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Context social i cultural
El moviment va començar en 1909 amb el Manifest del 
Futurisme per Marinetti a Itàlia. Itàlia era una nació jove, ja 
que només feia 48 anys que s'havien unificat i 
independitzat. El futurisme està molt influenciat pel 
cubisme que havia aparegut uns pocs anys enrere. Els 
temes principals del moviment són la màquina i la 
velocitat, això es deu al fet que aquest estil està inspirat en 
els canvis que van venir després de la Segona Revolució 
Industrial. I un altre aspecte que es creu que va motivar 
aquest moviment pot ser que com que Itàlia era jove, hi 
havia parts rurals i pobres, més específicament parlant de 
les parts del sud, però al seu torn, hi havia ciutats ben 
industrialitzades al nord d'Itàlia, que representaven 
l'objectiu d'aquest moviment.



Característiques generals de les avantguardes

Una de les característiques base dels moviments avantguardistes és que no 
cerquen la reproducció de la naturalesa, s’allunyen de les representacions 
“artístiques” per mostrar la realitat més pura, però no només això, sinó 
també provocar un impacte a l’observador. Les avantguardes cerquen 
l’originalitat i la diferenciació de tots els autors anteriors, amb actitud 
provocativa.

És un art intel·lectual, necessita un esforç de comprensió per part del públic. 
Com he dit abans, cerca desafiar els límits imposats per la tradició.

Per últim existeix una relació de dependència entre les formes d’art, és a dir, 
la pintura envaeix la lírica, la música els versos, la lletra arriba als quadres, 
etc.



Característiques del futurisme

El futurisme és considerat un dels primers 
moviments de les avantguardes. És un 
moviment que vol expressar una nova manera 
d’entendre la realitat: no només es representa 
el que veiem, sinó que també tot el que no és 
visible: els estats d’ànim, les sensacions i 
emocions de l’espectador, la percepció de la 
llum, l’espai, el temps i, sobretot, el moviment.

D’aquesta manera podem entendre les següents 
característiques:

Exemple d’ una obra futurista que, mitjançant una mescla de formes i 
línies, representa el moviment i els sentiments de l’autor.



Característiques del futurisme
· L’ús del simultaneisme, una 
tècnica que consisteix a repetir les 
mateixes formes per donar una 
sensació de moviment en l’obra.

· El rebuig al passat, la tradició, i la 
defensa d’un nou art modern basat 
en la màquina (la tecnologia), la 
velocitat i la ciutat.

· El divisionisme, és a dir, la 
separació de colors en punts 
individuals per aconseguir un 
efecte òptic, i l’àmplia gamma de 
colors.



Autors i obres més representatius del moviment

● Joaquim Folguera i Poal          Poemes de Neguit  

               (1893 -   1919)

● Sebastià Sanchez-Juan           Poemes de promès (1933)

              (1904-1974)                                            (1894-1924)

● Joan Salvat -Papasseit             L’irradiador del port i les gavines (1921)



Exemple -> Comentari d’una obra: Lampada ad arco

· Simultaneisme, el quadre està format 
completament per repeticions d’una forma.

· L’àmplia gamma de colors, encara que mantenen 
la mateixa forma.

· Manifestació de la nova tecnologia en un fanal.
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Activitat: Quina d’aquestes imatges pertany al futurisme? Justifica la 
teva resposta.

“Sueño causado por el vuelo de una 
abeja alrededor de una granada un 
segundo antes del despertar”

Salvador Dalí

"Conquista del aire”

Roger de La Fresnaye

“Visione di porto”

Benedetta Cappa Marinetti

“Chica con sombrero amarillo”

Guillerma Martí Ceballos


