jean Antoine Gros que porta el mateix títol que 

la taula de Taillasson [Figura 34]. L’auge d’aquesta poetessa grega va perdurar segles 

posteriors com podem veure en Sapho [Figura 35] de Théodore Chassériau, en Sapho 

[Figura 36] i La mort de Sapho [Figura 37] de Gustave Moreau sent aquesta última 

representació acompanyada per un colom, au associada a la mort com ja he esmentat. 

Com podem observar, aquesta vessant “dolça” va prevaler a França... Com a 

conseqüència de les limitacions “il·luminades”?. 
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2.2. Malenconia furiosa 

La “malenconia furiosa” podria definir-se com a el procés mental de la bogeria.                       

Des del Classicisme, la bogeria es va veure com una malaltia que provocava estats 

irracionals de l’individu a causa de la bilis negra però durant aquest període la 

medicina va concebre la bogeria com una malaltia produïda pel cervell que provocava 

al·lucinacions i estats irracionals a causa del seu allunyament de la raó.                   

Aquests processos mentals que es donen en l’home seran interpretacions inconscients 

de la realitat de les que el subjecte n’és conscient. És en aquest punt on començarà a 

jugar un paper important la creativitat de l’artista en la bogeria sent la creativitat un 

procés mental inconscient i alhora conscient. El procediment inconscient ve donat per 

l’anomenada inspiració, que genera una idea o reinterpretació d’allò que l’artista ha 

percebut mentre que l’estat conscient  serà la forma en que plasmarà aquesta                     

idea. D’aquesta forma es pot apreciar la relació entre bogeria i creativitat.    

Anne Charles Lorry al 1765 va introduir el concepte “malenconia nerviosa” posant en 

perill la tradicional teoria humoral i contribuïnt a desenvolupar un nou sentit de la 

paraula. Els metges anglesos i francesos del segle XVIII estaven molt interessats per la 

depressió relacionada amb el suïcidi, paraula utilitzada per primera vegada a França al 

1737 per Y. Pelicier. A Anglaterra es parlava de melancholy (Robert Burton, 1621), de 

l’spleen (Richard Blackmore, 1725), o de l’english malady (Georges Cheyne, 1733); 

mentre que a França trobàvem els termes nostalgie (Johannes Hofer, 1688), affection 

vaporeuse (Joseph Raulin, 1758; Pierre Pomme, 1763) o mélancolie (C. Andry, 1785).                

A. C. Lorry va reconèixer dos tipus de malenconia: una com a conseqüència de les parts 

sòlides: mélancholie nerveuse, i l’altre originària en els humors: mélancolie humorale. 

Aquesta última podia donar lloc a la histèria, és a dir, a la hipocondria. Tot i que va 

designar una etiologia física a la malenconia a vegades es va contradir a l’hora de citar 

l’important paper de l’angoixa i la por en aquesta malaltia.                                                  

Es crearan obres en les que per primer cop s’apreciarà els processos mentals generats 

per les al·lucinacions, les percepcions inconscients o la bogeria. Els màxims 

representats seran William Blake, Johann Heinrich Füssli o Francisco de Goya, que ens 

mostren la personificació de l’inframón propi dels visionaris associats a la bogeria com 

evidència de l’existència d’un caràcter irracional en l’individu, com per exemple en Le 

Silence [Figura 38] de Füssli.                                                                        

La bogeria es va veure en aquesta època com un allunyament de la raó i un seguiment 

de l’obscurantisme que produïa les més colpidores al·lucinacions i estats irracionals.                     

Johann Heinrich Füssli [Figura 39] és un dels autors d’aquesta “obscura vessant 

melancòlica” com podem veure en la composició anomenada "malenconia" [Figura 40] 

en la que representa Ugolino assegut en un tron amb la mirada fixa cap a l’espectador 

flanquejat per l'angoixa i el terror. Inspirat pel poema de John Milton, Il Penseroso,  

aquesta taula va conèixer molts clixés de la malenconia, incloent fins i tot el 

canibalisme en les figures del Comte Ugolino i el seu fill. Aquest poema, escrit en 1631 

i publicat en 1645, era una invocació a la malenconia associada als plaers de la vida 

meditativa. Va tenir una influència considerable al segle XVIII i principis del 

Romanticisme. 
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Füssli va realitzar una composició [Figura 41] per L’Essai sur la physiognomonie del 

teòleg protestant, escriptor i filòsof Johann Caspar Lavater i el pintor Thomas Holloway 

per l'edició anglesa de 1792, la qual Lavater va descriure: “La richesse de cette 

composition ne lui ôte rien de sa simplicité. C’est un Chevalier qui vient d’assassiner sa 

maîtresse. Enchaîné par les remords de sa conscience, accusé par la présence de sa 

victime, il déplore sa fureur, mais ne s’en repent pas; il la déteste, et s’en applaudit 

encore. Un caractère de cette force étoit capable de commettre de sang-froid un crime 

prémédité. Avant de s’y livrer, il ne l’envisageoit pas dans toute sa noirceur; et même 

après le coup fatal, il n’en sent pas encore toute l’enormité” ⁴⁰.                             

Un dels temes més rellevants i relacionats amb la malenconia va ser el món oníric, 

món que va representar Füssli en molts dels seus quadres com podem veure a La 

pesadilla [Figura 42] i Der Nachtmahr [Figura 43]. En aquest pintor podem veure l’inici 

d’una època de l’art en la que les figures representades remeten imperiosament a la 

consciència singular de l’artista. Igual que succeeix en molts dels quadres que tenen 

com a tema la malenconia, Füssli concep una lectura de l’obra que buscarà suport en 

allò que la tradició literària i mèdica deia sobre el malson; conjetura que ve dictada per 

textos literaris les indicacions del qual reprodueixin fidelment al famós John Milton. 

Igualment va il·lustrar Paradise Lost (1667) a través de l’obra The Sheperd’s Dream 

[Figura 44]. A través d’aquestes obres de vessant més tenebrista observem la 

importància cabdal que va exercir el poeta i assagista anglès, que a través dels seus 

poemes va associar la “malenconia furiosa” amb els plaers de la vida meditativa. Va 

ajudar alhora a que durant un segle la connexió entre reflexió, soledat i delit per la 

natura i la malenconia es cristal·litzés en les ments dels artistes i intel·lectuals de 

l’època.                                 

Jean Starobinski afirma que es va produir una “reconciliación con la sombra” ⁴¹ al 1791 

quan Goethe en Beiträge zur Optik (1791 - 92) va teoritzar sobre la llum i el color, ideal 

on el color esdevé la polaritat entre la llum i l’obscuritat, el subjecte i l’objecte, i que 

s’estén a l’univers moral. No solament assistim aquí al retorn de l’ombra sinó a la 

proclamació de l’obscuritat com font universal: la llum és un brot secundari i la lluita 

entre els oposats suscita la bellesa del món. L’home posseeix les seves tenebres 

interiors i quan aquest llança la seva mirada sobre el món, quan el contempla i el 

compren, es converteix en el sí de la natura, en el creador d’una segona natura. 

Aquesta fe en la fecunditat de les tenebres i en l’antagonisme creador, aquest recurs 

de la polaritat apareix al mateix any en l’obra de William Blake, en la que  la bogeria va 

renéixer i sorgir amb furia en la mesura que la raó lliura a la fantasia del seu 

sometiment. Una mostra d’aquest nou protagonisme obscur és la famosa The House of 

Death [Figura 45], on trobem clarament subjectes miltonians ja que va il·lustrar les 

línies de Paradise Lost.  

 

⁴⁰ Cita textual extreta de Mélancolie, génie et folie en Occident. Galeries Nationales du Grand Palais, Paris (10 

octubre 2005 - 16 gener de 2006) i Neue Nationalgalerie, Berlin (17 febrer - 7 maig de 2006). Sota la direcció de Jean 

Clair. Paris: Gallimard: Réunion des Musées Nationaux, 2005. Pàg. 308. 

⁴¹ STAROBINSKY, Jean, La posesión demoníaca: tres estudios. Versió espanyola de José Matías Díaz. Madrid: Taurus, 

1975. Pàg. 95 - 100. 
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Fins i tot, Blake va il·lustrar els famosos poemes ja esmentats del melancòlic anglès: 

L’Allegro i Il Penseroso amb l’obra anomenada Melancholy [Figura 46] en el llibre 

d’il·lustracions Milton: A Poem, i l’obra The Spirit of Plato [Figura 47], entre altres. 

Johan Tobias Sergel és un dels altres autors representants d’aquesta vessant 

melancòlica. Dos anys després de la seva crisi depressiva va realitzar una sèrie 

anomenada Histoire d’un homme dans les premiers accès d’hypocondrie al 1795. 

Sergel va utilitzar aquests dibuixos a ploma i aiguada com a mitjà per representar la 

seva angoixa d’una forma radical i alhora universal donant com a resultat un símbol de 

la condició humana en lloc d’un testimoniatge estrictament individual. Un exemple 

d’aquesta mélencolie furieuse el trobem en els dibuixos Accablé de désespoir [Figura 

48], que ens apropa a Goya.                              

