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La prova consta de dues parts. La primera part (exercicis 1 i 2) és comuna i obligatòria; la segona
part (exercici 3) té tres opcions (A, B i C), de les quals n’heu d’escollir UNA.
Primera part

Exercici 1

[3 punts en total]

Observeu les imatges següents. Fixeu-vos també en l’any i el títol.

Francisco de Goya. Els afusellaments del 3 de maig (1814). Oli sobre tela, 268 × 347 cm.

Pablo Ruiz Picasso. Massacre a Corea (1951). Oli sobre tela, 110 × 210 cm.
Nota: El rerefons històric que reflecteix el quadre Els afusellaments del 3 de maig, de Goya,
és l’alçament popular contra les tropes napoleòniques que va tenir lloc a Madrid. Per a molts
constitueix una de les primeres representacions de la crueltat de la guerra moderna (per l’ús
d’armes de foc) que s’analitza des de la perspectiva de les víctimes.

2

Responeu a les qüestions següents. Pel que fa a les dues primeres, escriviu un màxim
de seixanta paraules (aproximadament sis línies) per resposta. Podeu completar el text amb
petits dibuixos aclaridors.
1.1. Expliqueu tres dels mitjans formals que utilitza Goya per a aconseguir el sentiment dramàtic que transmet la seva obra.
[1 punt]

1.2. Expliqueu la relació de l’obra de Picasso amb els esdeveniments de la seva època i compareu aquesta obra amb la de Goya.
[1 punt]

1.3. Situeu en aquesta línia del temps tres esdeveniments que siguin propers a l’any de producció de l’obra de Goya (1814) o de la de Picasso (1951), o que hi tinguin relació. Els
esdeveniments han de pertànyer a alguna de les tipologies següents:
[1 punt]

—
—
—
—
—

1760

Fet històric o moviment social
Primera obra o primera exposició
Primer disseny o primera obra arquitectònica
Estrena musical o escènica
Producció cinematogràfica o audiovisual

1800

1840

1880

1920

1960

2000

2018
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Exercici 2

[3 punts en total]

Observeu i compareu les imatges següents.

Édouard Manet. El dinar campestre (1862).

Campanya publicitària de la marca Yves Saint Laurent per a la coŀlecció de primavera-estiu de 1999, creada per Mario Sorrenti. Per
a aquesta campanya, que va protagonitzar Kate Moss, Sorrenti va
recrear la pintura de Manet.
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Responeu a les qüestions següents. Escriviu un màxim de seixanta paraules (aproximadament sis línies) per cada resposta. Podeu completar el text amb petits dibuixos aclaridors.
2.1. Identifiqueu els elements de l’obra de Manet que Mario Sorrenti ha modificat en la seva
recreació, i digueu si esteu d’acord amb la idea que mostren un canvi del rol de gènere
en la societat actual.
[1,5 punts]

2.2. Indiqueu tres objectius que creieu que volia assolir Mario Sorrenti amb aquesta campanya publicitària.
[1,5 punts]
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Segona part. Escolliu UNA de les tres opcions: A, B o C.

Exercici 3. Opció A
[4 punts en total]

Observeu atentament les dues imatges següents.

Jasper Johns. Painted Bronze / Ale Cans («Bronze pintat / Llaunes de cervesa
ale») (1960). Bronze pintat amb oli, 14 × 20 × 12 cm.

Andy Warhol. Campbell’s Soup Cans («Llaunes de sopa Campbell’s») (1962). Conjunt
de trenta-dues pintures de polímer sintètic sobre tela, 50,8 × 40,6 cm.
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3.1. Identifiqueu el moviment al qual pertanyen les dues imatges.
[0,5 punts]

3.2. Per a la representació de l’apartat 3.3, haureu de prendre com a referent una obra o un
autor del moviment al qual pertanyen les imatges. Indiqueu quin referent triareu.
[0,5 punts]

