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L’Art pop i l’hiperrrealisme
El moviment figuratiu que ha marcat de forma més notable l’estètica dels últims quaranta anys del segle XX ha estat
l’art pop, que apareix els primers anys de la dècada dels seixanta i es consagra en la biennal de Venècia de 1964 i en la
Documenta de Kassel de 1968. El pop (abreviatura de popular) converteix en matèria artística l’al·luvió d’imatges que
crea la cultura de mases: imatges publicitàries, banderes, artistes del cinema, automòbils, fitures del còmic, etc. La
printura dels neodadà com Jasper Johns i Rauschenberg es pot considerar un antecedent immediat d’aquesta inclusió
d’elements banals i quotidians.
Richard Hamilton (1922-2011), el pioner del pop a Anglaterra el va definir així: “l’art pop és popular i adreçat a un
públic ampli, passater i efímer, fàcil de consumir i d’oblidar, barat, produït en sèrie, jove i estimat per la joventut,
espiritual, sexi, cridaner, simpàtic, un negoci rodó”.
El pop no es limita a prendre les imatges de la societat industrial, sinó que assimila també els sistemes de producció en
sèrie aprofitant mètodes com la serigrafia o la impremta per repetir les seves imatges i convertir-les en objectes de
consum. Des del punt de vista formal, el pop busca la simplificació: grans formats, predomini dels colors bàsics,
repetició dels objectes i, sovint, incorporació d’objectes a les composicicions.
L’estil neix a Anglaterra als anys cinquanta, i Hamilton n’és el principal exponent i autor de l’obra que es considera la
iniciadora de l’estil: Però ¿què fa que les llars d’avui siguin tan diferents, tan atractives? (1956). Van ser, però, els
americans els que van popularitzar aquest art tirvial i fàcil de consumir: Andy Warhol (1928-1987), Roy Lichtenstein
(1923-1997),Tom Wesselmann (1931-2044) i Claes Oldenburg (1929) en són els principals exponents.
Lischtestein va crear algunes de les imatges més conegudes de l’art pop, en traspassar a quadres de gran format
imatges basades en l’estètica dels còmics que el pintor reelabora i les treballa d’una manera tradicional.

La pintura figurativa a l’Espanya del desarrollismo
A partir dels primers anys seixanta, Espanya es va integrant de mica en mica en diversos organismes
internacionals ; la política econòmica tendeix a superar l’ïllament i es produeixen dos fenòmens trascendentals
per explicar els canvis socials que es viuran a la dècada: d’una banda, el primer boom del turisme internacional
cap a les patges de la costa mediterrània i, de l’altra, la sortida de més de dos milions de ciutadans espanyols a
treballar a França, Suïssa, Alemanya i altres països europeus. […]
En aquest context, la influència del pop apareix a l’obra d’Eduardo Arroyo (1937) i de l’Equipo Crónica, format
per Rafael Solbes (1940-1981) i Manolo Valdés (1942), que utilitzen imatges conegudes tant de la tradició
artística (Las Meninas de Velázquez, la derrota de Samotràcia de l’Equipo Crónica) com la publicitat (l’ampolla
de Tío Pepe), però introduint-hi elements d’actualitat amb un sentit de crítica a la situació política i de denúncia
de casos concrets: El estudiante Rafael Guijarro se tira por la ventana a la llegada de la policía (1970), d’Eduardo
Arroyo.
Altres pintors es mouen en paràmetres més distants del colorisme pop i practiquen una printura que podríem
anomenar realisme social, amb la qual pretenen denunciar la injustícia i la repressió política amb un llenguatge
directe i comprensible per a tothom. Juan Genovés (1930) és un bon exponent dels artistes vinculats a
moviments progressistes que van crear imatges molt populars en ser reproduïdes massivament, com per
l’exemple El abrazo (1976), utilitzada com a motiu en un cartell per demanar l’aministia per als presoners
polítics de la dictadura franquista.
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Un sentit molt diferent té l’obra d’Antonio López García (1936), artista minuciós, de treball lent i acurat, que ha
quedat al marge dels moviments i les modes.
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