Francisco de Goya [Figura 49] va ser un clar exponent de la representació de la 

malenconia sobresortint-se sobretot en aquest camp més “obscur”. Un exemple de les 

diferents vessants de la malenconia que va tractar Goya és el retrat de Gaspar Melchor 

de Jovellanos [Figura 50] en el que apareix el ministre en la típica postura melancòlica. 

Era poc freqüent en la iconografia del poder emetre la imatge de l'activitat de l'accídia 

o la meditació però en aquest cas, Goya el va voler representar com un home de 

lletres possiblement afectat pel context històric en que va viure. Aquestes 

representacions que revivien la tradició de l’heroi malenconiós, home de superior 

coneixement que l’elevava sobre la resta de la humanitat, van ser molt freqüents en 

l’època com podem veure en els retrats de Joshua Reynolds [Figura 51], [Figura 52], 

[Figura 53], [Figura 54], de Gilbert Stuart [Figura 55], de Johann Heinrich Wilhelm 

Tischbein [Figura 56] o d’ Alexander Roslin [Figura 57].                                 

El propi Gaspar Melchor de Jovellanos va escriure poemes melancòlics que 

preconitzaven la poesia preromàntica a Espanya, poemes que Goya va conèixer. Tipus 

de poesia que va exercir un gran atractiu sobre l’artista, atmosfera melancòlica amb la 

que va començar a pintar el cartró La cita [Figura 58] en la que observem la clara 

iconografia de la malenconia de la trista meditació.                      

Un altre exemple, ja en la vessant més afina a la malenconia furiosa és l’estampa que 

porta el títol de El sueño de la razón produce monstruos [Figura 59]. Aquest gravat 

incorpora tots els excessos de la Il·lustració, les seves esperances i també les seves 

contradiccions. Hi ha un somni malenconiós o es contradiu amb la idea de la 

malenconia esdevenint el seu final? Hi ha la necessitat de despertar de la consciència 

en la gènesi de la melsa?. L’historiador Folke Nordström ⁴² defensa que aquest Capritx 

representa la malenconia a través dels animals nocturns i de la seva actitud simbòlica.                   

La imatge d’aquest home que somia a partir del qual emergeixen extraordinaris 

monstres de la seva ment és una metàfora gairebé perfecta per a la malenconia. 

Aquesta visió del somni també estava profundament arrelat en la literatura espanyola 

ja amb les obres de Calderón de la Barca o Quevedo.      

Per altre banda, la imatge de Saturn devorant als seus fills és fonamental per a la 

problemàtica melancòlica, tal i com he esmentat i tal com mostra l’obra de Goya 

[Figura 60], que segueix tota una tradició artística. La malenconia esdevé un fill de 

Saturn.  

⁴² NORDSTRÖM, Folke, Goya, Saturno y la melancolía: estudios sobre el arte de Goya. Traducció de Carmen Santos. 

Madrid: Visor, 1989. Pag. 262. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Heinrich_Wilhelm_Tischbein
http://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Heinrich_Wilhelm_Tischbein
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Com a mirall, el mateix déu és una contemplació melancòlica de la seva pròpia creació 

i li exaspera boig. La destrucció de la seva raça és la solució a la seva ràbia. La 

proximitat de Satanàs i Saturn en el món mitològic i bíblic va fer encara més confús, o 

més ric, la personalitat d'aquest déu. Cornelius Agrippa, famós escritpor, filòsof i 

metge del segle XVI, va distingir tres diferents classes de geni: la imaginació 

(Imaginatio), la raó (Ratio) i la ment (Mens), les tres sota la influència de Saturn i el seu 

“furor melancholicus” ⁴³. Van ser els neoplatònics florentins els que van introduir el 

concepte més optimista de Saturn i el seu “furor melancòlic”, aquells la imaginació 

dels quals és més forta que la ment o la raó.  

Saturn i la malenconia van ser aspectes reals per a Goya: simbolitzaven les forces 

destructives de la vida alhora que es genials, vellesa, malaltia i aïllament al temps que 

el geni creatiu de l’artista. Un altre exemple de la ma de Goya és el quadre anomenat 

Las viejas [Figura 61], que també pertany a un període turbulent de la historia 

d’Espanya. La iconografia es basa en les al·legories proposades per Cesare Ripa en la 

seva Iconologia on el mirall reflecteix la imatge inevitable de la veritat i de la mort. 

L’artista més il·lustre que representà la vessant melancòlica de la bogeria va ser Franz 

Xaver Messerschmidt. L’escultor va patir en les seves pròpies carns la “malaltia“ 

provocant-li il·lusions paranoiques. Va fer un ampli estudi sobre les proporcions de les 

ganyotes entre les quals trobem la pertorbació i la bogeria com a protagonistes [Figura 

62], [Figura 63], [Figura 64].                               

Un dels personatges més importants dins d’aquesta vessant melancòlica és Samuel 

Johnson ⁴⁴ [Figura 65]. En els seus escrits apareix el terme melancholy com una 

“especie de locura en la que la mente está siempre fija en un tema”, i una 

“enfermedad, que se supone que proviene de una redundancia de bilis negra, pero 

parece más bien que viene de que la sangre se hace demasiado pesada y viscosa...” ⁴⁵. 

També va utilitzar el terme melancholy per a referir-se a un dels temperaments: el 

trist, pensatiu i descontent.  La seva recorrent atenció a les seves pròpies funcions 

mentals i altres preocupacions per la malenconia van esdevenir aspectes fonamentals 

de la seva obra literària. És d’especial interès l’ús que Johnson fa del terme depressió, 

que fins el segle XVIII no havia trobat lloc en els escrits sobre la malenconia i l’aflicció, i 

Johnson és un dels més importants en aquesta naixent tendència. Va influir 

essencialment en aquesta inclinació que portaria a que la depressió desplacés 

pràcticament la malenconia en la literatura sobre els estadis d’aflicció. 

 

 

 

⁴³ AGRIPPA VON NETTESHEIM, Heinrich Cornelius, De occulta philosophia. Graz: Akademische Druck, 1967. 

⁴⁴ Samuel Johnson (1709 - 1784), més conegut com Dr. Johnson, va ser una de les figures literàries més importants 

d’Anglaterra. Els seus contemporanis el van descriure com un home que sofria trastorns obessius-compulsius i que 

tendia al que llavors anomenaven malenconia. 

⁴⁵ Cita textual extreta de JACKSON, Stanley W., Historia de la melancolía y la depresión. Desde los tiempos 

hipocráticos a la época moderna. Trad. Consuelo Vázquez de Parga. Madrid: Ediciones Turner S. A., 1986. Pàg. 137. 
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2.3. La Malenconia religiosa 

Què era la malenconia per aquells que la patien? Com descrivien les seves 

experiències? El primer d’aquests relats va aparèixer a A Discrouse Concerning Trouble 

of Mind, and the Disease of Melancholy de Timothy Rogers ⁴⁶, on narra el seu propi 

cas. No va donar una clara descripció de la malenconia però sempre va deixar ben clar 

que els trets fonamentals d’aquesta era la tradicional por i tristesa, i destacava que era 

una malaltia crònica que tenia com a característiques l’insomni i el deliri o el 

pensament pertorbat. Un tema que repeteix en el seu tractat és que l’ànima es veu 

abandonada amb la implicació de que Déu s’ha allunyat d’ella desemparant-la a la seva 

pròpia soledat, pena i desolació.  

L’abandonament espiritual va aparèixer amb el significat d’”abandonament de l’home 

pel Senyor” com un estat de desolació que significava una “percepción de la ausencia 

de Dios en su realidad”, que contrastava amb la desesperació, que significava “una 

pérdida de Dios como si no fuera nada” ⁴⁷.  

Rogers va seguir utilitzant residus de la tradicional teoria humoral de tal manera que fa 

pensar que seguia tenint sentit tant per a ell com per als lectors de la seva època. 

Quan es referia a l’”humor negre” sembla estar al·ludint a la bilis negra i es refereix a 

ella quan afirma que els pensaments pertorbats del melancòlic no són simples 

fantasies o imaginacions sinó que la seva “...Desordenada fantasía [es] uno de los 

tristes efectos que produce el humor negro que vicia les espíriuts naturales” ⁴⁸. Assigna 

a Déu un paper important en aquesta malaltia i considera al pacient pecador. Per tant, 

la malaltia esdevé un càstig per aquestes infraccions.                           

Fa èmfasi en que la malenconia és una malaltia que es produeix per causes naturals 

considerant alhora importants els factors sobrenaturals de la forma de Déu com causa 

última que fa ús de factors naturals com fonts immediates per castigar o provar a la 

persona pertorbada. La preocupació de Rogers pels factors religiosos fa pensar que 

molts en el seu temps qualificaven la seva malaltia com malenconia religiosa. Burton, 

en el seu extens capítol sobre aquesta, la veu com una de les dues categories de 

l’”Amor-Malenconia” amb Déu com objecte d’amor ⁴⁹. 

 

 

 

 

 

 

⁴⁶ Timothy Rogers (1658 - 1728), ministre inconformista anglès, va ser conegut per la seva obra A Discourse 

Concerning Trouble of Mind, and the Disease of Melancholy (1691) on es va posar com exemple de pacient que 

sofria pertorbacions mentals i malenconia. 

