
René Magritte

Context històric
Durant els anys en què es desenvolupa el Surrealisme, cal destacar la importància del seu
context i situació ja que resulta clau per entendre el perquè de la seva aparició.
En primer lloc, és important observar el seu desenvolupament en la societat del moment. Es
tracta d'una societat que acaba de sortir d'una guerra i on la política del moment no ha millorat
en  absolut  al  sortir  d'aquesta.  La  seva economia es  trobava en  una millora  enganyosa i
regnava a la societat tant un sentiment d'evasió i alegria com un sentiment de depressió i
sobretot, dubte.
En segon lloc, i de gran importància, cal notar els desenvolupaments científics del moment.
Aquests descobriments van implicar un gir en rodó de la física del moment i una nova manera
de veure el món que va fer despertar moltes preguntes. La incorporació de nous elements en
la vida quotidiana, com la ràdio i el plàstic. D'altra banda, cal destacar la nova teoria de la
psicoanàlisi fonamental per al Surrealisme.
En tercer lloc, es parla de la literatura i la música del moment. Mentre que d'una banda la
literatura  mostrava la  depressió  i  les  inquietuds  dels  intel·lectuals,  la  música  es  trobava,
gràcies al jazz, donant un gir radical en la història.

Vida de l'autor
Rene Magritte va néixer el 1898, que el seu pare era un ric fabricant. El 1912, la seva mare va
ser trobat ofegada al riu Sambre, on ella s'havia suïcidat.
De  1916  a  1918,  René  va  decidir  estudiar  a  l'Académie  des  Beaux-Art,  que  es  troba  a
Brussel·les. Va deixar l'escola, perquè pensava que era una pèrdua de temps. Totes les seves
pintures reflecteixen després cubisme, els moviments que va ser presentat per Pablo Picasso i
era molt popular en el moment. 
En 1922 es va casar amb Georgette, i  va prendre una sèrie de petits  treballs, incloent la
pintura de roses per a una empresa de fons d'escriptori.
Durant el període inicial de la seva carrera, poc després del  seu matrimoni, René Magritte
anava a passar el temps lliure que tenia, amb la creació de formes d'art i va treballar en una
sèrie de peces; va ser durant aquest període de temps es va adonar que el surrealisme era la
forma d'art que més li agradava. 
Durant l'ocupació alemanya de Bèlgica en la Segona Guerra Mundial, es va mantenir Magritte a
Brussel·les, el que va portar a una ruptura amb el seu company artista André Breton. Després
de la precipitació amb Breton, René Magritte va adoptar breument un estil colorit, com una
reacció als seus sentiments d'alienació i l'abandó que ve amb viure en alemany va ocupar
Bèlgica. 
Encara que va morir el 1967, de càncer de pàncrees, gran part de l'obra de Rene Magritte està



encara en exhibició avui, a la seva ciutat natal, i a tot el món. Va introduïr un nou estil, i ell era
un líder en l'estil surrealista. I, va portar una nova forma de veure l'art, les pintures, així com
algunes de les escultures que va crear, en el transcurs de la seva carrera.
René Magritte durant la Primera Guerra Mundial i, després d'aquesta, va ser un en propagar les
idees del moviment dadaista a Bèlgica, un moviment cultural que va sorgir a Suïssa el 1916
que es va caracteritzar per rebel·lar-se en contra de les convencions literàries, artístiques i
especialment, per burlar l'artista burgès i del seu art; 
A la Segona Guerra Mundial, es va unir al Partit Comunista, per tercera vegada.

Surrealisme
Es l'ultim dels moviments avantguardistes del primer terc del segle. Nascut en 1924 a Paris per
un grup d'intel·lectuals escriptors i artistes. Va preconitzar els valors culturals i artistics per 
mitja de l'automatisme psiquic. 
S'ha descrit com la creacio de la irracionalitat, els somnis i els instints com a motiu d'inspiracio 
per a l'artista, per la qual cosa podem trobar antecedents immediats del surrealisme en els 
capritxos de Goya, en la interpretacio dels somnis i la psicoanalisi de Sigmund Freud, i en l'art 
dels nens, els bojos i els primitius aborigens. Pero tambe al llarg de l'art occidental, en les 
figures fantastiques medievals, en el Bosco o en Valdes Leal i, per descomptat, en la pintura 
metafisica. 
Abans de constituir-se veritablement el superrealismo, nom donat en 1917 pel poeta frances
Apollinaire, habia sorgit en 1916 el moviment dada, que li va servir de precedent. En exaltar
l'absurd i arraconar el sentit comú, amb el dadaisme va neixer un art que podria ser cridat de
protesta.

