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1. Introducció 

1.1. Introducció al meu treball 

El meu Treball de Recerca tracta d’aplicar la Realitat Augmentada al Museu 

Europeu d’Art Modern (MEAM) de Barcelona. 

De moment he triat onze obres que es troben a la col·lecció permanent d’art 

figuratiu contemporani del segle XXI, col·lecció de la “Fundació de les Arts i 

els Artistes”. 

El programa informatiu anomenat VSearch m’ha facilitat la possibilitat de 

crear 20 marcadors, onze d’aquests corresponen a les obres seleccionades i 

tres més que correspondran a: la Sala Noble del Museu, el que és el Museu 

en sí, i un explicant qui sóc jo. 

També utilitzaré dos programes més, l'Aurasma i el GeoAumentaty. 

Cada visitant del museu podrà acudir al seu dispositiu mòbil, ja sigui un 

Smartphone, iPhone, Tableta... i enfocar sobre les obres que disposin de 

marcador, indicades amb un símbol al costat del cartell de cada obra. Així 

podran conèixer, a través d’una guia digital, aquells aspectes més 

interessants de cada un dels quadres, com imatges, entrevistes amb els 

autors, explicacions d’aquests, vídeos, textos, geolocalitzadors i més. 

Aquesta nova aplicació no està pensada solament per ser utilitzada per als 

més joves, sinó que qualsevol persona amb qualsevol edat pugui conèixer 

millor la informació, curiositats de les obres i fins i tot al mateix autor, a 

través d’aquest sistema amb una informació fàcil, ràpida i interessant. 

D’aquesta manera, amb la tècnica que vull portar a terme, crec que es podria 

enriquir molt més la visita cultural; adquirir més experiència, saber tot allò 

que s’amaga darrera un quadre i que a primera vista no podem saber
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1.2. Per què he triat aquest treball 

Des de ben petita he anat a visitar museus amb la meva família, ja que la 

meva mare treballa dins el món de l’art.  

Per mi anar a visitar museus ja és una activitat habitual que s’ha convertit en 

una de les meves preferides per a fer en els meu temps lliure o quan visitem 

una nova ciutat. 

Molts cops em poso davant d’un quadre, l’admiro visualment però, a més de 

l’autor, el títol, l’any i la tècnica, no en sé res més d’aquest. No sé les 

curiositats que es poden amagar darrere de l’obra, els motius pel qual l’autor 

s’ha expressat d’aquesta manera i ha pintat tal cosa, que reflecteixen els 

personatges que apareixen, qui són, si són reals o una pura imatge dins del 

cap del pintor, o fins i tot les curiositats de la seva vida personal durant 

l’etapa en el que el pintava. 

Per tant, sempre he pensat que estaria bé poder saber tot allò que s’amaga 

darrere d’un quadre i que a primera vista no podem saber. 

Què d’alguna manera fàcil i ràpida poguessis tenir tota aquesta informació a 

les teves mans. Aquest treball és pràcticament això, el que des de ben petita 

porto dins del meu cap, el que creia que només era un petit pensament, ara 

puc fer que sigui una realitat. 

 

 

 

 

 Sala 1 
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2. La Realitat Augmentada i els museus 

2.1. Què és la Realitat Augmentada? 

Es poden donar múltiples respostes a aquesta pregunta, però en definitiva, 

la Realitat Augmentada (RA) és un terme per definir una visió directa o 

indirecta d’un entorn físic del món real.  

La Realitat Augmentada és una nova finestra mitjançant la qual es pot veure 

el món “enriquit”. 

És una tecnologia emergent que tracta sobre la combinació del món real 

amb dades i continguts generats per ordinador, en la qual els objectes 

gràfics i continguts multimèdia són combinats amb seqüències filmades del 

món real a temps real. 

Permet enriquir la visió del món real amb imatges virtuals i altres recursos 

als quals es pot accedir des de dispositius mòbils, augmentar la informació 

que ens aporten els objectes del món que observem, incorporant gràfics, 

objectes multimèdia propis d’entorns visuals. 

La Realitat Augmentada ens serveix per afegir informació virtual a la realitat 

física que tenim i percebem mitjançant la tecnologia, així que no només 

tenim davant alguna cosa que podem veure i tocar, sinó que ho 

complementem amb un altre tipus d'informació en forma de vídeos, imatges, 

sons... 
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2.2. Tipus de Realitat Augmentada 

Podem distingir bàsicament dos tipus de Realitat Augmentada, la Realitat 

Augmentada que utilitza marcadors o imatges i la Realitat Augmentada 

basada en la posició. 

 

2.2.1. Realitat Augmentada utilitzant enllaços 

Els activadors són elements sobre els que polsem o llegim per accedir a una 

informació addicional.  

El cas més comú són els hiperenllaços a les pàgines de text. En un text que 

estem llegint en un navegador podem prémer a un enllaç per accedir a una 

informació addicional, ja sigui una altra pàgina web, imatge o so. 

 

2.2.2. Realitat Augmentada basada en marcadors o imatges 

Aquest tipus de RA utilitza marcadors (símbols impresos en paper) o 

imatges, en els que es superposa algun tipus d'informació, ja siguin imatges, 

vídeos, objectes en 3D... quan són reconeguts per un software determinat.  

Per experimentar la Realitat Augmentada basada en marcadors el 

procediment general és: 

 Imprimir el marcador corresponent 

 Encendre una webcam 

 Obrir l'aplicació amb accés a la webcam 

 Situar el marcador davant la càmera 

 El software reconeixerà el marcador i superposarà generalment una 

imatge 3D. 
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El software en execució és capaç de realitzar un seguiment del marcador de 

tal manera que si l'usuari el mou, l'objecte 3D superposat també segueix 

aquell moviment, si es gira el marcador es pot observar l'objecte 3D des de 

diferents angles de visió i si s'apropa o s'allunya, la mida de l'objecte 

augmenta o es redueix. 

 

Si s'utilitza una imatge com a “marcador”, el procés és molt similar. Has 

d'executar l'aplicació corresponent i captar la imatge mitjançant la càmera 

del dispositiu mòbil. 

Quan es reconegui la imatge, es produirà l'acció que correspongui. 

 

Dins d'aquest grup podríem destacar els codis QR, codis que contenen un 

missatge que pot ser llegit per un lector de codis QR instal·lat en el teu 

telèfon. 

Els codis QR no són com els marcadors de RA que únicament poden ser 

identificats per l'aplicació per la que han sigut dissenyats. La informació que 

es mostra en un marcador o una imatge ve determinada per l'aplicació que 

l'executa, encara que, en un codi QR la informació o acció a realitzar esta 

codificada en el propi símbol, podent ser llegit per qualsevol lector de codis 

QR. 
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2.2.3. Realitat Augmentada sense marques 

La característica d'aquesta és que no existeixen marcadors, sinó que són els 

mateixos propis objectes imatges els que funcionen com a tal. 

És el que es denomina Visual Search. Hi ha aplicacions que permeten 

prendre una foto d'un monument i saber de quin es tracta, així també amb 

elements com quadres, marques, etcètera. 

 

2.2.4.Realitat Augmentada basada en la posició o 

geolocalització 

Aquesta utilitza geolocalitzadors com a activadors, de forma que obtenen la 

teva posició, a quina altura i en quina direcció està apuntant la càmera del 

mòbil.  

Quan esta determinat el posicionament, l'equip ha de recórrer a Internet i 

fent ús d'un software busca quina informació hi ha disponible per a aquest 

punt, que l'entrega a l'usuari a través de la seva pantalla. 

Aquesta informació que extrau d'Internet, es carrega a la pantalla i és la que 

permet ampliar el que els nostres ulls poden veure i agregar informació con 

on ets, que hi ha a prop (restaurants, museus...) què va passar o et pot 

mostrar que hi havia abans. 
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2.3. Components de la Realitat Augmentada 

Ha d'haver un element sensor que capti dades de la realitat, ja sigui una 

càmera de fotografiar, vídeo, un micròfon... Aquestes dades seran 

analitzades per un software que busca un patró dins de la seva base de 

dades i torna la informació corresponent a aquest element. 

Aquesta resposta pot ser de diferents tipus, com una capa superposada a la 

pantalla de la càmera-pantalla, una locució, etcètera. 

Per tant, podem dir que els principals components que formen la Realitat 

Augmentada són: 

a) Marcadors: fulls de paper amb símbols que el programa llegeix i realitza 

una resposta determinada. 

b) Programari: programa que fa servir les dades reals i les transforma en 

Realitat Augmentada. 

c) Monitor: instrument on es veurà reflectit la suma del real i del virtual. 

 

2.4. Utilització de la Realitat Augmentada als museus 

Ens centrem en la Realitat Augmentada en els museus com a una tecnologia 

al servei de l’art. 

Per exemple, tenim possibles aplicacions dins dels museus: 

1) Reconstrucció d’espais en ruïnes: pots observar com eren determinats 

espais segles enrere o fins i tot presenciar una simulació d’una representació 

clàssica sobre aquesta mateixa, al teu propi dispositiu mòbil. 
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2) Marcar diferents itineraris de forma virtual segons les necessitats de 

cadascú: superposant sobre el terra real una guia virtual. 

3) Afegir nivells de coneixement i augmentar les possibilitats de difusió: com 

superposar imatges, fotografies, vídeos i altres materials complementaris 

sobre la imatge real. 

4) Afegir animacions sobre la imatge real per apropar el museu a nous 

públics. 

5) Visualitzar resultats: per exemple, una galeria en blanc on es desitja 

exposar vàries obres d’art. Abans d’encarregar-les i posar-les, es podrà 

visualitzar virtualment el resultat. 

6) Incorporar sobre la imatge real sons que estaran silenciats per la resta 

dels visitants. 

7) Associar ventes online i promocions als diferents espais i objectes 

“augmentables”. 

8) Localitzar punts d’interès propers a un monument: a un museu o en el 

centre d’una ciutat, gràcies a la geolocalització. 

 

2.5. Museus que han treballat amb la Realitat Augmentada 

2.5.1.  Realitat Augmentada en el nou Espai AVArt de Gijón 

Es van presentar les obres de l’exposició del 11 de gener el passat 2013 

d’una forma diferent a les altres vegades, fent servir noves tecnologies, que 

tant camp estan tenint en relació a les arts, museus i galeries. Mostrarà 

obres a través de la Realitat Augmentada i enllaços a partir de codis QR. 
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Lluny del discurs de moltes exposicions, amb poca o ninguna informació de 

les obres, o amb textos escrits, moltes vegades de difícil comprensió, aquí ja 

es planteja una forma amena i diferent de conèixer les peces de manera 

senzilla. 

 

2.5.2.  Realitat Augmentada en El Museu Britànic 

El Museu Britànic utilitza les noves 

tecnologies, com marcadors de Realitat 

Augmentada i codis QR per a que els seus 

visitants es converteixin en grans aventurers 

i gaudeixin d’un apassionant joc a les sales 

de la galeria del Partenó, interactuant amb 

les peces del museu. 

Que els déus, les escultures i els baix relleus es transformin en un joc basat 

en el descobriment.  

Com la majoria d’obres trobades a 

aquesta galeria són estàtues que, al ser 

incompletes, suposen molts problemes 

per a la comprensió dels nens, una nova 

app té una solució senzilla: els 

marcadors permeten apropar als usuaris 

continguts interactius. 

 

 

Aplicació interactiva al Museu Britànic 

Aplicació interactiva al Museu Britànic 
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2.5.3. Realitat Augmentada a Ca l’Arenas Centre d’Art del 

Museu de Mataró 

Mar de Fons, l’exposició que es va inaugurar a Ca l’Arenas Centre d’Art del 

Museu de Mataró, serà recordada, no per les seves obres, sinó com la 

primera mostra de pintura d’un museu públic espanyol en integrar el 

sistema de la Realitat Augmentada per amplificar l’experiència del públic 

amb les obres. 