⁴⁷ Cita textual extreta de JACKSON, Stanley W., Historia de la melancolía y la depresión. Desde los tiempos 

hipocráticos a la época moderna. Trad. Consuelo Vázquez de Parga. Madrid: Ediciones Turner S. A., 1986. Pàg. 128. 

⁴⁸ Cita textual extreta de JACKSON, Stanley W., Historia de la melancolía y la depresión. Desde los tiempos 

hipocráticos a la época moderna. Trad. Consuelo Vázquez de Parga. Madrid: Ediciones Turner S. A., 1986. Pàg. 129. 

⁴⁹ BURTON, Robert, Anatomía de la melancolía. Op. Cit. pàg. 866 - 971. 
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No obstant, el llibre de Rogers s’erigeix com una confrontació i instrucció per aquells 

que patien de malenconia i utilitza la seva pròpia experiència com exemple. Gran part 

del seu missatge sembla haver sigut: “No desesperéis. Tened fe... También vosotros 

podéis recuperaros con la ayuda de Dios, y quizá con la intervención de Cristo” ⁵⁰.  

Un altre víctima de la malenconia religiosa va ser William Cowper ⁵¹, que va deixar una 

extensa referència sobre la seva malaltia a Memoir of the Early Life of William Cowper. 

Igual que Rogers, Cowper es veia com a pecador i culpable i creia que la seva malaltia 

era un càstig de Déu. Estava aclaparat per la desesperació, convençut de que era 

culpable d’un pecat imperdonable, tenia pensaments obscurs i horribles visions, i 

estava “...abrumado por la desesperación...” ⁵².  

Aquestes dues obres de Rogers i Cowper pertanyen a una època en que Gran 

Bretanya, com ja he dit, sembla haver estat especialment sensibilitzada i interessada 

per la malenconia i els temes relacionats amb ella, junt amb la utilització d’aquest 

tema en molta de la literatura de l’època i l’aparent alta incidència d’estat melancòlics 

lleus que estaven inclús de moda.                                

A partir del segle XVII i freqüentment en paral·lel a la histèria, la hipocondria es va 

denominar “vapors” o “esplin” però moltes vegades també malenconia. És en el “Segle 

de les Llums” quan el terme malenconia es va utilitzar també per a referir-se a la 

malenconia-malaltia, entesa com una forma de bogeria. Tant Rogers com Cowper 

corresponen a esquemes àmpliament associats amb la malaltia tradicionalment 

coneguda com malenconia, és a dir, com una de les formes clàssiques de la bogeria.   

El ja citat Johann Christian Heinroth va ultimar el seu estudi sobre el gènere 

melancholia amb breus referències a la malenconia religiosa com una “subespècie de 

la malenconia” ⁵³.                              

Quasi en totes les èpoques han hagut casos de pertorbacions mentals explicades com 

un càstig per els pecats. Déu o el ser sobrenatural enviava l’estat angustiant al sofrent 

com a càstig pels seus pecats o per no haver-se penedit d’ells degudament. Una 

variació sobre aquest tema incorpora la idea de que el déu utilitzava la malaltia com a 

mitjà per a millorar a la persona fent-la purgar així les seves culpes i d’aquesta forma la 

malaltia podia ser alhora un signe de pecat, un càstig per les infraccions i un vehicle 

d’expiació del pecat. Una altre variant suposa que el sofrent, degut als seus excesos, 

ha perdut la protecció de l’ésser suprem, qui a causa d’això “permet” a algun diable o 

al Dimoni afligir-lo amb la malaltia. Un altre versió era que l’ésser suprem enviava la 

malaltia a una persona bona per provar la seva bondat o com a forma de temptar la 

moral del creient en la temptació.                              

⁵⁰ Cita textual extreta de JACKSON, Stanley W., Historia de la melancolía y la depresión. Desde los tiempos 

hipocráticos a la época moderna. Trad. Consuelo Vázquez de Parga. Madrid: Ediciones Turner S. A., 1986. Pàg. 131. 

⁵¹ William Cowper (1731 - 1800), poeta anglès, va sofrir períodes de severa depressió, i encara que va trobar refugi 

en el Cristianisme evangèlic, la font dels seus himnes, sovint va experimentar dubtes i temors de que estava 

destinat a la condemna eterna.  

⁵² Cita textual extreta de JACKSON, Stanley W., Historia de la melancolía y la depresión. Desde los tiempos 

hipocráticos a la época moderna. Trad. Consuelo Vázquez de Parga. Madrid: Ediciones Turner S. A., 1986. Pàg. 131. 

⁵³ HEINROTH, Johann Christian, Textbook of Disturbances of the Soul and Their Treatment. I vol. Op. cit. pàg. 194. 
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Les preocupacions religioses van venir amb la malenconia malaltia quedant 

evidenciada en la historia de l’entusiasme o il·luminació entre els segles XVI i XVIII. El 

significat original d’aquesta paraula era la de “ser posseït per un déu” o “possessió 

divina”, o que a la persona posseïda se li havia entrat en ella l’esperit, el saber o el 

poder d’un déu, d’aquí l’expressió il·luminació o inspiració divina.                      

L’entusiasme representava un revivalisme, una reafirmació de la puresa de les 

creences i les costums religioses que els seguidors devien aconseguir, freqüentment en 

associació amb profecies i a vegades acompanyades de l’èxtasi. Aquests religionistes 

pretenien haver rebut la inspiració divina i s’autoapuntàven a la categoria de 

l’entusiasme, però poc a poc, aquesta etiqueta va convertir-se en quelcom negatiu. 

Criticats per alguns com víctimes d’una possessió demoníaca i en ocasions qualificats 

d’histèrics i “entusiastes”, va arribar un moment en que van ser “diagnosticats” 

freqüentment com malalts de malenconia, sent les seves creences i conductes 

entusiastes símptomes d’aquests desordre. Dels escrits mèdics i les seves disperses 

referències a la profecia i l’endevinació com reflex dels deliris del melancòlic, aquells 

que discutien les creences desviacionistes d’entusiastes i sectaris van portar les seves 

opinions al terreny de la controvèrsia religiosa tractant d’explicar aquestes creences 

com símptomes d’un desordre melancòlic. El ja citat Burton és fonamental en aquesta 

transició a l’incloure l’entusiasme entre les formes de la malenconia religiosa per 

excés.                                   

En la segona meitat del segle XVII i en el XVIII, el diagnòstic de malenconia religiosa 

com explicació de l’”entusiasme” i altres preocupacions van continuar en actiu però 

amb el pas del temps va anar augmentant el rebuig a les creences i pràctiques 

màgiques i va anar disminuint la fe en l’Infern i els poders de Satanàs, al menys entre 

les classes educades, abandonant d’aquesta forma les explicacions sobrenaturals en 

benefici de les naturals basades en teories psicològiques i mèdiques de l’època.                     

La tendència que havia cristal·litzat Burton en la seva Malenconia religiosa continuava 

servint a les preocupacions i els atacs a aquells entregats a experiències religioses 

atípiques. Explicaven molts d’aquests fenòmens com aspectes de desordres mentals, 

especialment de la malenconia, tal i com va fer Timothy Bright a A Treatise of 

Melancholie ⁵⁴.           

Durant el segle XVIII, no obstant, va haver un gir cap a un nou diagnòstic, el de la 

mania, bogeria i demència, disminuint els diagnòstics de la malenconia.             

Richard Blackmore ⁵⁵ en la seva secció sobre la malenconia parla sobre la “malenconia 

religiosa” però de forma diferent a l’habitual. No es tractava de discutir un diagnòstic 

que pogués explicar l’”entusiasme” de la persona o un altre conducta religiosa atípica, 

ni concebia la malenconia supersticiosa com Burton.  

 

 

⁵⁴ BRIGHT, Timothy, A Treatise of Melancholie. Containing the cavses thereof, & reasons of the strange effects it 

worketh in our minds and bodies: with the phisicke cure, and spirituall consolation for such as haue thereto adioyned 

an afflicted conscience. Londres, Thomas Vautrollier, 1586. Pàg. 90. 

⁵⁵ Richard Blackmore (1653 - 1729), poeta, escriptor religiós i metge anglès, va rebutjar la teoria dels quatre humors 

i va defensar que l’ observació i experiència del metge han de tenir prioritat sobre l’ideal aristotèlic o lleis 

hipotètiques. 
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Per a ell, aquesta era una variant de la tendència del melancòlic a preocupar-se per un 

tema determinat. S’oposa, per tant, a que a aquests desordres es denominin “bogeria 

supersticiosa” i a la idea de que la religió pogués ser la causa d’aquest efecte.                        

Més avançat el segle XVIII, la malenconia religiosa va ocupar un lloc relativament 

estable com un dels subtipus de la malenconia. François Boissier de Sauvages ⁵⁶ va 

parlar sobre aquests tipus de malenconia establiint-la com una tristor profunda en que 

s’experimenta la por del judici diví i la necessitat del seu perdó. En contrast amb els 

homes realment pietosos, els melancòlics no coneixen la religió vertadera i eren 

insegurs, supersticiosos, constantment atemorits i reduïts a la desesperació. Per altra 

banda, va tractar la malenconia entusiasta considerant aquests com enganyats.                   

