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INTRODUCCIÓ 

Les avantguardes mostren la deshumanització i la violència de la primera Gran Guerra i 

del món que va néixer com a conseqüència. La fi de la Segona Guerra va donar pas a un 

món dividit on dues potències enfrontades pretenien ser el referent mundial, tant en 

àmbits polítics com en els culturals.   

L’objecte d’aquest treball és la transformació de la pintura nord-americana des 

d’inicis dels anys 30 fins als 60, un gir promogut pels crítics d’art en resposta a una 

pintura concreta: la de l’Expressionisme Abstracte. El primer cop que vaig sentir a 

parlar de la trama duta a terme pel govern nord-americà i els serveis secrets amb 

l’Expressionisme Abstracte, la curiositat per descobrir com la política podia arribar a 

intervenir en l’art em va dur a plantejar el treball «“Pollock broke the ice”: La idea d’art 

nord-americà en el temps de la Guerra Freda». Tan sols fa una dècada que els papers 

dels serveis secrets nord-americans van sortir a la llum i que es va corroborar la 

intervenció de la política en un procés com va ser el de l’auge de l’Expressionisme 

Abstracte.  

En plantejar aquest treball vaig creure pertinent centrar-me en el pintor Jackson 

Pollock per tal d’estudiar el cas de manipulació política que es va produir amb la seva 

persona pública i amb la seva producció pictòrica, en especial el seus drippings. 

L’objectiu d’aquest treball és mostrar com succeeix aquest procés, començant pels dies 

de la Gran Depressió del 1929 quan els artistes que després formarien part de l’Escola 

de Nova York iniciaven la seva carrera. En les pàgines següents també s’analitza el 

paper institucional de la crítica d’art en la creació d’unes audiències noves amb una 

apreciació mediatitzada del que s’anomenaria “Expressionisme Abstracte”. S’estudia 

alhora la difusió i recepció de l’art americà a Europa en les dècades de la postguerra, en 

particular a França. Tot plegat per a expandir un art marcat per l’explosió de la bomba 

atòmica i pels inicis de la Guerra Freda.  
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EL NOU INICI D’AMÈRICA: L’ART NORD-AMERICÀ 

DESPRÉS DEL CRACK DEL 29. 

DE COM NOVA YORK BUSCA UN ART PROPI.  ELS ARTISTES DEL 

NEW DEAL:  EL REGIONALISME AMERICÀ . 

Between 1917 and 1929 new manufacturing 

processes and numerous accompanying mass 

production techniques burgeoned. Cars, film, radio 

and the telephone transformed communications 

and ultimately human relations, making the tenor 

of existence faster, more impersonal and even 

more inhuman.
1
 

Els antecedents de l’Expressionisme Abstracte es produeixen en els temps de la Gran 

Depressió, que va començar amb el crac de Wall Street l’any 1929. Mentre, a Paris 

prosperava l’art de l’avantguarda, als Estats Units, Thomas Hart Benton i Grant Wood 

desenvolupaven el que es coneixeria com a Regionalism
2
. Després de la fallida de la 

borsa es va desenvolupar l’estil del Social Realism
3
, estil paral·lel al Regionalism.  

El president Franklin D. Roosevelt va voler contractar a un munt d’artistes durant els 

anys 30 a través del New Deal. Les feines consistien en netejar obres d’art públiques i 

motivessin poc als artistes, aquells que hi treballaren van ser afortunats perquè els fons 

s’esgotaren en pocs mesos. L’estiu del 1935 un dels consellers de Roosevelt, Harry 

Hopkins, va aconseguir convèncer al president perquè creés la Work Progress 

Administration (WPA)
4
 que dirigiria un programa amb un clar objectiu: “[sacar] a 

América del subsidio de desempleo y la pondría de nuevo a trabajar.”
5
  

El Regionalism i el Social Realism van perviure gràcies a la WPA que va crear un 

organisme específic per a les arts, la Federal Art Project (FAP) que va donar feina a 

més de vuit milions i mig d’artistes americans. L’objectiu del Projecte, en el que 

s’agrupaven les idees per a reactivar el mercat de l’art, era fer produir als artistes, no 

pretenia crear una nova avantguarda. La FAP fonamentaria l’art dels anys posteriors ja 

que va actuar com a suport vital pels artistes que no veien gaire clar la possibilitat de 

                                                 
1
 Anfam, David (2010): Abstract Expressionism. (London: Thames & Hudson). p. 25. 

2
 El Regionalism era un moviment que remetia a la nostàlgia del camp i a allò rural, tot i que també 

buscava els mites i les imatges de la ciutat durant els inicis de la Depressió.  
3
 El Social Realism era un moviment crític amb la política i les injustícies socials de l’època. És important 

no confondre aquest estil amb el Socialist realism o el Real socialism, moviments relacionats amb les 

idees que s’havien forjat a la Unió Soviètica. 
4
 La WPA era un organisme creat a partir del New Deal que tenia com a objectiu crear llocs de treball per 

a la societat nord-americana a través d’obres públiques.   
5
 Foster, Hal; Krauss, Rosalind; Bois, Yve-Alain; Buchloh, Benjamin H.D. (2006): Arte desde 1900. 

(Madrid: Akal). p. 277. 
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dedicar-se a l’ art. El Projecte acceptava gran varietat d’estils tot i que la figuració era 

una pràctica preferent, i també dividien els artistes segons si elaboraven pintura mural o 

de cavallet. Tal com s’exposa en el llibre Arte desde 1900: 

Las directrices que exigían que los pintores se dividieran entre las divisiones de murales y 

de caballete también ordenaban un proceso de selección según el cual los artistas se 

clasificaban en «no cualificados, intermedios, cualificados o profesionales», y su nivel 

salarial se regulaba conforme a estos grados. Tradicionalistas y modernos competían 

ferozmente por el poder administrativo y el control de este y otros procesos.
6
 

Els artistes van gaudir de les ajudes del govern nord-americà fins al 1939 quan es va 

revocar la llei coneguda com a Coffee-Pepper Bill
7
. A partir d’aleshores, l’American 

Federation of Painters and Sculptors (FAPS)
8
 es va anunciar el gir que estava donant 

l’art cap a la formació d’una nova avantguarda, però la FAPS va seguir recolzant als 

artistes i als crítics tradicionals que impulsaven el Regionalism i el Social Realism. 

Aquests veien com els seus esforços individuals s’oposaven als interessos col·lectius 

impulsats pel govern nord-americà
9
. Tot i la voluntat de la FAPS, un cop retirades les 

ajudes relacionades amb el New Deal, va sorgir la necessitat un nou enfocament de la 

pintura nord-americana.   

L’any 1934 es va fundar la revista Partisan Review que mantenia una relació directe 

amb el conegut Front Popular
10

. L’intent de la revista d’impulsar l’art del New Deal va 

ser envà ja que no hi havia un fort mercat americà d’art, a més la pintura nord-

americana que s’estava realitzant no era prou sòlida com per vendre’s a alts preus o 

exportar-se. 

Durant els anys 30, el col·lectiu de nord-americans que creien en el comunisme com 

a sistema polític va disminuir en nombre
11

. A poc a poc, va començar a circular la idea 

que el comunisme compartia moltes idees amb el feixisme; aquestes relacions es van 

                                                 
6
 Foster, Hal; Krauss, Rosalind; Bois, Yve-Alain; Buchloh, Benjamin H.D. (2006): Arte desde 1900. 

(Madrid: Akal). p. 277.  
7
 El projecte de la «Llei del cafè i del pebre» hauria proporcionat finançament permanent a les arts nord-

americanes. 
8
 La Federation of Painters and Sculptors (FAPS) va ser fundada l’any 1940 després que els trotskistes 

s’escindissin de la American Artist’s Congress, òrgan que es trobava dins el Comitée for Cultural 

Freedom, entre altres. Foren fundadors de la FAPS artistes coneguts com Mark Rothko i Adolph Gottlieb. 

[Guilbaut (2007), De cómo Nueva York robó la idea de arte moderno. (Valencia: Tirant Lo Blanch). 

p.139]. 
9
 Guilbaut, Serge (2007), De cómo Nueva York robó la idea de arte moderno. (Valencia: Tirant Lo 

Blanch). p. 85. 
10

 Organització a favor d’aglutinar tots els grups antifeixistes que s’estaven donant a Nord Amèrica per tal 

d’afrontar-se amb una imatge més forta i creïble a un grup amb polítiques liberals. 
11

 Aquesta divisó està relacionada amb  l’escissió entre els partidaris de Leon Trotsky i Joseph Stalin.  
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veure entrellaçades després del Pacte de no-agressió del 1939: “La idea que el 

comunismo y el fascismo eran parecidos había echado raíces, y en 1939 conduciría a la 

formación del Comité para la Libertad Cultural, que sería el principio del fin del Frente 

Popular.”
12

  

Aquest canvi d’ideals es va veure molt clar en la transformació de l’editorial de la 

revista Partisan Review que havia deixat d’editar-se l’octubre de 1936. L’any 1939 va 

tornar a publicar-se amb l’objectiu de difondre les necessitats del Committee for 

Cultural Freedom
13

 que impulsava el naixement d’un art novaiorquès que dirigís la 

pintura a nivell internacional. La revista havia recolzat aquell grup de nord-americans 

que creien en una política més orientada al comunisme que al capitalisme. Però l’any 

1939 la revista estava relacionada amb una institució governamental que veia als 

comunistes com els enemics a combatre. La Partisan Review va impulsar el grup 

American Abstract Artists (AAA)
14

, però no fou fins al 1939 quan Clement Greenberg 

va proclamar l’inici d’una nova era
15

. A través del seu article «Avant-Garde and 

Kitsch», el crític presentava les causes de la crisi de l’art occidental i va racionalitzar, 

formalitzar i definir una postura intel·lectual a adoptar per la crítica dels Estat Units. En 

l’article, Greenberg carregava contra el kitsch
16

, art que va relacionar amb els 

totalitarismes. Segons Greenberg, en països totalitaris l’educació en cultura estava 

infravalorada i l’art kitsch tenia millor recepció. En el mateix article donava suport a 

l’abstracció que estava augmentant a Nova York, que va relacionar amb el liberalisme i 

amb la política que els Estats Units estaven duent a terme un cop abandonat 

l’aïllacionisme iniciat als anys 20.  

