
LIFE LESSONS / APUNTES AL NATURAL 
(Martin Scorsese, EEUU, 1989) 
 
GUÍA DIDÀCTICA PER AL PROFESSORAT. 
 
 
Fitxa tècnica : 
 
• TÍTOL:  Life lessons (Apuntes al natural), primera història de la pel·lícula New 

York Stories (Historias de Nueva York) 
• NACIONALITAT I ANY: Estats Units, 1989 
• DIRECTOR/A: Martin Scorsese  
• ACTORS I ACTRIUS: Nick Nolte (Lionel Dobie), Rosanna Arquette (Paulette) 
• GUIÓ: Richard Price 
• PRODUCCIÓ: Touchstone Pictures 
• MUNTATGE: Thelma Schoonmaker 
• MÚSICA: Kid Creole 
• FOTOGRAFIA: Néstor Almendros 
• DURADA: 40’ 
 
 
Sinopsi: Un pintor famós, que viu i treballa a Nova York, està atrapat entre la seva 
obsessió per l’art i la passió que sent per la seva ajudant. La història es desenvolupa 
mentre el pintor prepara una exposició i la seva ajudant vol deixar de treballar per ell. 
 
 
Tema principal i possibles subtemes que tracta la pel·lícula: 
-La noció d’estil en les arts plàstiques. 
-L’Expressionisme Abstracte. 
-La figura de l’artista. 
-L’impuls i el procés creatiu. 
-Les formes d’afrontar la pràctica artística. 
-L’aprenentatge artístic: la figura de l’aprenent. 
-La dona com a musa en l’art modern. 
 
 
Relacions que es poden establir:  
Aquesta pel·lícula de Scorsese ens permet analitzar com es comporta, com treballa i 
què pensa de l’art un determinat tipus d’artista. El pintor de la història, inscrit dins la 
tendència de l’Expressionisme Abstracte, té una necessitat imperiosa d’agafar el 
pinzell i tacar les seves teles, gairebé com si fos un imperatiu vital. La manera com 
treballa al seu taller ens dóna aquesta sensació: la forma com agafa el pinzell, com el 
prem sobre la tela, com utilitza la pintura o com sosté l’enorme paleta ens dóna la 
imatge d’un guerrer que lluita contra el llenç i les formes que hi va generant. També 
ens trobem amb un artista aïllat i solitari, que té com una espècie de necessitat 
d’escapar del món que l’envolta, o sí més no, de les relacions socials que implica la 
seva feina. La figura de l’artista que se’ns presenta està completament condicionada 
per la seva necessitat creativa que determina el seu caràcter i les relacions que pot 
establir amb els altres, només és capaç de fer grans obres i no pas de tenir una vida 
emocional i sentimental equilibrada. Aquesta visió concorda amb un dels mites que 
s’han construït sobre la figura de l’artista, que el qualifica com una persona envoltada 
d’una espècie d’aura enigmàtica que el diferencia de la resta de mortals i que provoca 
que visqui amb una forta pulsió emocional i un comportament asocial. 
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Tot això es veu reforçat per l’ús pretès que fa de la seva aprenent. Sembla que 
necessiti una certa excitació prèvia per a prosseguir el seu treball, perquè aquest 
l’acabi absorbint completament. La noia segueix amb ell malgrat el patiment, no sap 
gaire on anar i, al cap i a la fi, podem dir que li agrada el seu talent, la seva força 
creativa encara la sedueix. A part de veure que l’artista només pot donar fruits amb la 
seva obra i no pas amb les relacions sentimentals, la relació entre aprenent i artista no 
és res més que la repetició de la figura de la model i l’artista. Potser ell no necessita 
que la noia posi per pintar-la (com passa amb molts artistes de la modernitat) però sí 
que cal que la tingui a prop per a mantenir la seva intensitat creativa. 
 
Al llarg de tota la pel·lícula podem veure tot el que fa el pintor, en Lionel Dobie. Es pot 
analitzar molt bé com treballa, què fa exactament perquè li surti el quadre: Pensa? 
Observa? Prepara? Dissenya? Ataca directament la tela? Com són els seus moviment 
al fer-ho? Pensa en les formes? Pensa en els colors?... Això ens permet pensar com 
són els artistes i si tots treballen i pensen de la mateixa manera. També permet incidir 
en la idea del ‘procés creatiu’ i en com, la manera de treballar, pot implicar una 
determinada estètica i una manera d’entendre l’art. 
 
La proximitat amb l’activitat del pintor i el fet de veure com es va construint un quadre 
al llarg de la història també ens permet treballar la tendència estilística que segueix el 
pintor: l’Expressionisme Abstracte. 
 
A part podem parlar de tots els recursos audiovisuals dels quals es serveix Scorsese 
per accentuar i explicar l’activitat i l’estat emocional dels personatges. 
 
Deixant de banda temàtiques pròpies de l’àmbit artístic, la pel·lícula ofereix prou 
elements per a parlar de la violència de gènere o de les actituds masclistes, ja que 
Lionel Dobie exerceix una pressió psicològica molt forta sobre la seva jove aprenent. 
 