Una perspectiva diferent la trobem a Domestic Medicine de William Buchan ⁵⁷, que no 

mencionà la malenconia religiosa com un tipus de malenconia però inclou “ideas 

lúgubres y erróneas de la religión” ⁵⁸ entre les causes possibles d’aquesta malaltia. Una 

de les categories d’aquestes “causes generals” són les passions, on tractà l’ira, la por, 

la recança, l’amor i la malenconia religiosa, sobre la que diu: “...Es una gran pena que 

la religión se pervierta de este modo hasta convertirse en causa de los mismos males 

que estaba designada a curar...” ⁵⁹.                                

Johann Christian Heinroth, per la seva banda, va incloure la malenconia religiosa entre 

les “subespècies, variacions i modificacions de la malenconia”. Afirmava que aquesta 

no es diferencia de la malenconia pura en cap altre aspecte excepte quan anava 

acompanyada d’una tendència al suïcidi o al crim.  Al contrari que W. Buchan, Heinroth 

va raonar el següent: “...El sentimiento religioso verdadero nunca acaba en melancolía 

religioso, bien al contrario, ofrece protección para este y para cualquier otro estado 

morboso de la psique... La vida mundana, los errores terrenos, hundirse en el cenegal, 

hasta que despierte la voz de la conciencia, que produce terror en el espíritu y 

termperamento degenerados, son la causa de la melancolía religiosa. Una vida hecha 

de excesos, una fuerza vital agotada, la devoción  a todo tipo de pasiones, un delito o 

una serie de ofensas graves, he aquí el muladar cuyo sedimento es ahora devuelto a la 

superfície por la tormenta... La melancolía religiosa es causada por un alma 

perturbada... No son en realidad sentimientos sino altos y bajos de la imaginación 

torturada de un corazón impuro hundido en la vida mundana y en su propia vida....” ⁶⁰. 

⁵⁶ François Boissier de Sauvages (1706 - 1767), metge i botànic francès, va seguir les idees religioses de Thomas 

Willis i de Robert Burton. 

⁵⁷ William Buchan (1729 - 1805), metge escocès, va ser famós per la immensament popular Domestic Medicine 

(1769), que es va traduir a molts idiomes i amb la que va voler apropar la medicina a un ús més popular i útil. 

⁵⁸ Cita textual extreta de JACKSON, Stanley W., Historia de la melancolía y la depresión. Desde los tiempos 

hipocráticos a la época moderna. Trad. Consuelo Vázquez de Parga. Madrid: Ediciones Turner S. A., 1986. Pàg. 309. 

⁵⁹ Cita textual extreta de JACKSON, Stanley W., Historia de la melancolía y la depresión. Desde los tiempos 

hipocráticos a la época moderna. Trad. Consuelo Vázquez de Parga. Madrid: Ediciones Turner S. A., 1986. Pàg. 309. 

⁶⁰ Cita textual extreta de JACKSON, Stanley W., Historia de la melancolía y la depresión. Desde los tiempos 

hipocráticos a la época moderna. Trad. Consuelo Vázquez de Parga. Madrid: Ediciones Turner S. A., 1986. Pàg. 3211 

- 312. 
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L’art ja havia representat a través de la religió aquest alè de malenconia que tan es 

relacionava amb el món de la Sagrades Escriptures com podem veure en obres 

d’Artemisa Gentileschi [Figura 66], Georges de La Tour [Figura 67] i Francisco de 

Zurbarán [Figura 68], entre altres. 

El segle XVIII va representar aquesta tendència malencòlica religiosa a través d’obres 

com Maddalena penitente [Figura 69] de Giovanni Gioseffo dal Sole, The Dream of St. 

Joseph [Figura 70] i The Penitent Magdalene [Figura 71], ambdues de Raphael Mengs, 

Penitent Mary Magdalene in a grotto [Figura 72] de Marcello Bacciarelli i Saint Mary of 

Egypt [Figura 73] de Jean-Baptiste Greuze.                                   

Ja entrats en la meitat del segle, en l’època de Pinel i Esquirol, es veu un canvi 

conceptual: en lloc de la religió, l’exitació política esdevindrà una pròspera causa 

d’insània, és a dir, de demència i bogeria. 
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2.4. La Malenconia amorosa 
 

Encara que les referències a la malaltia amorosa són quelcom menys importants en els 

llibres de medicina del segle XVIII aquest tipus de malaltia no va ser ignorada 

esdevenint la literatura com a font principal.                                    

Friedrich Hoffmann va incloure l’amor entre els diferents factors que podien produir 

moviments irregulars en la circulació associats amb la malenconia. Richard Mead, per 

la seva banda, no va identificar un síndrome de malenconia amorosa o erotomania ⁶¹ 

però mencionà breument la bogeria produïda per l’amor en el seu capítol sobre la 

mania i la malenconia, i afirmava que “nada desordena tanto la mente como el amor y 

la religión... La locura de las personas enamoradas es más generalmente maniaca, y la 

de las supersticiones de tipo melancólico” ⁶².                               

La indicació més clara del reconeixement continuat de la bogeria amorosa com una 

malaltia i de la seva continuada relació amb la malenconia és l’obra del ja esmentat 

Boissier de Sauvages, Nosologia Methodica, on inclou l’erotomania com una de les 

catorze espècies de la malenconia. Un exemple d’aquesta malenconia amorosa la 

trobaríem en obres com L'Amour des Arts console la Peinture des écrits ridicules et 

envenimés de ses ennemis [Figura 74] de Lagrenée, The Farewell of Telemachus and 

Eucharis [Figura 75] de Jacques Louis David i Adone e Venere [Figura 76] d’Antonio 

Canova.  

Esquirol va denominar un desordre com a monomania eròtica i la va subdividir en dos 

tipus: “Monomania propiamente dicha, indicada por un delirio parcial y un sentimiento 

alegre o exaltado” i que “corresponde a la melancolía maniaca, la furia maniaca, o la 

melancolía complicada con manía” (que es podria trobar una similitud amb la 

“malenconia furiosa”), i la monomania que “corresponde a la melancolía de los 

antiguos” ⁶³. La descripció d’Esquirol era la familiar en la literatura sobre la malaltia 

d’amor o malenconia amorosa: sexualment exaltats, excitats però frustrats i 

pertorbats amb idees delirants sobre l’objecte del seu amor. En altres, la pertorbació 

agafava la forma de llanguiment, de l’amant abandonat que patia molts dels 

símptomes citats des de l’època clàssica, estaven afligits i semblaven sofrir més d’un 

amor no correspost que d’un amor pertorbat.  

Exemples d’aquest amor desesperat seria la famosa obra Le Verrou [Figura 77] de 

Jean-Honoré Fragonard, mentre que una altre vessant més “dolça” d’aquest amor 

melancòlic seria Mrs. Abington as Miss Prue in "Love for Love" by William Congreve 

[Figura 78] de Joshua Reynolds i Young girl writting a love letter [Figura 79] de Pietro 

Antonio Rotari.  

 

⁶¹ L’erotomania és un trastorn mental en el que una persona manté una creença il·lusòria de que una altre persona, 

generalment d’un estatus superior, està enamorada d’ella. 

⁶² Cita textual extreta de JACKSON, Stanley W., Historia de la melancolía y la depresión. Desde los tiempos 

hipocráticos a la época moderna. Trad. Consuelo Vázquez de Parga. Madrid: Ediciones Turner S. A., 1986. Pàg. 335. 

⁶³ Cita textual extreta de JACKSON, Stanley W., Historia de la melancolía y la depresión. Desde los tiempos 

hipocráticos a la época moderna. Trad. Consuelo Vázquez de Parga. Madrid: Ediciones Turner S. A., 1986. Pàg. 337. 
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Un altre tipus d’amor melancòlic és el que trobem en l’obra Sigismunda mourning over 

the Heart of Guiscardo, her murder'd Husband [Figura 80] de William Hogarth, en la 

que es representa a la protagonista amb una copa daurada portadora del cor del seu 

difunt marit; la protagonista acabarà suïcidant-se. Un amor semblant és el que trobem 

en l’obra que representa la famosa novel·la shakespeariana Romeo and Juliet [Figura 

81] de Benjamin West, que posteriorment la va representar el romàntic Füssli [Figura 

82]. A través de personatges mitològics també es va representar aquest amor 

melancòlic com podem veure en Venus i Adonis [Figura 83] de Johann Zoffany. 

La decepció sentimental també va ser un tema representatiu en aquesta “tipologia 

melancòlica”, sovint retratada a través de personatges femenins com en l’obra A 

young girl seated [Figura 84] de Jean-Baptiste Greuze. 

