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Entrevista

Entrevista a El Greco
Per què et coneixen amb el nom de El Greco ?

Perquè vaig néixer a  Candia a  l'illa de Creta el 
1541.  Però  en  aquest  moment  pertanyíem  a 
Venècia.

Quin és el teu veritable nom?

Doménikos Theotokópulos

A quins llocs has viscut al llarg de la teva vida?

Fins els 26 anys a Creta, després a Venècia, a Roma 
i al 1577 vaig venir a Toledo.

On vas estudiar per a ser un gran pintor?

A  l'illa  de  Creta.  Però  de  fet  tinc  tres  grans 
influències:  primer  la  bizantina  que  és  on  vaig 
néixer, després  la  veneciana (m'agraden molt  els 
seus colors) i més tard la romana  on vaig conèixer 
l'obra de Miquel Àngel.

Quines van ser les teves primeres pintures?

Pintava icones amb estil bizantí.

Quins pintors vas conèixer a Venècia?

Tizià  ja  que  vaig  treballar  al  seu  taller  i  també 
Tintoretto, el Veronès i Bassano.

Quines  característiques  té  l'estil  venecià  de  la 
teva pintura?

Fons  arquitectònics  que  donen  profunditat  a  les 
composicions,  el  dibuix,  el  color  naturalista  i  la 
forma d'il·luminar procedent de focus determinats.

Per què vas marxar de Roma?

Per què vaig proposar de tornar a pintar la Capella 
Sixtina  més  d'acord  amb  les  idees  de  la 
Contrareforma  i es van ofendre molt .

Vas treballar per al rei Felip II ?

Jo ho volia fer.   Però tots els esboços i pintures 
que  van  enviar  al  rei  van  ser  rebutjats  .  No  li 
agradava el meu estil.

Vas  tenir  problemes  amb  alguna  de  les  teves 
obres?

Si, amb el capítol de la catedral de Toledo que no 
em van voler pagar el que jo demanava per una 
obra perquè deien que no reflectia l'evangeli.

Quins  quadres  destacaries  de  tots  els  que  vas 
pintar?

Tots, però per exemple “L'enterrament del Comte 
d'Orgaz” , “L'adoració dels pastors”, o “El cavaller  
de la mà al pit”

El cavaller de la mà al pit

Què destacaries de les teves pintures?

Doncs diuen que les meves figures són manieristes, 
molt allargades, i amb una il·luminació fantasmal, 
expressives i amb uns colors que sempre busquen el 
contrast.

Quan va néixer el teu únic fill?

El meu únic fill va néixer l'any 1578 .

On va néixer ?

Va néixer a Toledo.

Què va passar el 7 d'abril de 1614? 

Vaig morir amb 73 anys.
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