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Les al·legories són representacions 
simbòliques d’idees abstractes, basades 
en la personificació. Van tenir un gran 
desenvolupament en la cultura grega  
–essencialment antropomòrfica–  i des 
de llavors han estat presents en la his-
tòria de l’art. Es caracteritzen per la 
personificació i l’atribut, objecte carac-
terístic d’aquesta última. Des de les 
divinitats al·legòriques gregues (veu-
re a baix), passant per les al·legories 
de les virtuts i vicis medievals (faça-
na de la catedral d’Amiens, Bestiaris 
medievals, etc.), per les famoses al.legories del Renaixement (Dürer, Tiziano), 
del Barroc (la vanitas, la mort) o del Romanticisme (El Colós o el Gos ofegant-se de 
Goya,), fins arribar a les modernes personificacions de la Indústria o el Comerç 
(escultures de les portes d’entrada del Parc de la Ciutadella a Barcelona), han estat 
un recurs fonamental en la iconografia occidental.
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La paraula “graffiti” ve del vocable grec graphein (escriure), referint-se a aquells es-
crits o dibuixos fets a mà sobre les parets del monuments antics realitzats de forma 
il.legal. Al segle XX la paraula va ser emprada popularment  per definir un tipus 
de comunicació pública subversiva i igualment il.legal, nascuda als carrers de Nova 
York als anys 60. Però amb el temps, el graffiti s’ha legitimat i transformat en una 
disciplina artística més. Desplaçant-se des dels carrers a les gal.leries, col.leccions i 
museus, ha presidit exposicions com la del Museu d’Art de Brooklyn (2006) o de la 
Fundació Miró (2009) 
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Tant les mans com els ulls han estat sempre elements de gran valor en les obres 
d’art, ja que l’expressivitat de l’home  passa, abans que tot, per la seva mirada i pel 
moviment de les seves mans. Per això aquests elements han adquirit una dimensió 
simbòlica i fins i tot màgica en la història de l’art. A més, són les eines de treball in-
dispensables del pintor. Des del Pantocràtor romànic fins arribar a Picasso o Arranz-
Bravo, mans i ulls adquireixen unes dimensions grans i remarcables, desproporcio-
nades, per tal de subratllar la seva importància.
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Bar-Cel-Ona és un logo mític i paradigmàtic dins la història del disseny. Creat per 
Mariscal, va canviar la “cara” de Barcelona en un moment clau, les Olimpíades del 
1992, definint-la de nou i per sempre. BAR, ciutat d’oci, CEL, ciutat de sol, i ONA, 
ciutat de mar. Mariscal va saber trobar els elements definitoris de la nostra vil·la, 
inspirant-se en el seu propi nom.

L’escultura de la Llibertat, patrimoni universal de la UNESCO, re exa el paper de 
Nova York com a ciutat “acollidora” dels immigrants europeus durant els difícil 
segle XX. Fugitius de les dictadures feixistes, de la situació bèl·lica o de la fam, molts 
van ser els que van abandonar el seu poble a la recerca d’un “nou món”. Resulta 
molt interessant comparar aquesta escultura amb L’Acollidora de L’Hospitalet. 



La performance o art d’acció va aparèixer als anys 60 per ampliar els horitzons 
de l’art: sortint dels espais tradicionals (museus, galeries, etc.), va ocupar el carrer 
per expressar-se a través d’accions concretes amb un significat simbòlic.  

L’acció anomenada “Blau” que Arranz-Bravo va dur a terme a Cadaqués, celebrava 
aquest color tant propi del Mediterrani, mar que ha in uït la seva vida i la seva 
obra. 

Proposem emular alguna de les accions de l’artista, que els alumnes hauran vist a 
la visita, ja que considerem que les tècniques de l’art d’acció resulten especialment 
indicades per tal de treballar conceptes abstractes de forma dinàmica, divertida i 
transversal a l’aula, tot incentivant la creativitat de l’alumne.
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