 
Objectius formatius 
-Entendre la noció d’estil i ser capaços d’analitzar que diferents actituds respecte l’art 
produeixen diferents estètiques. 
-Conèixer les característiques de l’Expressionisme Abstracte. 
-Analitzar com és, es comporta i treballa l’artista de la pel·lícula. 
-Entendre que hi ha diferents tipologies d’artistes. 
-Entendre la noció de procés creatiu i veure que diferents maneres d’entendre l’art i 
diferents estètiques comporten maneres de treballar particulars. 
-Veure i opinar sobre les relacions que s’han establert entre les models/aprenents i els 
artistes en l’art modern occidental. 
-Copsar com s’han utilitzat diferents recursos audiovisuals per accentuar l’activitat, 
l’actitud i emocions del personatge principal. 
 
 
Recomanacions per a visualitzar la pel·lícula a l’aula  
Es recomana veure tota la pel·lícula durant una hora de classe, ja que només dura 40’. 
Després però, caldria recuperar moltes escenes i treballar a partir d’elles per anar 
realitzant totes les activitats. 
 
Aquest migmetratge és una de les tres històries de la pel·lícula New York Stories, les 
quals tenen com a nexe el fet d’estar ambientades o de tenir com a teló de fons la 
ciutat de Nova York. A part de la història de Martin Scorsese, Francis Coppola i Woody 
Allen són els realitzadors de les altres dues històries.  
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Proposta d’activitats : 
 
1. Abans de veure la pel·lícula : 

 
- Abans de veure la pel·lícula es pot iniciar un diàleg per introduir nocions que després 

es treballaran. Aquesta activitat prèvia ha de servir perquè quan mirem la pel·lícula 
ens fixem com és l’artista que hi apareix: com es comporta, què pensa quan està 
pintant, com actua, quina relació té amb altres persones, com entén l’art... Les 
qüestions que es poden discutir són: 

 
 
• Què coneixem de la ciutat de Nova York? (La història succeeix a Nova York, 

a la zona del Soho, on hi havia antics locals ocupats als anys 60 per artistes. 
Caldria situar la ciutat i explicar que, en determinades èpoques, algunes 
grans ciutats han estat centres artístics importants i influents). 

 
• Què és un artista? Per què crea obres d’art? (Podem concentrar la pregunta 

en Què és un pintor? Cal veure què saben i què pensen els alumnes, per 
veure com enfoquem les activitats després del visionat). 

 
• Com creiem que un pintor treballa? (Aquí es pot introduir la noció de procés 

creatiu) 
 
 
 
- Es poden mostrar tres obres pictòriques que impliquin estètiques i processos creatius 

molt diferenciats i demanar que imaginin com deu treballar l’artista per fer-les. Per 
exemple, podem utilitzar una obra de René Magritte, un altra de William de Kooning i 
una tercera de Tamara de Lempicka. 
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-També es poden veure algunes imatges de pintors per a deduir com són i com 
treballen i, també, per veure quines eines utilitzen. 

 
 

       
 

       
 

1. Anton Graff, Autoretrat, 1795, 168x105, Gemäldegalerie Dresen. 
2. Catharina van Hemessen, Autoretrat davant del cavallet, al tremp, 32x25, Kunstmuseum Basilea 

3. Georg Baselitz, al seu taller de Derneburg, 1987, fotografia de Edward Quinn. 
4. Joan Miró, projectant un fris, cap a 1958. 

 
 

- Cal parlar breument del tema de la pel·lícula i esmentar el títol en castellà Apuntes al 
natural i en la versió original anglesa Life Lessons (Lliçons de vida). Posteriorment es 
discutirà quin títol els sembla més adequat i perquè. 

  
- També cal advertir que es fixin amb la caràtula ja que després tindrà sentit pel que es 

tractarà respecte als estils pictòrics. 
  
- També cal que fem algun esment perquè tothom es fixi amb els recursos 

audiovisuals que s’utilitzen per a explicar-nos els pensaments i les emocions internes 
dels dos protagonistes. 
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2. Després de veure la pel·lícula : 

 
 

2.1. Activitat prèvia de comprensió de l’argument: 
Després de veure la pel·lícula caldria copsar quina és l’opinió general del grup, què 
han entès, què els ha sobtat i agradat, quina opinió tenen de l’artista, quin dirien que 
és el tema de la pel·lícula... Potser valdria la pena fer que algú tornés a narrar la 
història per veure si se n’ha seguit el fil. 
 
 
2.2. Discussió sobre el títol: 
Podem demanar perquè creiem que Martin Scorsese ha triat el títol de Life lessons 
(Lliçons de vida) i perquè després la distribuïdora espanyola l’ha canviat per Apuntes 
al natural. Tot i que tots dos fan referència a l’experiència viscuda al taller entre 
l’aprenent i el pintor cal que els dos títols serveixin per a començar a indagar què se’ns 
vol explicar. La metàfora dels apunts al natural és prou suggerent per començar a 
parlar de com treballa el pintor i com és que necessita la noia per treballar. La idea de 
Life lessons també ho és per indagar exactament quin és el paper de l’aprenent i què li 
ofereix l’artista. Podem iniciar una discussió on els alumnes triïn i argumentin quin títol 
els sembla el més encertat. Aquesta discussió pot anar fent sortir quin és el tema o les 
idees que planen sota l’argument de la pel·lícula. 
 