                                                 
12

 Guilbaut, Serge (2007), De cómo Nueva York robó la idea de arte moderno. (Valencia: Tirant Lo 

Blanch). p. 59. 
13

 El Committee for Cultural Freedom va ser fundat l’any 1939, encapçalat per Sidney Hook i John 

Dewey. Aquest Comitè havia d’impulsar definitivament el que avui en dia coneixem com a Abstract 

Expressionism, aquest organisme va valdre’s del poder per impulsar l’art nord-americà des de les 

institucions estatals, fet que no es va fer públic. Aquesta trama no va ser coneguda fins a anys més tard.   
14

 Grup format a mitjans dels anys 30 que va impulsar l’educació de la societat en l’àmbit de l’art a través 

de debats, intentant crear institucions per estimular l’art abstracte de la ciutat de Nova York, etc.  
15

 Guilbaut, Serge (2007), De cómo Nueva York robó la idea de arte moderno. (Valencia: Tirant Lo 

Blanch). p. 69. 
16

 Per a Clement Greenberg el kitsch aplega diverses idees. Kitsch és un art imposat a la societat nord-

americana i europea i que s’autodefineix com a universal; és aquell producte fet amb material de baixa 

qualitat, insensible i allunyat de l’academicisme; és un estil mecànic basat en diverses pautes de 

producció; és la falsedat d’una emoció respecte a l’art perquè és enganyós. Per a Greenberg, l’únic que 

busca l’art kitsch són els diners del consumidor que ni tan sols considerava com a moviment.  
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Apart de la crítica, algunes institucions americanes com el Museu d’Art Modern 

(MoMA), amb Alfred Barr al capdavant, també va treballar perquè l’art novaiorquès es 

tornés a valorar, ja que el Regionalism no donava una imatge de progrés, que s’estava 

buscant pel nou art.  

 

LA RECERCA D’UN ART MODERN AMERICÀ. 

La abstracción, pues, era un rasgo característico de 

la pintura de vanguardia. Pero ¿qué tipo de 

abstracción era?
17

 

Tant a França com a Estats Units, el llenguatge 

artístic es va haver d’enfrontar amb una tradició de 

contemplació, parapetada amb fórmules 

canòniques establertes i forts ideals en el terreny 

ideològic.
18

 

A Europa s’estava donant l’ascens de dues posicions autoritàries: el feixisme de Benito 

Mussolini i d’Adolf Hitler, i el comunisme imposat per Stalin. Tant a Europa com a 

Nord Amèrica, els partits comunistes havien gaudit d’una bona afiliació i de molts 

simpatitzants fins al Pacte de no-agressió germanosoviètic l’any 1939. I és que en els 

països on el totalitarisme no imperava apareixen diversitat d’opinions, la llibertat 

d’opinió imperava i s’acceptava. En el cas dels Estats Units com bé Daniel Aaron 

exposava: 

Ahora se podía estar a favor de todo tipo de reforma social, de la Unión Soviética, del 

partido comunista, de la literatura proletaria […] y al hacerlo estabas del lado de todos los 

ángeles políticos de la época; estabas del lado de la administración Roosevelt, del lado de 

los trabajadores, los negros, las clases medias, del lado de las victimas de Hitler, del lado 

de todos los pueblos colonizados del mundo. En resumen, éste es el único periodo en toda 

la historia del mundo en que se podía ser al mismo tiempo un revolucionario ardiente y 

un ultra-conservador respaldado por el gobierno de los Estados Unidos y el de la Unión 

Soviética.
19

  

                                                 
17

 Guilbaut, Serge (2007), De cómo Nueva York robó la idea de arte moderno. (Valencia: Tirant Lo 

Blanch). p. 364. 
18

 Guilbaut, Serge: «Pinzells, pals I taques: algunes questions culturals a Nova York i París després de la 

Segona Guerra Mundial». Sota la bomba. El jazz de la guerra d’imatges transatlántica. 1946 – 1956. 

Barcelona: Museu d’Art Contemporània de Barcelona (MACBA), 2007. p. 16. 
19

 Aaron, Daniel «Writers on the Left». Guilbaut, Serge (2007), De cómo Nueva York robó la idea de arte 

moderno. (Valencia: Tirant Lo Blanch). p. 42.   
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El juny de 1940, la ciutat de París va caure en mans de l’exèrcit alemany. Aquest fet 

va significar el declivi de l’hegemonia de Paris com a centre artístic donat que molts 

dels seus artistes emigraren cap a Nova York on van seguir treballant. Els artistes 

emigrats eren una font de coneixement pels artistes nord-americans que en aquell 

moment encara depenien de la WPA. Aquesta confluència d’artistes va generar moltes 

influències mentre la crítica nord-americana va començar a forjar la idea d’un art nord-

americà independent. La ciutat de Nova York es va trobar immersa en debats i 

confrontacions sobre la possibilitat d’establir un art propi, mentre els seus pintors 

aprenien dels grans mestres. 

Amb l’abandonament de l’aïllacionisme dels Estats Units entre el 1941 i el 1943, el 

MoMA es va posicionar a favor de la internacionalització de l’art i va donar l’esquena 

al sector del Regionalism, del Social Realism i també als artistes de la AAA
20

. Nova 

York podia esdevenir la ciutat mundial de l’art però no hi havia un estil prou consolidat 

per a liderar-lo. Les crítiques sobre el tema van créixer des de principis dels anys 40; en 

destaquen les de Samuel Kootz
21

, crític del NYTimes que va desafiar als artistes 

novaiorquesos a reaccionar davant la mort de París a mans de Hitler: “En las actuales 

circunstancias el futuro de la pintura tiene todas las posibilidades de estar en 

Norteamérica. Lo penoso, sin embargo, es que no tenemos nada mejor que ofrecer para 

el ser cuartel general del arte del mundo que un título geográfico”
22

. Els Estats Units 

tenien l’oportunitat de passar a ser el centre del món, eren els temps en què va emergir 

una crítica que es preguntava: com havia de ser la nova pintura americana. Però no tan 

sols fou la crítica qui va fer ascendir l’art nord-americà, personatges com Peggy 

Guggenheim, Betty Parsons i Howard Putzel
23

 apostaren des d’un primer moment pel 

nou art modern i assoliren una importància cabdal en un moviment que encara no estava 

del tot consolidat.  

És durant aquests anys en què apareix la figura de Peggy Guggenheim i la seva 

galeria Art of This Century. Com bé diu Guilbaut, tot el que Guggenheim exposava a la 

                                                 
20

 Guilbaut, Serge (2007), De cómo Nueva York robó la idea de arte moderno. (Valencia: Tirant Lo 

Blanch). p. 113. 
21

 Crític que escrivia del diari New York Times, que també va publicar la revista Modern American 

Painters. 
22

 Guilbaut, Serge (2007), De cómo Nueva York robó la idea de arte moderno. (Valencia: Tirant Lo 

Blanch). p. 124. 
23

 Howard Putzel va ser l’advisor de Peggy Guggenheim qui va mostrar alguns artistes que Guggenheim 

acabaria fent de mecenes i exposarien en exposicions com Art of This Century.  
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seva galeria acabava en el mercat de l’art, i és que Peggy Guggenheim marcava 

tendència i protegia als seus artistes més preuats.  

Els crítics començaren a tenir veu en el debat sobre si l’art havia de ser nacional o 

cosmopolita. L’allau d’opinions va donar peu al crític Archibald MacLeish a preguntar-

se perquè els intel·lectuals francesos havien deixat caure la cultura de l’art i la literatura 

en mans feixistes. Nova York podia ser la successora de Paris, però, què tenia París que 

no tingués Nova York? Una editorial del diari Times al 1940 afirmava: 

Era la libertad lo que hacía grande a París. Los hombres y las mujeres eran libres para 

utilizar su talento, sin cortapisas. Venían de todos los rincones de la tierra y encontraban 

un lugar a la altura de su ingenio, con maestros en todas las artes. Ningún político de 

mente estrecha les decía lo que tenían que hacer o pensar. Esta libertad no era además una 

posesión exclusiva de la élite intelectual. También disfrutaban de ella el hombre y la 

mujer de la calle. Vivir en París era respirar el aire incontaminado del individualismo.
24

 

La crítica parisenca opinava que no els seria tan fàcil a la crítica de Nova York 

assolir l’hegemonia de l’art, perquè aconseguir els valors culturals i aquella llibertat en 

la que van néixer les avantguardes no seria una tasca senzilla.
25

 Els crítics nord-

americans havien d’assolir un discurs fort davant els crítics francesos i calia debatre 

sobre certes directrius que marcarien les bases del nou art. El problema era que l’art 

americà s’havia desenvolupat a partir d’influències ben diferents; gairebé tots els 

artistes havien treballat per la WPA però cada un es veia influenciat per un moviment 

diferent. El debat sobre el lligam de l’art i la política havia portat a cada artista a pintar 

en un estil diferent. Com s’explica en el llibre Arte desde 1900:  

[…] todos habían participado de un modo u otro, entre la guerra civil española (1936-

1939) y el desencanto masivo que siguió al pacto de no agresión nazi-soviético (1939), en 

el gran debate de la época acerca de la relación entre arte y política, unos volviendo la 

vista hacia Picasso y el Guernica (1937) como modelo, otros hacia los muralistas 

mexicanos, y otros hacia el pintor regionalista estadounidense Thomas Hart Benton (el 

joven Pollock fue el único entre sus iguales que trato de sintetizar estas tres tendencias).
26

 

Seguint amb el debat de l’art nord-americà, Howard Putzel va incentivar a la crítica a 

través de l’exposició de 1945, A problem for Critics, on exposava obra d’artistes 

novaiorquesos confrontats amb europeus. Molt intel·ligentment, en el catàleg Putzel va 

reobrir la ferida: Nord Amèrica tenia un art propi? Les respostes no van trigar a arribar. 

