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Es proposa una aproximació a l’obra de Pierre Soulages i el color negre en l’art 

contemporani, a partir del text de Clément Rosset “L’objet pictural: Hommage à Pierre 

Soulages, (dins Matière d’art. Hommages, Nantes, Le Passeur, 1992) i altres fonts, 

donant algunes referències de les associacions d’aquest color a la nostra cultura. 

 

 

Percepcions, paraules i artistes del negre 

 

«A la pregunta “¿qué significan las palabras rojo, azul, negro, blanco?”,  

podemos, desde luego, señalar cosas que tienen esos colores; ¡pero nuestra  

capacidad para explicar los significados de estas palabras no va más allá!» 

LUDWIG WITTGENSTEIN1 

 

 

Soulages és el pintor del negre, color al que li ha dedicat pràcticament quasi en exclusiva 

la major part de la seva obra, sobretot a partir dels Outrenoirs, iniciats al 1979; i no ha 

estat l’únic artista a qui ha interessat aquest color.  

Notem que bona part de la nostra cultura des d’antic s’ha forjat en la pregnància 

d’aquest contrast negre de la tinta sobre el blanc del paper per a la transmissió d’idees, 

imatges i textos, amb la invenció de la impremta, o bé en forma d’imatges, reproduïbles 

a través de xilografies gravades en fusta o pel traspàs de tinta des de planxes de metall a 

paper, en els orígens del gravat medieval iniciat per orfebres i niel·listes d’armadures i 

cuirasses. I aquests medis han estat la manera i font de difusió i documentació principal 

gairebé al llarg de quatre segles, a més de les pintures. Rellevant a fer pensar és el propi 

títol del llibre de W. M. Ivins Jr, Imagen impresa y conocimiento, que es centrava en el  

Anàlisis de la imagen prefotográfica. 

I als inicis de la nostra modernitat, com bé ens fa notar Michel Pastoreau, la captació 

de la realitat, a través de la imatge fotogràfica, domèstica o de premsa, o dels inicis de la 

invenció del cinema i la televisió, van ser també originàriament en blanc i negre, i tota la 

gamma de grisos amb els que hem interioritzat els colors de la realitat: han estat la base 

pels qui tenim una certa edat, i amb elles ens hem ‘construït’ el món d’allò que se’ns 

(re)presentava als nostres ulls a través d’aquests medis, que els llegíem com a ‘naturals’ 

en la traducció o reposició imaginària que en fèiem simultàniament per “restituir-les” a 

colors. 

Quin sentit té consagrar tota la vida a un color, quan sovint és necessària l’oposició 

per comparació amb altres colors? 

... un color nunca viene solo; no tiene sentido, no funciona plenamente desde el punto de vista 

social, artístico y simbólico si no se asocia o se opone a otro o a varios colores. Es imposible 

considerarlo por separado. [...] hablar del negro es también, necesariamente hablar del 

blanco, del rojo, del marrón, del morado e incluso del azul.2  



 

Probablement la resposta compta la necessària implicació de l’observació atenta tant 

del pintor, avesat per l’ofici, com també de l’espectador, que s’esforça a trobar-hi un 

sentit. I els negres de Soulages, de vegades tenen breus obertures de tela blanca, de 

vegades crea els matisos des del mateix color i els seus accidents. Trobar el sentit no vol 

dir que hagi de passar necessàriament pel filtre de la raó intel·lectual, de l’enteniment ple 

del seu significat pel coneixement conscient. Però sí que es troba en aquelles petites 

variacions dels contorns dels signes als seus marges, geomètrics o vibrants, a considerar; 

en l’arrossegament de la pintura com a material, i la seva llisor o volum de gruix, amb les 

ombres que projecta; a les textures, les formes i relleus que crea; a les mateixes propietats 

intrínseques del material pigment o colorant, i la mateixa constitució química de la 

pintura, que l’atorgarà més o menys lluïssor o l’aspecte mat i setinat; a la seva manera 

pròpia de reflectir la llum; ... i tantes altres qualitats i variables que se’ns ofereixen als 

sentits i tenim davant dels ulls per percebre-les i sentir-les, fruit de la investigació 

experimental i expressiva  dels materials i les eines, explorant els límits i misteris de la 

comunicació... Perquè som habitants del nostre temps i els significats o les apreciacions 

dels colors també han estat i són una producció cultural, i varien al llarg de la història: 