 
2.3. Observació d’elements relacionats amb el relat cinematogràfic: 
Abans d’entrar a treballar més aspectes de temàtica artística, s’ofereixen alguns 
elements per analitzar el relat cinematogràfic i els recursos audiovisuals dels que se 
serveix Scorsese. Aquestes observacions ens seran d’ajuda per treballar algunes 
activitats proposades més endavant. No cal treballar-les prèviament amb els alumnes.  
 
 
- L’estructura narrativa: L’estructura narrativa de la pel·lícula és força senzilla. La 
història està formada per una sèrie de situacions que es produeixen dins del taller 
entre l’aprenent i el pintor, la majoria de les quals acaben amb el pintor en plena acció 
davant la tela. A aquestes escenes s’hi intercalen visites a d’altres espais que 
permeten fer avançar la narració i introduir nous temes que es desenvoluparan dins 
del taller (l’aeroport, la festa, l’actuació...).  
 
 
- Els personatges: Hi ha dos personatges principals: la Paulette (l’aprenent) i Lionel 
Dobie (el pintor). La figura sobre la qual gira la història és Lionel. Nosaltres estem 
sempre pendents del que fa i pensa, estem amb ell constantment en totes les escenes. 
Podem dir que no abandonem la seva activitat obsessiva, ni deixem de veure el seu 
estat d’ànim en tota la pel·lícula.  
 
Ambdós personatges estan ben caracteritzats. Ella és jove, fina, innocent, insegura a 
nivell personal i professional i, com podem veure, encara no és autosuficient. Ell, més 
gran, se’ns mostra una mica deixat, capficat en la seva obra i obsessionat per la noia. 
Ens diu Nestor Almendros, el director de fotografia, al respecte: 
 

Lliçons de vida se centra en dos personatges, i Rosanna Arquette i Nick Nolte, els dos 
protagonistes, havien de tenir cada un tractaments visuals diferents per apoiar el 
contingut dramàtic. Arquette havia de semblar molt atractiva i sexi en aquesta 
pel·lícula, així que havia de glamouritzar i subratllar la seva gran bellesa natural. [...] 
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  Vaig fotografiar a Rosanna Arquette amb objectiu de focal llarg, que embelleix els 
trets. Però al contrari a Nick Nolte, havíem de fotografiar-lo amb grans angulars. Nolte 
havia de semblar proper a la setantena, quan en realitat és més jove. Això es va 
aconseguir primer amb una dieta que va fer que s’engreixés uns quilos, i segon, 
gràcies a l’acció continuada de perruqueria, maquillatge i vestuari. Nosaltres, l’equip 
de càmera, contribuïren també a la transformació de Nolte. Amb aquest actors un es 
pot agosarar a utilitzar la llum dura i els grans angulars, que afegeixen caràcter al 
rostre. Nolte té, efectivament, una cara estupenda, que sembla tallada d’un bloc de 
granit, amb una estructura òssia molt pronunciada. Queda magnífic amb qualsevol 
llum, qualsevol objectiu i qualsevol angle i, és, sens cap mena de dubte, un excel·lent 
actor, capaç d’adaptar-se a qualsevol paper. (Nestor Almendros, p.304-305) 

 
 
- L’acció 
L’acció transcorre linealment donant la sensació que van passant el dies que falten per 
inaugurar l’exposició. Són també els últims dies que Paulette passa al taller del pintor. 
L’activitat és constant, sobretot en les escenes de treball del pintor. El ritme 
d’aquestes, apoiat per la música, fa avançar l’acció ràpidament. Això accentua la 
tensió que hi ha al llarg de la història, deguda a la relació entre els dos personatges i a 
l’activitat frenètica i nerviosa del pintor davant la tela.  
 
 
- Els espais i el temps fílmic 
L’espai físic on té lloc gran part de l’acció és el taller. Cinematogràficament l’espai 
queda determinat per dos llocs concrets: l’habitació de la noia (i la finestra) i el bastidor 
on treballa el pintor. L’acció dins del taller sempre és un anar i venir d’aquest dos 
espais. Anant i venint el pintor, es violenta, s’empipa, s’excita, es posa nerviós... Això, 
com ja hem dit abans, genera el ritme de part de la pel·lícula i també ajuda a crear tota 
la tensió emocional del personatge. 
 
El temps fílmic transcorre empès per aquest anar i venir dins del taller, per l’acció del 
personatge mentre pinta i pel ritme de la música. En determinats moments l’acció 
s’atura i el temps s’alenteix, per assenyalar algun pensament dels personatges. El 
temps també avança per les escenes que es produeixen fora el taller que s’intercalen 
a mesura que el pintor fa la seva tasca. 
 
El temps real se suposa de tres setmanes, se’ns anuncia a la primera seqüència quan 
el galerista visita el pintor per recordar-li quan és l’exposició i s’acaba amb la 
inauguració de la mateixa. Les situacions entre els dos protagonistes, el pas de les nits 
quan el pintor pinta ajuden a fer avançar temporalment la història. Un altre eix temporal 
que lliga totes les escenes és la realització del gran llenç que l’autor està fent i que 
després, com a culminació del film, podem veure a l’exposició, concretament sobre la 
noia que substituirà a Paulette.  
 