                                                 
24

Guilbaut, Serge (2007), De cómo Nueva York robó la idea de arte moderno. (Valencia: Tirant Lo 

Blanch). p. 98. 
25

 Íbid.: p. 88. 
26

 Foster, Hal; Krauss, Rosalind; Bois, Yve-Alain; Buchloh, Benjamin H.D. (2006): Arte desde 1900. 

(Madrid: Akal). p. 348. 
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El crític Edwin Alden Jewell
27

 va exposar la necessitat que algun museu impulsés aquell 

art, o que se li posés un nom al moviment, com va dir: col·locar un “–ism” per tal 

d’aconseguir un suport sòlid pels artistes. Jewell creia que els artistes estaven forjant 

una nova identitat totalment independent a Europa: “Jewell was not the only writer to 

affirm that American artists had begun to forge an identity, to relinquish their aesthetic 

dependence on Europe.”
28

 Tornant a la idea de Putzel, Clement Greenberg va 

reformular-la, va afirmar que es trobàvem davant un nou ‘meta-morfisme’ derivat del 

cubisme i influenciat pel surrealisme. Greenberg va exemplificar la seva teoria amb el 

Mural (1943) de Jackson Pollock (Fig. 1). Altres crítics i artistes també van dir la seva: 

el crític James Johnson Sweeney va observar certa influència de l’expressionisme en els 

artistes nord-americans; Barnett Newman, artista molt proper a Harold Rosenberg, creia 

que l’artista havia d’apostar per la seva pròpia individualitat i abandonar aquelles 

“velles polítiques”, referint-se a les posicions trotskistes que molts, fins i tot ell, havien 

recolzat. L’art per Newman havia de ser apolític.  

Es van obrir nous debats, als quals se’ls va donar una gran difusió; Jewell va donar 

l’oportunitat als artistes novaiorquesos de sortir en les pàgines del NYTimes. Davant de 

tantes crítiques i idees els artistes van escriure una carta en la que es proclamaven 

independents, rebutjant totes les idees que se’ls hi havien atribuït. En aquesta, es 

mostraven partidaris d’una pintura anti-aïllacionista, anti-socialrealista, anti-AAA, 

antiacadèmica, antipopulista.
29

 Així es va aconseguir allò que els artistes volien: que la 

individualitat imperés per damunt de tot. Cada artista practicava la seva tècnica tan sols, 

fent de la tela un camp de batalla, sense categoritzacions ni divisions. Aquesta llibertat 

va portar a què cada artista desenvolupés el seu propi estil, un art realment nord-

americà. Cada artista va eximir el millor de sí mateix, i és en aquest moment en el que 

destaquen els millors, entre ells: Jackson Pollock.  

Cuando el «círculo interior» (Guggenheim, Barr, Soby, Sweeney y Greenberg) 

descubrieron por fin la imagen «consistente» que andaban buscando, lo que eligieron para 

representar el nuevo gusto norteamericano daba la impresión de ser el caos mismo, 

desgraciadamente para aquellos que buscaban una línea estética bien definida. A este caos 

se le dio un nombre: Jackson Pollock.30 

                                                 
27

 Crític d’art conegut sobretot durant els anys 40s que publicava al diari NYTimes. 
28

 Bricker Balken, Debra (2005): Abstract Expressionism. (London: Tate Publishing). p.9. 
29

 Guilbaut, Serge (2007), De cómo Nueva York robó la idea de arte moderno. (Valencia: Tirant Lo 

Blanch). p. 145.  
30

 Íbid.: p. 160. 
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En aquest context, Pollock es va convertir en la mercaderia perfecte, educat al costat 

de Thomas Hart Benton tenia els partidaris d’un art nacional a favor; i, posteriorment, a 

l’interessar-se pel surrealisme es va apropar als internacionalistes. Amb Pollock els 

crítics havien aconseguit allò que buscaven: un nou estil independent, no relacionat amb 

París; un art amb característiques pròpies; una pintura plena de llibertat i sense lligams 

amb la composició; el recolzament per part de museus i galeries; i l’educació de la 

societat per tal de gaudir d’aquest nou art. Així, a mitjans dels anys 40 es va consolidar 

un estil americà, i a poc a poc es van construir les bases d’allò que Robert Coates l’any 

1946 va anomenar ‘Abstract Expressionism’.  
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EL MÓN DE L’ART DESPRÉS DE 1945:  EL DESPERTAR 

AMERICÀ. 

 

LA IMPORTÀNCIA DE LA CRÍTICA ALS ANYS 40  I 50 

[...] art had suddenly become essential to American 

society.
31

 

La crítica va experimentar un auge entre 1945 i 1955. Els crítics semblaven els 

representats dels artistes del moment, tot allò que els pintors deien que sentien en el 

moment d’iniciar un quadre, els crítics eren capaços de percebre-ho el primitivisme, 

l’existencialisme, etc. Ambdós sectors vivien la mateixa època, van viure els mateixos 

esdeveniments, les mateixes frustracions, els mateixos desenganys, com per exemple 

l’explosió de la bomba atòmica. Els crítics més coneguts foren Harold Rosenberg i 

Clement Greenberg, dos crítics cabdals amb idees polítiques i crítiques ben diferents, 

però al final, dos crítics a favor d’aquell art sorgit a Nova York. 

LA NOV A CRÍTI CA A  L ’ART MO DER N AMERI CÀ .  DOS OP CIO NS O P OS A DES :  HARO LD 

ROS EN BER G I  CLEMENT  GR EENBE RG  

Harold Rosenberg i Clement Greenberg responen a maneres de pensar diferents, però en 

realitat tenen un punt d’arribada compartit: allò que es forjarà com Expressionisme 

Abstracte.  

Els dos crítics comparteixen idees sobre procés creatiu: l’essència de cada un dels 

quadres; la psicologia que expressa cada un dels artistes; la singularitat de cada obra; la 

necessitat d’una educació artística per tal de poder gaudir del nou art; i l’autonomia 

sobre el nou concepte d’escola que estava redefinint l’Expressionisme Abstracte.  

L’essència de cada quadre es troba en l’acte de pintar, és en aquesta acció en la que  

es troba tota la força que el quadre després transmet a l’espectador.  Pollock ho 

explicava així: 

When I am in my painting, I’m not aware of what I’m doing. It is only after a sort of “get 

acquainted” period that I see what I have been about. I have no fears about making 

changes, destroying the image, etc., because the painting has a life of lot own. I try to let 

it come through. It is only when I lose contact with the painting that the result is a mess. 

                                                 
31

 Goldwater, Robert: «Reflections on the New York School». Shapiro, David and Cecile (1990): Abstract 

Expressionism. A Critical Record. (Cambridge: Cambridge University Press). p. 128 
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Otherwise there is pure harmony, an easy give and take, and the painting comes out 

well.
32

 

L’art resideix en l’artista que evoca la seva psicologia en cada tela. Greenberg escriu: 

“El espacio pictórico ha perdido su «interior» y se ha hecho todo «exterior»”
33

. A més a 

més, respecte als moviments anteriors la forma, el color, la composició han esdevingut 

secundaris; l’acte i l’acció de pintar han assolit tota la seva transcendència, com bé 

presenta Rosenberg: “Form, color, composition, drawing, are auxiliaries, any one of 

which, –or practically all, as been attempted, logically, with unpainted canvases– can be 

dispensed with. What matters always is the revelation contained in the act.”
34

 La tela era 

l’indret on construir un nou món, on evocar l’interior  de l’artista i era en aquesta idea 

on hi havia la innovació: “canvas […] as a space in which to reproduce, re-design, 

analyse or “express” an object, actual or imagined. […] The painter no longer 

approached his easel with an image in his mind; he went up to it with material in front 

of him. The image would be the result of this encounter.”
35

 La pintura era la projecció 

de l’interior dels artistes cap a un exterior més material, que no vol dir necessàriament 

figuratiu com bé podem veure en els quadres de Pollock, Rothko, Newman entre altres. 

L’art va esdevenir una experiència que ja no corresponia a la representació d’un 

objecte
36

. Rosenberg explicava: “The lone artist did not want the world to be different, 

he wanted his canvas to be a world. Liberation from the object meant liberation from the 

“nature”, society, and art already there”
37

. L’experiència de l’art esdevé singular en cada 

tela a causa dels elements d’espai i temps que fan de cada quadre una obra única. 