Aquesta malenconia amorosa es seguirà representant en l’art però de forma més 

reduïda [Figura 85] deixant pas a altres versions de la melancholy.  
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3. LA MALENCONIA DESPRÉS DEL SEGLE XVIII 
 

Poc a poc l’esperit de la Il·lustració va desaparèixer i es va substituir pels ideals del 

Romanticisme. Tot i que la malenconia es va seguir entenent com una malaltia mental des 

de l’àmbit de la medicina, en aquest nou segle hi va succeir un canvi important: es va 

trobar en els paisatges nocturns, en els capvespres dessolats, en la més pura naturalesa, 

sent aquesta la nova protagonista que invitava a l’home a meditar i a trobar-se en sí 

mateix, esdevenint un sentiment i una emoció. Aquesta nova vessant ja la trobaríem a 

finals del “Segle de les llums” en obres com Romantic Landscape with Sheep at a Spring 

[Figura 86] de Thomas Gainsborough o The widow of an Indian Chief watching the Arms of 

her Deceased Husband [Figura 87] de Joseph Wright of Derby. 

L’autor més destacat en aquest àmbit va ser Caspar David Friedrich [Figura 88] i els seus 

grans paisatges melancòlics, com per exemple El caminant sobre un mar de núvols [Figura 

89] o Mondaufgang am Meer [Figura 90]. Poc a poc, la figura humana anirà desapareixent 

convertint-se la natura en el súmmum de la malenconia. Un reflex d’aquest canvi ens ho 

mostrarà la literatura de l’època on aquest interès per la sensibilitat estava entesa com un 

rebuig al domini de la raó. La literatura i l’art en general van girar al voltant d’un eix 

temàtic triple: el retir en la natura dibuixada amb paisatges de tardor o hivern, o durant la 

nit en els boscos i llocs ocults; la utilizació del tòpic momento mori; i la vanitat de les 

presetacions humanes. Aquest caire més intimista i trist va generar l’interès en l’expressió 

del jo, que en aquest particular context va esdevenir melancòlic. Aquest poder de l’spleen 

i aquesta nova actitud vital va exercir una sensibilització tal del ser humà que aviat 

donaria pas al discurs demencial romàntic. 

El Romanticisme reprendrà el concepte que es tenia de l’artista en el Renaixement: artífex 

amb tot el potencial humà i capacitat creativa, una capacitat que reflectia les aptituds del 

Gran Creador. 

Les altres “categories melancòliques” van continuar vigents després del segle XVIII, tot i 

que les formes melancòliques religioses encarnades per personatges bíblics van minvar 

sent substituïdes per aquesta natura que exaltava el sentiment religiós. Es va apostar per 

una vessant més contemplativa i per una versió més propera a la irracionalitat com podem 

veure en alguns exemples del moment: The woman with the spider’s web [Figura 91] 

anomenada “Malenconia” per la connexió amb Melancholie I [Figura 92] de Dürer; [Figura 

93], [Figura 94], [Figura 95], [Figura 96]. 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

4. CONCLUSIONS 

Cap estat d’ànim ha despertat aquest continu interès a Europa Occidental durant tants segles 

com ho ha fet la malenconia. Allò que s’ha anat diagnosticant malenconia ha anat variant al 

llarg dels segles, fins i tot en un mateix segle com podem observar. La tristor i la por, associada 

a l’ansietat, sempre han format part del síndrome d’aquesta malaltia però també la tendresa i 

la violència, el somieig i la tristor, la fúria, la postració i la desesperació.                      

Durant molts segles va agafar la forma de si les idees delirants freqüentment presents en la 

malenconia que reflectien una lesió de la imaginació de l’intel·lecte. Però les preguntes 

realment són si es tracta d’un dany de la imaginació en que l’intel·lecte capta correctament el 

producte d’una imaginació pertorbada o si el dany ho sofreix l’intel·lecte que malinterpreta 

allò que la imaginació li transmet.                                  

Amb la tendència del segle XVIII de definir la malenconia com una insània parcial, hi  va haver 

una altra tendència paral·lela que apostava que el dany primari estava en l’intel·lecte. Al 

canviar l’esquema triàdic de les facultats de imaginació-intel·lecte-memòria a emocions-

intel·lecte-voluntat, els desordres emocionals es van veure com secundaris a un dany 

circumscrit de l’intel·lecte. Però durant l’última part del segle XVIII, els sentiments van anar 

ocupant un lloc cada vegada més important i central en les consideracions de la vida mental, 

fet que va anar conduint a que s’assignés  a les emocions una importància que s’apropava a 

l’assignada a l’intel·lecte.                                 

La malenconia va ser tant ambigua com el propi segle XVIII que tant la va representar: la 

indeterminació de les llums deriva del fet de que van pretendre utilitzar nous útils 

intel·lectuals sense invertir els quadres mentals de la societat i sense admetre la necessitat 

d’una revisió del lloc que l’home ocupava en el món de la historia i en el dels fenòmens.                       

Es pot apreciar a través de les obres d’art i depenent de la significació de l’obra com la 

malenconia adquiria diferents formes: quan es tractava d’una malenconia propera a la 

meditació es representava a través dels homes il·lustres de l’època i quan s’apropava a les 

parts més irracionals de la ment ho feia a través de personatges tenebrosos i monstres; quan 

es tractava de la malenconia religiosa els personatges bíblics esdevenien les al·legories 

d’aquest “entusiasme-malaltia”; i quan es tractava de la malenconia amorosa sovint la 

protagonista era una dona anònima, personatges properes a la literatura i fins i tot, 

personatges mitològics. Les seves diferents vessants van trobar formes diverses que les 

representés inclús dins de les mateixes “tipologies melancòliques” com he presentat.        

Aquesta obsessió per racionalitzar tot en aquest món de les llums els va a portar a entendre un 

sentiment i un mal interior en molts casos com una malaltia; els va portar a teoritzar i a 

escriure grans tractats sobre la malenconia. Volien, doncs, apaivagar sota la raó un sentiment 

que se’ls hi escapava de l’enteniment? O era una excusa per apartar-se del món il·luminat i 

apropar-se a aquell que s’escapava de la raó i que el sentien més propi?.                   

Des d’una mirada del present, la meva interpretació de la malenconia seria el sentiment de  

despreniment, d’esfondrament a causa d’aquest desencant amb el món, una forma d’evadir-

se, d’alliberar-se, una forma de reflexionar, un mirada cap endins, una necessitat, una recerca 

a un món més pur, una recerca cap a una forma de vida.                               

Per últim, m’agradaria acabar apuntant com el sentiment de misteri que comportava el 

component negre, és a dir, la bilis negra, ha perdurat fins els nostres dies inclús en l’art. La bilis 

negra va simbolitzar l’obscuritat, el misteri, els mites. Per això, és preceptible que aquest 
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sentiment d’allò màgic, de l’ambivalència que guarda la malenconia ha perdurat fins nosaltres 

com un sentiment per entendre tot allò que escapa de la consciencia. 
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6. ANNEXES 

6.1. Obres d’art 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

Figura 2 

Figura 4 

Figura 3 

Figura 3 

Figura 5 



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

Figura 6 Figura 6 Figura 8 Figura 7 

Figura 9 Figura  10 

Figura 11 

Figura 12 



39 
 

 

 

 

 

Figura 12 

Figura 13 Figura 14 

Figura 15 

Figura 16 

Figura 17 

Figura 18 



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Figura 20 

Figura 21 

Figura 22 Figura 23 

Figura 24 



41 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 

Figura 26 

Figura 27 

Figura 28 

Figura 29

 
 Figura 26 

Figura 30

 
 Figura 26 



42 
 

 

 

 

 

Figura 31

 
 Figura 26 

Figura 32

 
 Figura 26 

Figura 33

 
 Figura 26 

Figura 34

 
 Figura 26 

Figura 35

 
 Figura 26 

Figura 36

 
 Figura 26 

Figura 37

 
 Figura 26 

Figura 38

 
 Figura 26 



43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39

 
 Figura 26 

Figura 40

 
 Figura 26 

Figura 42

 
 Figura 26 

Figura 41

 
 Figura 26 

Figura 43

 
 Figura 26 

Figura 44

 
 Figura 26 



44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45

 
 Figura 26 

Figura 46

 
 Figura 26 

Figura 48

 
 Figura 26 

Figura 46

 

 Figura 46

 
 Figura 26  Figura 26 

Figura 49

 
 Figura 26 

Figura 50

 
 Figura 26 

Figura 51

 
 Figura 26 

Figura 47

 
 Figura 26 



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52

 
 Figura 26 

Figura 53

 
 Figura 26 

Figura 54

 
 Figura 26 

Figura 55

 
 Figura 26 

Figura 56

 
 Figura 26 

Figura 57

 
 Figura 26 



46 
 Figura 64

 
 Figura 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58

 
 Figura 26 

Figura 59

 
 Figura 26 

Figura 60

 
 Figura 26 

Figura 61

 
 Figura 26 

Figura 62

 
 Figura 26 

Figura 63

 
 Figura 26 

Figura 65

 
 Figura 26 



47 
 

 

 

 

 

Figura 66

 
 Figura 26 

Figura 67

 
 Figura 26 

Figura 67

 
 Figura 26 

Figura 69

 
 Figura 26 

Figura 70

 
 Figura 26 

Figura 68

 
 Figura 26 

Figura 71

 
 Figura 26 

Figura 72

 
 Figura 26 



48 
 

 

 

 

Figura 73

 
 Figura 26 

Figura 74

 
 Figura 26 

Figura 75

 
 Figura 26 Figura 76

 
 Figura 26 

Figura 77

 
 Figura 26 

Figura 78

 
 Figura 26 



49 
 

 

 

 

Figura 79

 
 Figura 26 

Figura 80

 
 Figura 26 

Figura 81

 
 Figura 26 

Figura 81

 
 Figura 26 

Figura 82

 
 Figura 26 

Figura 83

 
 Figura 26 Figura 84

 
 Figura 26 



50 
 

 

 

Figura 85

 
 Figura 26 

Figura 86

 
 Figura 26 

Figura 87

 
 Figura 26 

Figura 88

 
 Figura 26 

Figura 89

 
 Figura 26 

Figura 90

 
 Figura 26 



51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91

 
 Figura 26 

Figura 92

 
 Figura 26 

Figura 94

 
 Figura 26 

Figura 93

 
 Figura 26 

Figura 95

 
 Figura 26 



52 
 

6.2. Índex iconogràfic 

1. Grotesque Heads, Leonardo da Vinci (c. 1490). Dibuix a ploma. Royal Library, Windsor 

Castle, Berkshire.  
 