“L’aplicació es planteja per a ser utilitzada amb dispositius propis, però el 

museu també ofereix la possibilitat de deixar un dispositiu a aquells que no 

disposin d’un aparell d’aquest tipus” - va explicar Alexandra Prats, 

promotora del projecte de Realitat Augmentada i comissaria de la mostra, 

que inclou obres del fons del Museu de Mataró. 

 

2.5.4. Realitat Augmentada al Museu d’Art Modern de Nova 

York (MoMa) 

El MoMa de Nova York va ser la seu de la Realitat Augmentada el 9 d’octubre 

del 2010, amb l’exposició “WeArinMoMa”. 

A la vegada, l’exposició “ Art Invasion” presenta les noves possibilitats i 

implicacions radicals que la Realitat Augmentada està portant a l’àmbit 

cultural i creatiu. 

Per demostrar les implicacions d’aquest nou desenvolupament i per iniciar 

un debat sobre l’impacta, i si cal una resposta apropiada, es va twittejar una 

fotografia d’un cartell fictici dins del MoMa que deia: “ No realitat 

augmentada més enllà d’aquest punt, si us plau”. 
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El missatge va fer que la gent s’adonés que el món tal i com el coneixem està 

dins d’un procés de canvi, que evoca reaccions a favor i reaccions en contra 

dels artistes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marina Masferrer Martín  Realitat Augmentada al MEAM 

 

17 
 

3. Museu Europeu d’Art Modern 

El Museu Europeu d’Art Modern, (MEAM) 

El 8 de juny del 2011, Barcelona va donar la benvinguda al nou Museu 

Europeu d’Art Modern (MEAM), el primer museu d’Art Figuratiu 

Contemporani d’Espanya.  

Ho va fer amb una extraordinària col·lecció 

d’escultura i pintura figuratives d’artistes 

contemporanis. 

El MEAM reflecteix l’esforç de “La Fundació 

de les Arts i els Artistes”, valorant l’art 

modern i donant suport als artistes 

contemporanis.   

“El MEAM és el nou temple d’aquesta nova 

religió. La religió dels que creuen, en ple 

segle XXI, en l’Art” – José Manuel Infiesta, 

director del museu. 

 

El que el MEAM intenta transmetre al públic és una nova forma de veure 

l’art contemporani. 

“L’intel·lectual pot escriure interessants assajos sobre l’obra d’art, però 

l’artista no viu d’aquests assajos. Els acadèmics poden aplaudir als artistes ja 

consagrats, però això no els garanteix sobreviure al seu temps. L’únic que dóna 

sentit al art és saber connectar amb la gent, arribar a la sensibilitat de 

l’espectador” 

 

La primera sala de l'exposició 
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El museu està situat al Palau Gomis, entre els carrerons del Bari del Born de 

Barcelona, un barri on l’encant parla per ell mateix, i el seu director és en 

José Manuel Infiesta. 

“Que el visitant que entri a conèixer aquest nou espai aprengui a passejar-se 

per les seves sales, paladejant els seus exquisits racons i obtenint la sensació de 

plaer que desitgen transmetre tots i cada uns dels artistes representats. Cada 

una de les obres exposades està col·locada per acompanyar-li en la seva estada 

entre nosaltres i per, desprès, quan torni al mon exterior, deixar un bell, íntim i 

reconfortant record” 

 

 

 

 

 

 

Fotografies del Gran Saló 
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3.2. Història i transcendència urbanística del Palau Gomis 

Cap a l’any 1791, Francesc de Gomis, un mercader de teles de Barcelona, va 

comprar dues cases al carrer Barra de Ferro, 5 i 5 bis.  

Va contractar a Joan 

Garrido, un mestre 

d’obres, i el va fer 

enderrocar les cases 

velles que havia comprat, 

unís les dues finques i 

construís un nou edifici 

digne del poder econòmic 

del senyor Gomis.  

 

El resultat va ser el que avui en dia coneixem com el Palau Gomis.  

 

 

 

 

Mostra de la grafia dels projectes de les cases de F.Gomis. A dal, carrer Barra de Ferro, a baix, carrer 

de Flassaders, firmada per Joan Garrido 

Dibuix de la façana del Palau Gomis al Carrer Princesa 
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El lloc més espectacular era el saló principal, amb els sostres pintats, 

estucats i amb motllures de guix, amb un relleu de formes femenines o amb 

grups de mènades amb una delicadesa molt professional, un estil barroc 

tardà, inspirat en un neoclassicisme civil francès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Però, l’estratègia militar de Bonaparte va perjudicar molt a Gomis, per culpa 

de l’ocupant Lechi. 

Giuseppe Lechi era un militar italià al servei de Napoleó. A finals de l’any 

1807, Lechi esperava ansiós, a la frontera de França, l’ordre per entrar a 

Espanya, fins que va entrar, es va apoderar del Palau Gomis per anar-hi a 

viure i es va proclamar governador militar. 

El que va fer Lechi és empresonar a tots els barcelonins que tenien diners i 

influència sobre la gent, un d’aquests personatges va ser el mateix Gomis, 

que era de la Junta de Subministres. 

Davant del Palau Gomis, on el governador va posar extrema vigilància, 

passava tranquil·lament un home donant copets amb un ganivet a la pastilla 

Sala Noble del MEAM 
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de tabac. Un dels sentinelles va cridar-li l’atenció dient-li que s’aturés. 

L’home, que anava pensant en el que feia no va reaccionar, però el soldat en 

veure aquesta reacció va disparar-lo, creant-li una ferida greu. 

Aquest fet va fer que es revoltés el veïnat, però Lechi va excusar-se de que 

aquest home va intentar agredir i fer una escomesa. Però tot aquest enrenou 

va empitjorar quan l’endemà mor el ferit.  

Lechi temia per la seva seguretat després del que va ocórrer i va traslladar-

me a un altre palau. 

Però el Palau Gomis encara no se’n sortiria d’aquesta, perquè llavors va ser 

ocupat per M. Bourdon, comissari interventor. 

Francesc Gomis no va poder gaudir molt del seu palau que va enlairar amb 

tanta il·lusió i dedicació: va morir el 1815. 

El 1860 es va fer la inauguració del Carrer Princesa, que va suposar la 

destrucció d’una part del Palau Gomis i la seva divisió, quedant la part 

menys noble a l’altre cantó del nou carrer, guanyant una rellevant façana per 

Miquel Garriga i Roca. 

El pati també va patir un canvi, al veure l’edifici a primera vista al Carrer 

Barra de Ferro, hom no s’imagina l’excel·lència que té el seu interior.  
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El saló principal va ser omplert de petites cambres, en veure que hi havia un 

gran buit i dividit en tres pisos: on s’hi van instal·lar l’editor Gustau Gil, 

l’Escola de Sabaters i una pensió. 

Així doncs, el Palau Gomis va encaminar-se cap a un destí gens merescut. 

Més tard la pintora holandesa Gertrud D-Trudy Derksen el va comprar, 

restaurar, i inaugurar el 2002 com a centre d’exposicions d’art 

contemporani i altres activitats culturals. Però no va durar gaire i va 

romandre tancat fins al 2011, l’arquitecte i editor José Manuel Infiesta 

Monterde va encarregar-se del palau, el va restaurar i va exposar la seva 

col·lecció d’art contemporani figuratiu. 

 

3.3. Primeres referències del Palau 

 El Palau Gomis afronta les seves façanes tant al 

carrer Princesa com al carrer Barra de Ferro, al 

barri de la Rivera, un amb més pes històric de la 

Ciutat. 

La primera notícia documentada sobre la 

construcció de l’actual edifici és el 8 de març del 

1791, quan Francesc Gomis va demanar permís 

per fer reformes a unes cases que va comprar al 

carrer Barra de Ferro. 

 

Projecte de la casa de F.Gomis 
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El 19 de març del 1791, l’Ajuntament de Barcelona va donar-li permís per a 

començar les obres. 

3.4. Cronologia de la finca 

Finals s.XII - mitjans s.XIII Naixement de les antigues cases que hi havia 

abans d’aixecar el Palau. 

1257-1373 La zona es converteix en residència de famílies notables de 

Barcelona 

1716 La finca situada al carrer Barra de Ferro apareix al registre 

administratiu a nom de Ana Maria Rey. 

1791 El 8 de març Francesc Gomis, propietari de la finca sol·licita el permís 

per a començar les reformes de la finca, que es troba en molt males 

condicions. 

19 de març Li concedeixen permís per a començar les reformes. 

Façana del carrer Barra de Ferro presentada en el 

projecte de reedificació de 1791 (imatge proporcionada 

pel MEAM) 

Situació de les botigues de mercaders l'any 1793. F.Gomis al 

carrer Plateria 
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1792-1815 Es realitza la decoració de la gran sala. Entre 1807 i 1809 va ser 

residència del general Guiseppe Lechi. 

1852-18 d’agost Javiera de Gomis crida a l’arquitecte Miquel Garriga i Roca 

per a que vegi l’edifici i faci valoració dels danys que ocasionarà l’obertura 

del nou carrer Princesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecte de la façana del Carrer Princesa, dibuixat per 

l'arquitecte Miquel Garriga i Roca, 1855 

 
 

“Quarteró” de Garriga i Roca on apareix la finca dels 

Gomis diferenciant la part de nova construcció. 



Marina Masferrer Martín  Realitat Augmentada al MEAM 

 

25 
 

10 de març 1854 Es resol la expropiació de part dels terrenys de la finca, 

que queda dividida per el projecte de l’obertura del carrer. 

1855-24 de març Rosa de Gomis sol·licita permís d’obres per adequar la 

finca al nou carrer Princesa. 

27 d’abril Es concedeix el permís d’obra. 

Abans del 1915 (aprox.) Obres de reforma interior del vestíbul modernista 

i la reorganització dels accessos als pisos. 

1928-26 de setembre L’arquitecte Salvador Puiggrós sol·licita, en nom de 

la propietària Teresa Pallejà, un permís d’obra per realitzar una tribuna i 

transformar una finestra en balcó. 

1958-16 de juliol José Ignacio Parelleda Camprubí, propietari de la finca, 

divideix en règim de propietat horitzontal. 

Des de llavors ha tingut molts usos diferents, com a escola de sabaters, 

pensió, comerç i altres, com Càritas fins a residència d’una pintora holandesa 

important, per acabar com la seu de la “Fundació de les Arts i els Artistes” i 

el Museu Europeu d’Art Modern. 

Projecte de la tribuna realitzada per l'arquitecte Salvador Puiggrós, 1928. 
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3.5. José Manuel Infiesta 

José Manuel Infiesta va néixer l’any 1949 a 

Barcelona, president de la Fundació de les Arts i 

els Artistes i director del Museu Europeu d’Art 

Modern. 

La seva professió és arquitecte, encara que 

també escriptor, editor i col·leccionista d’art. 

Ha fet una cosa realment valuosa: contrarestar 

les grans obres clàssiques, però amb un gust i 

admiració per l’art figuratiu més contemporani. 

 

3.6. Fundació de les Arts i els Artistes  

La Fundació de les Arts i els Artistes va ser 

creada al desembre de 2005 pel mateix José 

Manuel Infiesta.  

La finalitat principal d’aquesta fundació és 

difondre, promoure l’art en tots els sentits i 

donar aixopluc als artistes.  

Aquest art és, concretament, l’Art Figuratiu i 

encara més concretament l’art de finals del 

segle XIX, segle XX i XXI, el que s’entén per 

l’Art Modern. 

Fotografia de José Manuel Infiesta 

Logotip de la Fundació de les Arts i els Artistes 



Marina Masferrer Martín  Realitat Augmentada al MEAM 

 

27 
 

3.7. Exposició d'Art Figuratiu Contemporani del segle XXI 

Després de que, durant tota la segona 

meitat del segle XX, l'abstracció imposés 

les seves regles en totes les col·leccions 

d'art contemporani, fires internacionals 

i col·leccions de fundacions i museus 

contemporanis, cada vegada és més 

imparable el clam per el retorn de la 

figuració. 