Aquestes característiques creen un vincle entre el quadre i l’artista, un sentiment que 

l’espectador rep de maneres molt diferents. Com transmetre l’energia de cada quadre a 

través de la crítica? La difícil explicació d’aquesta individualitat obliga a l’espectador a 

plantar-se davant del quadre per tal d’entendre el que els crítics defenen en els seus 

textos. Com escrivia Greenberg a «Towards a newer Laocoon»:  

                                                 
32

 Pollock, Jackson: «My Painting». Shapiro, David and Cecile (1990): Abstract Expressionism. A 

Critical Record. (Cambridge: Cambridge University Press). p. 357.  
33

 Greenberg, Clement (1954) «Abstracto y representacional». Greenberg, Clement (1979): Arte y 

Cultura. Ensayos críticos. (Barcelona: Paidós). p. 159. 
34

 Rosenberg, Harold (1952): «The American Action Painters». Shapiro, David and Cecile (1990): 

Abstract Expressionism. A Critical Record. (Cambridge: Cambridge University Press). p. 77-78. 
35

 Íbid.: p. 25. 
36

 Greenberg, Clement (1954) «Abstracto y representacional». Greenberg, Clement (1979): Arte y 

Cultura. Ensayos críticos. (Barcelona: Paidós). p. 155. 
37

 Rosenberg, Harold (1952): «The American Action Painters». Shapiro, David and Cecile (1990): 
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It is quite easy to show that abstract art like every other cultural phenomenon reflects the 

social and other circumstances of the age in which its creators live, and that there is 

nothing inside art itself, disconnected from history, which compels it to go in one 

direction or another. But it is not so easy to reject the purist’s assertion that the best of 

contemporary plastic art is abstract. Here the purist does not have to support his position 

with metaphysical pretentions. And when he insists on doing so, those of us who admit 

the merits of abstract art without accepting its claims in full must offer our own 

explanation for its present supremacy.
38

 

Davant d’això, la societat de Nova York necessitava una contextualització (o una 

educació envers aquest nou art) per entendre i captar la força de la pintura, donat que 

fins al moment l’art novaiorquès només havia arribat a la societat a través de la 

publicitat i els anuncis: “To counteract the obtuseness, venality, and aimlessness of the 

Art World, American vanguard art needs a genuine audience –not just a market. It needs 

understanding– not just publicity.”
39

 Els crítics volien difondre una educació per 

entendre el nou art, sinó hagués estat així, com deia José Ortega y Gasset, la societat es 

dividiria entre aquells que entenien l’art i els que no: “No se trata de que a la mayoría 

del público no le guste la obra joven y a la minoría sí. Lo que sucede es que la mayoría, 

la masa, no la entiende.”
40

 Al fi i al cap, l’encarregada d’educar l’ull de l’espectador per 

entendre aquell nou art era la crítica.  

Tant Rosenberg com Greenberg no creien que la pintura americana formés una 

escola, si més no, no una escola convencional. Cada artista del grup del Cedar
41

 pintava 

d’una manera diferent, al fi i al cap cadascun provenia d’un estil diferent, Greenberg ho 

va afirmar clarament: “They form no movement or school in any accepted sense. They 

come from different stylistic directions”
42

. Rosenberg tampoc considera 

l’Expressionisme Abstracte una escola ja que no hi ha unes bases que responguin a tots 

els estils que practiquen els artistes. La idea que regeix l’Escola de Nova York és la 

seva ideologia comuna, una expressió interior, una recerca individual a través de la tela, 

sense buscar un estil universal per als artistes de l’Escola:  

                                                 
38

 Greenberg, Clement (1940): «Towards a newer Laocoon». (Partisan Review, 1940). Shapiro, David 

and Cecile (1990): Abstract Expressionism. A Critical Record. (Cambridge: Cambridge University Press). 

p. 61. 
39

 Rosenberg, Harold (1952): «The American Action Painters». Shapiro, David and Cecile (1990): 

Abstract Expressionism. A Critical Record. (Cambridge: Cambridge University Press). p. 84. 
40

 Ortega y Gasset, José (2006): La deshumanización del arte y otros ensayos de estética. (Madrid: 

Alianza Editorial). p. 14. 
41
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42
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This new painting does not constitute a School. To form a School in modern times not 

only is a new painting consciousness needed but a consciousness of that consciousness –

and even an insistence on certain formulas. A School is a result of the linkage of practice 

with terminology– different paintings are affected by the same words. In the American 

vanguard the words, as we shall see, belong not to the art but to the individual artists. 

What they think in common is represented only by what they do separately.
43

 

Els dos crítics aposten per un art nou i innovador. Rosenberg ho demostra amb el 

títol que recull totes les seves crítiques de l’època: «The Tradition of the New». 

Greenberg explicita la novetat, a través de la introducció que la idea d’art modern va en 

contra el concepte de la ‘pintura de cavallet’
44

. Greenberg utilitzava a Pollock com a 

exemple d’artista innovador que pintava amb la tela estirada al terra i sense muntar. 

D’aquesta manera el pintor es trobava dins el quadre, una innovació que Picasso o Miró 

no havien experimentat. En la mateixa crítica va elogiar les pintures del grans 

dimensions i va proclamar l’art nord-americà com a hegemònic. 

El que oposava a Greenberg i Rosenberg eren les seves idees polítiques. Harold 

Rosenberg fou un dels fundadors de la revista Possibilities, que no va tenir una vida 

massa llarga, però que va impulsar un art de caire apolític
45

. Oposadament, Clement 

Greenberg tenia com a objectiu relacionar el nou art amb el liberalisme, tot construint 

un discurs sòlid per tal de convèncer la societat nord-americana.  

Greenberg havia donat un gir molt destacat a la seva carrera. Durant els anys del New 

Deal presentava idees en favor del trotskisme a les seves crítiques, però amb la 

reobertura de la Partisan Review el crític va canviar el seu discurs. Segons Guilbaut: 

“Greenberg basaba su opinión exclusivamente en las exposiciones seleccionadas por los 

cuerpos gubernamentales para ser enviadas a Nueva York y no se preocupó de 

adentrarse en las complejidades del mundo artístico parisino”
46

. Que Greenberg 

                                                 
43

 Rosenberg, Harold (1952): «The American Action Painters». Extret de Rosenberg, Harold (1994): The 

Tradition of the New (New York: Da Capo Press). p. 24-25. 
44

 Aquesta idea és introduïda per Greenberg per a mostrar un fet que diferencia a l’Expressionisme 
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Blanch). p. 243. 
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seleccionés les exposicions sobre les que escriure demostra el seu objectiu: l’auge i 

expansió del nou art nord-americà. Com Ann Gibson escriu:  

When Clement Greenberg told an interviewer: “I don’t think I quote living painters. And 

I don’t pay any attention to what they say in connection with their art,” paradoxically, he 

based his conviction at least in part on comments by painters such as Jackson Pollock.
47

 

Greenberg assolia el seu objectiu mentre Rosenberg veia com les seves idees 

polítiques quedaven enrere i aquell art que havia recolzat, cada vegada assolia un caire 

més polític.  

Tot i això, l’expansió de l’art va anar creixent, cosa que no se li ha d’agrair tan sols a 

la crítica, sinó també al govern dels Estats Units i a allò s’anomenaria: la Guerra Freda 

Cultural.  

 

LA R EVIS TA PARTIS AN RE VIEW ,  L IFE I  EL  NE W YORK T IME S :  LA I MP ORTÀN CIA DE 

HEN RY  LUCE    

El siglo XX debe, en gran medida, convertirse en 

el siglo americano.
48

 

La crítica, un cop consolidada, va ser una eina d’educació o, segons com es vegi, de 

manipulació de l’opinió de la societat.  

No fou fins als volts dels anys 50 quan el govern va començar a interessar-se en el 

discurs que es presentava sobre l’art per encaixar-hi els seus propis interessos. Alfred 

Barr, director del MoMA en aquell moment, es va posicionar ràpidament a favor de 

l’arribada als museus de l’Expressionisme Abstracte. Francis Stonor ho exposa: “El que 

Alfred Barr, principal formador del gusto de la época defendiera el expresionismo 

abstracto fue fundamental para su éxito.”
49

 A més a més, Barr des del MoMA va 

impulsar la col·laboració d’empresaris per tal d’aconseguir recolzament econòmic i 

difondre l’art a través d’exposicions arreu d’Europa. Barr va ser qui va instar a Luce a 

canviar la seva política editorial en favor a l’art novaiorquès, ja que recolzar-lo 

significava  posicionar-se en contra del comunisme en un moment en què McCarthy 

assolia més poder. Per evitar qualsevol relació amb el comunisme, la revista Life va 
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publicar una doble pàgina central sobre Jackson Pollock l’agost del 1949 on es llançava 

la pregunta ‘Is he [Jackson Pollock] the greatest living painter in the United States?’. 