Obres més importants

El Fill de l'Home 
És una famosa pintura surrealista que representa a un home adequat amb una poma surant
davant de la seva cara.

Fill  de l'home és conegut pel seu ús estrany d'una poma davant del cap d'un home vestit
elegantment amb un vestit. El Fill de l'home és en realitat una representació veritablement
surrealista de Magritte sí mateix, com el seu millor autoretrat conegut, encara que molts dels
quals li agrada la pintura no són realment conscients d'això i gaudir el misteri al seu al voltant.

Igual que amb la majoria de pintures surrealistes, Fill de l'home només s'entén realment com
un treball en el seu propi dret, una vegada una petita quantitat d'estudi s'ha realitzat sobre ell
no  es  pot  simplement  navegar  a  través  d'imatges  de  l'obra  de  Magritte  i  entendre
immediatament.

Fill de l'Home per Rene Magritte va ser creada en 1964 i representa la millor peça d'art que
han vingut de la carrera d'aquest innovador belga.



La traïció de les imatges (això no és una pipa) 
La famosa paradoxa que, com a bon surrealista, pretén fer que l'espectador es qüestioni la
realitat en què viu. Evidentment, tal com diu el missatge escrit en el quadre, “això no és una
pipa”, és la imatge d'una pipa. De la mateixa manera, la paraula “pipa” tampoc representa una
pipa real, sinó un concepte abstracte d'aquest objecte. Magritte ens està dient que l'art, per
molt realista que sigui, no pot ser mai una còpia fidel de la realitat que percebem amb els
nostres sentits, sempre portarà associada la creació d'un nou món simbòlic paral·lel. I de mons
paral·lels, els  surrealistes sabien una estona… Un quadre en aparença senzill, però que és
capaç de desquiciar a qualsevol.

Els amants
Dues persones protagonitzen aquest bell llenç. Les seves identitats estan ocultes després de
dos vels humits que els tapen la cara. Sabem que són un home i una dona per les seves
vestimentes  i  suposem que  són  parella  perquè  s'estan  besant.  Poc  ens  ajuda  el  fons  a
concretar l'escena. Estan baix sostre, es veu part del mateix i de l'escaiola que ho adorna, però
el fet que una paret sigui granada i el fons blau cel,  fa plantejar-se si és una altra paret
pintada de diferent color o si simplement estan baix penombra però oberts a l'exterior.

Magritte aconsegueix cridar l'atenció del públic per les teles humides cobrint els rostres dels
protagonistes  i  pels  colors  durs  del  llenç.  Hi  ha  un  predomini  del  granat,  blau  i  negre,
destacant el blanc per sobre de tots per subratllar l'efecte mullat de les teles que els cobreixen.



Gloconda
En l'obra veiem una composició on un fons d'edificis residencials es troba poblat d'homes amb
barret.  Les  construccions  del  paisatge  s'assemblen  a  les  del  barri  a  Brussel·les  on  vivia
l'artista. Encara que sembli que els homes amb barret estan caient (el que terroríficament
profetizaría la cançó “It’s raining men” de The weather girls), els personatges solament estan
surant allí, ja que no hi ha cap indici de moviment. La vestimenta que usen era la pròpia
d'homes de negocis o banquers. El nom de l'obra refereix a una ciutat a Índia, reconeguda per
la seva riquesa; i li va ser suggerida a Magritte com a títol per un amic poeta, qui ja ho havia
ajudat a batejar altres de les seves pintures. Com a tribut, l'artista va retratar al seu amic en
l'home en primer plànol més proper a la xemeneia de la dreta. Tant la referència que fa el nom
de l'obra, com el fet que els personatges surant puguin representar a homes de negocis, ens
tempta a fer una interpretació de la pintura, però això és alguna cosa que l'artista rebutjaria
de plànol. Solament podem quedar-nos amb el misteri i la incertesa, la qual cosa fa a l'obra de
Magritte més atractiva i fosca.