2. The Four Temperaments, Georg Pencz (1530 - 62). Gravat. The British Museum, 

Londres. 
 

3. Frontispici del llibre The Anatomy of Melancholy de Robert Burton, edició del 1628, 

Christian Le Blon (1628). Gravat.   
 

4. Les Quatre complexions de l’homme, Charles Le Brun (c. 1700). Part de la comissió 

“Grande Commande”. Dibuix a llapís. Palace of Versailles, França. 
 

5. Saturn as Melancholy, Zacharias Dolendo a partir de Jacques de Gheyn (1595). Gravat. 

Rijksmuseum, Amsterdam.  
 

6. Saturn, Jacob Matham a partir d’Hendrick Goltzius (1597). Gravat. National Gallery of 

Art, Washington D.C.  
 

7. Saturno divora Plutone, Daniele Crespi (1619). Oli sobre llenç. Col·lecció privada. 
 

8. Saturno devorando a un hijo, Peter Paul Rubens (1636 - 67). Oli sobre llenç. Museo 

Nacional del Prado, Madrid. 
 

9. La Meidtazione / La Malinconia, Cesare Ripa (1618). Al llibre Iconologia, vers 1600. 

Xilografia. The Metropolitan Museum of Art, Nova York. 
 

10. La Meidtazione / La Malinconia, Domenico Fetti (1618). Oli sobre tela. Galleria 

dell’Accademia, Venècia. 
 

11. El Poeta, José de Ribera (c. 1630). Aiguafort. The Metropolitan Museum of Art, Nova 

York. 
 

12. El sueño del caballero o La vida es sueño, Antonio de Pereda (1650). Oli sobre llenç. 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid. 
 

13. Cabeza de mujer, Juan de Valdés Leal (c. 1658). Oli sobre llenç. The State Hermitage 

Museum, Sant Petersburg. 
 

14. The Madhouse Scene, William Hogarth (1732 - 35). Pintura VIII de la sèrie A Rake’s 

Progress. Sir John Soane’s Museum, Londres. 
 

15. The Madhouse Scene, Henry Fernell (1735). Gravat VIII de la sèrie A Rake’s Progress. 

Sir John Soane’s Museum, Londres.  
 

16. Corral de locos, Francisco de Goya (1794). Oli sobre ferro estanyat. Meadows 

Museum, Dallas. 
 

17. Casa de locos, Francisco de Goya (1808 - 12). Oli sobre taula. Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando, Madrid. 
 

18. The Mad Kate, Johann Heinrich Füssli (1806 - 07). Oli sobre llenç. Goethe-Museum, 

Frankfurt. 
 



53 
 

19. Mezzetin, Jean-Antoine Watteau (ca. 1718 - 20). Oli sobre llenç. The Metropolitan 

Museum of Art, Nova York. 
 

20. Retrat d’Antoine de la Roque, Jean-Antoine Watteau (c. 1718). Oli sobre llenç. Tokyo 

Fuji Art Museum, Tokyo. 
 

21. Les deux Cousines, Jean-Antoine Watteau (c. 1716). Oli sobre llenç. Musée du Louvre, 

Paris.  
 

22. La Douce Mélancolie, Joseph-Marie Vien (1756). Oli sobre llenç. Cleveland Museum of 

Art, Cleveland. 
 

23. La Douce Mélancolie, Etienne-Maurice Falconet (1765). Escultura en marbre. The 

State Hermitage Museum, Sant Petersburg.  
 

24. La Méditation, Jean-Baptiste Greuze (c. 1780). Oli sobre llenç. The John and Mable 

Ringling Museum of Art, Florida. 
 

25. Melancholy, Constance Marie Charpentier (1801). Oli sobre llenç. Musée de Picardie, 

Amiens. 

26. La Mélancolie, François-André Vincent (1801). Oli sobre llenç. Rueil-Malmaison, 
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31. La Mélancolie, Louis Lagrenée (c. 1785). Oli sobre llenç. Musée du Louvre, Paris. 
 

32. Élégie romaine (Double portrait au cimetière protestant de Rome), Jacques Sablet 

(1791). Oli sobre llenç. Musée du Beaux-Arts de Brest, Bretanya. 
 

33. Sapho se précipitant à la mer, Jean-Joseph Taillasson (1791). Oli sobre llenç. Musée du 

Beaux-Arts de Brest, Bretanya. 
 

34. Sapho se précipitant à la mer, Jean Antoine Gros (1791). Oli sobre llenç. Musée d’Art 

et d’Histoire Baron Gérard, Bayeux. 
 

35. Sapho, de Théodore Chassériau (1849). Oli sobre fusta. Musée d’Orsay, Paris.  
 

36. Sapho, Gustave Moreau (1871 - 72). Aquarel·la. Victoria and Albert Museum, Londres. 

37. Mort de Sapho, Gustave Moreau (c. 1870). Oli sobre llenç. Col·lecció privada. 
 

38. Le Silence, Johann Heinrich Füssli (1799 - 1801). Oli sobre llenç. Kunsthaus, Zurich. 
 

39. Self-portrait, Johann Heinrich Füssli (c. 1780). Dibuix amb guix blanc i negre. Victoria 

and Albert Museum, Londres. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cleveland_Museum_of_Art
http://en.wikipedia.org/wiki/Cleveland_Museum_of_Art
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40. Ugolino and his sons starving to death in the tower, Johann Heinrich Füssli (1806). 

Gravat puntejat. British Museum, Londres. 
 

41. Ezzelier Count of Ravenna musing over the body of Meduna, Johann Heinrich Füssli (c. 

1780). Oli sobre llenç. Sir John Soane’s Museum, Londres. 
 

42. The Nightmare, Johann Heinrich Füssli (1781). Oli sobre llenç. Detroit Institute of Arts, 

Detroit. 
 

43. Der Nachtmahr, Johann Heinrich Füssli (1790 - 91). Oli sobre llenç. Goethe-Museum, 

Frankfurt. 
 

44. The Sheperd’s Dream, from “Paradise Lost”, Johann Heinrich Füssli (1793). Oli sobre 

llenç. Tate Gallery, Londres. 
 

45. The House of Death, William Blake (1795 - 1805). Impressió a color, tinta i aquarel·la 

sobre paper. Tate Gallery, Londres. 
 

46. Melancholy, William Blake (1816 - 1820). Aquarel·la i llapis negre sobre paper. The 

Morgan Library and Museum, Nova York.  
 

47. The Spirit of Plato, William Blake (1816 - 1820). Aquarel·la i llapis negre sobre paper. 

The Morgan Library and Museum, Nova York. 
 

48. Accablé de désespoir, Johan Tobias Sergel (1795) Sèrie Histoire d’un homme dans les 

premiers accès d’hypocondrie. Dibuix a ploma i aiguada. Nationalmuseum, Estocolm. 
 

49. Autorretrato, Francisco de Goya (1795 - 97). Oli sobre llenç. Museo Nacional del 

Prado, Madrid. 
 

50. Gaspar Melchor de Jovellanos, Francisco de Goya (1798). Oli sobre llenç. Museo 

Nacional del Prado, Madrid. 
 

51. Laurence Sterne, Joshua Reynolds (1760). Oli sobre llenç. National Portrait Gallery, 

Londres. 
 

52. Mrs. Richard Cumberland, Joshua Reynolds (1763). Oli sobre llenç. Tate Gallery, 

Londres. 
 

53. Mrs. Braddyl, Joshua Reynolds (1780). Oli sobre llenç. Col·lecció privada. 
 

54. Sir Brooke Boothby, Joshua Reynolds (1781). Oli sobre llenç. The Tate Gallery, Londres.  
 

55. The Skater (Portrait of William Grant), Gilbert Stuart (1782). Oli sobre llenç. National 

Gallery of Art, Washington D. C. 
 