Podem dir que la història al final més que tancar-se es torna a obrir ja que el pintor ha 
trobat una altra Paulette i intuïm que la mateixa història es repetirà. La linealitat de la 
història es converteix en cíclica, sobretot si imaginem la vida passada i futura del 
pintor. 
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2.4. Observació d’elements relacionats amb el llenguatge cinematogràfic: 
Cal destacar alguns recursos audiovisuals utilitzats en la pel·lícula. Tots ells són 
bastant inusuals pel que suposen d’artificialitat, però Scorsese sap com utilitzar-los: 
 
 
-Alentiments: En alguns moment, quan ens hem de concentrar en el que el 
protagonista pensa o mira com si estigués absort només en alguna cosa i perdés la 
resta del món de vista, les imatges s’alenteixen. Per exemple, a l’inici de la pel·lícula, 
quan espera a Paulette a l’aeroport [2’55’’] l’acció queda suspesa per l’alentiment i 
podem deduir exactament el desig i la fixació de Lionel per la noia. 
 
 
-Plans detall: En la mateixa seqüència a l’aeroport l’alentiment es veu reforçat per 
plans curts de Lionel i fins i tot plans detall. Això ens reforça l’enlluernament de Lionel 
al veure la noia. Aquest recurs es repetirà en les escenes que ens mostren l’activitat 
creativa del pintor com la primera de la pel·lícula, quan ell està pintant, empastifant la 
pintura i fent tocs de pinzells. 
 

Una altra indicació que recordo de Scorsese durant el període de preparació de la 
pel·lícula era la de que desitjava fragmentar certes escenes en molts primers plans, 
com peces d’un trencaclosques per a ser muntades creant un nou sentit d’unitat. 
Aquesta idea em va fer pensar en David Hockney, que construeix una imatge, com un 
collage de moltes instantànies fetes amb Polaroid. Una persona o un lloc no es veuen 
així des d’un sol angle, sinó a través d’una multiplicitat de punts de vista. Scorsese 
demanava a vegades un pla d’un peu, d’una mà, d’un pinzell, una porció d’un rostre, 
llavors juxtaposats en el muntatge. Ja ho havia fet en d’altres pel·lícules –aquest és 
justament el seu estil- però crec que aquesta vegada Scorsese era més Scorsese que 
mai. Hi ha a Lliçons de vida, moltes escenes tallades a petits fragments, a la manera 
del collage d’un pintor cubista que volgués mostrar a una persona del davant i de 
perfil a la vegada. No en va Scorsese pren idees d’altres arts. (N. Almendros, p.303) 

 
 
-Superposicions de plans: Aquest és un altre recurs que s’utilitza quan Lionel està 
treballant. Per indicar el pas de les hores i la seva activitat agitada es realitza una 
superposició i fosa de plans [24’12’’]. 
 
 
-Canvis de color: En una discussió entre els dos protagonistes s’utilitza un canvi de 
color de les imatges per indicar imatges mentals pensades pels personatges [12’21’’] 
 

La millor oportunitat que vaig tenir fou la de l’escena de somieig eròtic entre ella i 
Nolte. Vaig robar-li la idea al Picasso de l’època blava, fent posar una doble gelatina 
d’aquest color en el soft light, la única llum utilitzada a l’escena. I llavors posàrem una 
mitja negra molt fina de senyora davant de l’objectiu. Quasi no es nota, només quan 
hi ha un alt contrast una zona fortament il·luminada, llavors s’esdevé quelcom màgic i 
bonic en els rostres. (N. Almendros, p.304) 

 
 
-Moviments de càmera: Al llarg de la pel·lícula abunden els travelling circulars, 
d’aproximació o d’allunyament. Són moviment fets de manera directe molt perceptibles 
per l’espectador. La càmera es mou al voltant de Lionel, al qual no deixa d’observar 
durant tota la pel·lícula. El moviment ajuda a mostrar l’activitat del pintor i també el seu 
temperament o estat emocional. Per exemple podem destacar l’escena de Lionel 
pintant [9’06’’] o una altra d’ell pintant i ella mirant [16’50’’]. També cal destacar el 
travellings d’aproximació de l’escena anteriorment esmentada per la superposició de 
plans [24’12’’]. 
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La majoria de directors amb els que he treballat –Rohmer, Truffaut, Benton- roden de 
manera molt realista. Posen molt sovint la càmera a l’alçada de la mirada de l’home i 
utilitzen objectius que reprodueixen la visió normal, particularment entre els 29 mm i 
els 50 mm, excloent per complet grans angulars i teleobjectius. En les seves 
pel·lícules la càmera no sol participar, permaneix més aviat com un instrument 
d’observació, a la manera Howard Hawks o de Leo McCarey. 
 Amb Scorsese, en canvi, la càmera pot estar en qualsevol lloc, la càmera és Déu. 
M’aventuraré a situar l’estil de Scorsese molt proper a l’expressionisme: la seva 
càmera a vegades està a vegades mirant a la gent des de dalt, o al terra mirant cap 
amunt. Demana molt sovint lents de gran angular combinades amb furiosos 
moviments de travelling, amb la càmera descrivint cercles al voltant dels actors. 
(N. Almendros, p.300-301) 

 
 
-Efecte d’iris: La pel·lícula comença amb una obertura d’iris (no pas de les fetes amb 
una transició, sinó les fetes amb un iris col·locat a l’objectiu). Aquest recurs es repetirà 
per tancar o obrir algunes escenes i per acabar la història en el pla general final de la 
galeria, on l’iris es manté una mica tancat durant una estona fins a tancar-se 
definitivament [45’51’’]. 
 