Però el text que acompanyava l’article no ressaltava el nou art, sinó que més aviat se’n 

burlava. De totes maneres, l’escrit acabava elogiant la importància cabdal que havia 

aconseguit Pollock:  

La presentación de Pollock en Life, ambivalente hasta la médula, era en parte desdeñosa 

(los pies de la ilustración bajo las «pinturas de goteo» hablaban de ellas como «bobadas», 

el texto como «garabateos») y en parte seria. El artículo tuvo que informar, al fin y al 

cabo, de la valoración de la obra de Pollock como grande por «un crítico tremendamente 

intelectual de Nueva York» (Clement Greenberg) así como de su adopción por los 

públicos vanguardistas norteamericanos y europeos, y, dada su condición de semanario 

ilustrado, tuvo que retratar al artista y su obra en generosas reproducciones a gran 

formato.
50

 

Després d’articles semblants, moltes revistes es van veure obligades a canviar les 

seves visions de l’art per poder rebre ajuts econòmics de sectors liberals. L’any 1951 la 

revista Life va treure la fotografia del grup conegut com The Irascibles (Fig. 2). La 

fotografia de Life mostrava un grup d’artistes que semblaven molt units però poca 

vinculació existia entre ells. Molts dels fotografiats van protestar per la presentació falsa 

que s’havia donat d’ells. Aquests articles venien la imatge d’un grup unit i fort, una 

visió que interessava als Estats Units que volien arribar a la societat europea. Així 

revistes i diaris vinculats amb Luce es posicionaven en contra el comunisme fins a 

arribar a extrems de creure que tan sols hi havia una posició única i forta: el liberalisme. 

Noms com Clement Greenberg que havia donat suport en el trotskisme i després ni ho 

recordaven.  

A més, Henry Luce va donar suport a molts mitjans de comunicació que estaven 

relacionats amb el Committee for Cultural Freedom, un organisme polític destacat com 

considera Stonor:  

El cuartel general del antiestalinismo «profesional» era el Comité Americano por la 

Libertad Cultural, y las revistas cuyos directores pertenecían a su directiva, es decir, 

Commentary, New Leader y Partisan Review. Pero ahora, justo en el momento en que el 

centro empezaba a consolidarse, Partisan Review estuvo al borde de cerrarse, en parte, 

porque el Departamento del Tesoro amenazó con quitarle su exención de impuestos.
51
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El Committee considerava a la Partisan Review com a una de les revistes cabdals que 

al llarg dels anys 50 va estar a punt de tancar en diverses ocasions. La Partisan Review 

fou salvada per Henry Luce amb un subsidi de 10.000 dòlars, tot i que l’aportació no es 

va fer mai pública. A partir d’aleshores els articles de la Partisan Review també eren 

publicats a Time i Life. 

Luce va saber col·laborar amb l’Amèrica liberal que s’estava construint: “En la 

nueva situación política que acompañó a la Guerra Fría, Norteamérica se estaba 

convirtiendo cada vez más en el símbolo de la cultura occidental. Parecía que el sueño 

de Henry Luce se estaba convirtiendo en realidad”
52

. La crítica sobre l’Expressionisme 

Abstracte va aconseguir difusió, el Committee va aconseguir expandir les seves idees i 

“l’imperi Luce” va acabar sent hegemònic.  

 

L’ACCEPTACIÓ DE L’ART NORD-AMERICÀ:  LES EXPOSICIONS I LA 

CRÍTICA A EUROPA .   

 “[…] con Europa ahora casi totalmente amordazada por los 

regímenes totalitarios, les correspondía a los chicos de los 

Estados Unidos salvar la llama de la cultura de su extinción 

bárbara.”
53

 

 

L'histoire apprend que Florence, Venise ou Rome ont été des 

centres, à partir et autour desquels des mouvements et des 

modes artistiques se sont développés. Elle observe comment, 

vers le milieu du XVII
e
 siècle, Paris a pris ce titre à Rome et 

l'a conservé et renforcé jusqu'aux premières décennies du 

XX
e
 siècle, sans subir de concurrence sérieuse. Qu'il l'ait 

perdu après la seconde guerre mondiale - et pour beaucoup à 

cause d'elle - au profit de New York est tout aussi connu.
54

 

 

La Guerra Freda i l’enfrontament dels dos blocs també va arribar a l’àmbit de la cultura. 

Els dos sistemes polítics tenien l’oportunitat de guanyar la Guerra Freda cultural, i el 

posicionament d’Europa hi jugava un paper important.  Mentre Jackson Pollock 

desenvolupa el dripping l’any 1947, a Itàlia s’exposaren les primeres obres de 

l’Expressionisme Abstracte vistes a Europa durant la vint-i-quatrena Bienal de 
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Venècia
55

. Però no tota la crítica europea es rendia als nord-americans. Segons molts 

dels crítics,  Paris i de Londres eren les ciutats on els Estats Units volien influir abans 

que ho aconseguís l’art soviètic. La crítica italiana no va frenar l’arribada del model de 

l’American Way, mentre que la crítica londinenca no deixava enrere l’orgull britànic 

que rebutjava el domini de l’art nord-americà. Una característica molt semblant a la que 

corresponia la crítica de París amenaçada pel final de l’hegemonia artística de la ciutat.  

La possibilitat que sobretot la ciutat de París estigués influenciada pels comunistes 

preocupava als americans liberals. Per aquest motiu, l’any 1946 es firmaren els acords 

de Blum-Byrnes en els quals l’Estat francès reconeixia la importància de la cultura 

americana, sobretot en àmbits com la música, la literatura, el cinema i l’art. 

Aparentment l’acord només tractava de l’àmbit de la cultura, però París no hauria 

renunciat a l’hegemonia cultural així com així, sinó que aquest pacte també tenia relació 

amb interessos polítics i econòmics.  

Paris represented the International of culture. To it, the city contributed something of its 

own physiognomy, a pleasant gift of sidewalk cafés, evening streets, shop signs, post-

men’s uniforms, argot, discursive female janitors. But despite this surface local color, 

twentieth-century art in Paris was not Parisian; in many ways it was more suited to New 

York or Shangai than to this city of eighteenth-century parks and alleys.
56

 

Étienne Gibson, columnista de Le Monde, va ser un dels primers a fer pales el 

desacord entre la crítica de París i de Nova York. L’arribada del cinema de Hollywood 

va ser una de les causes
57

. Durant els anys 50, els francesos es veieren inundats per 

aquells barroers que mastegaven xiclets i que els imposaven el seu cinema simplista i 

sense rerefons
58

. La crítica francesa va començar a defensar-se i l’any 1952 la 

publicació literària Les Lettres Françaises va iniciar una feroç campanya en contra 

l’americanització de l’Estat francès. M.Weil-Lorac escrivia: “[American] films are, in 

general, more action-packed, grander productions, and require less thought than the 
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majority of French films”
59

. La crítica francesa reclamava un cinema ‘real’ i totalment 

contrari a la producció de pel·lícules per a espectadors joves i simples. L’arribada de 

l’oci americà simbolitzava un descens del nivell cultural francès, a causa de la 

homogeneïtat arribada des dels Estats Units. 

La Bienal de Venècia va ser coneguda per obrir la confrontació entre els crítics 

americans i els europeus. Molta de l’obra americana va arribar a Europa abans que els 

crítics europeus s’haguessin format una opinió sobre el nou art. Els americans, més 

coneixedors del seu art, es defensaren davant les crítiques europees. Molt encertada va 

ser la crítica d’Aline B. Louchheim qui va escriure al NYTimes que la crítica europea, 

sobretot l’anglesa i la francesa havien construït idees estereotipades sobre els americans. 

La revista francesa Horizon en més d’una ocasió havia fet mofa de l’art americà a través 

d’articles o caricatures. De totes maneres, les visions presentades cada vegada eren més 

contradictòries, una setmana es presentava el liberalisme i la gran energia de la jove 

Nord Amèrica i una setmana més tard contra la Nord Amèrica violenta, alcohòlica i poc 

sana. 

Durant els anys 50, les exposicions que anaren recorrent Europa crearen una dura 

recepció per part de la crítica europea. Els crítics europeus només coneixien l’aparició 

de Pollock a la revista Life, l’única excepció es donà a Itàlia on el crític i editor italià, 

Bruno Alfieri, va elogiar l’art nord-americà: “Jackson Pollock is the modern painter 

who sits at the extreme of the most advanced and unprejudiced avant-garde of modern 

art... Compared to Pollock, Picasso, poor Pablo Picasso... becomes a quiet conformist, a 

painter of the past”
60

. Segurament aquest recolzament d’Itàlia tenia relació amb Peggy 

Guggenheim, de nacionalitat italiana, propietària de part de l’obra de Pollock que va ser 

exposada a la Bienal de Venència de 1948. De fet, van ser Guggenheim i Alfieri els qui 

impulsaren l’exposició de l’obra de Pollock arreu d’Itàlia. 

Pollock va ser presentat a Londres gràcies a l’exposició Opposing Forces celebrada 

al febrer de 1953 a l’Institut of Contemporary Art (ICA) a Londres. Cal destacar al 

pintor Georges Mathieu
61

 qui va introduir l’art nord-americà a Michel Tapié
62

, figura 
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principal de l’exposició d’Opposing Forces, i al crític Eduard Jaguer. Molts crítics 

recolzaven la idea que l’art era alguna cosa més que allò que Pollock presentava en les 

seves teles de grans dimensions. Però Tapié, opinant el contrari que la crítica, va 

observar tot el contrari, calia destacar el mèrit de la nova pintura nord-americana que 

partia des de l’inici
63

, sense recolzar-se en cap tradició anterior.  

La crítica francesa
64

 va retreure als pintors americans de crear un art decoratiu i van 

seguir elogiant la pintura de Picasso. Mentre Mathieu va descriure a Pollock com “one 

of the most important painters of this half-century”
65

.  