 
Los conceptos de colores calientes i fríos, de colores primarios o complementarios, las 

clasificaciones del espectro o del círculo cromático, las leyes de la percepción o del contraste 

simultáneo no constituyen verdades eternas sino meras etapas de la historia cambiante de los 

saberes.3  

Altrament estarem inevitablement reproduint la paràbola oriental dels cecs i l’elefant: 

El mundo del color recuerda ese maravilloso grabado de Hokusai en el que un gran elefante 

viejo y decrepito está rodeado por once Hombres Ciegos: uno lo toca, otro lo roza, otro lo 

abraza, cada uno intentando formarse una opinión acerca de él, pero ninguno consigue captarlo 

en su totalidad, porque la experiencia de los sentidos nos proporciona fragmentos parciales, 

nunca el todo. El elefante es, en definitiva, una ingeniosa metáfora de la imposibilidad de 

conocer las cosas por completo. [...] si queremos comprender qué es actualmente el color, 

debemos preguntarnos no solo cómo funciona, sino también cuáles son las ideas que la 

humanidad se ha formado de él.4  

 

 

Repassem alguns dels pintors que han estat mestres del negre: ens podríem remuntar 

des de les pintures negres de Goya fins als pintors de ‘l’Espanya negra’ dels S XIX- XX 



(D. Regoyos, J. Gutiérrez-Solana, I. De Zuloaga, àdhuc I. Nonell); en aquests l’ús de 

colors foscos eren per ressaltar l’aspecte simbòlic d’una societat retrògrada i tenebrosa. 

Fixarem però una curta selecció d’alguns artistes més contemporanis que ens venen al 

cap, sabent que es podria fer més complerta i extensa: 

 

      K. Malevitx                                 J. Pollock          F. Kline 

 

 

 

De les primeres avantguardes a Rússia, trobem a K. Malèvitx, apostant per un art no 

objectiu –és a dir, sense mímesi ni al·lusió a cap referent objectual– amb el ‘quadrat 

negre sobre fons blanc’, que encara arribaria a depurar en la recerca d’un art més pur amb 

‘quadrat blanc sobre fons blanc’; saltem a l’expressionisme abstracte i les segones 

avantguardes americanes, amb els ‘drippings’ i ‘l’action painting’ de Jackson Pollock, 

unes pintures d’acció en que l’artista es deixa anar en un treball atzarós i poc controlat 

per la raó, ple de moviment a tota la superfície,  que li posa la reflexió a les hesitacions i 

aturades per etapes i (re)dirigir el treball, tot i usar altres colors més que el negre 

predominant als esquitxos; o en els grans traços gestuals de Franz Kline, ara sí limitat al 

blanc i negre, amb un possible fonament de la cal·ligrafia oriental en grans formats, 

espontània i gestual; o les ‘black paintings’ de Frank Stella, on ja vol distanciar-se 

d’aquest corrent impulsiu de l’expressionisme gestual, amb l’ús del ‘no-color’ negre 

impersonal, eliminant rastres de textura i pinzellades;  voldria fer notar la similitud només 

aparent i formal d’alguns resultats amb Elena Asins, artista igualment avançada al seu 

temps, però amb diferent propòsit i procediments –ella va investigar sobre semiòtica, 

matemàtica (la teoria de Rampsey), filosofia (Wittgenstein), música (els cànons de Bach)  

 

 

  F. Stella                       F. Stella          E. Asins 

 



i el cos i la dansa, amb l’ajut del llavors nou Centre de 

Càlcul Computacional de la U. Complutense de 

Madrid, a mitat de la dècada dels 60–, i que també 

renuncia al color en algunes obres geomètriques de 

gran format; o Ad Reinhardt, representant del ‘color 

field’ que amb l’augment dels formats acaba fent tot el 

llenç d’un negre impersonal absolut, però als que 

mirant amb deteniment s’hi poden trobar altres 

tonalitats quasi negres. 

Rothko també es va centrar en el color negre. A la National Gallery de Washington al 

2010, es va fer la mostra In the Tower: Mark Rothko, a partir de 12 pintures negres que 

va pintar, paral·lelament a les 14 obres realitzades per a la coneguda Rothko chapel de 

Houston en la seva darrera etapa prèvia al suïcidi. Al fulletó informatiu ens ressalten 

l’admiració que sentia per dues obres de Matisse: L’habitació vermella (1911), i l’interior 

amb finestra, (1914) de Cotlliure. 