Scorsese volia transicions amb iris com en l’època de D.W.Griffith (del cinema mut). 
Jo sabia molt bé el que desitjava, perquè ja a França vaig utilitzar un vell iris en El 
petit salvatge, de Truffaut (qui, com Scorsese adorava les pel·lícules mudes). Vaig 
pensar que l’efecte de iris per procediment òptic a la truca alteraria la qualitat de la 
imatge –més gra i contrast- i no produiria la mateixa sensació que amb un iris manual. 
El vam buscar en va per tot Nova York. Llavors vaig proposar la telefonar a la casa de 
París que ens va llogar el que jo havia utilitzat a El petit salvatge. Encara el 
conservaven i ens l’enviaren! Aquell iris era una relíquia del cinema mut, però 
funcionava perfectament. El vam utilitzar moltes vegades, posant-lo davant la lent i 
accionant-lo manualment: és com un iris normal d’un objectiu, només que de mida 
molt més gran. Com que tot es féu a la càmera, vam recuperar alguna cosa del 
sofisticat llenguatge del cinema mut. Per exemple, podia tancar l’iris a mitges, tenir-lo 
quiet un instant, mantenint en un cercle al personatge, i llavors tancar-lo del tot. 
(N. Almendros, p.304) 
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3. Continguts de l’àmbit artístic. 
En aquest apartat es proposen una sèrie de temes per treballar continguts de l’àmbit 
artístic. Aquestes activitats segueixen els temes i objectius proposats anteriorment. 
Cada una tracta una qüestió i estan pensades per a fer-se seqüencialment. 
 
 
3.1. La figura de l’artista 
Es tracta d’indagar com és, com es comporta i què pensa Lionel Dobie, per després 
investigar més sobre com són els artistes i com és la seva tasca. Podem començar 
fent preguntes sobre el personatge i, si convé, apuntant les idees que surten a la 
pissarra per fer-ne un retrat: 
 

• Com definiríeu a Lionel? 
 
• Què diríeu del seu caràcter? 

 
• És un tipus d’artista que us agrada a vosaltres? Per què? 

 
• Què diríeu que li interessa de l’art? 

 
• Per què diríeu que pinta? 

 
 
És evident que no tots els artistes són iguals, ni tots pensen el mateix. Recuperem les 
imatges d’artistes que havíem vist i algunes altres i intentem comparar-los amb Lionel 
per poder-lo definir més bé. Les imatges són autoretrats, retrats o fotografies d’artistes: 
 
 

• Intenteu imaginar-vos com són aquests artistes, què pensen i com es plantegen 
el seu treball. També intenteu discutir quin tipus de pintura deuen fer. Després 
busqueu obres seves per veure si heu encertat les vostres prediccions. 
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1. Fridel Dethleffs-edelmann, Autorretrat, 1932, 74x55, Kunsthale Augsburg. 
2. Caspar Friedrich al seu estudi, 1819, 51x40, Nationalgalerie Berlin. 

3. Nicolas Poussin, Autorretrat, 1650, 98x74, Louvre. 
4. Jackson Pollock pintant. 

5. René Magritte, La clairvoyance, (autoretrat de l’artista) 1936, 54,2x65, Col. Particular. 
 
 
 
3.2 El procés creatiu 
Tornem a observar fragments de la pel·lícula per veure exactament com treballa Lionel 
i saber quins factors entren en joc perquè pugui tirar endavant la seva obra. Primer 
mirarem l’inici [primera escena, fins a 1’40’’], després mirarem dos altres escenes de 
Lionel a l’estudi [11’17’’] i [14’21’’]. 
 

• Mirant aquest fragment quins adjectius podríem trobar que definissin la manera 
de treballar de Lionel?  

 
• Com tracta la pintura? 

 
• Com mou el pinzell i fa les pinzellades? 
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• Què diríeu que pensa mentre està pintant? Diríeu que pensa en les formes que 
fa, en el gest, en els colors? 

 
• Diríeu que el que fa és atzarós o que està molt pensat? 
 