3.3. Desenvolupeu, a partir del referent que heu indicat a l’apartat 3.2, una nova representació que reculli les característiques del moviment al qual pertanyen les imatges. Feu, concretament, un guió gràfic d’aquesta nova representació. Els tipus de representació entre
els quals podeu escollir són: producció audiovisual, videojoc, videoart, art en xarxa (net
art), còmic o formes híbrides de narrativa visual.
	  Feu l’exercici utilitzant qualsevol tècnica seca en l’espai DIN A3 central d’aquest
mateix quadern (pàgines 8 i 9). Podeu fer els primers esbossos a les pàgines 14 i 15.
[3 punts]

	  Tingueu en compte les observacions següents:
— La interpretació de la imatge és lliure.
— Cal posar una atenció especial a mantenir els atributs gràfics i sígnics (disseny) o
les característiques formals (art i audiovisual) del moviment al qual pertanyen les
dues imatges de la pàgina anterior.
— Les dues imatges de la pàgina anterior us poden servir de referència, però no es
poden copiar.
— Es valorarà la capacitat imaginativa per a transformar una imatge a partir de les
característiques del moviment artístic i de l’obra o l’autor que heu triat com a
referent.
— Podeu fer intervenir en la vostra representació qualsevol altre element.
— Es valorarà la voluntat de combinar text amb ideogrames, grafismes o microdibuixos a l’hora de desenvolupar la proposta.
— Adeqüeu el vostre treball de creació al temps de què disposeu.
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[Espai DIN A3 per a fer la nova representació de l’opció A de l’exercici 3.]
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Exercici 3. Opció B
[4 punts en total]

Llegiu atentament el text següent. Les paraules clau subratllades permeten identificar el
moviment artístic al qual pertany.
Aquests pintors, si observen la natura, ja no la imiten, i es dediquen acuradament a la representació de les
escenes naturals observades i reconstruïdes mitjançant
l’estudi. […]
Els joves artistes pintors de les escoles d’avantguarda tenen com a objectiu secret fer pintura pura. És un
art plàstic completament nou. Tot just es troba als inicis
i encara no és tan abstracte com voldria ser. […]
L’aspecte geomètric que tan vivament va impressionar els que van veure les primeres teles científiques
derivava del fet que la realitat essencial s’hi oferia amb
gran puresa i se n’eliminava totalment l’element visual i
anecdòtic. […]
[…] Avui els savis ja no s’atenen a les tres dimensions de la geometria euclidiana. Els pintors han estat
conduïts d’una manera natural i, per dir-ho així, per
intuïció, a preocupar-se de les noves mesures possibles
de l’extensió que en el llenguatge dels tallers moderns es
designava conjuntament i breument amb el terme quarta dimensió […].
Extracte del manifest escrit per
Guillaume Apollinaire l’any 1913
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3.1. Identifiqueu el moviment artístic al qual pertany el text i trieu dues de les paraules clau
que ho justifiquin.
[0,5 punts]

3.2. Relacioneu una obra d’aquest mateix moviment i el seu autor amb les paraules clau del
text que heu triat en l’apartat 3.1.
[0,5 punts]

3.3. Expliqueu el context sociocultural del text. Escriviu un màxim de seixanta paraules
(aproximadament sis línies).
[3 punts]
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Exercici 3. Opció C
[4 punts en total]

Observeu atentament les quatre imatges següents.
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3.1. Indiqueu quina de les obres pertany al Modernisme.
[0,5 punts]

3.2. Ordeneu les obres cronològicament.
[0,5 punts]

3.3. Digueu quina obra està relacionada amb el terme aŀlegoria i quina amb el terme força
(o tensió).
[1 punt]

3.4. Escolliu una de les obres de la pàgina anterior i situeu-la en el context cronològic, històric i cultural corresponent. Escriviu un màxim de seixanta paraules (aproximadament
sis línies).
[2 punts]
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[Espai per a fer els primers esbossos de l’opció A de l’exercici 3.]
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Etiqueta de l’alumne/a

L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l’edició d’aquesta prova d’accés