Aquesta tornada a la figuració s'està 

realitzant mitjançant el que anomenen 

“realisme”, “nou realisme” o 

“hiperrealisme”, és a dir, tornar a la pintura que doni valor a la figura 

humana, als objectes o paisatges que puguin ser identificats per el públic per 

la seva semblança a la realitat. 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada a la sala 1 
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Amb el gran nombre d'artistes, la Fundació pretén donar cos a una col·lecció 

que mostri la riquesa de l'altra pintura contemporània, la que no es pot 

trobar en els museus, però que no per això deixa d'existir ni de créixer amb 

força. 

És aquesta col·lecció la més susceptible de ser ampliada en els pròxims anys, 

tant per la col·laboració amb artistes vius com amb galeries i 

col·leccionistes. 

Aquesta primera exposició d'art figuratiu contemporani del segle XXI, 

inaugurada l'any 2011, consta del voltant de 200 pintures i 30 escultures 

d'artistes de diverses nacionalitats. 

 

3.8. Concurs de Pintura i Escultura Figuratives 

La col·lecció exposada actualment al MEAM ha sigut creada, gran part, a la 

selecció de les millors obres que s’han presentat al Concurs de Pintura i 

Escultura Figuratives, que es celebra cada any en mans de la “Fundació de 

les Arts i els Artistes”. 

Cada any més de mil artistes arreu dels cinquanta països es presenten a 

aquest concurs, donant consistència a la Fundació i fent que tot això sigui 

possible. 
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Un jurat selecciona les millors obres i dóna les mencions d’honor i els 

premis, que gran part d’ells formen la meravellosa col·lecció que avui en dia 

tenim al museu. 

El primer concurs es va convocar l'any 2006. Es pot dir que s'ha arribat als 

objectius amb la consolidació de totes les edicions amb la participació de 

més de 5.000 artistes. 

 

3.8.1. Figuratives 13, 7è Concurs de pintura i escultura 

Desprès de que el museu passi uns dos anys difícils que van obligar a 

suspendre el concurs i que el projecte acabi, van fer un pas decidit cap 

endavant: obrir les portes a nous països d’origen dels artistes que responien 

a la convocatòria del concurs i que el jurat estigui format per pintors enlloc 

d’acadèmics, galeristes o crítics d’art. D’aquesta manera eren els pintors qui 

jutjaven als altres pintors, “Com pot pretendre ser indiscutible un jurat en el 

que els que no pinten, per molt que sàpiguen, jutgen als que sí que pinten?, “ i 

com poden jutjar-los precisament sobre la seva pintura?”. 

 

El resultat del setè concurs de pintura i escultura va ser favorable, dels mil 

artistes aproximadament que es van presentar en anys anteriors, aquest any 

han passat a més de 2.300. I de 80-85% aproximadament d’artistes 

espanyols a només la meitat. En conclusió, aquest gran pas que han decidit 

fer per tirar endavant tot l’esforç que han fet durant tots aquests anys, ha 

sigut una molt bona decisió, perquè han aconseguit fer més gran el concurs i 

que tingui més renom.  

“Cada any recordo que, per mi, l’important no es qui s’emporta el primer 

premi, sinó tots els que participen, els que volen estar aquí, any rere any, els 
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que reforcen amb la seva presència la potència i la universalitat del nostre 

projecte, que no es altre que la promoció de l’art figuratiu, fins col·locar-lo al 

nivell que es mereix entre tots els estaments de la societat”, diu el director del 

museu. 

Aquest any el guanyador ha sigut en Carlos Morago Fernandez amb l’obra 

titulada El taller de grabado, i han hagut vuit mencions d’honor, entre elles 

l’obra Niños con monja d’en Deangel. 

 

El jurat Gottfried Helnwein (Viena) observant l'obra Niños con monja d'en DeAngel 
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4. L’Hiperrealisme i el Realisme 

4.1. L'hiperrealisme 

L'art, qualsevol activitat o producte desenvolupat per l'ésser humà amb una 

finalitat estètica expressant idees i emocions, s'ha desenvolupat al llarg de la 

història manifestant-se en cada època d'una manera diferent. 

L’hiperrealisme, també conegut com a Realisme Fotogràfic o Realisme 

Radical, és un gènere de pintura i escultura de tendència realista. Pretén 

apropar-se amb una altra resolució a la fotografia, oferir una visió detallada 

de les imatges, una precisió quasi fotogràfica.  

Va sorgir justament a l'època post-històrica de l'art, pel que és contemporani 

a l'art pop al que li uneixen, des de el punt de vista artístic i estètic, diversos 

llaços. El més important, i que defineix a ambdós, és el fet de que recull 

d’interès de l'artista i l'espectador per temes relatius a la societat de 

consum, la dels anys 60 del segle passat, en el continu canvi cap a la 

democratització de l'art i la seva inclusió a la societat del mercat.  

Es considera l'escola pictòrica de la tendència més absoluta de la història.  

Busca mantenir a la pintura la connexió amb la visió fotogràfica de 

l'enquadrament i la traducció fidel de l'escena. Per tant, els temes són 

representats amb exactitud minuciosa en els detalls, mitjançant una agudesa 

òptica portada a terme amb tal virtuosisme tècnic, que supera la “visió” del 

objectiu fotogràfic. 

El terme s’aplica principalment a un moviment i un estil d’art independent 

als Estats Units i Europa, que s’ha desenvolupat des de la dècada del 2000. 
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Els pintors d’hiperrealisme capten primer les imatges a través de la 

fotografia i després ho traslladen a la tela mitjançant un procés llarg i 

elaborat, utilitzant diferents recursos. 

Són instants de la realitat que coneixem captats i congelats en obres d’art. 

Les seves obres semblen reproduir la realitat però de fet es tracta d’una 

nova realitat gràfica creada pel mateix pintor, que no s'apropa directament a 

la realitat, sinó que tracta de reproduir el que veuria una càmera fotogràfica. 

Ens trobem aquí davant d'una tornada cap al tipus més conservador de 

pintura i escultura representativa. Més que el pop art, la reputació de 

l’hiperrealsime és el resultat d'una aliança entre Marchands i 

col·leccionistes, davant a una resposta hostil de la crítica. 

Però també es pot veure que l'art d'aquest tipus deu molt del seu caràcter a 

la dependència del pensament conceptual. 

Amb la pintura a l'oli o l'escultura aconsegueixen el mateix detallisme i 

enquadrament que ofereix la fotografia. 

 

La transició del pop art al hiperrealisme apareix a l'obra de l'anglès Malcoy 

Morley.  

En comú amb molts artistes pop, Morley està fascinat no tant pel que mostra 

la pintura, sinó pel mètode utilitzat per mostrar-lo; en altres paraules, per la 

convenció de la representació. 

La diferència principal entre la seva obra i la de qualsevol altre pintor és que 

es permet a sí mateix molta menys llibertat de maniobra. Aquest és un art 

que, en un sentit, sembla apel·lar a respostes trivials a la sensació de plaer 

de veure alguna cosa imitada exactament, sense importar el que és aquesta 

cosa; però que a un nivell més profund parli al seu públic perquè expressa, 
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sense retòrica, la nul·litat i la desesperació que es troba en grans àrees de la 

societat urbana. 

En el cas de l’hiperrealsime, que també recull el més quotidià de la societat 

al igual que el pop art, se li aplica un toc d'ironia a les obres realitzades que 

parteixen de la fotografia i la seva traducció literal a la tela. 

Des de un altre punt de vista, aquesta nova forma de mostrar la realitat és 

més radical que el propi realisme o naturalisme i agafa com a model pictòric 

la fotografia i no la pròpia realitat.  

En quant a l'estètica, l’hiperrealsime crea la seva obra a través d'una idea, 

que no deixa de ser una interpretació de la realitat. Els que utilitzen la 

fotografia com a model pictòric, recullen aquesta realitat amb un determinat 

enfocament de la fotografia, color, llum... 

Finalment l'artista trasllada al text artístic la seva idea condicionada primer 

per la seva capacitat cognitiva individual i després pel suport fotogràfic. 

En aquest sentit, des de el camp de l'estètica, es podria argumentar que 

l’hiperrealsime no es tant realista com realment proposa i aquest tipus de 

corrent és llavors un relat artístic influït per l'art pop i no tant pel realisme. 

 

4.1.1. L’hiperrealisme americà 

A finals dels anys 60del segle XX, a la Costa Oest d’Amèrica del Nord, Robert 

Bechtle, va començar a crear els primers quadres foto-realistes. 

En Amèrica del Nord, es treballava a partir de la reproducció pintada dels 

objectes i imatges publicitàries del dia a dia, amb connotacions del pop art, 

que havia tingut una gran influència. 
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Quasi al mateix temps, a Nova York, Richard Estes va començar a treballar 

en els seus característics aparadors i paisatges urbans, Chuck Close pinta els 

seus famosos retrats i la única dona d’aquest grup de pioners, Audrey Flack, 

realitza els seus primers treballs. 

 

4.1.2. L’hiperrealisme europeu 

A Europa, en canvi, l’hiperrealsime no sol tenir connotacions del pop art i 

s'impregna d'un lirisme quasi surrealista.  

Nascut a la costa oest dels Estats Units a finals dels anys 60 al segle XX, 

l’hiperrealsime es va promoure per Europa gràcies a la V Documenta (1972) 

de Kassel i va ser confirmat per l'exposició que Udo Kulterman va presentar 

a Paris sota aquest nom. 
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4.2. El realisme o naturalisme 

El realisme és la denominació d'un estil o moviment pictòric que va originar-

se a França a mitjans del segle XIX. 

El concepte de realisme permet identificar la manera de presentar, 

considerar o percebre el que passa tal hi com succeeix. A arrel d'això, es pot 

dir que la postura realista té la particularitat d'evitar exageracions. 

L'art realista pot definir-se, en quant al seu contingut, com el que representa 

els temes d'acord amb les regles empíriques, considerant l'existència d'una 

realitat objectiva en tercera persona, sense embelliment o interpretació 

(com fan els enfocaments idealistes de l'art e idealisme artístic, concepte que 

es contraposa al realisme). 

Tal aproximació implica una creença de que aquesta realitat és independent 

dels esquemes conceptuals de l'home, de les seves pràctiques lingüístiques i 

creences, i que pot ser conegut per l'artista, que a la vegada pot representar 

fidelment aquesta realitat. 

Tendeix a representar personatges, situacions i objectes de la vida 

quotidiana de forma versemblant i tendeix a descartar els temes heroics (ja 

que es consideren una perspectiva idealista) a favor de temes més neutres, 

associats a la Terra. 

 

L'art realista es coneix com a un moviment que intenta plasmar 

objectivament la realitat. S'estén a tots els camps de la creació humana 

encara que va tenir una importància especial a la literatura. En el cas concret 

de les arts plàstiques, el realisme aconsegueix la màxima expressió a França, 

on va originar-se, a mitjans del segle XIX.  
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El realisme és un terme confús i de difícil definició en el que respecta a les 

arts plàstiques; en general, només al·ludeix a una certa actitud de l'artista 

davant de la realitat, en la que la plasmació d'aquesta no ha de ser 

necessàriament una còpia, encara que s'ha d'ajustar a una certa visió 

generalitzada. 

El manifest es basava en el següent: 

La única font d'inspiració en l'art és la realitat. No admet ningun tipus de 

bellesa preconcebuda, la única bellesa vàlida és la que subministra la 

realitat, i l'artista el que ha de fer és reproduir aquesta realitat sense 

embellir-la; cada objecte té la seva bellesa, que és la que ha de descobrir 

l'artista. 