56.  Goethe in der römischen Campagna, Johann Heinrich Wilhelm Tischbein (1787). Oli 

sobre llenç. Städel Museum, Frankfurt del Main  

 

57. Portrait of Ivan Ivanovich Betskoi wearing a dressing gown, Alexander Roslin (c. 

1791). Oli sobre llenç. The State Hermitage Museum, Sant Petersburg. 
 

58. La Cita, Francisco de Goya (1780).  Quarta sèrie dels Cartones para tapices. Oli sobre 

llenç. Museo Nacional del Prado, Madrid. 
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59. El sueño de la razón produce monstruos, Francisco de Goya (1797 - 1799). Sèrie 

Caprichos, 43. Aiguafort i aiguatinta sobre paper. Museo Nacional del Prado, Madrid. 
 

60. Saturno devorando a un hijo, Francisco de Goya (1820 - 1823). Oli sobre llenç. Museo 

Nacional del Prado, Madrid. 
 

61. Las viejas, El Tiempo o Hasta la muerte, Francisco de Goya (1810 - 1812). Oli sobre 

llenç. Palais des Beaux-Arts de Lille, França. 
 

62. The Yawner, Franz Xaver Messerschmidt (1771 - 1783). Sèrie Charakterköpfe. 

Escultura en estany. Szépművészeti Múzeum, Budapest.  
 

63. Emotion XI, Franz Xaver Messerschmidt (1771 - 1783). Sèrie Charakterköpfe. Escultura 

en estany. Col·lecció privada. 
 

64. Emotion IV, Franz Xaver Messerschmidt (1771 - 1783). Sèrie Charakterköpfe. Escultura 

en estany. Col·lecció privada. 
 

65. Samuel Johnson, John Opie (1783 - 84). Oli sobre llenç. National Portrait Gallery, 

Londres. 
 

66. The Penitent Mary Magdalene, Artemisa Gentileschi (c. 1620). Oli sobre llenç. Palazzo 

Pitti, Florència. 
 

67. La casa de Nazareth, Francisco de Zurbaránn (1630). Oli sobre llenç. The Cleveland 

Museum of Art, Cleveland.  
 

68. The Magdalen with the Smoking Flame, Georges de La Tour (c. 1638 - 40). Oli sobre 

llenç. Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles. 
 

69. Maddalena penitente, Giovanni Gioseffo dal Sole (c. 1700). Oli sobre llenç. Col·lecció 

privada. 
 

70. The Dream of St. Joseph, Anton Raphael Mengs (1773 - 1774). Oli sobre llenç. 

Kunsthistorisches Museum, Viena. 
 

71. The Penitent Magdalene, Anton Raphael Mengs (1752). Oli sobre llenç. 

Gemäldegalerie Alte Meister, Dresde. 
 

72. Penitent Mary Magdalene in a grotto, Marcello Bacciarelli (1791). Oli sobre llenç. 

Palau Łazienki, Varsòvia.  
 

73. Saint Mary of Egypt, Jean-Baptiste Greuze (1800). Oli sobre llenç. Chrysler Museum of 

Art, Virginia.  
 

74. L'Amour des Arts console la Peinture des écrits ridicules et envenimés de ses ennemis, 

Louis Lagrenée (1781). Oli sobre llenç. Musée du Louvre, Paris. 
 

75. The Farewell of Telemachus and Eucharis, Jacques Louis David (1818). Oli sobre llenç. 

The J. Paul Getty Museum, Los Angeles.  
 

76. Adone e Venere, Antonio Canova (1795). Escultura en guix. Gipsoteca Canoviana, 

Treviso. 
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77. Le Verrou, Jean-Honoré Fragonard (1774 - 1778). Oli sobre llenç. Musée du Louvre, 

Paris. 
 

78. Mrs. Abington as Miss Prue in "Love for Love" by William Congreve, Joshua Reynolds 

(1771). Oli sobre llenç. Yale Center for British Art, Connecticut. 
 

79. Young girl writting a love letter, Pietro Antonio Rotari (c. 1755). Oli sobre llenç. 

Norton Simon Museum, California. 
 

80. Sigismunda mourning over the Heart of Guiscardo, her murder'd Husband, William 

Hogarth (1759). Oli sobre llenç. Tate Gallery, Londres. 
 

81. Romeo and Juliet, Benjamin West (1778). Oli sobre llenç. New Orleans Museum of Art, 

Louisiana. 
 

82. Romeo am Totenbett der Julia, Johann Heinrich Füssli (1809). Oli sobre llenç. 

Col·lecció privada. 
 

83. Venus i Adonis, Johann Zoffany (c. 1760). Oli sobre llenç. Musée des Beaux-Arts de 

Bordeaux, Bordeus.  
 

84. A young girl seated, Jean Baptiste Greuze (c. 1760). Oli sobre llenç. Col·lecció privada. 
 

85. Love, John Everett Millais (c. 1862). Ploma i aquarel·la blava. Victoria and Albert 

Museum, Londres.  
 

86. Romantic Landscape with Sheep at a Spring, Thomas Gainsborough (c. 1783). Oli 

sobre llenç. Royal Academy of Arts, Londres. 
 

87. The widow of an Indian Chief watching the Arms of her Deceased Husband, Joseph 

Wright of Derby (1783 - 84). Oli sobre llenç. Derby Museum and Art Gallery, 

Derbyshire. 
 

88. Self portrait, Caspar David Friedrich (1802). Dibuix amb ploma i llapís. Hamburger 

Kunsthalle, Hamburg. 
 

89. Wanderer über dem Nebelmeer, Caspar David Friedrich (c. 1818). Oli sobre llenç. 

Hamburger Kunsthalle, Hamburg.  
 

90. Mondaufgang am Meer, Caspar David Friedrich (1822). Oli sobre llenç. Alte 

Nationalgalerie, Berlin.  
 

91. The woman with the spider’s web, Caspar David Friedrich (c.1803). Gravat. The 

British Museum, Londres. 
 

92. Melancholie I, Albrecht Dürer (1514). Gravat. Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe. 
 

93. Die Sentimentale, Johann Peter Hasenclever (c. 1846). Oli sobre llenç. Galerie 

Bassenge, Berlin. 
 

94. The Important Response, Florent Joseph Marie Willems (1851). Oli sobre llenç. The 

Walters Art Museum, Baltimore. 
 

95. Jeune homme nu assis au bord de la mer, Jean Hippolyte Flandrin (1855). Oli sobre 

llenç. Musée du Louvre, Paris. 
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Imatges extretes de: 

1. http://www.theartgallery.com.au/ArtEducation/greatartists/DaVinci/9_Grotesque_He

ads/index.html 
 

2. http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/search.aspx?searchText=T

he+Four+Temperaments++Georg+Pencz&images=true&view=list 
 

3. http://en.wikipedia.org/wiki/The_Anatomy_of_Melancholy#mediaviewer/File:The_An

atomy_of_Melancholy_by_Robert_Burton_frontispiece_1628_edition.jpg 
 

4. http://themelancholicnarrative.files.wordpress.com/2014/07/charles_le_brun-

grande_commande-les_quatre_temperaments.jpg 
 

5. https://www.rijksmuseum.nl/en/search/objecten?q=zacharias+dolendo+saturn+as+m

elancholy&p=23&ps=12&ii=7#/RP-P-1892-A-17247,268 
 

6. https://artsy.net/artwork/jacob-matham-after-hendrik-goltzius-saturn 
 

7. http://f-featherbrain.tumblr.com/post/12064738454/daniele-crespi-saturno-divora-

plutone-1619 
 

8. https://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-

line/zoom/1/obra/saturno-devorando-a-un-hijo-1/oimg/0/ 
 

9. http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/370219 
 

10. http://it.wikipedia.org/wiki/Meditazione_(Fetti)#mediaviewer/File:Domenico_Feti_-

_Melancholy_(Version_2).JPG 
 

11. http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/30.54.69 
 

12. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Antonio_de_Pereda_-

_El_sue%C3%B1o_del_caballero_-_Google_Art_Project.jpg 
 

13. http://www.hermitagemuseum.org/fcgi-

bin/db2www/descrPage.mac/descrPage?selLang=English&indexClass=PICTURE_EN&PI

D=GJ-

350&numView=1&ID_NUM=1&thumbFile=%2Ftmplobs%2FCZ5KCWP%24N5_237DR7

%246.jpg&embViewVer=last&comeFrom=quick&sorting=no&thumbId=6&numResults

=1&tmCond=valdes+leal&searchIndex=TAGFILEN&author=Valdes%26%2332%3BLeal%

2C%26%2332%3BJuan%26%2332%3Bde 
 

14. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/William_Hogarth_019.jpg 
 

15. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/William_Hogarth_-

_A_Rake%27s_Progress_-_Plate_8_-_In_The_Madhouse.jpg 
 

16. http://www.meadowsmuseumdallas.org/collections_Goya_Mad.htm 
 

17. http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/images/blocks/ecb2f49

1e9346be9894fffc5fa67134c_orig.jpg 
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18. http://2.bp.blogspot.com/_BVbcNcXrio4/TTVdW6oz_OI/AAAAAAAABb4/gsaeMRkS8_