 
Mirant diferents retrats d’artistes hem vist que no tots són, treballen i pinten de la 
mateixa manera. Podem dir que el procés creatiu i les activitats que aquest impliqui 
poden ser diferents perquè, tot i que tots puguin ser artistes, busquen respostes i 
resultats diferents. Entenem per procés creatiu tot el temps i activitats que un artista 
realitza per arribar a crear una nova obra: inclou la gestació de la idea, la seva 
definició, la preparació per a realitzar-la, el procés de realització, els canvis que implica 
aquest procés de realització, la recerca de materials, elements necessaris... Hi ha 
processos creatius que poden implicar una fase de projectació i ideació molt important, 
fins i tot limitar-se a només ser aquesta fase, d’altres que no necessiten aquesta fase i 
s’inicien amb el treball directe per a fer físicament l’obra, d’altres que vénen 
determinats pel càlcul, d’altres per l’atzar, d’altres que impliquen una tasca de recerca 
important... Podem concloure que diferents maneres d’entendre l’art poden determinar 
processo creatius també diferenciats. 
 
 
3.3 La música i l’activitat de l’artista 
En les escenes que hem vist hi ha una elements molt important que apareix cada 
vegada que el pintor comença a pintar. Si observem una altra escena a l’estudi ho 
veurem clarament [9’06’’]. Lionel posa música quan comença la seva tasca. La imatge 
del casset apareix més d’una vegada en primer pla, sempre tacat de pintura com gran 
part de les coses que hi ha a l’estudi. 
 

• Per què posa música? 
 
• Quina sensació ens dóna la música? 

 
 
És evident que la música accentua el ritme de l’acció i dels gestos de Lionel i també 
ajuda a reforçar el seu estat emocional. 
 
La banda sonora està composta per tres peces de rock: “Witer sade of pale” i 
“Conquistador” de Procol Harum i “Like a rolling stone” de Dylan. Però també hi ha un 
fragment de l’ària “Nesum dorma” del Turandot de Puccini. Si mirem aquest fragment 
podem veure que la música assenyala el final de l’activitat de l’artista i una part de 
derrota ja que la noia se n’ha anat al llit amb un altre home [24’12’’]: 
 

• En aquesta escena hi ha una música diferent de les que hem anat sentint. És el 
fragment d’una òpera. Quin aspecte té aquí Lionel? 

 
 
Lionel està assegut. La càmera s’hi acosta. Sembla que hagi perdut una batalla. Va 
ben brut de pintura per tota la pell. Després s’aixeca mirant cap a la finestra de la noia. 
La música i la il·luminació contribueixen a dibuixar el seu estat anímic. Finalment 
recorrem la tela, com si fos el resultat de tot el neguit passat durant la nit. L’endemà 
veurem que tractarà el noi amb indiferència com si aquest artísticament no fos res de 
res. 
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3.4 Els recursos audiovisuals i l’activitat de l’artista 
En molts casos quan es fa cinema es procura que l’espectador no noti la presència de 
la càmera. Fins i tot a vegades es busquen punts de vista semblants als que tindria 
una persona si es mirés l’escena. En aquest sentit Scorsese no vol ser gens 
naturalista i utilitza recursos que explícitament accentuen l’activitat i la tensió de Lionel. 
 

• Heu detectat alguna mena de recurs curiós que us ha cridat l’atenció? 
 
 
Si penseu en el fragment que hem vist anteriorment per analitzar la música [24’12’’] 
podem veure com hi ha unes superposicions de plans i que els moviment de càmera 
són molt forçats i clarament perceptibles. Si observem el fragment de l’aeroport 
veurem que el director també juga amb les possibilitats dels recursos tècnics per a 
saber què li passa a Lionel [2’55’’]: 
 

• Quins recursos utilitza en aquest fragment? 
 
• Per què creieu que els utilitza? 

 
 
ACTIVITAT VIDEOGRÀFICA. Podem provar de retratar a un company de la classe 
utilitzant alguns recursos dels que utilitza Scorsese. Es tracta de fer algunes preses 
d’un alumne que estigui quiet. Es poden fer detalls en pla fix, moviments de càmera al 
seu voltant, aproximacions... Seria interessant fer-ne uns quants per a després 
comparar els resultats. 
 
Abans caldria haver posat nom a tots els recursos que utilitza Scorsese. 
 
 
3.5 El taller 
 
Ens diu, Néstor Almendros, sobre l’espai del taller:  
 

‘El vuitanta per cent de Lliçons de vida –com es titula l’episodi de Scorsese- trancorre 
en un loft del SoHo, un vast estudi quasi buit de pintor amb poques divisions i vint 
finestres al voltant. La decoradora Kristi Zea va crear dins d’aquest espai un racó on 
viu l’artista, un altre racó on pinta i un encara un altre racó on s’instal·la l’ajudant. El 
loft era un escenari natural en un vuitè pis d’un edifici de dimensions mitjanes al sud 
de Manhattan. Una de les primeres coses que m’explicà Scorsese durant la 
preparació, fou que no volia filmar en un estudi. Volia que per les finestres es veiessin 
els carrers de veritat, que es veiés un paisatge urbà autèntic i reconeixible pel públic 
que sabés que l’acció s’esdevenia realment en el barri novaiorquès del SoHo. [...]’  
(N. Almendros, p.300) 

 
 

• Com és l’espai de l’estudi de Lionel? 
 
• Què necessita Lionel per pintar? 

 
• Com relacioneu les característiques de l’espai amb la manera de treballar i de fer 

de Lionel? 
 