La tempestad
El joc que ens proposa Magritte en aquest quadre és el del canvi d'emplaçament de núvols i
suposats edificis. Els dos blocs blaus que dominen l'estada, si bé deuríem veure'ls com un
simple arxivador i una calaixera, els identifiquem al moment com sengles edificis –un gratacel i
un més baix–, al que contribueixen, sens dubte, els núvols que l'artista situa entorn d'ells.
L'execució d'aquests núvols, i en general de tots els objectes que l'artista col·locava en les
seves  obres,  és  molt  precisa,  justament  per  aconseguir  aquest  cop d'efecte  en el  nostre
cervell. La finestra de la dreta ens mostra un cel blau de gran puresa, sent aquest el lloc on
haurien d'estar els núvols i els edificis. El títol del quadre –“La tempestat” – no sembla guardar
relació amb gens del que apareix en ell representat, alguna cosa bastant comuna en tota la
producció  d'aquest  pintor  surrealista.  L'única  connexió  que  se'ns  ocorre  és  el  fet  que  la
presència de núvols agarrats als cims de les muntanyes (gratacels en el nostre cas) sol ser un
indicador d'un imminent canvi de temps.



El temps traspassat
Representació del concepte de temps mitjançant un rellotge que ho mesura i una locomotora
que indica el seu inevitable avanç.

No obstant això tot està congelat en un instant, com indica el tren fermament ancorat en la
paret. La xemeneia representa un túnel d'adreça única i el mirall, que mira cap a enrere, el
passat.

Intentant l'impossible
Aquesta obra de Magritte es pot interpretar de diverses maneres (alguna cosa relativament
comuna en la pintura d'aquest artista). El pintor en aquesta obra ¨crea¨ una dona en un espai
tridimensional, alguna cosa que podria interpretar-se, en relació al titulo, com:

1) Un home no pot fer que una dona se sembli a la seva idea del que ella hauria de ser. En la
seva naturalesa i identitat, la dona és indomable, un ésser autentico, no un accessori del que
l'home vol que sigui. Encara que això sembli obvi, encara avui, en ple segle XXI hi ha desenes
de països on viuen bilions de persones, on la dona és generalment doblegada i relegada a ser
una ombra del seu home.

2) Un pintor, encara que compti amb tot el talent del món, no pot capturar en una pintura la
veritable naturalesa, riquesa i profunditat de la femineidad. L'aspecte d'una dona diu poc i gens
sobre qui realment és, i està generalment relacionat amb la seva herència genètica i la seva
circumstàncies culturals.

Això, que també hauria de semblar obvi, és poc entès en molts llocs del món, exemplificat pel
fet que en desenes de països (on les dones poden treballar) se'ls demanen que manin una
foto, juntament amb la seva curriculum, quan apliquen per a un treball.

Si tenen l'oportunitat de de viatjar a Japon, a la ciutat de Toyota van a trobar aquesta obra en
el museu municipal, juntament amb quadres de Gustav Klimt, Edvard Munch i uns altres.



El modelo rojo
El pintor sempre va usar el seu art per posar a prova la realitat: en els anys trenta va ser
abandonant la seva fixació per la relació entre el  llenguatge i la imatge i  va començar  a
estudiar la transformació dels objectes, creant situacions en les quals el significat entrava en
crisi. Es valia de l'aïllament per lliurar-los de la funció original, de la modificació per atorgar-los
propietats que no tenen, canviava la seva escala habitual…

Li Modeli Rouge és un exemple d'hibridació, una de les tècniques amb les quals jugava l'artista.
En l'obra, uns peus humans es converteixen en sabates. “El problema de les sabates demostra
com el més primitiu pansa a acceptar-se a força de l'hàbit”, va dir l'artista durant una xerrada
en 1938. La unió del peu amb la bota de cuir es presenta en la realitat com una monstruosa
combinació i no obstant això en tots dos casos es tracta de pell.