 

Per tant, la diferència entre l’hiperrealsime i el realisme és que,  el realisme 

vol aconseguir representar el món del moment d’una manera verídica, 

objectiva e imparcial, per tant, aquest no pot idealitzar.  

Però en canvi, l’hiperrealsime, també pretén plasmar la realitat, però no 

d’una manera objectiva e imparcial, sinó portar-la a l’extrem, amb un detall 

exagerat,  intentant embellir-la i aplicar-li més contrast, més brillantor... per 

tant, ja no és una realitat que podem veure amb els nostres propis ulls, és 

una realitat modificada. 
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5. Objectiu principal de recerca 

L’objectiu principal d’aquest treball és poder fer un recorregut amb els 

dispositius mòbils mitjançant les noves tecnologies de Realitat Augmentada 

dins del museu, enriquint més la visita i revèn més experiència gràcies a una 

nova manera, fàcil i ràpida, d’obtenir informació a les teves mans. 

 

6. Projecte 

6.1. Com podem rebre informació al museu actualment i com 

podem millorar l'obtenció d'aquesta 

Actualment, a la majoria de museus, si els seus visitants alhora d’entrar al 

museu volen sentir-se més informats i tenir més experiència, no hi ha moltes 

opcions a triar. 

Normalment quan entrem a una exposició, podem trobar imprès a les seves 

parets uns llargs textos que t’informen del que veuràs en aquella sala, però 

aquests textos estan bastant generalitzats. 

Quan una persona es posa davant d’un quadre, amb aquells textos no té 

suficient, no pot sentir el que el quadre parla per ell mateix. 

També, una altra opció per a rebre més informació és anar a recepció, on 

disposen de llibrets o poden donar-nos unes petites indicacions. 
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Però, que podem fer millorar a l'hora de rebre més informació? 

Actualment, gràcies als avanços dins el sector de la tecnologia, hi ha molts 

programes al nostre abast que ens poden ajudar a transmetre informació de 

diverses formes, de la manera més fàcil, ràpida i eficaç. 

Cada vegada podem trobar més museus que disposen de d'intervenció de la 

Realitat Augmentada, ja sigui de diferents maneres, encara que aquí a 

Catalunya hi ha de ben pocs. 

Amb aquesta, podem obtenir informació a l'instant, mitjançant uns quants 

passos. 

 

Primer de tot, hem de disposar dels programes que necessitem per dur a 

terme el projecte i aplicar la Realitat Augmentada al MEAM. 

Per això, he triat dos programes que facilitaran l’obtenció d’aquesta 

experiència que volem rebre quan entrem en un museu. Aquests són: Visual 

Search i Aurasma. 

L'entrada del MEAM, a l'esquerra, recepció 
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7. Programes  

7.1. Visual Search 

Aumentaty VSearch és una eina de 

reconeixement d’imatges que et permet 

associar el contingut que tu vulguis a les 

teves pròpies imatges. 

VSearch es compon de dos parts, un gestor de continguts que utilitzarà el 

publicador i una aplicació que serveix per a accedir a aquests continguts per 

part del seu públic, és a dir, els usuaris. 

Els marcadors són el punt de connexió entre el publicador i els usuaris. 

 

 

 

7.1.1. Marcadors 

Els marcadors són les imatges del publicador a las que vol associar 

continguts digitals, ja siguin textos, imatges, vídeos, PDFs, enllaços a llocs 

web, ubicacions... 

VSearch proporciona, de manera gratuïta, una aplicació a través dels portals 

App Store i Google Play. 

Mitjançant aquesta aplicació, els usuaris, amb els seus dispositius mòbils, 

poden accedir a continguts digitals prèviament associats a les imatges 

impreses (marcadors), senzillament capturant-les amb la càmera del seu 

dispositiu. 
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Els meus marcadors 

 

És per tot això per el que podem dir que Aumentaty Visual Search ofereix un 

canal de comunicació entre un publicador i el seu públic, és a dir, els usuaris, 

utilitzant com a vincle les imatges. 

 

7.1.2. Publicador 

Per ser un publicador s’ha d’adquirir un paquet de marcadors.  

Després de la compra, 

rebràs una identificació 

d’usuari per a poder 

començar a utilitzar els 

teus marcadors i publicar 

contingut. 
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Utilitzant aquest identificador d’usuari que rebràs, podràs accedir al gestor 

de continguts, on podràs començar a pujar les teves marques, fotografies, 

vídeos i més contingut digital associat a elles. 

El programa et proporcionarà un distintiu per a que puguis afegir-lo a les 

imatges de les teves publicacions en el paper que vagis a fer servir com a 

marques. D’aquesta manera el teu públic podrà diferenciar les imatges que 

ofereixen contingut extra. 

 

Aumentaty VSearch permet al publicador enriquir, “augmentar”, la 

informació que vol transmetre al seu públic amb contingut multimèdia. 

Per això, el publicador puja a la plataforma del programa els continguts que 

vol i els associa a una imatge accessible des de un suport físic tradicional ( ja 

pot ser revistes, diaris, cartells, catàlegs, targetes...). 

L’usuari únicament ha de capturar aquesta marca amb la càmera del seu 

dispositiu mòbil des de una aplicació gratuïta i així accedir als continguts 

addicionals. 

 

7.1.3. Usuari 

L’usuari, per a accedir a la 

informació extra que els 

publicadors han inclòs a les 

seves imatges, ha d’utilitzar la 

càmera del seu dispositiu, 

mitjançant l’aplicació, per a 

descobrir aquest contingut 
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addicional que poden portar cartells, etiquetes, catàlegs...   

Per a descarregar l’aplicació, únicament s’ha d’anar a les botigues 

d’AppStore i/o Google Play, on la trobaràs de forma gratuïta. 

 

7.2. Aurasma 

Aurasma et permetrà associar contingut de 

Realitat Augmentada a qualsevol imatge, 

objecte o lloc.  

Mitjançant aquesta, es podrà crear de manera 

senzilla contingut AR: imatges, vídeos, 

animacions i models en 3D. 

Es pot descarregar de forma gratuïta a l’App Store i a l’Android Market. 

Qualsevol fotografia, imatge o objecte del món real pot actuar com a 

marcador de Realitat Augmentada. 

Això permet augmentar qualsevol cosa sense necessitat d’imprimir ningun 

marcador. 

 

Permet crear escenes de RA afegint capes virtuals d’imatge, vídeo, 

animacions o models 3D en pocs minuts i compartir-los públicament. 

D’aquesta manera, qualsevol persona podrà veure les aures que has creat, és 

a dir, les escenes de RA. 
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També, permet geolocalitzar les nostres aures, de tal manera que, encara 

que fos pública, només podrà veure’s des de una localització geogràfica 

determinada.  

Només hem d’enfocar la imatge determinada e indicada amb el logotip 

mitjançant l’aplicació per a veure l’escena. 

 

La Realitat Augmentada ens serveix per a incloure informació virtual a la 

realitat física que tenim i percebem per medi de la tecnologia. 

D’aquesta manera, no només tenim davant una cosa que podem veure i 

tocar, sinó que ho complementem amb un altre tipus d’informació en forma 

d’imatge, vídeo, sons… Les possibilitats que això implica en educació són 

enormes, només hem de tancar els ulls i imaginar. 

 

7.2.1. Aura 

Una aura és la capa de Realitat Augmentada que et mostra Aurasma quan 

apuntes amb el teu dispositiu mòbil a una imatge o objecte. 

Aquest programa permet a l’usuari crear les seves pròpies aures, com ells 

han anomenat. Així qualsevol persona, amb el seu dispositiu mòbil, pot 

divertir-se i experimentar amb la Realitat Augmentada superposant imatges, 

símbols i objectes de la realitat a un contingut virtual que pot consistir en 

imatges, vídeos, animacions, àudios o pàgines web. 

També podem crear Super Aures, que són continguts creats per els propis 

desenvolupadors d’Aurasma i que poden veure’s públicament sense 

necessitat de seguir ningun canal o usuari. 
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Aquestes súper aures solen aparèixer en revistes, diaris, expositors... amb un 

logotip d’Aurasma sobre una fotografia, que indica que allà hi podem trobar 

una escena de Realitat Augmentada. 
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8. Metodologia 

8.1. Passos que he realitzat per a arribar al projecte  

Em va costar molt arribar a tenir un tema al cap per al meu Treball de 

Recerca, sabia que volia enfocar-lo en l’art més que en les ciències, ja que 

està més fet per a mi, però no se m’acudia cap manera de poder portar-lo a 

un treball. 

Vaig comentar-li aquest problema al meu tutor del Treball de Recerca, en 

Jesús Arbués, que ja sabia que la cosa aniria per aquí.  

Ell em va donar la idea de fer el projecte que actualment estic realitzant, ja 

que ell sap, de primera mà, que jo estic feta per formar part del món de l’art. 

Quan me’l va proposar, jo no estava del tot segura, ja que havia d’utilitzar la 

tecnologia, que jo no en tenia molta idea.  També em va preocupar el tema 

de la meva timidesa, ja que una part molt important (per no dir la més 

important, que sense ella el treball no seria res) és parlar amb gent i 

moure’m, amb els artistes, persones que tenen una certa importància i 

reputació. 

Però sabia que tot això que en un moment em preocupava, quan ho hagués 

realitzat,  m’haurà ajudat a millorar. 

 

Abans de tot, vaig voler informar-me sobre la col·lecció amb la que anava a 

treballar, per això, vaig buscar per Internet la web oficial del museu 

(http://meam.es)  i vaig fer una ullada als quadres que s’hi poden trobar 

dins d’aquesta per a tenir una idea del que trobaré a l’hora de visitar el 

museu. 

http://meam.es/
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En  Jesús Arbués, em va facilitar el contacte amb la Maria Budó, una noia que 

treballa actualment al MEAM, amb la que he fet contacte i ha estat ajudant-

me en tot el que he necessitat. 

Desprès de parlar amb la Maria mitjançant e-mails, vaig quedar amb ella un 

dia a un bar de Vilassar de Mar per a parlar sobre el meu projecte, el que vull 

aconseguir i les maneres que tinc pensades per a arribar a aquest objectiu. 

A ella li va semblar molt bona idea, ja que també és un projecte que a la 

llarga pot beneficiar al museu, i vam estar conversant durant unes hores 

sobre tot tipus de temes. 

La Maria em proporcionava una entrada al museu sempre que ho necessités 

i així anar completant el meu projecte educatiu-artístic. 

 

El primer cop que vaig entrar al museu amb aquest objectiu va ser a mitjans 

d’estiu. Allà, vaig repassar tota la col·lecció permanent d’Art Figuratiu 

Contemporani del segle XXI de dalt a baix amb l’objectiu de triar 11 obres, 

que serien les que faria servir pel meu treball. 

Les obres que estan exposades a les sales del museu són tant impactants, 

que la primera vegada que vaig entrar en aquesta exposició, de la mateixa 

manera que vaig entrar, vaig sortir, pensant en la sensació que donava veure 

aquells quadres, amb tots els detalls que t’hi puguis imaginar, quadres que 

sembla que la persona que estàs veient pintada sobre a la tela, és una de 

veritat que t’està observant fixament amb un aire misteriós a l’altra banda 

d’una finestra. 

A l’hora de fer la tria, mirava els quadres amb dues visions; la primera, els 

que més m’impressionessin, els que quan els mirés per primer cop em 

transmetessin una sensació, els que te’ls quedes mirant del impressionants 
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que són, que t’atrapes tu mateix pensant que aquesta obra d’art no pot ser 

una pintura, sinó que més aviat sembla una fotografia per la cura i el detall 

que s’ha utilitzat alhora de realitzar-la. 

La segona, mirava els que fossin realitzats per artistes que residissin a prop 

de Barcelona. 