També admira la famosa finestra francesa abstracta de Matisse a Cotlliure (1914) amb el seu 

rectangle negre dominant. D’aquesta obra, Matisse va dir: “Vaig començar utilitzar el negre 

pur com a color de llum i no com a color de foscor. ”[...]  ... potser el que buscava [Rothko]en 

el regne del negre era una "llum interior", una matisada  brillantor igual a la d’un intens camp 

de color.5 

Al mateix programa de mà se’ns fa notar com ell mateix, observador de la feina d’altres 

col·legues, remarca diferències amb la ‘similitud’ de les pintures negres d’Ad Reinhardt: 
 

[...] les pintures negres de Reinhardt són força diferents a les de Rothko, que utilitza una 

quadrícula per mostrar diferències de tonalitats gairebé indetectables. El 1969 Rothko va 

assenyalar una altra diferència: «Les pintures seves [de Reinhardt] són immaterials. Els meus 

[quadres] són aquí. Materialment. Les superfícies, el treball del pinzell, etc. Els seus són 

intocables” .   

El comentari ens crida l’atenció sobre la superfície. [...] el rectangle del llenç negre té una 

brillantor suau i alta. Aquí, en el terreny de la reflectivitat, hi ha part del drama de les pintures 

negres. Sense color per diferenciar el rectangle central de la vora exterior, l’únic element 

distintiu és el de la brillantor, un indicador relliscós en el millor dels casos on un canvi d'angle 

de llum o de visió pot capgirar qualsevol àrea determinada de mat a reflectant o viceversa.6 

 
                            M. Rothko    Rothko chapel 

Ad Reinhardt 



També hi ha artistes d’instal·lacions i espais que treballen amb la llum com a material 

expressiu en ambients i arquitectures:  tenen molt present la il·luminació –i la seva 

absència, que ens posa als límits de la percepció– fent-nos fins i tot arribar a dubtar del 

que veiem, com el cas de James Turrell (Dark Spaces, Roden Crater...). Al respecte, 

recordem una exposició del 1979 a la Fundació Miró de BCN, Lux- lumen, on 

participaren, a més de Turrell, Dan Flavin, Bruce Nauman, i altres. 

 

   

James Turrel Roden Crater 

 

 

Finalitzant aquest repàs: Pot haver un artista que s’hagi apropiat dels drets d’un color? 

Segurament pensem en Yves Klein amb el seu blau IKB (International Klein Blue), que 

ningú podia usar sense el seu permís; però ara es tracta del màxim color negre més negre 

que l’home hagi estat capaç mai de fabricar; ens referim al VantaBlack, adquirit a 

l’empresa fabricant Nano Systems, no sense polèmica, per l’artista angloindi Anish 

Kapoor.  

Es tracta d’un pigment amb aplicacions per la indústria tecnològica i també amb usos 

militars, i molt exclusiu i car, que Kapoor ha adquirit en exclusiva per servir-se’n en la 

quantitat que precisi condicionat per contracte a fer-ho només per a usos artístics; però al 

no deixar compartir-lo, ha entrat en disputa amb la comunitat artística, especialment amb 

l’artista Stuart Semple, qui defensa la utilització general per a tothom qui vulgui accedir, 

i ha contraatacat fent una col·lecció de pigments accessibles a tothom menys per a Anish 

Kapoor, també per contractes.7 

 

  Anish Kapoor 

 

       



 

A banda  de les consideracions de certa vanitat d’aquestes disputes, de sempre el negre 

ha estat un color “complicat” en la seva obtenció, com en  els seus usos i connotacions, 

tot i que aquestes tampoc han sigut invariables en el temps, com hem dit abans. 

Químicamente, resulta complicado conseguir el verdadero negro. En pintura solo se obtiene 

en pequeñas cantidades, utilizando productos caros, como el marfil calcinado, que da un tono 

magnífico, pero de un precio imposible. En cuanto a los fabricados con residuos de humo, no 

son tan densos ni tan estables. Lo cual explica que hasta finales de la Edad Media estuviera 

poco presente en las pinturas, menos aún en grandes superficies [...] A partir del S. XIX, se 

utilizaban colores de síntesis extraídos del carbón y el alquitrán [...] El negro se democratiza. 