La sirena invertida
El quadre mostra una sirena, el mític personatge meitat peix i meitat dona, però ho mostra
d'una forma particular: el tors és de peix i les cames de dona. La interpretació mes corrent en
veure el quadre és que hi ha un error, ja que tots “sabem” que les sirenes no són així, que en
realitat tenen un tors de dona i en lloc d'extremitats la cua d'un peix i heus aquí on sorgeix el
problema.
La “transformació” de la imatge de sirena deconstruye l'ordre existent entre les imatges, les
paraules,  i  les coses,  i  en fer-ho ens  permet veure fins  que  punt  estem subjectats a un
concepte de realitat construït, a veritats que suposem objectives i indubtables, però que no
obstant això no són una altra cosa que el producte d'un efecte discursiu fet cos per nosaltres i
nosaltres mateixos. El significat que atribuïm a les paraules i les imatges que tenim del món
col·lapsa davant la irrupció d'una multitud de significants que lluny de constituir una explicació
de la imatge, qüestionen el que definim com a real. Les sirenes no existeixen però d'alguna
manera són reals en la mesura en què les associem amb una forma determinada encara que
per  a  la  nostra  percepció  i  consciència  és  possible  aparèixer  i  ser  pensades,  de  manera
diferent. 



El pintor ens demostra que aquesta percepció lluny de ser subjectiva, en el sentit de produïda
per  la  nostra  mirada  individual,  la  sirena constitueix  una  veritable  invenció  popular,  una
“invenció col·lectiva”, un concepte construït, en definitiva “ cant de sirena”
Amb la qual cosa l'experiència d'una sirena invertida no ha de ser desplaçada al terreny del no
verídic,  doncs  aferrant-nos a  la immanència indubitable de  la  nostra  percepció  “la “sirena
invertida”, igual que els gegants que de Don Alonso Quijano, tenen el mateix dret a posseir el
valor del real.

Influències
Webs/LMagritte va ser una d'aquestes persones que no només els va trobar, sinó que també es
va atrevir a contraposar-se a un i crear un altre moviment del que partissin obres i fins i tot
filosofies. És conegut com a pare del surrealisme, un moviment que porta l'irreal a ser part de
la quotidianitat. Els objectes deixen de tenir un significat literal i s'involucren com simbolízmos,
gens és el que sembla i tot es basa en les interpretacions basades en el coneixement.

Sent un dels seus més importants ponents, Magritte ha estat una influència gràfica per a
marques, pel·lícules, altres obres i fins i tot per un sense fi de reinterpretacions. A continuació
et presentem algunes:

Recentment una de les més eclèctiques i úniques col·leccions que va fer Opening Ceremony
(companyia creada per Carol Lim and Humberto Leon, que va iniciar com una petita tenda en
Soho i es va transformar en una ícono de la moda, l'art i fins al disseny a Nova York) va ser
inspirada en aquest personatge. L'interessant d'aquesta sèrie de peces és que des de la sessió
de fotos fins al disseny de les peces, està basada en els quadres més representatius de l'artista
i en els elements més simbòlics de les mateixes. 

Una altra gran influència de Magritte es nota en altres artistes. Com a exemple prenem la més
recent  exposició  de Jeff  Koons en el  MoMa de  Nova York.  On  l'artista  va prendre  com a
principal  influencia  les  obres  de  Magritte  per  realitzar  reinterpretacions  amb  elements
femenins.



Un gran fanàtic de Magritte és Pedro Almodovar, qui en les seves pel·lícules troba l'escenari
ideal per expressar la influència que aquest artista ha tingut en la seva vida i el seu treball.
Visualment aquest director es caracteritza per tenir escenaris, personatges i fins a diàlegs. En
la seva pel·lícula “Les Abraçades Trencades” el director li atorga una presa completa al quadre
de “Els Amants”.

La publicitat encara que és un mitjà més comercial que artístic, de vegades es deixa tocar per
la influència de grans personatges de l'art com Magritte. Recentment per a la seva campanya a
Hong Kong, Llec va comissionar a Marco Sodano (artista i  dissenyador) a crear una sèrie
d'imatges transportant obres icòniques en Llecs. La campanya ha tingut molt èxit i exalta les
possibilitats creatives que existeixen gràcies a aquest “joc” només per a nens.
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