
EL CRIT

1. FITXA TÈCNICA

Títol: El crit
Autor: Edvard Munch (1863-1944)
Cronologia: 1893
Tècnica: Oli tremp sobre cartró
Mides: 91x73cm
Estil: Expressionista
Tema: Al·legòric
Localització: Nasjonalgalleriet (Oslo)

2. CONTEXT HISTÒRIC I CULTURAL

Aquesta obra es situa en l'època de l’Imperialisme (1870-1918). Durant aquesta època, Europa viu la
segona fase de la Revolució Industrial, la majoria de països van accedir a la industrializació, es
desenvolupen les fonts d’energia, nous procediments de producció i noves branques industrials i van
evoluionar les formes d’organització obrera. Es consoliden els moviments obrers, comencen a
funcionar els sindicats i els partits polítics. Van començar les lluites entre les diferents classes socials,
especialment pel moviment obrer.
El repartiment de les colònies va fer que les grans potències dominessin les àrees menys
desenvolupades. Es va establir un sistema d’aliances i diferents tractats que van produir grans
rivalitats imperialistes que van portar a la Primera Guerra Mundial ( 1914-1918)
Pel que fa a l’autor cal assenyalar que arrel de la mort d’alguns dels seus familiars més propers (mare
i germana) va caure en una depressió que marcaria la seva actitud tràgica davant la vida i el torment
que apareix a les seves obres.

3. ANÀLISI FORMAL

Aquesta obra és un quadre realitzat sobre cartró amb pintures d’oli i tremp.
Hi ha un clar predomini del color per sobre de la línia.
Les pinzellades son visibles, llargues i ondulants.
Quant a la llum, és irreal, il·lumina tota l’escena i no té ombra.
Pel que fa al moviment, la línia corba i sinuosa ens dóna sensació de moviment, de dinamisme i de
desequilibri. Les línies rectes del pont i dels personatges del final donen més sensació d’estabilitat.
Quant als colors, cal destacar el vermell i el groc del cel que a l’esquerra dibuixen un ull amb unes
pinzellades en blau. També trobem una onada de color blau que envolta una illa de color groc. També
cal destacar el contrast del groc del rostre damunt del blau del paisatge. Els colors principals son el
blau, el groc i el vermell.
Quant a la composició, trobem un ésser humà en primer pla, amb les mans a la cara i la boca oberta,
donant la sensació de que està cridant. També trobem dues altres persones que estan passejant,
indiferents del que està passant. Al fons, es troben els fiords noruecs i dos vaixells. Tots els elements
de la natura tenen formes sinuoses, com el personatge principal. Destaca la separació de la barana,
separa la zona on es troben les persones, on hi ha predomini de les línies rectes i traspassant la
barana hi ha moltes línies corbes i molt moviment.
Cal destacar-ne la profunditat produïda per la barana. Les dues persones que caminen pel pont,
donen més profunditat.
És un quadre amb molta expressivitat en el seu conjunt.



4. ESTIL I CARACTERÍSTIQUES DE L’ESTIL

Munch va començar a pintar com a impressionista, però aviat se'n va adonar que el que buscava era
un mètode artístic diferent. Per tant, va crear el seu propi estil: l’Expressionisme.
L’Expressionisme va ser l’expressió de la realitat de l'època: la por, la misèria, la desesperació… Es
representa un estat d’ànim tens i angoixant i la soledat interior. Vol expressar el descontentament
social, l’angoixa i la desesperança individual.
Les obres expressionistes, intenten representar els temes socials i col·lectius de la societat en què es
troben. Reivindiquen diferents temes perquè busquen la llibertat de l’individu. Expressen el món
interior de les persones, les seves pors, angoixes…
Tracten temes de crítica social. Tracten amb ironia les classes altes, estudien els personatges del
carrer, successos de la vida…
Els pintors expressionistes, pinten el que senten en el seu món interior, per això les imatges son
esquemàtiques. Exageren els elements lineals, com la geometria molt marcada.
Els colors són forts i violents, els fons son foscos, utilitzen molt el negre.

5. ANÀLISI CONCEPTUAL

Amb aquest quadre, l’autor volia reflectir el seu món interior i la soledat de l'ésser humà en la
societat. Reflecteix les desgràcies que va patir al llarg de la seva vida, com la mort de la seva mare, el
seu pare i els seus germans.
El quadre es pintà a la ciutat de Nordstrand, això ho podem saber pel paisatge de fons, la cala i el
pont.
Buscava expressar el seu mon individual, ple de sofriment. Es considera un reflex de les frustracions
de l’artista.
L’autor va pintar aquest quadre de forma convulsiva i hi va fer unes 50 còpies del mateix quadre  per
alliberar-se de l’angoixa.
Ell mateix explica en algunes notes autobiogràfiques que va tenir una paranoia mentre passejava pel
pont. La cara del personatge  va estar inspirada per l’exposició d'una mòmia al Musée de L’homme.

6. MODELS I INFLUÈNCIES

Va rebre influències de Van Gogh, el qual es fixava, al igual que ell, en l’interior del seu propi jo.
També de Gauguin i Toulouse-Lautrec, dels quals va rebre la captació dels estats d’ànims.

La seva estètica va estar influenciada per la filosofia nihilista de Nietzsche i Kierkegaard. També va
rebre influència de Goya i les seves pintures negres. La seva distorsió dels colors i les formes va estar
referent pels expressionistes alemanys de principis del segle XX.
Altres obres de l´autor: versió del Petó de Klimt.

La dansa de la vida