Abans de 1959 es va fer a la Tate Gallery de Londres l’exposició Modern Art in the 

United States que va causar una gran sensació. Les exposicions anaven acompanyades 

de discursos, crítiques i altres informacions sobre aquell nou art, ja que es començaren a 

publicar en les revistes d’art franceses articles de crítics americans com: Dore Ashton, 

Sam Hunter, Robert Rosenblum entre altres. Amb l’exposició Recent Abstract Painting 

in America crítics com Andrew Wyeth, Ben Shahn, Homer Cahill –que havien carregat 

contra l’art novaiorquès– canviaren el seu discurs. Tot i que altres crítics com Pierre 

Jeannerat (Daily Mail) i Robert Stowe (Daily Worker) van seguir atacant l’estil nord-

americà. Basil Taylor, crític de la revista Spectator, va explicar que l’obra de Pollock no 

hauria de sorprendre tant als europeus perquè ells foren els creadors de les 

avantguardes. Malgrat la crítica es seguiren organitzant exposicions com: Modern Art in 

United States (1955), i This Is Tomorrow (1956).  

Pollock es va donar a conèixer gràcies a la crítica, les exhibicions i el reportatge de 

Hans Namuth que es va emetre la BBC amb una audiència de dos milions. Quan la 

retrospectiva de Pollock i l’exposició New American Painting van arribar a la Tate 

Gallery de Londres, Jackson Pollock era un pintor de prestigi. Rosenberg introduïa el 

nou art com la plasmació del món interior de cada artista en la seva pintura. Existència, 
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individu, masculinitat foren conceptes que la cultura americana va relacionar amb la 

imatge del wild man dels Westerns. James Dean fou la cara més coneguda d’aquesta 

idea. Aquesta visió va dur a la crítica a començar a parlar de Pollock. La revista 

francesa Art Aujourd’hui  va reproduir una fotografia de Hans Namuth amb un article 

crític de Michel Seuphor en el que presentava el jove artista que tan sols feia cinc o sis 

anys que existia i presentava la idea que els americans creien en un art propi que 

igualava a l’art de París.  

La crítica londinenca preferia l’art de Barnett Newman i Mark Rothko, mentre que a 

Paris apostaren per l’art de Pollock. La crítica destacava certes característiques dels 

artistes escollits, tal com ens recorda Jeremy Lewison:  

In fact France was in the grip of the relentless course of Americanization, as English 

words entered the language, pop music was broadcast over the airwaves, and American 

films dominated the screen. For many people Pollock symbolized the excitement of the 

new world, a world without tradition or lengthy history, where the rights of individuals to 

express themselves freely were paramount.
66

 

Els Estats Units ja havien aconseguit el seu objectiu: introduir l’art americà a Europa. 

Aquesta tasca es va assolir gràcies a relacions i acords polítics, no només en economia 

sinó també en cultura. Anys després s’ha descobert que els Serveis Secrets Nord-

americans (la CIA) participaren de forma clandestina en la difusió de la nova cultura.  
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LA REALITAT DELS ESDEVENIMENTS: DE COM TOT 

VA SER UNA MAQUINACIÓ 

LA CIA    

Mejorar la imagen cultural de los Estados 

Unidos se convirtió en 1949 en el objetivo más 

importante de la propaganga norteamericana. 

Pero ¿qué tipo de imagen era la más 

adecuada?
67

 

George Dondero, representant republicà al Congrés, va atacar al govern nord-americà 

pel seu intent per debilitar el comunisme. Joseph McCarthy ja castigava a l’esquerre 

mentre es venia la imatge dels Estats Units lliberals a l’exterior: “a la vez que defendían 

la libertad de expresión en el exterior, parecían lamentar tales libertades en casa.”
68

 

Molts dels artistes del Cedar Bar apareixien en els documents que disposaven els 

serveis secrets americans donada la relació dels artistes novaiorquesos amb el 

comunisme. Però en comptes d’acabar amb ells, es va capgirar la idea que la societat 

podia tenir, és a dir, es va vendre la imatge de la seva llibertat en un país com els Estats 

Units on eren lliures per creure en el comunisme. Com bé diu Guilbaut: 

Allí donde Dondero veía evidencia de conspiración comunista en el expresionismo 

abstracto, la elite cultural estadounidense detectó una virtud opuesta: para ellos, 

expresaba una ideología específicamente anticomunista, la ideología de la libertad, de la 

libre empresa. Al no ser figurativo ni poder expresarse políticamente, era la verdadera 

antítesis del realismo socialista. Era precisamente el tipo de arte con el que los soviéticos 

disfrutaban odiándolo.
69

  

Estava a punt d’iniciar-se la venta d’una nova ideologia de l’art novaiorquès. Els 

Estats Units havien de demostrar que podien ser una potència mundial, per això havien 

de liderar l’economia, la política i també la cultura. Les dues primeres es podien 

aconseguir a través de pactes o acords i, si l’economia es trobava en mans americanes, 

l’àmbit polític esdevindria al fi i al cap domini nord-americà. Però amb la cultura no era 

tan senzill:  

Deseoso[s] de mostrar al mundo que este era un arte acorde con la grandeza y libertad de 

los Estados Unidos, los estrategas de la alta política se toparon con que no podían 

apoyarlo públicamente por la oposición interna. ¿Qué hicieron? Recurrieron a la CIA. 
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Comenzó una batalla para defender los méritos del expresionismo abstracto contra los 

que intentaban denostarlo.
70

  

La CIA va traçar unes línies estratègiques per aconseguir l’hegemonia desitjada. Així 

va iniciar-se l’anomenada Guerra Freda cultural que va fer de l’art un fenomen polític. 

Tal i com exposa Cockcroft: 

By giving their painting an individualist emphasis and eliminating recognizable subject-

matter, the Abstract Expressionists succeeded in creating an important new art movement. 

They also contributed, whether they knew it or not, to purely political phenomenon –the 

supposed divorce between art and politics which so perfectly served America’s needs in 

the cold war.
71

 

Per aconseguir l’objectiu, es va recórrer al finançament privat, moltes fundacions 

com és el cas de Farfield i Rockefeller Brothers Fund van fer grans donacions de capital 

per impulsar la nova Nord Amèrica. Gràcies a les contribucions es van organitzar 

esdeveniments com el Congrés per a la Llibertat Cultural que va servir per establir 

relacions amb les institucions culturals europees. 

Un dels museus més destacats en aquesta filigrana va ser el MoMA, que en aquells 

temps era dirigit per Nelson Rockefeller, fill d’una de les fundadores del museu. Els 

serveis d’intel·ligència revisaven els comitès i els consells del MoMA, tant les seves 

actes com els seus membres. Anteriorment Rockefeller havia coordinat el departament 

d’Afers Interamericans que patrocinava exposicions itinerants nord-americanes de cara 

a l’exterior. Durant els 50, Rockefeller va ser posat al dia de les activitats que la CIA 

volia dur a terme amb l’art nord-americà sota la direcció d’Allen Dulles i Tom Braden, 

figures destacades dels serveis secrets. La institució destacada va ser el MoMA ja que 

era la institució més connectada als plans governamentals de la guerra freda. El museu 

sobretot es va centrar en organitzar exposicions itinerants de l’Expressionisme Abstracte 

perquè anessin recorrent Europa: 

[…] it was the MoMA, N.Y., who sent The New American Painting abroad to tour 

Europe in 1958, and brought it home as the Triumph of American Painting, as the most 

up to the moment movement in its internacional history of modern art. Maybe we can talk 

of Abstract Expressionism’s belonging in terms of how the MoMA, N.Y., created a 

tradition for modern art and situated Abstract Expressionism within that tradition at the 
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moment when the fraction of the U.S. ruling class which owned the museum made its 

move to win and secure hegemony in a world market more or less of its own devising.
72

 

En els plans de la CIA hi col·laboraren moltes persones que treballaven a les 

institucions americanes, ja fos en museus com en altres organismes del govern. Un 

exemple és el cas de Porter McCray, director del Departament d’Exposicions Itinerants 

del MoMA, que va agafar una excedència per incorporar-se a la secció cultural del Pla 

Marshall del Servei Exterior dels Estats Units. McCray va poder veure de primera mà el 

malestar de la crítica de París i va intervenir perquè el MoMA reconduís les relacions 

amb la capital francesa. Per aconseguir-ho, McCray va augmentar considerablement el 

préstec d’obres d’art del museu l’any 1955 i també va impulsar l’edició de publicacions 

del nou art provinents de Nord Amèrica. Però aquest fet no volia dir que les exposicions 

fossin propaganda del govern nord-americà, tal com exposava Waldo Rasmussen, 

ajudant de McCray:  

El interés fundamental del Programa Internacional era el arte, no la política, ni la 

propaganda. De hecho, era importante para un museo americano evitar insinuaciones de 

propaganda cultural, y por esa razón no siempre era bueno tener relaciones con las 

embajadas americanas o con personas del gobierno americano, porque eso podría indicar 

que las exposiciones tenía la propaganda como fin, algo que no era cierto.
73

 

De totes maneres, Frances Stonor en el seu llibre «La CIA y la guerra fría cultural» 

afirma que en realitat el Museu d’Art Modern sí que va fer publicitat dels Estats Units, 

al cap i a la fi, la política s’emprava per a introduir el nou art a Europa. Un exemple és 

el que va succeir amb l’exposició Doce pintores y escultores americanos 

contemporáneos que es va exposar al Museu d’Art Modern de París on el seu director, 

Jean Cassou, va fer lloc a l’exposició americana a inicis del 1953, quan el museu ja 

tenia el calendari d’exposicions cobert fins a la primavera de 1954. El MoMA no va ser 

l’únic museu que va cedir obres perquè fossin exposades a Europa. Moltes de les teles 

del Museu Whitney de Nova York també van ser exposades arreu del món. John Jock 

Hay, amic de Rockefeller i membre de la família Whitney, va ajudar a la CIA en 

aquesta expansió cap a l’exterior.  