Vaig fer fotografies de tota l’exposició i dels quadres que més em van 

agradar i els que volia que fossin els protagonistes del meu treball. 

Encara que anava amb l’objectiu de triar quadres que fossin pintats a 

Barcelona, van haver-hi alguns que no vaig poder resistir-me i els vaig triar, 

malgrat siguin de Madrid, ja que eren massa impressionants per a no saber 

més sobre aquests. 

Entre un tiratge de 20 quadres, vaig triar-ne únicament 11. 

 

8.1.1. Quadres tirats per dur a terme la Realitat Augmentada  

1) Jordi Diaz Alamà (Barcelona – 1986) Generación del 86 (2011) 

2) Jordi Diaz Alamà (Barcelona – 1986) Paty, quiere y no puede (2010) 

3) Deangel (Barcelona – 1966) Niños con monja (2013) 

4) Martí Teixidor (Barcelona – 1930) Dresden (1990) 

5) Inmaculada Jordà i Frasquet (Premià de Mar – 1965) Gàrgoles del 2010 

(2010) 

6) Carlos Morago Fernández (Madrid – 1954) El taller de grabado (2013) 

7) Eloy Morales Ramiro (Madrid – 1973) La pintura en mi cabeza (2010) 
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8) Carlos Muro Aguado (Madrid – 1947) Composición 805 Paula (2007) 

9) Jaime Valero Perandones (España) Retrato Número 5 

10) Gonzalo Goytisolo Gil (Barcelona – 1966) De luz tangente 5=Fragancia 

de oscuridad 

11) Lluís Rizzo Rey (Barcelona – 1959) Yeny – Venezuela 

 

Una vegada vaig tenir els quadres triats i moltes fotografies del museu, vaig 

comentar-li a la Maria sobre aquests i a començar a investigar-los. 

La Maria, va enviar un correu a aquells artistes que jo vaig triar, dient –lis 

breument i d’una manera generalitzada, qui era jo, el meu projecte i que 

volia d’ells. 

Un cop els artistes van estar avisats sobre el meu projecte i van contestar a 

la Maria dient que els hi semblava impressionant que algú tant jove ja 

s’interessés pel món de la cultura i que estarien encantats de poder 

participar en aquesta idea,  vaig començar a fer una carta de presentació que 

els hi enviaria per e-mail. 

Aquesta carta és la següent: 
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Hola ____ , 

El meu nom és Marina Masferrer,  

Sóc una alumna de segon de batxillerat a l’Institut INS Vilatzara de Vilassar de Mar i 

estic realitzant en aquests moments el meu treball de recerca. 

Com ja segurament t’ha explicat la Maria, aquest tracta d’aplicar la realitat 

augmentada al Museu Europeu d’Art Modern de Barcelona, el MEAM. 

La intenció del meu projecte és que cada visitant del museu podrà acudir des del seu 

dispositiu mòbil (tabletes i telèfons mòbils) mitjançant una aplicació, en la que, 

enfocant a sobre dels 11 quadres que he triat de la col·lecció permanent d’art 

figuratiu gràcies a uns marcadors, podran accedir a conèixer els aspectes més 

interessants de l’obra, imatges, vídeos, textos, geolocalitzadors i més.  

D’aquesta manera, amb la tècnica que vull portar a terme, crec que es podria 

enriquir molt més la visita cultural; adquirir més experiència, saber tot allò que 

s’amaga darrera un quadre i que a primera vista no podem saber. 

Entre les 11 obres que he triat, he seleccionat __ obres teves, _________ , ja que m’ha 

agradat molt el teu estil. 

Si et sembla bé, m’agradaria poder contactar amb tu per poder saber més sobre el 

contingut d’aquestes dues obres. Alhora saber sobre el teu bagatge professional, i 

poder retratar-te en imatges de com treballes (fer-te algunes fotografia en el teu 

taller i algun vídeo curt per poder enfocar tot el teu treball més gràficament). 

I així doncs, poder completar aquest projecte educatiu-artístic, amb la teva 

apreciada col·laboració. 

 

Moltes gràcies per la teva atenció! 

Marina  
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Però no vaig enviar la carta a tots els artistes de cop, sinó que anava un per 

un. 

Un cop enviada la primera carta, vaig pensar en què volia obtenir i què 

necessitava. 

Vaig anar escrivint les preguntes que em venien al cap quan mirava l’obra, 

unes generals que pugui fer a tots els artistes per a seguir un mateix patró i 

unes altres personalitzades per als diferents artistes. 

 

8.1.2 Artistes 

Què vull obtenir dels artistes triats: 

 Saber més sobre el contingut d’aquestes obres. 

 Saber sobre el bagatge professional. 

 Retratar els artistes en imatges de com treballen. 

-  Fotografia del taller. 

-  Vídeo curt mostrant com treballa normalment al seu taller. 

-  Vídeo entrevista. 

8.1.3. Preguntes generals 

 Com definiries la teva obra personal? 

 Per què vas decantar-te per a aquest estil de pintura? 

 Com definiries hiperrealisme segons la teva opinió? 

 Per què pintar hiperrealisme tenint la fotografia? 

 Com és el teu procés de creació d'un quadre? 

 Quines tècniques acostumes a utilitzar? 
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El primer artista amb el que vaig contactar va ser en DeAngel, que em va 

obrir les portes del seu estudi de Barcelona, atenent-me amb molta simpatia 

i confiança, disposat a respondre totes les meves preguntes i a tenir una 

llarga conversació tocant tota mena de temes sobre la seva vida i les seves 

obres. 

La següent artista que vaig visitar va ser la Macu Jordà, on la seva casa de 

Premià de Mar és tota una exposició plegada d’obres que expressen el seu 

estil a la perfecció, un estil pur, misteriós però alhora amb tendresa.  

L’últim artista que em va obrir les portes de la seva casa de Begues va ser en 

Lluis Rizzo Rey, un artista que té una mà per l’aerògraf. Ell em va explicar 

moltes coses sobre la seva vida, secrets que s’amaguen darrere els quadres i 

fins i tot em va voler fer algunes fotografies per a una pròxima sèrie de 

quadres. 

 

La segona vegada que vaig anar al museu, va ser per a començar a provar els 

marcadors que vaig crear com a prova, per a veure com funcionaria, encara 

que no els tenia complerts. Volia veure si tot funcionava bé: que el programa 

captava bé el quadre, la il·luminació era correcte, apareixia tota la 

informació que havia associat a la imatge... 

També, vaig començar a plantejar com faria el vídeo sobre l’exposició, el 

museu, com fer servir l’aplicació... 

 

La tercera vegada ja vaig anar en serio en crear vídeos i en provar 

definitivament l’aplicació, ja que em canviaven l’exposició permanent per a 

una temporal d’escultura d’en Josep Llimona. 
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Vaig començar a fer vídeos de les diferents sales del museu, de la Sala Noble, 

dels quadres que havia triat, de com funcionava l’aplicació.... 

 

Un cop ja tenia totes les fotografies (del museu, dels artistes, dels seus 

tallers, dels quadres...) i els vídeos (del museu, de la col·lecció, dels quadres 

triats, les entrevistes amb els artistes, vídeos d’ells pintant...) vaig fer el 

muntatge d’aquests. 

 

Paral·lelament al muntatge dels vídeos, anava creant la meva web, que vaig 

començar a mitjans d’estiu però que, per motius tècnics, vaig deixar 

abandonada. 

Cada dia anava descobrint una cosa nova sobre la web i aprenent a com fer-

la anar, canviant coses cada dos per tres, afegint i traient informació...  
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8.2. Com utilitzar l’aplicació de VSearch dins el museu 

Per a que els usuaris que entrin al museu puguin identificar de manera 

ràpida els quadres seleccionats que disposen de continguts addicionals, 

aquestes estaran identificades amb la marca que et proporciona el 

programa.  

L’únic que han de fer els 

visitants quan entrin al museu és 

descarregar-se l’aplicació del 

VSearch. 

 

Una vegada la tinguin instal·lada als seus dispositius mòbils, es posen davant 

el quadre que està identificat amb la marca del programa, obren l’aplicació i, 

mitjançant la càmera del dispositiu personal, enfoquen al quadre i toquen la 

pantalla. 

La imatge capturada serà 

reconeguda per l’Aumentaty 

VSearch i mostrarà a la 

pantalla del dispositiu els 

continguts que jo he associat 

als marcadors. 

És un mètode molt senzill per a rebre informació addicional de manera 

ràpida, en el moment que ho desitgis. 
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8.3. Com utilitzar l’aplicació Aurasma dins el museu 

L’aplicació Aurasma és molt més senzilla que la de VSearch, ja que només 

proporciona un vídeo o imatge superposada al marcador, en canvi el 

VSearch pots obtenir informació més extensa. 

El visitant buscarà els quadres indicats amb la marca corresponent del 

programa. 

Una vegada fet, i tenint l’aplicació descarregada al dispositiu mòbil, enfocarà 

amb la càmera d’aquest sobre el quadre. 

A la pantalla li apareixerà un vídeo vinculat a l’obra, superposat a aquesta, 

on podran veure l’artista pintant o qualsevol altra cosa. 
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9. Els artistes 

9.1. DeAngel 

9.1.1. L’artista 

DeAngel neix a Barcelona l'any 1966 

Des de primerenca edat, es forma de 

manera autodidacta en el món de la 

pintura, el que li imprimeix a la seva 

obra un caràcter personal, allunyat de 

modes i tendències comercials. 

 

Realitza incursions professionalment en 

projectes de fotografia, il·lustració, 

disseny gràfic i cinema, acabant per 

dedicar-se en exclusiva a la pintura, passejant-se per estils com el 

naturalisme, realisme e hiperrealisme; amb una producció entre 6 i 20 obres 

anuals de diversa temàtica i mai per sèries argumentals. 

Exposa en les principals convencions d'art: Nova York, Miami, Londres, 

París, Amsterdam, Glasgow, Estrasburg... 

 

Li han atorgat diversos premis de dibuix i pintura, i la seva obra forma part 

de col·leccions privades, d'empreses (col·lecció Lotus-IBM) i d'institucions 

(Museu Europeu d'Art Modern, MEAM). 
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> La seva obra personal 

La meva obra personal és molt, com la paraula diu, molt personal – diu 

l'artista. 

No ha estat mai amb una galeria, ni fent una sèrie de quadres amb una 

temàtica determinada, amb un tema concret, va fent segons li fenen idees al 

cap. 

Pot pintar dos quadres en un mes com els pot pintar en un any, i mai sap el 

que pintarà després. 

Normalment quan pinta un quadre fosc, després li ve per pintar un quadre 

clar, igual que després de pintar un de gran pinta un de petit, són contrastos 

per equilibrar una mica. 

 

> Per què aquest estil de pintura? 

Jo crec que és un estil que em ve – segons en DeAngel- , he intentat fer 

impressionisme, abstracte... però és una cosa que la porto dins. M'agradaria 

poder fer coses més ràpides, i que em paguessin el mateix, alguna cosa que 

la gent gaudeixi més, però és el que se'm dóna bé, és el meu tipus de pintura, 

no l'he triat jo. 

 

 

 

 

 

DeAngel pintant al taller 
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>  Com definiria l'artista el concepte d'hiperrealisme 

Hiperrealisme és una exageració de la realitat. 

“ Jo crec que el que faig no és hiperrealisme, és realisme”. 

No intenta comparar-se amb la 

fotografia ni agafar una i enfocar-la 

molt, donant-li més brillantor, més 

contrast, més saturació... 

Procés habitual en l'elaboració d'una 

obra 

L'elabora a partir d'una idea, una idea 

que li ve sola. 

El més bo és que li vingui sense tenir 

que forçar-la. A vegades ha de fer 

quadres i intenta buscar fotografies, 

imatges o un tema sortint pel carrer, 

però per a ell la millor manera és que li 

vingui aquesta imatge al cap sense cridar-la, sense saber per què. A partir 

d’aquí la desenvolupa. 