Pero al perder su valor económico, el color pierde también un poco de su magia y de su fuerza 

simbólica.8 

Al negre se l’ha associat amb aspectes negatius com el dol, els difunts, el pecat, fins i 

tot el submón de la terra i els inferns... En altres moments ha estat un color respectable: 

pensem en la manera de vestir de la Reforma que el va posar de moda com expressió de 

l’austeritat i la pietat, o per l’argument de “recta i respectable autoritat” amb que l’usen 

també jutges i àrbitres. En l’actualitat el tenim associat com el color de l’elegància amb 

un aire de modernitat atemporal... 

Aquests canvis d’usos i connotacions que han sofert els colors al llarg de la Historia, 

a més de deure’s als seus atributs simbòlics, també han estat propiciats per les 

modificacions amb que els estudiosos, ja des dels grecs en endavant, han teoritzat sobre 

problemes com el color i el fenomen de la seva percepció, la determinació de quins es 

constituïen com a primaris, o durant l’Edat Mitjana les propietats relatives als conceptes 

de lux, lumen, o splendor, les variacions de contrastos entre ells, la consideració com a 

matèria fins als descobriments de  descomposició de la llum feta per Newton, a més de 

les teories d’escriptors, artistes, filòsofs, científics i intel·lectuals com Dante, Goethe, 

Chevreul, Wittgenstein, i un llarg etcètera; el color a voltes s’ha considerat matèria, a 

voltes llum, i en quedaven  exclosos el blanc i negre de les qualitats característiques i 

propietats considerats “no colors” per la física.  Valguin com a mostra d’aquestes disputes 

aquests detalls:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Principals models cromàtics, al llibre Cromorama9 

 

 

Desde Aristóteles, se clasificaba los colores según ejes, círculos o espirales. Sin embargo, 

fuera cual fuera el sistema, había siempre un lugar para el negro y otro para el blanco, a menudo 

en uno de los extremos [...] Al descubrir la composición del espectro del arco iris, Isaac 

Newton estableció un continuo de colores (violeta, índigo, azul, verde, amarillo, anaranjado, 

rojo) que por primera vez excluye el negro y el blanco. [...] A partir del S. XIX, el blanco y el 

negro ¡es el mundo sin colores! [...] Es verdad que podemos describir el mundo así, sin utilizar 

los demás colores (lo contrario no es cierto: no podríamos prescindir del negro y el blanco para 

describir el mundo en colores).10 

Cuando Isaac Newton descubre el espectro, entre los años 1665 y 1666, presenta en escena un 

nuevo orden de colores en el que a partir de entonces no habrá sitio ni para el blanco ni para 

el negro. [...] Durante casi tres siglos el Blanco y el negro se pensaron y se vivieron como no-

colores, es decir, como si conformasen un universo propio, contrario al de los colores [...] Sin 

embargo, nuestra sensibilidad ha cambiado. Los artistas fueron los primeros que, a partir de 

1910, les devolvieron al negro y al blanco el estatus que poseían antes de finales de la Edad 

Media: el de colores auténticos. A estos les siguieron los científicos, a pesar de que los físicos 

se habían mostrado reticentes durante mucho tiempo [...] 

[Referint-se al títol del seu llibre] Tampoco pretende hacerse eco de la célebre exposición 

organizada a finales de 1946 por la galería Maeght de París, una muestra que proclamaba con 

cierta insolencia: “El negro es un color”. No se trataba de atraer la atención del público y de 

los medios con un eslogan llamativo, sino de afirmar una postura distinta a la que se mantenía 

en las escuelas de Bellas Artes y en los tratados académicos de pintura.11 

 

 

 



“Negre Soulages”: equilibri i llum 

 

Exposició Noir, c’est noir?12 

 

Cent-un anys mantenint la fidelitat d’obra a la predominança  d’un color, el negre, són  

conseqüència d’obstinació en un treball profund i arriscat en el que el material i les eines 

en són protagonistes.  En aquest aspecte, talment com A. Tàpies, podríem dir que són 

pintors moderns en el sentit que no cerquen la figuració mimètica, que tendeixen a 

expressar-se amb signes des de l’abstracció, cadascú es clar, amb el seu estil. Però alhora, 

tot i la seva modernitat, per altra banda no han renunciat a l’ús del que en diríem una 

concepció de materials convencionals, per novedoses que en siguin les matèries emprades 