El president Eisenhower en alguns discursos havia transmès la necessitat dels artistes 

a expressar-se lliurement, idees que presentava en contraposició a la tirania dels 
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totalitarismes. Per tal que el discurs d’Eisenhower no fou demagògic, George Kennan 

fou contractat per tal de millorar la imatge que es tenia envers l’art ja que semblava que 

era acceptat només per la seva contraposició al comunisme. El mateix Kennan deia: 

Tenemos... que demostrar al mundo que tenemos una vida cultural y que nos importa en 

cierta medida. Que nos importa lo suficiente, en realidad, como para darle apoyo, aquí en 

casa, y para hacer que se enriquezca poniéndose en contacto con actividades análogas en 

otros lugares
74

 

Els artistes deien que no es veien polititzats, tot i que Serge Guilabut exposa: “La 

vanguardia se hizo una imagen a medida, coherente, reconocible y vendible, que 

reflejaba con la suficiente exactitud los objetivos y aspiraciones de la nueva 

Norteamérica liberal, una poderosa fuerza en la escena internacional”
75

. Tant a la crítica 

com als pintors que s’estaven consolidant –coneguessin o no la participació de la CIA– 

els interessava que el liberalisme triomfés ja que també significava el seu auge. El nou 

art modern va ser encaixat en aquella imatge que es volia transmetre dels Estats Units, 

un model de vida conegut com American Way of Life. 

Anys després coneixem l’entramat que els serveis secrets nord-americans van dur a 

terme per tal d’expandir l’Expressionisme Abstracte arreu d’Europa. Canvis en la 

manera de coordinar un museus, les relacions de cara a l’exterior, la visió de futur de 

certs treballadors a l’hora de cedir obres i exposicions, tot va construir una maquinària 

que va introduir als Estats Units al continent europeu.  

 

L’AMERI CAN  WA Y  

El Pla Marshall havia de reactivar econòmicament a Europa, tot i que certs sectors 

tenien por que els Estats Units tornés a patir una crisi econòmica a causa del descens de 

la producció de béns que es fabricaven i venien a Europa durant la Segona Guerra 

Mundial.  

Certainly U.S. capital was facing a grave situation in 1945-6 precisely because its level of 

economic production was so high that the war-devastated world did not have the requisite 

markets to absorb its products. This paradox, the contradiction of overproduction, is of 

course a problem that is largely endemic to an economic system predicated on commodity 

production, as opposed to one that depends on the production of use-value for local 
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needs. Hence, the Truman Doctrine, the Marshall Plan, and the consequent cold-war 

ambience were all structurally necessary for acquiring access to overseas markets, so as 

to avert U.S. economic stagnation.
76

 

De totes maneres, el Pla Marshall també era un crit al patriotisme que expandiria el 

nou model de vida americà, a poc a poc aquest model es va veure tan recolzat que no 

tolerava cap mena de crítica, i si aquesta es feia, se la considerava una visió a favor del 

comunisme
77

. Existien diverses idees sobre com havia de ser el nou estil de vida de la 

societat americana, visió que s’estendria amb la Guerra Freda cultural iniciada pels 

americans. Isidor Feinstein Stone és l’autor de The Myths that Menace America’s 

Future (1962)
78

; el llibre explica cinc accions que els Estats Units van dur a terme per 

expandir l’American Way. El primer pas fou la manipulació de la història per tal de 

justificar l’odi cap als valors soviètics malvats i subversius: “Comunists are some 

supernatural breed of men, led by diabolic master-minds in that distant Kremlin, 

engaged in a satanic conspiracy to take over the world and enslave all mankind”
79

. Un 

cop introduïdes les idees d’allò bo i correcte contra l’incorrecte i el mal, calia adoptar un 

posicionament entre dues opcions homogeneïtzades en liberalisme i comunisme. La 

gran majoria dels americans tendiren a la primera.  

La segona acció té relació amb el concepte de bé públic i de bé privat. Aquells 

sectors o empreses que invertiren en tot allò que el govern nord-americà tenia algun 

control, esdevingueren a poc a poc sectors privats, acabant amb les institucions 

públiques, idea més pròpia al comunisme que no al liberalisme. La idea d’una empresa 

lliure es veia vinculada amb una economia individual, privada i competitiva. 

La tercera acció guardava relació amb la individualitat. Aquesta idea ja havia estat 

introduïda a gran escala, però el liberalisme també va voler impulsar la llibertat de cada 

ciutadà: com més lliure era el ciutadà,  de més drets gaudia. Els nous valors americans 

es regien per allò que era totalment contrari al comunisme i que va conduir als nord-

americans cap a un capitalisme i consumisme salvatge.  
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La quarta tracta sobre la seguretat nacional. Aquesta era una gran preocupació pel 

govern i per la societat, ja que després de la bomba atòmica, la ciència i l’ésser humà 

havien demostrat que podien acabar amb el món. L’energia nuclear que havia de 

protegir la societat va acabar sent l’arma letal de la humanitat. Estats Units estava 

preparat per combatre l’enemic, i garantir la seguretat nacional.  

La cinquena acció va ser la creació d’un mite envers el futur: sobre com els nord-

americans guanyarien la guerra al diable personificat en el comunisme. Aquesta idea va 

ser difosa a través de revistes i diaris, i de Hollywood que va centrar la seva campanya 

en una producció massiva de pel·lícules de ciència ficció:  

the “strange” scenario for standard science fiction has frequently been analogous to the 

official discourse about the nature of U.S. foreign policy since the Second World War. 

[...] the extraordinary ethical and intellectual simplifications intrinsic to much science-

fiction entertainment have also been presented to the same public in another (albeit hardly 

entertaining) guise-namely, as a “historical” account of how the United States is 

ominously threatened by foreign powers.
80

 

Aquestes cinc accions van modificar la visió interna i externa dels Estats Units, i 

alhora van crear una nova societat hostil al comunisme. Un cop inculcades aquestes 

idees en la societat –la cultura del cinema, de l’art, de la música, de la manera de vestir– 

nord americana es van exterioritzar cap a Europa. Es va donar un canvi en la cultura 

juvenil que guardava diverses peculiaritats: vivien al límit la joventut perquè als trenta 

la vida queia en picat; un alt nivell adquisitiu potenciava el consumisme dels joves; 

l’avenç de les noves tecnologies –que també es relacionava amb el consumisme– les 

modes que s’instauraven:  

[...] de la nueva cultura juvenil en las sociedades urbanas fue su asombrosa 

internacionalización. Los tejanos y el rock se convirtieron en las marcas de la juventud 

«moderna», de las minorías destinadas a convertirse en mayorías en todos los países en 

donde se los toleraba e incluso en algunos donde no, como en la URSS a partir de los 

años sesenta.
81

 

En aquest ambient l’Expressionisme Abstracte va començar a consolidar un discurs 

que responia a aquest nou estil de vida i guardava relació amb el liberalisme. Però, qui 

va donar forma aquest discurs? Els artistes americans o la crítica? O es va impulsar el 

canvi des del govern? El govern nord-americà va utilitzar l’Expressionisme Abstracte 
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per dur a terme una revolució social des de l’ombra com bé afirma Meyer Schapiro, 

l’action painting va esdevenir els substitut del mite de la revolució social americana
82

. 

Això volia dir, que la revolució en l’art havia arraconat el que podria haver estat una 

revolució social. La societat es va deixar influenciar per les pel·lícules, la televisió, etc. 

Feia temps que la visió americana de l’Oest semblava tenir èxit, a Jackson Pollock se’l 

va vendre amb imatge de cowboy, simplement per haver nascut en aquesta regió dels 

Estats Units: 

[...] the paintings of Abstract Expressionism –which arose partly as an assimilation of 

non-Western cultural traditions and as a repudiation of commodity production in the 

United States– would indeed sometimes become quite precious commodities exalting the 

American Way; yet they would also remain many other, often contradictory, things as 

well, at least some of which rendered this process of commodification fundamentally 

unstable and never uncontested.
83

 

El liberalisme va portar a Europa l’arribada de productes com Coca-Cola o 

pel·lícules de Hollywood consumides entre la societat europea a un preu baix per tal de 

fonamentar un consumisme dels productes nord-americans. Aquests productes eren 

símbols, alhora, del consumisme i de l’anticomunisme.  

Apart de productes de consum, un dels elements que els nord-americans explotaren 

per exterioritzar el seu American Way of Life va ser l’expansió del jazz. Aquest estil de 

música havia estat molt arrelat en terres franceses, estil que donà pas al bebop. Al febrer 

de 1948 l’enfant terrible del bebop, Dizzy Gillespie, va actuar a França. I és que “La 

aparición en el panorama internacional de Leontyne Price, Dizzy Gillespie, Marian 

Anderson, William Warfield, la Martha Graham Dance Troupe, y multitud de otros 

artistas negros y de otras razas durante este período formaba parte de este programa de 

«exportación» secretamente supervisado.”
84

  

Però, per què va ser l’Expressionisme Abstracte l’art triat per a representar Amèrica 

si molts dels artistes d’avantguarda es trobaven a Nova York? Per què un art nou? Per 

què consumir-lo? 