Q/s1600/Johann%2BHeinrich%2BF%25C3%25BCssli%2BDie%2Bwahnsinnige%2BKate%

2Bmad%2Bfuseli.jpg 
 

19. http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/437926 
 

20. http://www.fujibi.or.jp/en/our-collection/profile-of-works.html?work_id=530 
 

21. http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=car_not_frame&idNotice=10663 
 

22. http://www.clevelandart.org/art/1996.1 
 

23. http://utpictura18.univ-montp3.fr/GenerateurNotice.php?numnotice=A9638 
 

24. http://emuseum.ringling.org/emuseum/view/objects/asitem/People@847/0?t:state:fl

ow=9618153b-48dd-4ea8-bf43-8557fe1dc0a2 
 

25. http://en.wikipedia.org/wiki/Constance_Marie_Charpentier#mediaviewer/File:Charpe

ntier,_Constance_Marie_-_Melancholy_-_1801.jpg 
 

26. http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=18743 
 

27. http://www.artnet.de/k%C3%BCnstler/michel-martin-drolling/la-m%C3%A9lancolie-

JF6G2CT1H-fiatfLTotp2Q2 
 

28. http://www.louvre.fr/oeuvre-notices/le-serment-des-horaces 
 

29. http://www.louvre.fr/oeuvre-notices/le-serment-des-horaces 
 

30. http://algargosarte.lacoctelera.net/post/2010/08/10/las-tumbas-los-medicis-la-

sacrist-a-nueva-san-lorenzo 
 

31. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/La_M%C3%A9lancolie.jpg 
 

32. http://enigm-art.blogspot.com.es/2010/09/jardins-philosophiques-maconniques.html 
 

33. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Sapho_se_pr%C3%A9cipitant_

%C3%A0_la_mer-Jean-Joseph_Taillasson_mg_8216.jpg 
 

34. http://es.wikipedia.org/wiki/Antoine-Jean_Gros#mediaviewer/Archivo:Antoine-

Jean_Gros_-_Sappho_at_Leucate_-_WGA10704.jpg 
 

35. http://www.unicamp.br/chaa/PDFApresentacoes/Caprichos%20da%20imaginacao%20

-%20Martinho.pdf 
 

36. http://collections.vam.ac.uk/item/O16435/sappho-watercolour-moreau-gustave/ 
 

37. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Gustave_Moreau_-

_Mort_de_Sapho.jpg 
 

38. http://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Heinrich_F%C3%BCssli#mediaviewer/Archivo:Joh

ann_Heinrich_F%C3%BCssli_-_Silence_-_WGA08336.jpg 
 

39. http://collections.vam.ac.uk/item/O125436/self-portrait-drawing-fuseli-henry/ 
 

40. http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/

collection_image_gallery.aspx?assetId=218232&objectId=1400197&partId=1 

http://www.fujibi.or.jp/en/our-collection/profile-of-works.html?work_id=530
http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=car_not_frame&idNotice=10663
http://www.clevelandart.org/art/1996.1
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41. http://www.bbc.co.uk/arts/yourpaintings/paintings/the-italian-count-ezzelin-

bracciaferro-iron-arm-musing-ov123965 
 

42. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/John_Henry_Fuseli_-

_The_Nightmare.JPG 
 

43. http://www.goethehaus-frankfurt.de/goethemuseum/raum-3 
 

44. http://www.tate.org.uk/art/artworks/fuseli-the-shepherds-dream-from-paradise-lost-

t00876 
 

45. http://www.tate.org.uk/art/artworks/blake-the-house-of-death-n05060 
 

46. http://www.themorgan.org/drawings/item/122792 
 

47. http://www.themorgan.org/collections/works/blake/work.asp?id=onDisplay&page=59 
 

48. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Johan_Tobias_Sergel_-

_Plunging_into_Despair_-_WGA21160.jpg 
 

49. https://www.museodelprado.es/imagen/alta_resolucion/P07775.jpg 
 

50. https://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-

line/zoom/1/obra/don-gaspar-melchor-de-jovellanos/oimg/0/ 
 

51. http://www.npg.org.uk/collections/search/portrait/mw06036/Laurence-

Sterne?search=sp&sText=joshua+reynolds+laurence&firstRun=true&rNo=0 
 

52. http://www.tate.org.uk/art/artworks/reynolds-mrs-richard-cumberland-t00066 
 

53. http://18thcenturyblog.com/images/1218 
 

54. http://www.tate.org.uk/art/artworks/wright-sir-brooke-boothby-n04132 
 

55. http://www.nga.gov/content/ngaweb/Collection/art-object-page.39729.html 
 

56. http://www.staedelmuseum.de/sm/index.php?StoryID=1309&ObjectID=287 
 

57. http://www.arthermitage.org/Alexander-Roslin/Portrait-of-Ivan-Ivanovich-Betskoi-

Wearing-a-Dressing-Gown.html 
 

58. https://www.museodelprado.es/goya-en-el-prado/obras/ficha/goya/la-cita/ 
 

59. https://www.museodelprado.es/goya-en-el-prado/obras/ficha/goya/el-sueno-de-la-

razon-produce-monstruos/ 
 

60. https://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-

line/zoom/1/obra/saturno-devorando-a-un-hijo/oimg/0/ 
 

61. http://www.pba-lille.fr/spip.php?article22 
 

62. http://www.szepmuveszeti.hu/adatlap_eng/character_head_the_yawner_franz_2941 
 

63. http://butdoesitfloat.com/Anything-great-in-this-world-has-come-from-neurotics 
 

64. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Emotions_IV.jpg 
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65. http://www.npg.org.uk/collections/search/portrait/mw03496/Samuel-

Johnson?search=sp&sText=john+opie+samuel+johnson&firstRun=true&rNo=0 
 

66. http://themelancholicnarrative.wordpress.com/category/artemisia-gentileschi/ 
 

67. http://www.clevelandart.org/art/1960.117 
 

68. http://collections.lacma.org/node/238963 
 

69. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/GIov._Gios._Dal_Sole_Maddal

ena.jpg 
 

70. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Anton_Raphael_Mengs_-

_The_Dream_of_St._Joseph_-_Google_Art_Project.jpg 
 

71. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Anton_Raphael_Mengs_-

_The_Penitent_Magdalene_-_WGA15034.jpg 
 

72. http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Paintings_by_Marcello_Bacciarelli_in_t

he_Palace_on_the_Water#mediaviewer/File:Bacciarelli_Penitent_Mary_Magdalene.jp

g 
 

73. http://collection.chrysler.org/emuseum/view/objects/asitem/search$0040/0/title-

asc?t:state:flow=f9fc2201-e8b4-443e-9e32-631eafccffdb 
 

74. http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=car_not_frame&idNotice=21520 
 

75. http://www.getty.edu/art/gettyguide/artObjectDetails?artobj=927&handle=li 
 

76. http://www.museocanova.it/index.php?option=com_content&view=article&id=650%3

Ail-napoleone-di-canova-tra-i-nudi-maschili-piu-belli-di-ogni-

tempo&catid=36%3Acomunicati-stampa&lang=en 
 

77. http://www.getty.edu/art/gettyguide/artObjectDetails?artobj=927 
 

78. http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Verrou_(Fragonard)#mediaviewer/Fichier:Jean-

Honor%C3%A9_Fragonard_009.jpg 
 

79. http://www.nortonsimon.org/collections/browse_artist.php?name=Rotari%2C+Pietro

+Antonio&resultnum=8 
 

80. http://collections.britishart.yale.edu/vufind/Record/1669236 
 

81. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Attributed_to_Benjamin_West_and_studio_

Romeo_and_Juliet.jpg 
 

82. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Johann_Heinrich_F%C3%BCssli

_060.jpg 
 

83. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Johann_Zoffany_-

_Venus_and_Adonis.jpg 
 

84. http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2012/tableaux-et-dessins-anciens-

et-du-xixe-sicle/lot.26.html 

 

85. http://www.vam.ac.uk/users/node/2451 
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86. http://www.racollection.org.uk/ixbin/indexplus?_IXSESSION_=5kF5PpmvJ0D&_IXSR_=

&_IXACTION_=display&_MREF_=23481&_IXSP_=1&_IXFPFX_=templates/full/&_IXSPF

X_=templates/full/ 
 

87. http://www.derbymuseums.org/joseph-wright-gallery/ 
 

88. http://www.fineartstorehouse.com/self-portrait-pencil-and-pen-on-

paper/print/10033142.html 
 

89. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Caspar_David_Friedrich_-

_Der_Wanderer_%C3%BCber_dem_Nebelmeer.jpg 
 

90. http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Caspar_David_Friedrich_-

_Mondaufgang_am_Meer_-_Google_Art_Project.jpg 
 

91. http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_image.aspx?image=ps25

9650.jpg&retpage=21413 
 

92. http://www.kunsthalle-karlsruhe.de/en/the-collection/drawings-and-prints.html 
 

93. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/Johann_Peter_Hasenclever_Di

e_Sentimentale_c1846-47.jpg 
 

94. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Florent_Willems_-

_The_Important_Response_-_Walters_37140.jpg 
 

95. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Flandrin%2C_Hippolyte_%281

805-1864%29_-_Jeune_homme_nu_assis.._1855_-_Louvre.jpg 
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