• Podem pensar característiques d’estudis d’altres artistes que tinguin coses 
diferents de les que té Lionel? 
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3.6 El procés que determina l’estil. L’Expressionisme Abstracte. 
 
EXPLICACIÓ: Fins ara hem vist com era Lionel, com treballava i on treballava i com 
era el seu procés creatiu. Totes aquestes característiques van lligades amb el tipus 
d’obres que fa Lionel Dobie. La seva energia, el seu constant anar i venir, el ritme a 
l’hora de pintar, l’estat neguitós, la manera com mou el pinzell, el fet que veiem que el 
pensament actua conjuntament amb l’acció i no amb anterioritat, la no importància del 
detall o de l’acabat precís de les formes. La part atzarosa, la importància de la taca i la 
pinzellada, de la textura i del gruix i superposició de pintura determinen les 
característiques de l’estil pictòric en el qual podem inscriure la seva obra: 
l’expressionisme abstracte nord americà. L’estil és determinable a través de les 
característiques de les obres, de les seves peculiaritats formals, però l’estil bé 
determinat pel tipus d’estètica, pel que s’entén que és art i pels principis a seguir a 
l’hora de crear. 
 
La història de la pel·lícula succeeix a Nova York a la dècada dels 50 o 60. Des de la fi 
de la 2a Guerra Mundial el centre de la cultura artística es desplaça de París a Nova 
York. Les nefastes conseqüències de la guerra per Europa, el flux migratori 
d’intel·lectuals europeus al EEUU, l’empenta del progressisme americà, la implantació 
progressiva de l’Estat del benestar i del consumisme, la força de la indústria 
americana, les inversions en art de les capes amb més poder adquisitiu,... són factors 
que propicien l’aparició d’una sèrie de moviments artístics gestats als Estat Units.  
 
Aquests artistes actuen amb una certa rebel·lió davant estructures preconcebudes i 
racionals. No hi ha cap mena de domini de les formes figuratives. La forma es va 
gestant poc a poc, es descobreix en el mateix actuar. Les configuracions dels seus 
quadres són irregulars, executades en molts casos de forma atzarosa, fetes amb força 
velocitat d’execució. La pintura és considerada acció. Abans de l’acció no hi ha res: ni 
objecte, ni forma, ni espai, només subjecte preparat per a l’acció. Renuncien al 
llenguatge per a reduir-lo a pur acte. En comptes de pensar abans d’actuar, s’actua 
directament quelcom que posteriorment podrà ser pensat. Per això, artistes com 
Jackson Pollock, parteixen de zero, de la gota que cau, de l’atzar dels primers regalims 
del dripping. 
 
Així prenen valor estètic els petits fils de pintura que flueixen, les taques que 
s’escampen i es coagulen, els esquitxos, la barreja de pintura sobre la tela... També 
forma part de l’estètica l’acció del pintor, el procés creatiu reduït a l’acció: el fet de no 
col·locar-se serenament davant la tela, sinó com enfrontant-s’hi, o girant sobre d’ella 
(com feia Pollock) excitant-se amb els colors i els moviments intensos i ràpids. Amb 
l’acció el pintor va variant la tela i enfrontant-se a noves situacions visuals d’aquesta 
en transformació. 
 
Molts artistes de l’Expressionsime Abstracten opten per aquesta via del que en anglès 
s’anomena l’Accion Painting: una pintura sense projecte, que no pretén representar 
cap realitat, que és acció que es desenvolupa per la tensió que descarrega l’artista 
sobre la tela, tot generant progressivament ritmes entre els colors i les taques. És com 
una recerca d’un sentit ritual de l’acte creatiu, barrejat de sacralitat i sexualitat, 
rebutjant un procés creatiu o productiu basat en el pragmatisme i el projecte (pròpi de 
la societat americana del moment). 
 
 
PROPOSTA D’ACTIVITATS: Tornem a observar els títols de crèdits de la pel·lícula 
[6’03’’]. Són taques de colors vius i plans que apareixen sobre fons negre, combinades 
amb les lletres blanques. És evident que té a veure amb el tipus d’estil pictòric de 
Lionel i també amb tots els esquitxos i impulsos que s’aniran veient al llarg de la 
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pel·lícula. Tot són reaccions ràpides, com la manera de pintar de Lionel. A partir d’aquí 
podem discutir: 
  
 

• Quina relació hi ha entre els títols de crèdit i el contingut de la pel·lícula? 
 
• Quines característiques tenen les obres de Lionel Dobie? 

 
• Si haguessis de definir l’estil de les seves obres quines paraules de les que 

tens a la llista escolliries: (un cop escollits els adjectius caldria fer una 
explicació del sentit de cada un d’ells relacionats amb l’estil de Dobie i després 
introduir el terme d’Expressionisme Abstracte). 

 
Llibertat 
Individualisme 
Energia 
Pensament 
Càlcul  
Projecte 
Forma figurativa 
Acció 
Model 
Realitat 
Degradat 
Barreja 

Taques 
Esquitxos 
Línies 
Pinzellades 
Formes definides 
Formes tancades 
Atzar 
Racionalitat 
Velocitat d’execució 
Precisió en l’execució 
Tensió 

 
 
Lionel Dobie és un pintor que segueix la tendència de l’Expressionisme Abstracte. 
 