(pintures sintètiques, quitrà, nogalina en el cas de Soulages; olis, vernissos sintètics, 

esmalts acrílics, pols de marbre i objectes assemblats en el cas de Tàpies), però encara 

sota una idea de l’obra amb el pes de la tradició en quant a la utilització de pintura i tela 

com a suports a la majoria de casos, front altres vies d’expressió més novedoses que 

busquen una relació més directa entre l’Art i la realitat, la vida com a matèria primera, a 

través d’implicacions de l’espectador en propostes més radicals en instal·lacions i espais, 

accions performatives etc. Probablement cal fer una consideraració per una qüestió 

generacional, tot i que la via trencadora que va inaugurar la Fountain duchampiana ja es 

va donar al 1917. 

         

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Brou de noix sur papier13 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peinture 114 x 162 cm, 13 juin 197114 

 

 

Ara bé, així com de Tàpies s’ha dit algun cop que, tot i la diversitat aparent dels seus 

quadres, sempre feia la mateixa obra de diferents maneres, amb Soulages passa a 

l’inrevés: fa diferents obres amb un mínim de recursos en els seus quadres, que tendeixen 

a un equilibri entre forces oposades. Talment dues concepcions distintes de la coherència 

d’obra a les trajectòries dels artistes, i diferenciadora dels corrents predominants.  

Rosset detecta que es dona una “alianza de un signo claro y un significado inapresable 

[...] sus telas  fuerzan el reconocimiento de un orden sin desvelar su secreto” i arriba a 



qualificar d’OSNI (Objecte Significant No Identificat) cada pintura de Soulages en tant 

que inquietant “por la remarcable unidad de estilo de su autor, el sentimiento  de que esta 

cosa que se encuentra a la vez indicada y no explicitada es, además, siempre la misma”.  

[La pintura de Soulages en relació als moviments artístics americans] no s’ha de jutjar pels 

criteris de l’expressionisme abstracte, ni tan sols per l’abstracció gestual, americana o no: 

Soulages no pinta el moviment, organitza contrastos per ressaltar el treball de les forces.15 

 

 

Peinture 293 x 324 cm, 27 janvier 199616 
 

 

La web del Centre G. Pompidou amb motiu d’una exposició passada, segueix dient 

que la pintura de Soulages defuig l’abstracció lírica, i l’expressionisme abstracte “que 

obeeixen a gestos i impulsos que marquen una ruta a seguir amb el seu traç”, amb 

pinzellades evidents de rastres agressius i violents, [però] en el cas de Soulages, per 

comptes d’emfasitzar aquests aspectes, cerca eliminar el moviment i el temps en els seus 

signes, gairebé deixar el temps suspès i immòbil en el quadre: “cada gest és estructurador 

i necessari”.  

 

Tot amb una economia i alhora força de mitjans que ressalta C. Rosset: 

Es la alianza de la vehemencia y de la contención, de una expresión intensa y una economía 

de medios que confina con la austeridad, [...]. 

Se contenta con el contraste entre dos o tres colores, de los cuales dos son siempre el negro y 

el blanco[...] hasta contentarse con los contrastes producidos a partir de un solo y mismo color 

negro: oponiendo lo negro a lo negro y lo mismo a lo mismo por el juego conjugado de la 

iluminación exterior y del relieve de la pintura (de donde surge, dicho sea de paso, una 

imposibilidad técnica de obtener reproducciones fotográficas satisfactorias [...] imposibilidad 

que no disgusta al pintor, feliz de proponer  a la mirada objetos no duplicables, luego 

absolutamente “singulares”).17 



Ens referma així la importància del factor humà, tant en la factura manual de la pintura 

original, com de la necessitat de l’apreciació directa i presencial de les obres, ja que tot i 

els avenços de sofisticació tecnològica desenvolupada en la captació fotogràfica 

d’imatges fixes, aquestes queden en desavantatge evident. Una reflexió a fer-nos encara 

amb més valor per l’efecte de la pandèmia present, que ens està menant vers la 

“socialització digital enllaunada” pel teletreball, les reunions virtuals, o noves formes 

d’oci, i que converteixen l’assistència física als diferents actes culturals i exposicions 

gairebé en un fenomen de resistència i militància cívica. 

