
EROS I PSIQUE
__ 1.Fitxa tècnica _______________________________
Nom: Eros i Psique Autor: Antonio Canova
Cronologia: 1787 - 1793 Materials: Marbre
Tema: Mitològic Estil: Neoclassicista
Dimensions: 1,55 x 1,68m
Localització: Musée du Louvre, París

_____ 2.Context històric  ___________________________________
La Revolució Francesa (1789) i la Revolució industrial van dur als processos de transformació tant política,
com econòmica i social al llarg del segle XIX, d’una banda La Revolució Francesa va signi�car la � de L’Antic
Règim i el triomf de la burguesia. D’altra banda la Revolució Industrial va fer emergir la �gura del proletariat, fet
que va signi�car un canvi radical a les estructures econòmiques i productives.
Després del període napoleonic, a França, ,es produeixen revolucions socials com les burgueses del  1820 i 1830
i la obrera París del  1848 ; aquestes revolucions i la difusió dels seus ideals, posen  � a l’absolutisme monàrquic.
A molts llocs Europeus i a les colònies americanes va sorgir una consciència nacional que va desencadenar en la
creació de nous estats.
La consolidació burguesa i la industrialització provoquen  l'augment dels transports i les noves formes
d'energia, provocant  l’augment demogrà�c  a zones urbanes.

Els  nuclis artístics van ser, sobretot,  Roma on es troba la recerca dels principis del neoclassicisme i  París que durant
el període romàntic va ser el lloc de referència de l'art europeu i va iniciar una in�uència pictòrica durant el segle
XIX.

Es va desenvolupar simultàniament amb la Il·lustració i va coexistir des d'un punt de vista teòric amb la � del
Rococó. D’altra banda, el Romanticisme era un terme utilitzat per fer referència a la pintura contraria a la
neoclàssica. Per aquest motiu trobem que els eixos cronològics dels dos moviments són poc clars i els artistes es
troben barrejats.

_____ 3. Anàlisi formal ____________________________________
En aquesta escultura trobem representada una escena del mite d’Eros i Psique, esculpit per Antonio Casanova.
Podem veure un noi, Eros, que es troba posicionat sobre una noia, Psique, els dos es mostren nuus i amb les seves
parts íntimes cobertes amb draps, veiem també que estan a punt de fer-se un petó.

Tipologia i punt de vista: És una escultura exempta, és a dir, es pot donar tota la volta, tot i això l'interès és
frontal.

Tècnica i material: La tècnica utilitzada és la talla i el material utilitzat és el marbre.

Color i llum: Aquesta escultura és monocromàtica i la llum queda repartida uniformement amb un difuminat
suau, el fet de que el marbre estigui molt polit fa que la quantitat de llum que re�ecteix l’escultura sigui molta.



Moviment: Trobem un centre compositiu en forma d’X que dóna sensació de moviment, representant el moment
concret en què Eros i Psique estan a punt de fer-se un petó.

Elements decoratius: Com a elements decoratius trobem les teles que cobreixen els cossos nuus dels dos joves i als
cabells d’Eros trobem que estan ben de�nits i no es fa ús de geometria, també trobem que els cossos estan ben
treballats i de�nits.

Composició: Es tracta d’una composició tancada, marcada pels braços d’Eros i els de Psique.

Posició:  D’una banda, Eros es troba dempeus, concretament rodejant a Psique amb els seus braços, d’altra banda,
Psique està jaient deixant-se caure sobre els braços d’Eros.

Acabat i textura: L’escultura està polida amb pedra volcànica per aconseguir la textura suau i també es troba
banyada en àcid i calç. Això fa que l’escultura guanyi una sensació de realisme.

Temps: És temporal ja que representa un moment concret en la història del mite.

Suport: L’escultura es troba sobre una base rectangular que l’aguanta.

_____ 4. Estil i característiques de l’estil _________________________
Aquesta obra pertany al neoclassicisme, és un estil sorgit en la segona meitat del segle XVIII i és contrari al rococó.
Aquest segueix els ideals de la il·lustració i es va desenvolupar principalment a França.
L’escultura neoclàssica es caracteritza per retornar als models clàssics grecollatins i renaixentistes, tractar sobretot la
temàtica mitològica i la històrica i d’aquesta manera allunyar-se de la temàtica religiosa que predominava en èpoques
anteriors, segueix l’ideal de bellesa i és menys recarregat que d’altres estils i hi ha una idealització del cos humà, la
puresa de la línea i la claredat compositiva també són punts clau.
Podem veure aquests aspectes representats en l’escultura de Canova.
Els màxims representants de l’escultura neoclàssica són: El danés, Bertel Thorvaldsen i l’italià, Antonio Canova.

_____ 5. Funció, interpretació i significat ________________________
La funció d’aquesta escultura és decorativa, va ser encarregada per un lord amb l’objectiu de decorar el saló de la seva
vil·la, tot i això, va ser robada per Murat, un dels generals de Napoleó Bonaparte, qui va quedar enamorat de
l’escultura i va fer cridar l’escultor per a que treballés per a Napoleó.

El signi�cat es remunta al mite d’Eros i Psique, Eros és el déu de l’amor i Psique ho és de la raó. Representen un
problema social �losò�c de l’època, la lluita entre la passió i la raó.

El mite ens narra la història de Psique, la �lla més jove d’un rei, qui era molt bonica �ns arribar a comparar-la amb la
deessa Afrodita, aquesta, gelossa, va fer enviar a Eros per a que fes que s’enamorés d’algun home però va ser ell qui es
va quedar bojament enamorat d’ella, la jove va aconseguir que el seu pare li deixés casar-se amb Eros ja que estava
desesperat per que la seva �lla es casés amb algun home.
D’altra banda, Eros li va fer complir amb una condició per a casar-se: No podria veure-li el rostre. Ella ho va
acceptar.
Al tornar a palau, Psique va amagar una llàntia sota el llit per a poder veure-li la cara mentres dormís. Al posar en
marxa el seu pla va deixar caure una gota d’oli sobre el noi qui va despertar-se i va fugir en el mateix instant.



Psique va vagar per tota la terra complint les dures ordres de Afrodita qui la va fer anar �nalment a demanar-li un
�ascó a Persefone, no va poder resistir la temptació i el va obrir caient en un somni etern. Eros, qui seguia enamorat
d’ella, va fer-la despertar i després de demanar-li permís a Zeus per poder casar-se, la noia va aconseguir la
immortalitat i Afrodita va haver de disculpar-se amb Psique.
_____ 6. Models i influències _________________________________
Canovas té com a model a seguir el món clàssic, el qual ell havia estudiat i va ser in�uent en moltes de les obres
posteriors neoclàssiques gràcies al prestigi i a la fama que va adquirir internacionalment, la seva sensibilitat va ser un
dels punts claus en l’obra moderna.
El seu model va ser seguit per alguns alumnes de l’Acadèmia de Roma, per exemple Damià Campeny i Antoni Solà.


