
Número 31, d' febrer de 2009

 Opinió

El Pop Art

Què és el Pop Art? Aquesta pregunta segurament se 
l’ha  fet  molta  gent,  i  segurament  també  han 
atribuït aquest  nom a la cultura musical,  amb la 
música pop.

Aquest tipus de música comercial ha participat dins 
d’aquest  corrent  artístic,  però  molt 
superficialment.

El Pop Art, és un corrent que va néixer durant els 
anys  50  i  60  als  Estats  Units  i  a  Gran  Bretanya. 
Aquests  països  vivien  unes  característiques 
semblants, com per exemple  la participació en la 
Segona Guerra Mundial,  la  indisconformitat  de la 
massa social i fins i tot els punts més en comú: la 
nova societat, la qual va  passar a ser una societat 
consumista  que  inverteix  en  nous  avenços  i 
innovacions.

Els  mitjans  de  comunicació  va  ser  l’avenç  més 
important de l’època, i, gràcies a ells la publicitat 
va permetre impulsar aquest nou art: El Pop Art.

 

El  nou  estil  artístic  recollia  diverses  influències 
d’altres arts anteriors, sobre tot de l’art abstracte i 
el realisme. 

Els  autors  més  representatius  van  ser  Richard 
Hamilton a Gran Bretanya i Andy Warhol als Estats 
Units. 

Les obres Pop, són plenes de color per tal  que la 
massa  social  quedès  impressionada  i  comprès 
aquestes  obres.  La  temàtica  era  molt  variada  i 
podiem trobar  representat  des  de  un  simple  sis-
cents, que era el cotxe típic de l’època, fins a una 
foto de la Marylin Monroe.

És  important  saber,  que el  Pop Art  no només  és 
pintura,  també  engloba  qualsevol  tipus  de 
manifestació artística, com el còmic, l'escultura, el 
collage,i també la publicitat, etc.

Cada obra té una gran varietat de símbols, tot i que 
totes en tenen un de comú: El consum.  Les obres 
reflectien la societat consumista, i aquestes obres 
anaven destinades per a la mateixa.

El  corrent  artístic  va  permetre  crear  noves 
creacions  com  per  exemple  les  serigrafies, 
diferents tècniques de dibuix, fotografia,etc.

 

 

El Pop Art  poc a  poc va anar  estenent-se per la 
resta  de  països.  A  Espanya  ens  va  arribar  quan 
estava  en  plena  fase  de  creixement  econòmic  i 
sotmesa a una dictadura.

Tot i així, ens va arribar amb autors com L’Equip 
Crònica o Alfredo Alcaín.

Fins  i  tot  durant  les  Olimpíades  de  1992 
(Barcelona), la Vil·la Olímpica de Barcelona va ser 
decorada amb escultures de Pop Art, com la dels 
Mistos  o  la  cara  de  Barcelona.  Aquestes  són  de 
grans  dimensions,  molt  colorides  i  vistoses. 
Personalment  recomano  fer  una  visita,  perquè 
quedareu  molt  sorpresos,  ja  que  ens  hem  de 
considerar afortunats de poder poseïr aquest tipus 
d’art a la gran ciutat.

Si volem veure Pop Art, no cal anar exclusivament a 
Barcelona,  ja  que  podem  trobar  mostres  del 
corrent allà on anem: des de quadres decoratius, 
fins a moneders, collarets,etc.

Amb aquest article  animo a  tothom a  qui  agradi 
l’art, que s’aventuri en estudiar aquest tipus d’art 
contemporani,  que  durant  uns  anys  va  ser  tan 
popular i actualment és una simple decoració. 

Personalment, penso que el Pop Art, és un art lliure 
perquè els seus autors l’expressaven sense  seguir 
normes ni regles, tal i com sempre s’havia fet. Així 
doncs  nosaltres  també  podem  interpretar-lo 
lliurement.
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