“Una bona pintura, quan la tens quatre dies al cap, l'has de fer”. 

Després ja busca com fer-la, la model, el lloc, fer fotografies, mida, 

enquadrament, enfocament, colors... va fent esbossos... però la idea ve sense 

saber per què. 

 

 

L'artista pintant una obra al taller 
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>  Tècniques que utilitza 

La tècnica és una tècnica clàssica d'oli. Últimament utilitza l'acrílic per a 

alguns fons, alguns fluids, però bàsicament és oli, tres capes, moltes hores i 

moltes pinzellades. 

 

> Pràctiques de percepció i meditació orientals, com li han 

servit? 

A l'actualitat, en DeAngel, experimenta pràctiques de percepció i meditació 

orientals, per relacionar el tema-forma-color, de la pintura, amb la seva 

correspondència ment-cos-esperit, de l'ésser humà. 

Aquestes pràctiques ajuden, més que res, a enfocar-te en el teu treball i a 

relaxar-te, ja que un quan esta relaxat és capaç de percebre molt més, veure 

les coses d'una altra manera, més objectiva. 

Et venen més les idees, a l'hora de fer un quadre, els colors que fas servir... et 

surt més de dins.  

Si estàs relaxat, controlar la teva ment és molt important. 

 

9.1.2. L’obra Niños con monja 

> Com va sorgir la idea de Niños con monja 

La idea d'aquesta obra va sorgir per pures casualitats. Va venir de quan va 

anar al poble a visitar a la família, amb la seva germana va anar a una casa 

on feia anys que no hi anava, la de la seva tieta. Allà li van comentar que 

tenien un àlbum de fotos, molt curiós ja que sortien fotos antigues. Entre 
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aquestes fotografies va trobar la fotografia que l'obra intenta plasmar, que li 

va impactar més. 

A partir d’aquí, la va agafar, la va escanejar i va començar a construir una 

versió de la fotografia, on la base principal era aquesta mateixa. 

Li va cridar molt l'atenció, no sap si pel fet de ser antiga, l'expressió de la 

cara dels personatges que hi apareixen, la monja, la religió, aquells anys... de 

Franco, de la postguerra... 

 

> Com es va elaborar l'obra 

El quadre era difícil perquè la foto en si era en blanc i negre i molt difícil de 

transformar, ja deia molt. 

Però mirant-la, va intentar fixar-se en 

unes coses més que en altres. El vestit 

de la monja li va donar una coloració 

vermellosa, que té una expressió que a 

vegades dóna la sensació que esta 

rient, però altres vegades dóna una 

sensació de terror.  

El vestits dels nens li sobraven 

bastant, volia donar-li importància a la 

resta, ja que aquests podien distreure.  

Per això va intentar fer només una línia, un dibuix, i per fer això va utilitzar 

una cosa molt típica d'aquells temps, de l'escola, que era el guix i la pissarra 

negre. 

"Niños con monja" 
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Amb pintura a l'oli i un pinzell finet, va intentar simular el traç del guix sobre 

la pissarra.  

 

>  Els personatges que apareixen a l'obra 

La relació és molt directa, ja que el nen que hi apareix és el seu pare, que va 

morir fa anys, i l'altre és la cosina del pare, que el pintor no va arribar a 

conèixer. 

Entre ells havia una relació d'escola, de la religió d'aquells temps... 

 

> Temps que va tardar en elaborar el quadre 

El quadre va tardar unes dues setmanes aproximadament, no és un quadre 

que porti molta feina – segons deia DeAngel - però va tardar bastant en 

arribar a l'esbós inicial, de com realitzar-lo. 

 

>  Més coses sobre l'obra 

L'obra és molt curiosa perquè dins del que és el realisme i l’hiperrealsime és 

com si hagués fet trampa – diu en DeAngel – perquè no vaig dibuixar al 

detall, per exemple, els vestits dels nens, només vaig fer una línia, fins i tot 

mal feta, però jo crec que això és el que li dóna contrast a l'obra. 

Quan el va acabar, donava una impressió. A vegades el mirava i li donava una 

sensació crua, et costa de pair, no por però alguna cosa estranya. D'altres el 

mirava i veies l'alegria dels nens, és un quadre que et pot donar 

perfectament aquests dos vessants. 
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La gent que veia el quadre, alguns deien que era terrorífic, d'altres que els hi 

donava bon rotllo, és un quadre de sensacions molt diverses, però sempre 

dins dels dos vessants que hem dit anteriorment. 

 

> Carta escrita per l'artista  

Niños con monja, DeAngel 

Passat el temps, cada vegada tinc més clar que mai vaig tenir el control sobre el 

projecte del quadre i que tot es deu a diverses senyals que em van portar a la 

realització del mateix. 

Tot va començar amb una foto que vaig fer per casualitat al meu nebot, per provar la 

il·luminació d'una sessió fotogràfica a la seva germana ... quan vaig veure aquesta 

foto se’m acudir al moment una obra en què la protagonitzava aquest ("born to see 

tv "). Mentre ho estava pintant, em venien records del meu pare (el seu avi, que va 

morir accidentalment quan jo tenia uns 25 anys), suposo pels trets facials comuns 

que posseeixen els dos ... 

Al cap d'uns mesos, apareix davant meu una antiga foto maltractada pel temps del 

meu pare de nen que mai havia vist. L'impuls de pintar un quadre va ser immediat! 

Plasmar la difícil relació (afectiva durant els meus anys d'infància, conflictiva i de 

rebel·lia posteriorment), que vaig mantenir amb el meu pare va ser molt complicada 

i amb prou feines puc explicar: 

La imatge del meu pare de nen, crec que és per manifestar els millors records que tinc 

d'ell en els meus anys d'infància, juntament amb la meva germana que simbolitza 

l'altra figura, i unides les dues per la figura de la religió , freda de mirada com la 

reprimida societat del moment, però amb viu vestit vermell, representant el fort 

amor familiar d'aquells bons anys. 
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Vaig optar per un fons fosc, un negre pissarra, per reflectir el dur, borrascós i ambigu 

d'aquella convivència. Fonent-se amb aquest, amb traços de guix (usada per 

l'educació de l'època), els vestits dels dos nens, en record a la rivalitat amb la meva 

germana en els estudis 

El petit però intens detall de la creu en or, materialitza les habituals pràctiques 

religioses, amb les seves impactants imatges als que érem sotmesos. 

En conjunt un quadre simple però ple de contrastos, que em produeix reaccions 

diverses cada vegada que el miro, de vegades fredes i crues, i altres càlides i tendres. I 

que en definitiva és el causant que reiniciés la meva feina després de 6 mesos, en els 

quals he estat a punt de deixar-ho tot ... gràcies. 

DeAngel 
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9.2. Macu Jordá i Frasquet  

9.2.1. L’artista 

La Macu va néixer a Cocentaina (Alacant) al 1965. 

Va estudiar a l'Escola de Belles 

Arts d'Alcoi i a l'Escola de les Arts 

i Oficis d'Alcoi on obté el Títol en 

Disseny Gràfic. 

 

També cursa estudis en Procediments Pictòrics i Tècniques Murals a l'Escola 

d'Arts Aplicades i Oficis Artístics “Llotja” (Barcelona), obtenint la Graduació 

en Pintura Mural. 

Va fer classes de dibuix i pintura i va realitzar dissenys tèxtils mostrats a la 

fira tèxtil de València.  

Ha obtingut diversos premis per la seva obra a Espanya i va realitzar obres 

murals i encàrrecs públic i privats. 

Ha exposat a Espanya (Alcoi, Barcelona, Blanes, Cardedeu, Cocentaina, 

Mataró, Sant Pol de Mar, Vilassar de Mar i de Dalt, Girona i Figueres) i a Japó. 

Pinta cossos nus o vestits amb teles 

blanques i vaporoses com si fossin muses 

de L'Antiguitat. A vegades solament pinta 

fragments o repeteix una part dels cossos 

donant una dinàmica i una nova dimensió a 

un tema intemporal. 
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Els fons plans permeten fer destacar la riquesa de la forma, dels detalls i dels 

colors que fan que aquests cossos cobrin vida.  

Dins la seva obra podem trobar tant poesia i tendresa com tensió i misteri. 

 

> Bagatge professional 

“El meu bagatge ja és de fa molt de temps, de fer de tot, de pintura...” 

Des de ben petita ja li agradava dibuixar. Quan tenia nou anys va guanyar el 

seu primer premi provincial, d'Alcoi – Alacant, i des d'aquell moment ja va 

començar a pintar. 

El seu pare la va ajudar molt, al veure que a la seva filla li agradava tant 

dibuixar i pintar, la va portar a l'Escola Municipal de Belles Arts d'Alcoi, on 

s'hi va introduir. 

Amb quinze – setze anys ja va començar a posar les seves obres a la venta. 

Eren unes obres comercials (carrers, bodegons, …)  

Aquestes obres comercials, com bodegons, els firmava sota el nom de Faixa i 

Frasquet. 

> Obra personal 

L'estil de la Macu és un estil realista, 

no es considera hiperrealista. “Es 

podria definir com un realisme un 

poc màgic” - diu la pintora. 

 

La Macu pintant al seu taller 
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A les seves obres, la incorporació del blanc està molt present. Es pot apreciar 

clarament a la pell, els vestits dels personatges... És una cosa molt neutra. 

A vegades podem trobar obres amb un fons molt treballat i d'altres que no 

els treballa. 

Ha pintat molt al llarg de la seva vida, abstracte, comercial, l'impressionisme 

també li agrada molt, però sempre s'ha decantat pel realisme.  

 

> Com definiria l'artista el concepte d'hiperrealisme 

L'hiperrealisme, segons la pintora, el handicap que té és que agafen la 

fotografia i es limiten a copiar-la. 

En canvi ella incorpora elements que no són reals, imaginaris.  

Veient la seva obra t'adones que no es tracta d'hiperrealisme, sinó de 

realisme. 

 

> Procés habitual en l'elaboració d'una obra 

Normalment el procés de creació d'una obra és, primerament, pensar en una 

temàtica. Quan té pensada la temàtica comença a fer fotografies a models, 

fent un tiratge molt gran, podent fer unes 200 o 300 fotografies.  

Selecciona les fotografies que vol utilitzar i que li han agradat més, i 

comença tot un treball amb el Photoshop, on a partir d'allà hi ha unes que li 

agraden més que altres, pintant fons que no tenen res a veure amb les 

fotografies triades. 
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Anteriorment ho preparava en esbós, però com ara disposa d'altres eines, ho 

elabora amb l'ordinador, ja que li permet canviar colors i fer més coses. 

“Els pintors des de que la fotografia es va inventar, la majoria, es basen molt 

en aquesta.” 

 

> Tècniques que utilitza 

Normalment sempre utilitza la tècnica a l'oli, encara que podem trobar algun 

fons pintat amb pintura acrílica.  

A les seves obres es nota que ha treballat molt la tècnica de l’aquarel·la, ja 

que rasca deixant molt el fons. 

 

9.2.2. L’obra Gàrgoles del 2010 

> Com va sorgir la idea de Gàrgoles del 2010 

El tema de les gàrgoles és un tema antic, de l'Edat Mitjana, ja que li agraden 

molt els temes que venen de fa molt de temps. 

“Sempre que passes per una 

catedral o això, mires i dius: 

pensar que fa cinc o sis segles 

que està allí...” diu la pintora. 

 

 

Gàrgoles del 2010" 
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Amb les gàrgoles, volia agafar alguna cosa antiga i posar-la en el dia d'avui, 

no com una cosa feta de pedra sinó una mica més viva. 

Les gàrgoles, a part de tenir la funció de treure l'aigua, també es creia que 

eren bestioles que evitaven que els mals esperits entrin a la catedral. 

