
El jurament dels Horacis 
 
1. Fitxa tècnica 

• Nom. El jurament dels Horacis 

• Autor: Jacques-Louis David (París, 1748 - Brussel·les, 1825) 

• Cronologia: 1784 

• Localització: Musée du Louvre (París) 

• Tècnica: oli sobre tela  

• Estil: neoclàssic 

• Tema: Literari 

• Mides: 3,30 x 4,25 m. 

2.Contextualització històrica 

Des de la meitat del Segle XVIII comencen a produir-se grans canvis socials. La              
burgesia comença la lluita per fer caure l’absolutisme. Aquesta classe social vol que             
es facin reformes socials i econòmiques. La Revolució Industrial proporcionarà a           
aquesta burgesia la possibilitat d’ascendir a l’escala social i aconseguir no           
únicament riquesa si no prestigi i influència política i cultural. Al món aristocràtic,             
lligat a la propietat de la terra com a font de riquesa, la nova burgesia oposarà tota                 
una sèrie d’ activitats industrials i econòmiques que acabaran convertint-la en la            
nova èlit social i cultural, que oferirà nous valors com l’exaltació de la propietat              
privada, el treball, l’estalvi, el individualisme i la família com a base de la societat.               
Per altra banda, els principis de la Il·lustració deixaran al descobert les            
contradiccions del Despotisme Il·lustrat; això farà que a França s’iniciï un           
moviment demanant reformes que acabarà en revolució: La Revolució Francesa.          
Aquesta revolució, sorgida de la crisi de l’estat absolutista es convertirà en el més              
clar reflex del liberalisme, el nou corrent polític que resumeix les aspiracions            
polítiques i econòmiques de la burgesia. Aquestes idees es van estendre per            
Europa per l’ocupació napoleònica i van anar canviant la societat. 

Caiguda de l´Antic Règim i l´Absolutisme i inici del Liberalisme i Nacionalisme.  

 

 

https://www.wikiteka.com/apuntes/burguesia-aristocracia-revolucion-francesa-monarquia-1/
http://www.wikiteka.com/trabajos/la-revolucio-francesa/


3.Anàlisi Formal 

A la pintura hi trobem representats els germans Horacis davant del seu pare             
representats amb uns colors vius, en segon pla a la dreta, hi trobem tres dones               
plorant. Tots ells auna habitació tancada.  

L’autor agrupa l’obra en una composició que mostra perfectament la integració de            
les figures en l’espai arquitectònic. Aquesta separació assumeix una característica          
principal de la pintura neoclàssica: la claredat expositiva. 

L’autor subordina el color al dibuix. Hi ha dibuix i línia. Com podem veure en les                
figures masculines, la perfecció en les línies recorda a l’art clàssic. Podem            
observar que dins la composició la divideix en dos grups. Els homes amb una              
curosa i perfecta línia recta i a les dones amb línies ondulades. Aquest fet remarca               
l’actitud agresiva dels homes i la sentimental de les dones. 

Pel que fa al cromatisme, hi predominen colors com el gris, el vermell i els               
ocres. Els colors més foscos s’utilitzen per fer el fons de l’escena i els més clars per                 
les figures humanes. Cal destacar com a color principal de l’escena el vermell             
que es pot trobar a totes les parts de la composició. 

La llum que hi trobem és tènue que entra des de l'esquerra. No hi ha un focus                 
de llum principal. La llum i dona una sensació de proximitat dels personatges a              
l’espectador, mentre que el fons arquitectònic queda en la llunyania per la poca             
il·luminació que rep. Això reforça la sensació d’espai del quadre. 

Les espasses del pare i dels germans Horacis son el centre formal i temàtic de               
l'obra: punt de fuga que capta l´atenció de l´ull de l´espectador. 

En quant a la composició el quadre és racional, simètric, equilibrat i tancat. El              
seu esquema compositiu és senzill i ordenat: les tres arcades del fons            
arquitectònic coincideixen amb els tres grups de personatges (germans, pare,          
dones). Hi ha, doncs, una perfecta integració de les figures en l’espai            
arquitectònic. L’ordre i equilibri es veu reforçat per les formes geomètriques           
(triangulars i rectangulars) que agrupen i distribueixen els personatges. 

Els personatges estan tractats amb una gran delicadesa a través d'un modelatge            
anatòmic perfecte. 

Ritme: En quant al ritme de l’obra, diem que presenta un dinamisme contingut.             
Això es deu al contrast de les actituds dels personatges: els cossos masculins             
estan tensos i el moviment de les seves vestidures contrasta amb el desmai de              
les figures femenines, que expressen dolor. El resul-tat és un dramatisme tens. 



Temps: Encara que el moment que ens mostri sigui un instant (el jurament dels              
germans Horacis davant del seu pare), la seva voluntat és d’eternitat: mostra            
l’obligació dels ciutadans a sa-crificar-se per la seva pàtria. 

 

4.Estil i característiques de l’estil 

El neoclassicisme segueix els ideals de la il·lustració, és un estil molt més senzill              
que el rococó. El descobriment de les ruïnes de Pompeia comporta la recuperació             
dels temes mitològics grecs i romans. 

Es caracteritzava per l’evocació de la racionalitat, l’equilibri i l’harmonia dels           
temps grecoromans, i rebutjaven l’ornamentació supèrflua, cercant en canvi les          
versions simplificades de l’època grega. Aquesta obra de David, precisament,          
resumeix perfectament els trets de la pintura neoclàssica: 

● Composicions ordenades i equilibrades, on la tendència per a situar els           
personatges es a fer-ho en un únic pla. 

● El predomini del dibuix sobre el color (ús de tons freds) i la inexistència de               
la decoració supèrflua 

● l’aplicació de la perspectiva lineal 
● ·la representació d’escenes i accions de caràcter heroic o moralitzant. 

 

5.Anàlisi conceptual 

L’obra tracta sobre el moment en què els tres germans Horacis juren davant del              
seu pare que combatran fins la mort contra els tres guerrers de la ciutat veïna               
de l’Alba Longa, els germans Curacis, per decidir quina ciutat regnarà la Itàlia             
central. En segon pla, a la dreta, hi trobem una de les germanes del Horacis casada                
amb un dels Curacis, una germana dels Curacis casada amb un dels Horacis. Al              
fons, la mare dels Horacis abraçant a dos dels fills d’un dels Horacis. 

6.Antecedents i influències 

L'obra s'inspira en la tragèdia literària Horaci. 

La cultura i l’art romà i grec van ser el punt de partida principal per fer aquesta                 
obra. També adquireix coneixements de diferents autors com són: Rafael, Poussin           
i Caravaggio. Dels dos primers assumeix la perfecció en la línia i l'ús de              
composicions equilibrades sobre estructures geomètriques, el tractament de la llum          
és influència directe de Caravaggio.  



La seva obra va influenciar a molts autors neoclàssics que li copiaven l’ús de les               
diferents emocions dels personatges: energia per als homes, dolor per les dones. 

 

 