• Busqueu informació sobre aquesta moviment artístic per saber quan va 
aparèixer, a on, quines característiques té, què pretenien els pintors, com són 
les obres... 

 
• Busqueu quins van ser els pintors més importants de l’Expressionisme 

Abstracte i feu una selecció d’algunes obres. 
 
 
 
3.7 L’artista i l’aprenent. La model en l’art modern. 
 
Hem vist que el procés creatiu de Dobie es caracteritza per l’acció. La pel·lícula ens 
mostra que aquesta acció té un origen, o si més no, que tot el neguit, excitació i pulsió 
creativa del pintor, necessiten un reactiu per explotar. En aquest cas el reactiu és 
Paulette, que suposadament viu al seu estudi per a fer d’assistent i per aprendre del 
pintor. La pel·lícula ens ho ensenya molt bé, ja que Dobie està sempre pendent de la 
finestra de l’habitació de la noia i el seu estat nerviós es materialitza en un anar i venir 
de la tela a la seva habitació. I, pel que sembla, al llarg de la seva vida també ha estat 
així amb d’altres dones. Mentrestant la noia representa que té un espai per a fer la 
seva pròpia obra, de la qual no n’està gens convençuda. 
 

• Com definiríeu a Paulette? 
 
• Què creieu que pot aprendre a l’estudi de Lionel Dobie? 

 
• Per què creieu que Dobie la necessita? 
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Tradicionalment els pintors han tingut aprenents, als quals ensenyaven les tècniques 
pictòriques que feien servir. Amb els pintors més moderns però aquesta figura ha 
perdut sentit ja que la tècnica ha perdut el seu protagonisme i l’ha guanyat la 
individualitat de l’artista i la seva capacitat creativa. 
 
Tradicionalment els artistes també s’han servit de models. Generalment la imatge del 
pintor s’ha associat a l’home i la imatge de la model a la dona. Molts pintors al llarg de 
la primera meitat del segle vint han realitzat les seves experimentacions pictòriques o 
escultòriques prenent com a model o referent el cos de la dona. El cas paradigmàtic 
seria Pablo Picasso. Podem dir que tot i que Dobie no necessita físicament d’una 
model per a observar el seu cos, si que necessita una espècie de model per generar la 
seva força creativa, per acumular la tensió necessària que li permetrà reaccionar sobre 
la tela. (És evident que a partir d’aquí es poden discutir moltes qüestions que afecten a 
la discriminació de gènere o al paper que han tingut homes i dones dins la història de 
l’art). 
 
 
 

• Observeu atentament aquests quadres i fotografies i expliqueu les diferències 
que veieu entre cada un dels pintors i models que hi apareixen. Podem trobar 
algunes semblances amb la figura de la Paulette i de Dobie? 

 
 
Seria interessant incidir en la interpretació de les obres, ajudar als alumnes a observar, 
a fer preguntes, a fer relacions, a formular hipòtesis... 
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1. Kazimir Malevich, Autoretrat, 1908, aiguada, 27x26,8, Galeria Tretiakov Moscou. 

2. Palmer Hayder, El guardés pintor, 1937, 99,3x83,4, National Museum of American Art, Washington. 
3. Ernst Ludwig Kirchner, Autoretrat amb model, 1910, 149,7x100, Kunsthalle Hamburg. 

4. Hockney, Artista i model, 1974. 
5. Robert Doisneau, Pablo Picasso a Vallauris amb la seva dona François Gilot, cap el 1950. 
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4. Altres recursos  
 
-Pel·lícules a partir de les quals es pot tractar el tema de la figura de l’artista: 
Sobreviure a Picasso (Schnabel, J., 1996, EEUU) 
Basquiat (Schnabel, J., 1996, EEUU). 
El sol del membrillo, (Víctor Erice,1992, Espanya) sobre el pintor Antonio López 
Pollock (Ed Harris, 2000, EEUU) 
 
 
-Bibliografia: 
 
Sobre la pel·lícula: 
ALMENDROS, Néstor. ‘Lecciones de vida’, p.299-306 del llibre: ALMENDROS, Néstor. 
Días de una cámara. Barcelona: Seix Barral, 1990 (1982). 
 
Sobre la figura de l’artista: 
WOLFF, J: La producción social del arte. Madrid: Istmo, 1997. 
KRIS, E. / KURZ, O. La leyenda del artista. Madrid: Cátedra, 1982. 
NEUMANN, E. Mitos de artista. Madrid: Tecnos, 1992. 
WEISBERG, R.W. Creatividad, el genio y otros mitos. Barcelona: Labor, 1989. 
WITTKOWER, R. Nacidos bajo el signo de Saturno. Madrid: Cátedra, 1982. 
 
Sobre l’Expressionisme Abstracte: 
ASHTON, Dore. La escuela de Nueva York. Madrid: Càtedra, 1988. 
 
D’altres material didàctics: 
AIDA SÁNCHEZ DE SERDIO MARTÍN, 'Representaciones del artista a través del 
cine', dins del material didàctic: Guía Praxis de professorado. Educación artística. 
Plástica y visual. Barcelona: Editorial Praxis, 1999. 
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