“Jo vaig incorporar el cos humà, sempre faig dones, volent dir que tot ser humà 

és prou com per treure tots els mals esperits”. 

 

> Els personatges que apareixen a l'obra 

Durant molts anys ella ha sigut la seva pròpia model, i encara ho continua 

sent, però intenta que no es tracti de copiar una fotografia seva, sinó que 

quedi en l'anonimat, una dona anònima, que pugui ser qualsevol ésser humà. 

Per tant les dues dones que 

apareixen al quadre són la mateixa 

pintora, encara que no tracta que 

sigui ella, sinó qualsevol persona, 

sense nom i cognom. 

 

 

Durant un viatge a Còrsega, va estar fent moltes fotografies a cases velles, i 

entre totes va triar-ne una, que és la que va utilitzar per a fer el fons del 

quadre. 

 

 

Esbós de Gàrgoles del 2010 
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> Temps que va tardar en elaborar el quadre 

El procés de creació de l'obra va requerir molt de temps, però no només en 

pintar-la, sinó en pensar-la i elaborar-la.  

Quan tens la idea pots trigar un més en passar-la a la tela, però el que és la 

idea en si ve d'abans, podent estar més de mig any en el procés de pensar en 

el que vas a fer i en la producció. 

 

9.3. Jordi Diaz Alamà 

9.3.1. L’artista 

Un artista que amb només 25 anys ja es va construir un lloc destacat entre les 

galeries d’art.  

Jordi Diaz Alamà va néixer a Barcelona l'any 1986.  

És un pintor plàstic i professor de dibuix de la 

Facultat de Belles Arts de Barcelona on es va 

llicenciar en Belles Arts i en la modalitat e 

itinerari de dibuix l'any 2008.  

Al acabar la llicenciatura, obté una beca de 

formació i estància a la Fundación Arauco amb 

el pintor Guillermo Muñoz Vera a Chinchón 

(Madrid), on ocuparà un any de la seva 

formació. 

En Jordi Diaz Alamà 
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El seu pròxim destí serà a Florència, on l'any 

2009 obté el Graduat en el programa de Dibuix a 

l'escola d'art The Florence Academy of Art, a 

càrrec dels pintors Daniel Graves, Jordan Sockol 

i Ramiro Sánchez entre altres. 

Hi ha moltes obres que no vendria mai per tots 

els diners del món.  

El retrat de Dandy McDonald, que va ser el 

seu projecte final a l'escola de Florència, el projecte amb el qual es va 

graduar, li te molta estima ja que tanca una etapa molt significativa a la seva 

vida. 

Aquest quadre va voler ser venut unes deu vegades, i un d'ells era un client 

que li va donar inclús un xec en blanc, però va negar-se. “Aquest quadre val 

molt més del que puguin pagar, les obres que m'han marcat un canvi me les 

quedo jo” 

Va ser alumne del pintor Odd Nerdrum a Noruega durant l'estiu de 2010. Va 

fer un curs de pintura amb el pintor Antonio López García a Àvila al 2011. 

Estudiant de Máster i doctorat en produccions artístiques a l'Universitat de 

Barcelona. 

 

Va ser galardonat amb el primer premi de pintura “Figuratives 11” de la 

Fundació de les Arts i els Artistes de Barcelona.  

 

La seva obra “Goodbye dear Chón” va ser seleccionada per la BP Portrait a la 

Nacional Portrait Gallery de Londres. 

"When I was studing in Florence" 
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Menció d'honor al 5è concurs de Pintura i Escultura a “Figuratives 10” de 

Madrid. 

Actualment té obres exposades en el Museu Europeu d'Art Modern (MEAM) 

de Barcelona, a l'Obra Social la Caixa d'Àvila i en diverses galeries. 

Ha sigut membre del jurat del concurs de Pintura Bianual La Mutua del 

Carme de Granollers, Barcelona. 

És artista participant a la fira d'art internacional de Art Madrid amb la 

galeria el Quatre de Granollers. 

Actualment treballa i exposa les seves obres en les galeries Castelló 120 

(Madrid), El Quatre (Granollers), El Claustre (Girona) i la galeria online 

Huygens Art. 

Va suspendre dibuix a l'escola, també un màster de pintura per ser massa 

realista. Fins i tot li van dir que deixés de pintar, ja que no tindria futur. 

 

> Barcelona Academy of Art 

És pintor i director de Barcelona Academy of Art, una escola que ha fundat 

ell mateix i és única al país. “Realment és un túnel en el temps, perquè estem 

revivint una mica tal i com s'estudiava antigament al segle XIX a les 

acadèmies, per donar una tècnica, una habilitat, una facilitat, un coneixement 

teòric i un bon saber fer” 
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> La seva obra personal 

La seva obra respira cert misteri, certa nostàlgia segons com. Totes les obres 

d'art amaguen un concepte darrera que l'espectador pot llegir, però també 

els envolta una atmosfera que el mateix artista no podria ni descriure, és la 

plasmació del seu interior. 

“La pintura perquè et surtin resultats, t'hi has de dedicar molt de temps, com 

deia Picasso: 'que la inspiració t'agafi quan estàs treballant' , això vol dir que 

durant el dia potser tenim un procés creatiu de dues hores, però t'ha d'agafar 

ja escalfat i pintant” 

Els seus referents artístics són, des de els grans mestres com Diego 

Velázquez, Joaquim Sorolla... fins a artistes vius actuals com Antonio López, 

Jenny Saville, Sophie Jodoin... 

“La meva obra personal no és purament acadèmica i analítica. L’obra es 

nodreix de l’aprenentatge acadèmic i analític que he tingut durant tot el meu 

període de formació. També considero molt important la formació acadèmica i 

tradicional però desprès ho he de saber sortir-se’n per buscar una identificació 

i un estil personal i propi.” 

Trobarem dins de la seva pintura fórmules derivades de l’academicisme. 

 

> L'objectiu de la seva pintura 

L'objectiu de la seva pintura, del seu estil de la seva obra és explicar una 

història, narrar un fet i que el receptor el rebi, l'interpreti, el digereixi i que a 

la vegada li pugui transmetre cert sentiment. Que entengui al pintor i alhora 

li provoqui un estat d'ànim. 
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9.3.2. L’obra Generación del 86  

La pintura narra un moment 

actual, quan el va pintar va 

coincidir justament amb el 

moviment 11N. 

Escenifica una situació on hi 

ha un col·lectiu de persones 

perdudes i desorientades.  

 

Apareixen nus i desprotegits en el mar d’una societat molt metàl·lica , 

industrial, que els encamina cap a un interior fosc i baixen les escales cap a 

baix. 

D’altra banda el quadre es nodreix d’una atmosfera 

freda, verdosa, incòmode i no deixa diferent a 

l’espectador.  

“És un quadre no massa agradable de veure però 

l’objectiu és mol clar” 

Cadascun dels personatges que surten a l’obra són 

reals, són amics del pintor, des d’arquitectes que 

han hagut de marxar del país per la situació en la que estem fins empresaris 

o enginyers que tampoc veuen un futur massa esperançador en la seva 

professió, és la generació perduda.  

 

"Generación del 86" 
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Cada personatge adopta una posició diferent, i una actitud diferent. Hi ha qui 

es sorprèn, n’hi ha qui accepta més o menys aquest destí, hi ha qui s’espanta, 

qui te por, hi ha que mira enredera, qui mira endavant... 

 

 

 

 

 

9.4. Lluis Rizzo Rey 

9.4.1. L’artista 

 

En Lluis Rizzo va néixer a 

Barcelona l’any 1957 entre 

un entorn familiar humil però 

amb una gran passió per la 

Cultura junt amb els seus 

pares, els seus avis paterns, 

un germà bessó, en Josep, un 

investigador científic de  

             gran prestigi arreu del món, i tres germanes més. 

Des dels 7 anys ja va donar senyals del seu interès per l’art, dibuixant a totes 

hores, descobrint i anar formant-se de manera autodidacta. 

Va realitzar la seva primera exposició, amb 14 anys, a La Caixa del Penedès 

de Begues (Barcelona). 

L'artista amb l'obra 
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Als 22 anys es va casar amb la Roser, amb professió d’infermera, que sempre 

li va donar suport durant la seva aventura artística. Amb ella va tenir dos 

fills, l’Ignasi i l’Albert, però que, a causa d’una llarga malaltia, va morir 

prematurament als 42 anys. 

 

Durant molts anys va alternar les seves exposicions amb treballs de 

il·lustració editorial i publicitària amb empreses com BBVA, Editorial 

Planeta, Danone, Nestlé, Institut Dexeus, Cargill Espanya, Chelsea Boots – 

New York, entre d’altres. 

L’any 1999 va participar a la seva 1a Exposició Internacional a la “Adani 

Gallery” de Dallas (USA). Des d’aquell moment va dedicar tota la seva 

activitat artística a la pintura. En els següents anys va exposar a Barcelona, 

Brussel·les, Almeria.  

Des de l’any 2007 treballa exclusivament per a la prestigiosa Galeria 

Internacional “Sammer Gallery” de Port Banús (Marbella), on podem trobar 

exposicions permanents de les seves obres. 

Amb aquesta va trobar el suport, la llibertat i la confiança per a deixar anar 

la seva creativitat, combinant la seva tècnica hiperrealisme amb el món 

màgic que li suggereixen les seves altres grans passions: la música clàssica, 

el cinema i la literatura. 

Amb la Sammer Gallery ha participat en exposicions d’arreu del món, 

destacant entre aquestes les realitzades a Viena, Knokke (Bèlgica), a la 

Albemarie Gallery  i la Petley Fine Art Gallery de Londres, la Galería Sokoa de 

Madrid i la Galería Quadro de Dubai. 

També s’ha especialitzat en el Retrat Artístic, destacant entre les seves més 

de mil obres  d’aquest gènere, les que ha realitzat per la Universitat Central 
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de Barcelona, l’Acadèmia de les Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya 

i les Balears, i també per el Vaticà. 

 

Com hem dit anteriorment, a més de l’art, les seves grans passions són la 

música clàssica, el cinema i la literatura. 

Si observem detalladament les seves obres podem veure que en elles s’hi 

troba molta influència del romanticisme de Bécquer, l’embriaguesa de 

Neruda o Sandor Marai, la il·luminació, els enquadraments o la busca pura 

de la bellesa de cineastes com John Ford, Stanley Kubrik o Lucino Visconti, 

però, per sobre de tot, aquell món fascinant que representa la música de 

Bach, Puccini, Mendelson, Schubert, Brahms, Bruckner o Beethoven; aquest 

és un dels grans reptes amb que l’artista s’enfronta: com es pinta La novena 

Simfonia? I el tercer moviment del Quartet de corda opus 135? Aquí 

Beethoven va demostrar que un artista sempre pot superar-se a ell mateix. 

 

És autodidacta, sobretot ha aprés a les biblioteques, mirant llibres del Greco, 

Velázquez i de tots els clàssics. 

Sempre pintava amb carbó, pastel o  amb oli, però com l’oli tardava massa en 

secar-se, va decantar-se únicament per el pastel. 

Als 26 anys va trobar feina en un estudi d’il·lustració. L’home de l’estudi li va 

encantar els seus treballs realitzats en pastel, però creia que era massa 

delicat. Des d’aleshores va començar a treballar amb aerògraf. 
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9.4.2. L’obra Yeny – Venezuela. Carta de l’artista 

Yeny - Venezuela 

Molts diversos temes poden motivar 

un artista per pintar les seves obres. 

En el meu cas la música, la poesia i, en 

general, la bellesa en les seves 

múltiples formes de manifestar-se, 

són el que més m'inspira. Hi ha 

ocasions en què la confluència de 

diverses circumstàncies fa que la 

inspiració es desbordi com una 

cataracta. 