 

Entre la pintura i tu: l’enigma de l’obra i res mes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peinture 130 x 130 cm, 10 octobre 201918 

 

“Una buena pintura se reconoce en que no pide nada más que ser vista, no interrogada 

en cuanto a sus intenciones o en cuanto a la persona de su autor”. Per Rosset, la força 

de la pintura rau en la seva sola presencia: “El efecto producido por ella es suficiente”. 

     Sovint caiem a demanar ‘elements de context’ per poder ubicar un punt de partida en 

l’afany d’interpretar els significats, i ens oblidem que en el fons, es tracta d’una qüestió 

íntima entre la pintura i l’espectador. El que ens cal és cultivar més la mirada endins per 

gaudir d’una experiència sensual que convida al pensament i la meditació. Per això convé  

evitar caure en aspectes anecdòtics o psicològics: 

Hay mucha diferencia entre un cuadro que no sugiere nada más que él mismo (el caso más 

raro) y un cuadro parasitado por una acumulación de confidencias y mensajes que se 

encuentran en él, a menudo inconscientemente, depositados (el caso más común).19 

 



I en aquest ‘despullar-se’ davant l’obra, rau la seva originalitat, la ‘personalitat’ en no 

projectar-se a l’obra per, des del concret, aconseguir transcendir el temps. Tan concret 

com els mateixos títols, merament descriptius de la tècnica, procediment o manera com 

estan fetes i la referència temporal de data, lluny de tergiversacions metafòriques o de 

lirismes que podrien dur a enganys o distraccions. Rosset cita a Bernard Ceysson, qui va 

dir: 

Si la obra es un momento enigmático [...] arrojado ahí contra nuestra mirada y nuestra 

conciencia, no hay comentario posible más que en el peligro de la metáfora.20 

Per l’esforç en convertir-se les pintures en transmissores d’una veritat inaprehensible per  

esborrar qualsevol traç dels gestos en la contenció mesurada, traient  tot allò que 

“revelaría la mano y la persona del artista trabajando, sus hesitaciones y sus 

arrepentimientos” i fent-les, segons Kant, “sensibles a la imaginació” i alhora 

“inintel·ligibles a l’enteniment”, reconeixibles abans que definibles, per sostreure-les al 

temps, o encara millor “consigue suscitar una impresión de simultaneidad [...] más aún 

“de repente”, o de tiempo inmóvil” [...] Esta renuncia a todo efecto que implicaría una 

conciencia del tiempo es uno de los secretos de Soulages”. 

La mateixa renúncia a tot traç o gest temporal visible també obeeix a una altra dels 

seus principis, sobre el que fonamenta l’equilibri de paradoxes per aconseguir els màxims 

amb gairebé el mínim: No imposar-se sobre la matèria. Com els preceptes del Tao: 

L’ésser i el no-ser provenen d’un sol terreny/ i només es distingeixen pels seus noms./ Aquest 

terreny es diu Foscor/ [...]/ aquesta és la porta de tota meravella”.21 

 

 

I a l’inici, el negre (que esdevé llum) 

 

 

El projecte Conques22 

 

Soulages ha treballat en dibuixos pintures, aiguaforts, serigrafies i litografies. Ja als 

inicis es va decantar per l’ús de materials pobres, i la necessitat de fabricar-se les eines 

ell mateix, amb el que trobava més a mà: trossos de pals, retalls de soles de cuir, pinzells 

ressecs, rascadors de goma, eines d’altres oficis... Cal situar-nos en el context de la 



postguerra. Als inicis, tot i restringir la paleta als foscos de l’ús de nogalina, –una 

substància fosca líquida per tenyir la fusta, similar a una tinta xinesa més econòmica–, de 

vegades quitrà, terra, pedres, fustes velles,... sí que emprava algun altre color albirat sota 

les grans extensions negres, o apareixia el blanc del fons, ja fos la tela o el paper.  

“Els materials [que faig servir] s’acosten al que em fratern: terra, pedres, fusta vella, quitrà, 

ferro rovellat […] Sempre els he preferit als materials llisos, units, purs i sense vida. […] 

Aquesta duresa també conté grans subtileses [...]. 

