


El crit (Skrik en noruec) és l'obra més coneguda d'Edvard 
Munch. L'obra data del 1893, i s'engloba dins de l'estil 
expressionista. La tècnica utilitzada va ser l'oli i tremp 
sobre cartró de 91 cm × 73,5 cm. Actualment, l'original es 
troba a Nasjonalgalleriet, a Oslo, tot i que existeixen al 
voltant de 50 còpies. 
El tema de l'obra gira entorn una persona en primer que 
llança un crit d'angoixa. El crit sembla que s'encomana a 
tot el que rodeja el protagonista: fa de la natura la caixa 
de ressonància de les pròpies sensacions. 

'El crit' de Munch és tan  inquietant que molts necessitem entendre les raons de tanta 
angoixa: era, Munch, una persona inestable, i va abocar el seu estat psíquic en el 
quadre? Si és així, va ser un dels primers pintors a mostrar de forma explícita el seu 
costat més fosc. Hi influeix d'alguna manera el temps que li va tocar viure? Certament, 
les descobertes científiques de finals del segle XIX, la Revolució Industrial i el progrés 
accelerat perfilaven una societat que no acabava de comprendre el que succeïa al seu 
voltant. Les innovacions tècniques com l'automòbil, l'aviació o el cinema produïen 
desconcert, i la gent temia nous perills. 

Podia ser, el quadre, fruit d'una catàstrofe (un naufragi, una plaga, la destrucció de la 
guerra), com els agradava als pintors romàntics? Donald Olson, físic de la Universitat 
de Texas, considera que el cel extraordinari de Munch només pot haver estat inspirat 
per un fenomen natural.  
En la seva investigació, apunta que el mateix any que pintava el quadre, el volcà 
Perbuatan, a l'illa indonèsia de Krakatoa, havia entrat en una erupció tan violenta que 
fins i tot des del Regne Unit es va poder veure el cel abrasador. La premsa noruega se'n 
va fer ressò.

RESPOSTA: 

1. Com es va originar la idea del quadre?

2. Per quins altres artistes va estar influenciat aquest quadre?

RESPOSTA: 
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3.  Quants personatges ixen al quadre?

RESPOSTA: 

4.  Feu-vos una foto simulant el quadre

RESPOSTA: 

5.  Penses que hui en dia hi poden haver motius per poder arribar a fer un crit 
desgarrador per alguna situació que estigam vivint? Penseu i compartiu en el grup 
quin seria el motiu del vostre pitjor crit en la vida.  A continuació escriviu-los.
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Ací teniu un guió per poder comentar qualsevol obra a la qual ens enfrontem. 
És molt important que tots participem, dialoguem, investiguem i escrivim al 
document que anem a generar. Recordeu que el primer pas és observar unes 
quantes obres d’aquest autor i entre tots i totes, triar aquellà que més vos 
agrade, impacte o simplement vos inquiete. 

1. PRESENTEM L’OBRA: 
1. Nom i origen de l’artista 
2. Lloc i data de naixement-mort. 
3. Títol de l’obra 
4. Lloc i data d'execució 
5. Tipus d’obra (quadre, foto, còmic, escultura, naturalesa morta, escultura 
exempta, paisatge, retrat…) 

6. Obra de caracter: realista, imaginari, idealitzat (representa la bellessa 
eliminant les irregularitats, obra d'epoca o escena costumista). 

7. Grandaria (en centímetres) i tipus de marc. 
8. Els colors freds, els càlids i els complementaris.  
9. Tècnica i suport utilitzat (pintura a l'oli sobre tela, cartó, taula; pintura al 
tremp; aquarel·la, pastís; pintura mural, fresc. Gravat: xilografia, litografia, 
aiguafort, etc. Dibuix: al llapis, a tinta, etc. sobre cartó, paper...). 

10. Ubicació original i actual (museu, galeria, col.lecció privada, obra 
desapareguda...). 

2. EL CONTEXT 
1. País i data de producció. Situació històrica 
2. Mecenes de l’ artista (per a qui pintaven o van crear la seua obra artistica. 
On treballava, per exemple, en un gremi, taller propi? era un artista 
reconegut quan vivia? raonar la resposta breument). 

3. Estil, moviment artístic 
4. Recepció pel públic 
5. Influència de l'obra en artistes futurs i les seues reinterpretacions 
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TÍTOL DE L’OBRA A COMENTAR: 



3. EL PRIMER PLA / PERSONATGES 
1. Nombre de personatges i simetria 
2. Descripció iconogràfica (què és el que veiem? com som capaços 
d'identificar cada personatge? Descripció fisica, què roba porten? ... 

3. Aspectes psicologics: retrats (psicologics, són aquells que la mirada del 
quadre et segueix i arribes a saber l'estat emocional del personatge. Regis: 
són aquells que rebresenta els personatges de l'alta noblesa i reis. 
Costumistes: observem personatges vestits amb les vestidures tipiques de 
l'epoca o fent treballs relacionats amb el camp.  

4. EL SEGON PLA 
1. Ciutat o camp, mar o muntanya 
2. Interior o exterior d’una casa 
3. Tipus de perspectiva utilitzada: perspectiva aerea és la que apareix en 
moltes obres amb fons neutre o en paisatges. Perspectiva conica: utilitzada 
en molts interiors per a crear profunditat en la distribució d'elements. 
Perspectiva lineal: els elements apareixen en un primer pla un junt l'altre 
quasi sense crear profunditat. Fons neutre: utilitzat en natulases mortes o 
retrats per a ressaltar el primer pla. 

4.  Estudi dels seus contorns, colors, línies i tipus d'il·luminació: realista o 
caravaggista-tenebrista que és la que ilumnia una zona mentre una altra 
l'enfosqueix per a dirigir la mirada de l'espectador i crear dinamisme i 
moviment en l'obra. 

5. Sentit narratiu de l'obra: què objectes apareixen? formen part d’una 
escena dins de l'obra o de diferents escenes que en el seu conjunt creen un 
sentit narratiu amb només un quadre però amb dfirentes escenes incloses. 

5. INTERPRETACIÓ… QUÈ ESTÀ PASSANT? 
1. Hipòtesi: “Tal volta” , “Possiblement” + …. 
2. Opinió: A nosaltres ens sembla, en la nostra opinió, jo pense…. 

6. CONCLUSIÓ 
1. L’obra representa… 
2. M’agrada o no m’agrada perquè…. 
3. Em recorda a…
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ARA… TRACTA DE FER EL TEU PROPI QUADRE DE LAS MENINAS!