- L'any 2007 vaig començar a treballar amb Sam Benady per a la Sammer 

Gallery de Puerto Banús (Marbella). Ell em va donar el que més anhela un 

artista, llibertat total per pintar. 

- Al gener de 2008 va començar a col·laborar amb mi com a model Yeny, una 

noia veneçolana de 22 anys que acabava d'arribar al nostre país. Em va 

sorprendre la capacitat i rapidesa amb que captava cada matís que jo 

necessitava per als meus quadres, i per la seva naturalitat i expressivitat, es 

va convertir en la model que més vegades he pintat. 

- El 10 octubre 2008 vam fer amb Yeny una llarga sessió de fotos amb 

diferents vestits. Les models també s'inspiren i, aquell dia, van sorgir tal 

quantitat de fotografies increïbles i d'idees creatives que d'aquí van néixer 

un gran nombre d'obres que posteriorment he anat pintant. 

- El 10 de Juny de 2009, vuit mesos després, vaig acabar el quadre "Yeny - 

Veneçuela". A mi sempre m'han impressionat els grans salts d'aigua i en 

Yeny - Venezuela 
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especial "El Salt de l'Àngel" de Veneçuela amb els seus mil metres de caiguda 

lliure. Vaig pintar a la mirada de Yeny aquesta cataracta per simbolitzar tot 

el cabal d'idees que em van aportar tant la llibertat que em va donar Sam, 

com la inspiració que em va donar Yeny. 

Les obres que poden observar-se a continuació van sorgir d'aquesta sessió i 

encara em queda alguna idea per fer. 

Luis Rizzo Rey 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appassionnatta B 

Beethoven - Sonata nº 30 B 

"Golden Hopes" 

"E lucevan l'estelle" 
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9.5. Jaime Valero 

9.4.1. L’artista 

En Jaime Valero és un pintor realista o figuratiu, actualment té 44 anys. 

Sempre li ha semblat fascinant el moment que ens ha tocat viure, als que es 

dediquen a això en particular, ja que li permet tenir molts coneguts i amics 

arreu del món que, encara que ell no hagi vist mai en persona, segueix les 

obres que realitzen, està atent al que fan, es comunica amb ells mitjançant 

correu electrònic... i aquestes, segons ell, és una de les meravelles que ens ha 

permès Internet i aquesta nova situació. 

“El que se m’ha acudit i el que pretenc fer amb això és donar un pas més, i com 

sóc un curiós i m’encanta veure el que fan els demès; m’agrada molt anar a les 

pàgines dels pintors i de les pintores que admiro i veure el que fan, però 

evidentment com a curiós que sóc, sempre m’ha picat la curiositat de – val 

aquesta obra és fantàstica però, com ho fa? Quin procés segueix aquest o 

aquesta que pinta tant bé i que m’agrada tant el que fa? – llavors, el que em 

plantejo és que el que faré és utilitzar l’eina que tenim d’Internet i gravar-me 

realitzant una obra completa, en el meu cas són retrats a grans dimensions”. 

"Sonata Waldstein - Aurora" 

"La Inspiración" 
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En aquest sentit, en Jaime ha pensat el mateix que jo, i d’aquí el meu 

projecte. Vol saber com realitzen les obres els artistes que ell admira, quin 

procés fan fins a arribar a l’obra final, vol informar-se sobre aquest, tot el 

que li crida l’atenció en veure un quadre: quins materials utilitza, quines 

tècniques, el dibuix, l’encaix, les capes, tot el procés fins a l’últim moment.  

 

9.4.2. L’obra Retrato Número 5 

Va començar el quadre de Retrato 

Número 5 amb un dibuix inicial, on va 

anar afegint-li molt de detall per a 

poder crear aquest amb més 

intensitat. 

L’artista intenta dedicar-li més temps 

a la primera capa, enlloc de fer-la 

més ràpidament, i així aconseguir que quedi més intensa, més interessant, 

més preparada per a les següents capes. 

Els ulls són la part on ha procurat tenir més detall.  

Es tracta d’anar fent quan l’oli encara 

està fresc. Parts que ja estan 

pintades, quan estàs treballant amb 

colors foscos de la part de la parpella, 

per exemple, va retocant d’altres, per 

aconseguir així la màxima precisió i 

que la primera capa sigui rica en matisos. 

Quan més ric, més matisat i  menys pla quedi, molt més fàcil i ric serà el 

treball posterior. Aquesta part del procés és molt important per l’artista. 
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“Jo vull entendre el procés de treball, entendre que a la primera capa el que 

intento és que ja sigui un quadre amb identitat pròpia, que tingui una 

estructura equilibrada per a després poder treballar. I que des d’aquell 

moment, cada vegada que jo baixi a treballar, m’enfronti amb el que hi ha al 

quadre i decideixi quines parts necessiten més treball, quines no... i que no sigui 

un procés mecànic de la reproducció de la fotografia com pot pensar algú al 

veure el quadre– s’ha copiat de la foto – poden dir, però per a mi dins del 

procés de treball el fantàstic és que cada dia un decideixi quines parts 

treballar, quines no, quines parts estan ja vives des de la primera capa ja que 

tenen molta força... “ 

 

 “No estic molt d’acord amb tot aquest mite de l’important que és pintar del 

natural. Jo crec que pintar del natural els hi agradaria a tots, el natural ofereix 

una informació i una riquesa de matisos que mai et podrà donar la fotografia. 

Llavors, òbviament m’encantaria pintar els meus temes del natural, però el 

retrat amb aigua és impossible pintar-lo del natural”. 

Segons el pintor, el que estableix la diferència és entendre tot això de la 

fotografia enlloc de saber l’origen de la imatge que estàs treballant, si ve 

d’una foto o d’una imatge al natural. Està més en com t’enfrontes tu mateix a 

aquest tema, com el desenvolupes, com entens el procés de creació. 

Per a ell la imatge, quan es posa la fotografia que ha treballat i preparat per a 

passar després al seu suport, que és la pintura, és un referent. Li dóna igual 

tenir la fotografia que tenir-ho al natural, li donaria el mateix treball - “Dono 

una pinzellada, m’allunyo, torno, veig com funciona, vaig, vinc, vaig, vinc... 

aquest és el procés”. 

L’artista no entén la diferència, que el seu quadre vingui a ser diferent i el 

seu procés també vingui a ser diferent si ell aconseguís tenir una imatge del 
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natural i treballés amb ella enlloc de treballar a partir d’una fotografia, 

pensa que faria exactament el mateix tipus de capa, el mateix dibuix 

preparatori per a tenir els elements ben citats... acabaria fent el mateix 

procés d’elaboració. 

 

Després de fer la primera capa i quan 

aquesta estigui completament seca, 

aplica l’oli sobre el quadre, retirant tot 

el que pugui amb les mans, ja que és la 

manera més simple de fer-ho. 

 

Quan s’ha retirat tot l’oli que es pot, comença a treballar aquella estructura. 

El resultat que té quan ha acabat la primera capa ja és una imatge, li falta 

molt de treball, però ja té la força que necessita, i ja cada dia ha de veure que 

li està demanant, en els ulls més matis, intensitat... per exemple. 

  

Al fons pot treballar transparències, treure totes les llums per a que la 

imatge surti... Llavors pinta blanc entre el cabell, ja que havien quedat més 

fosques aquestes zones, que gràcies a l’oli podríem dir que es pot aplicar una 

“pasta autèntica”.  

Una part fonamental del treball són els pinzells amples i anar posant capes i 

més capes de matèria transparent o semitransparent que va enriquint les 

zones de treball. 
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 Aquestes parts més generals, 

que són les típiques de les parts 

àmplies del cos, es combinen 

amb les que entra en detall, 

entrant a la intensitat dels foscos 

i dels clars, i va definint tot el que 

li interessa, veient si aquell nivell 

d’intensitat el val o no, si no li val 

ho veurà a la pròxima sessió i 

decideix si li posa allà més intensitat o menys. 

“El quadre és un procés viu, que cada matí t’enfrontes al que hi ha, això és el 

que et trobes i dius: val, que em val i que no em val? Quina part?, val doncs això 

necessita més... i aquesta és la forma amb la que entenc el procés de treball. Al 

final fas els detallets, entres ja amb els matisos, pigues, pestanyes... hi ha 

moltíssimes coses que es quedaran sense posar al quadre i que sí estan a la 

fotografia, però es tracta de valorar-ho i de triar el que un vol”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Retrato Número 5" 
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10. Conclusions 

Aquest treball m’ha proporcionat una visió molt més àmplia del museu i de 

la quantitat d’obres que s’hi pot trobar en aquest, tant realistes com 

imaginàries alhora, sense oblidar-se del màxim detall que totes contenen. 

Al principi no confiava molt en com em podia sortir el projecte, però a mida 

que l’anava completant, em donava compte cada vegada més que el món de 

l’art està fet per a que jo hi formi part. 

Conèixer als artistes, veure les seves obres, les seves tècniques, els seus 

procediments, els seus tallers.... m’ha obert molt la ment sobre tot aquest 

món que he citat anteriorment. També, m’ha ajudat amb el tema de parlar 

amb persones i saber moure’m i buscar alternatives. 

He descobert moltes coses que no sabia sobre aquests estils de pintura, tant 

sigui el realisme com l’hiperrealsime. He trobat resposta a totes les meves 

preguntes, encara que en podria fer moltes més, que se’m passaven per la 

ment quan mirava les obres, totes les curiositats, les histories amagades... 

Aquest treball m’ha ajudat a saber definitivament el meu futur, a què 

dedicar-me, ja que he vist, de primera mà, la vida dels artistes i com 

gaudeixen fent el que més els hi agrada, crear art. 

He pogut crear tot un recorregut pel museu, i que, gràcies a aquest, milers de 

persones podran trobar resposta les seves preguntes i curiositats. 
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11. Agraïments 

Donar les gràcies a la Maria Budó, que forma part de l’equip del Museu 

Europeu d’Art Modern. Va ser la primera persona amb la que vaig contactar, 

sense ella res d’això hagués sigut possible. M’ha donat a conèixer inicialment 

davant dels artistes que jo he seleccionat i m’ha proporcionat totes les 

ajudes possibles per ha poder dur a terme el meu projecte, ja sigui correus 

electrònics, pàgines web, llibres sobre el museu, entrades a aquest, 

informació, imatges i molts ànims; i al director del museu, en José Manuel 

Infiesta.  

A l’equip de Visual Search per a proporcionar-me els 20 marcadors. 

A tots els artistes que han volgut contribuir al meu treball, ajudant-me a 

completar-lo deixant-se fer entrevistes, obrint-me les portes dels seus tallers 

i explicant-me les seves històries, tècniques, processos... tot el que fes falta 

per al meu projecte.  

Entre ells en DeAngel, que em va fer passar una estona realment 

entretinguda, fent que se’ns passin tres hores en un obrir i tancar d’ulls, 

explicant-me les seves mil i una anècdotes sobre la seva vida; la Macu Jordá, 

que em va obrir les portes de la seva casa amb molta tendresa, la mateixa 

que les seves obres desprenen per si soles, i que, encara havent entregat el 

treball, seguim en contacte per a veure’ns més cops; en Lluis Rizzo Rey, que 

també em va obrir les portes de la seva casa de Begues i em va ensenyar 

totes les obres que tenia a l’abast i va voler entregar-me la màxima 

informació possible per al meu projecte, confiant-me històries que 

s’amaguen darrera de quadres, fent-me escrits, deixant-me llibres...; l’Eloy 

Morales, que encara que estigui a Madrid, ha entregat part del seu temps en 

ajudar-me. 
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A la M. Soledad Gómez Vílchez, especialista en Realitat Augmentada i 

museus, ja que m’ha proporcionat la informació que li he demanat per a 

poder estar més informada sobre el tema. 

També donar les gràcies al meu tutor del treball, en Jesús Arbués, per a 

guiar-me durant el treball. 
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