La forma i la substància es relacionen com el cos i l’esperit: l’home pensa amb el seu cos i no, 

com a Occident, desvinculant-se’n. Per tant, l’única imatge d’aquests materials requereix 

meditació, però la meditació sensual. L’home que s’enfronta a una pintura així hi troba 

instantàniament les experiències estètiques que l’adhereixen a la terra.23  

Però a partir de 1979 es produeix un gir que van donar lloc a les sèries més 

reconegudes, els Outrenoirs: van resultar de l’esforç infructuós de sessions de feina, en 

que anava recobrint amb el negre diferents capes que anaven guanyant extensió a la 

superfície, fins acabar cobrint-ho tot. Quan l’endemà va examinar els resultats amb la 

seva dona, ella va ser qui es va adonar que havia obert un nou camí “ara no només hi ha 

un color, sinó que a més, només s’utilitza una eina, un tipus de moviment i una 

consistència de la pintura”24.  

Seguint amb la mateixa font, “El negre no existeix mai en termes absoluts” segons ell, 

ja que pateix variacions d’intensitat degudes a les dimensions de la superfície, del gruix, 

de la seva forma, la seva textura, que produeix reflexos canviants, es projecten les ombres 

dels relleus dels empastaments gairebé com si es tractés de volums esculpits... Es tracta 

de mostrar poc per ressaltar la riquesa del que es pot veure, convertint el negre en el 

“material matricial de reflexos canviants”. 

 

Espectadors a les palpentes 

 

 

Sense títol25 



Però l’obra, per molt que estigui llençada al negre còsmic de l’Univers, no està mai 

acabada sense un ull que la miri. Quin és el paper que ens ateny, en tant que espectadors? 

Ja han aparegut algunes idees sobre la recerca de significats en aquests enigmes, i 

n’afegim altres de les comentades en aquesta web del Centre Pompidou: 

“Les paraules no poden explicar la materialitat de la seva obra, que és l’objecte mateix de la 

seva pràctica. [...] una pintura és una organització, un conjunt de relacions entre formes, línies, 

superfícies de colors sobre les quals es fa i desfà el significat que se li atribueix”. [...]. 

“No és l’artista qui fa l’obra, l’obra es concep en un diàleg amb l’artista i el significat de l’obra 

en el seu diàleg amb l’espectador.”  

 

 

Pierre Soulages26 

 

Pertinent aquí fer recordatori de la noció d’obra oberta, d’Umberto Eco, i deixar 

l’autonomia d’aquesta per fer restituir el seu significat possible en funció del sentit que 

hi trobi cadascú d’acord amb el seu bagatge personal i cultural, admeten amb tota 

probabilitat que no haurà dues conclusions iguals.  

Però cal la mirada atenta, l’observació reflexiva –o contemplativa–, és a dir, la 

participació de l’espectador en la resolució d’aquest misteri, a les palpentes del negre, 

recollint també un altre pensament d’A. Tàpies: l’Art no s’ha d’explicar per fer-lo 

‘comprensible’ –seria tant com banalitzar-lo, afavorir-ne la seva desaparició gairebé 

convertint-lo en una breu curiositat ‘de consum’–, mentre que cal  l’actitud participativa 

en que l’espectador n’assumeixi la dificultat i el repte de desxifrar l’enigma en la 

pervivència del misteri... I finalitzo amb una cita de Federico García Lorca trobada a un 

article sobre Maria Zambrano de Maria Elizalde, a la revista El Aleph, a la que no em puc 

sostreure de compartir, per el lligam manifest davant el fet artístic en un sentit global: 

“Esos sonidos negros son el misterio, las raíces que se clavan en el limo que todos conocemos, 

que todos ignoramos, pero de donde nos llega lo que es substancial en el arte”.27 

  



Addenda 

 

A més de les fonts de referència de bibliografia i de procedència de els imatges, podeu visitar el 

web del Museu Soulages: https://musee-soulages-rodez.fr/musee/presentation/la-creation-du-

concept/  

En faig esment específic per ser obra de l’estudi d’arquitectura d’Olot RCR, guanyadors del premi 

Pritzker d’arquitectura el 2017, afegint un link a la web dels Pritzker en l’apartat de mostra de les 

seves obres: https://www.pritzkerprize.com/laureates/rafael-aranda-carme-pigem-ramon-vilalta 
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