 

 

                                                 
82

 Craven, David (1999): Abstract Expressionism as Cultural Critique: dissent during the McCarthy 

period. (Cambridge: Cambrigde University). p. 132. 
83

 Íbid.: p. 140-141. 
84

 Stonor Saunders, Francis (2001): La CIA y la guerra fría cultural. (Madrid: Editorial Debate). p. 406. 



31 

 

PER Q UÈ L ’EX PR ESSIO N IS ME ABST R ACT E? 

Chaos / absolute lack of harmony / complete lack 

of structural organization / total absence of 

technique, however rudimentary / once again, 

chaos.
85

  

                                                      Bruno Alfieri 

Un dels objectius dels serveis d’intel·ligència americans era l’expansió de l’art nord-

americà, com bé admetia Donald Jameson que va treballar per a la CIA en aquells anys: 

“El expresionismo abstracto, yo díria que somos justamente nosotros en la CIA los que 

lo inventamos”
86

. Jameson afirma que ningú sap què hauria passat amb l’art nord-

americà si no hi hagués intervingut la CIA. Segurament l’Expressionisme Abstracte 

hauria continuat desenvolupant-se gràcies a les injeccions econòmiques com les del 

New Deal i posteriors com, per exemple, els contractes de Peggy Guggenheim. La CIA 

va aconseguir que l’Expressionisme Abstracte fos capaç de transmetre idees directament 

relacionades amb la imatge que s’estava venent de la societat americana: 

It was an America, in short, that was moving out of tragedy toward magical years of 

inventiveness and creativity, dreams and passions, existential angst and political 

disillusion, while there was a growing belief in the utopia of nonviolence and 

communication, of freedom for all.
87

 

L’art nord-americà estava ple d’idees que mostraven una realitat ideal i utòpica i que 

es contraposaven als clixés desenvolupats a la ciutat de París. Tal i com diu Serge 

Guilbaut: “Aquesta lluita de clixés fa molt de temps que funciona, i tot i que sembli 

estrany, encara és vigent avui. La força, la violència i la vehemència de les obres nord-

americanes continuen contraposant-se amb força a les petites, precioses i dèbils pintures 

franceses.”
88

  

La CIA va aconseguir: la venta exterior de l’art novaiorquès; la difusió d’unes 

característiques innovadores i trencadores de l’art americà; i la llibertat de l’artista 

(també sentit de l’espectador) d’individualitat dins un col·lectiu. Aquests aspectes eren 

assimilats i acceptats per la societat ja que com bé explica Guilbaut:  
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El público recibió su educación artística mediante exposiciones patrocinadas por el 

gobierno y mediante las obras reproducidas en la revista Life. […] El propósito de los 

esfuerzos del gobierno en este periodo era estimular el consumo masivo de obras de arte 

por una nueva audiencia, creando así un mercado privado para el arte y resolviendo el 

problema creado por la enorme producción artística norteamericana
89

 

Un cop s’havia aconseguit instaurar l’art a Europa, es va transmetre la idea que els 

soviètics encara podien recórrer a la bomba atòmica per guanyar la guerra. La imatge de 

Pollock era l’artefacte cultural perfecte, aquell home pertorbat i afectat per la caiguda de 

la bomba atòmica llançada pels Estats Units l’agost de 1945, moment històric que va 

marcar a l’artista. A més, s’adonaren que aquell art que cada cop responia més a 

l’abstracció abandonava el realisme social del que provenia; i és que l’art novaiorquès 

s’havia inspirat en un primer moment en els murals d’artistes mexicans i en els indis 

americans, sobretot en el cas de Pollock. Jameson explica que els quadres del realisme 

social semblaven encara més rígids del que ja eren quan s’exposaven al costat d’un dels 

drippings de Pollock.
90

 La crítica va ser l’encarregada de forjar el nou moviment batejat 

com a Expressionisme Abstracte que segons Michael Leja unia als artistes a través del 

significat de la seva obra. Malgrat els estils fossin diferents, Leja sosté que els 

expressionistes abstractes estaven units per les idees polítiques, socials i econòmiques. 

Com bé diu: “[...] the New York avant-garde as a group of artist who responded in 

unison, by developing their art along common lines, to the political, social, and 

economic forces shaping their historical situation. The avant-garde was that gruping of 

artists whose adaptations to these forces best matched, by coincidence or design, the 

needs of the liberal bourgeois elite claiming American cultural supremacy in Europe.”
91

  

Es va promocionar l’Expressionisme Abstracte cap a Europa a través de la revista 

Life, de la filmació que Hans Namuth va fer a Pollock, o la fotografia per mostrar 

l’entorn dels artistes. És gràcies a aquestes imatges que sabem els indrets on aquests 

artistes pintaven. També van fotografiar l’estudi de Pollock; Caroline A. Jones explica 

que anteriorment Matisse ja havia fet fotografiar el seu estudi, en un intent de mostrar la 

seva realitat: 
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The studio figured […] by signifying, variously and often simultaneously: solitary retreat 

from the demands of society, sanctuary for private creation, metaphor for the individual 

artist, metonym for his psyche (storehouse of images and site of encounters with the 

unconscious), and invisible arena for the ‘action painting’ destined to become public 

statement of the quintessentially private act.
92

 

Els objectius també es van assolir gràcies a la crítica, a la que li era senzill reconduir 

idees, elaborar crítiques i opinions per a la societat. El mateix Barnett Newman 

exposava: “Harold Rosenberg challenged me to explain what one of my paintings could 

possibly mean to the world. My answer was that if he and others could read it properly 

it would mean the end of all state capitalism and totalitarism”
93

. Newman no compartia 

l’opinió de la crítica novaiorquesa, creia que es donava una lectura focalitzada en els 

interessos del govern nord-americà i en allò que els interessava que es llegís en les teles.   

Es podria dir que els Americans es veieren els nous amos del món un cop dut a terme 

el seu entramat per aconseguir l’hegemonia cultural: “Americans thought that they had 

already developed the best society in the world.”
94

 Els serveis secrets ja havien fet la 

seva feina. La imatge del pintor Jackson Pollock ja havia estat elaborada i venuda arreu 

del món com el nou símbol dels Estats Units. 
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JACKSON POLLOCK  I L’ÚS DE L’EXPRESSIONISME 

ABSTRACTE.  

JACKSON POLLOCK :  EL VERTADER AMERICÀ  

Known during his brief lifetime, which ended 

abruptly at forty-four, as an existentialist 

“cowboy”, a maverick from the heart of the 

historic Wild American West, Cody, Wyoming, 

and attacked as an iconoclastic “Jack the Dripper” 

who turned art on its head, Pollock is an artist 

whose legend and artistic stature have steadily 

grown. 

                                                         Sam Hunter
95

 

Jackson Pollock fou un dels pintors més destacats en tot aquest procés per portar 

l’Expressionisme Abstracte al punt àlgid. Tal com el descriu Budd Hopknis
96

, el pintor 

de Cody guardava unes característiques que responien a la realitat, però altres van ser 

construïdes pels crítics que feien de Pollock l’home ideal per a representar aquella 

Amèrica de la bomba atòmica que iniciava una nova recerca de llibertat.  

Pollock reunía todas las condiciones. Nacido en un rancho de ovejas de Cody, Wyoming, 

entró en el panorama neoyorquino como un vaquero –hablando a voz en grito, bebiendo 

como un cosaco, abriéndose paso a balazos desde el salvaje Oeste–. Por supuesto, este era 

un pasado mítico. Pollock jamás había montado a caballo, y había salido de Wyoming 

cuando era pequeño. Pero la imagen era tan conveniente, tan americana, que todos 

creyeron en ella. En una ocasión, Willem de Kooning contó que había soñado que 

Pollock entraba en un bar abriendo de un golpe la puerta, como un vaquero de cine y 

gritando «¡Pinto mejor que nadie!» Tenía la energía de Marlon Brando, la inquietante 

rebeldía de James Dean.
97

 

Podria ser que Jackson Pollock tan sols fos una imatge? Gràcies a biografies, 

testimonis i estudis que Pollock va ser una imatge: el noi de l’oest, el borratxo, el 

salvatge i el pintor. 

EL NOI  DE L ’OES T ,  EL  COWBO Y  

Jackson Pollock va néixer a Cody, en una família de molts germans. Sempre va ser un 

nen molt lligat a la seva mare, una dona de poc afecte, mancança que marcaria el futur 

de Pollock com a persona. Va ser la crítica qui va donar un rol de gènere a la pintura de 
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Pollock. El noi que havia nascut a l’oest mostrava una masculinitat dura, però alhora es 

veia molt marcat per la figura femenina
98

: 

To reduce Pollock’s paintings to being “masculine” or “malelike”, for example, is to 

overlook the densely mediating role of artistic languages and to essentialize these 

paintings both by means of a mechanical recourse to biography and by means of gender 

roles that were hardly “natural” or even stable.
99

 

En el rol masculí, l’home tenia la figura del cap de família, mentre que la dona era 

aquella que havia d’encarregar-se de les tasques domèstiques i de la cura dels fills. 

Aquesta va ser una visió venuda i transmesa en certs moments a través de la obra de 

Pollock. (Fig. 3). De totes maneres aquesta masculinització, atribuïda arbitràriament a 

Pollock, se li atorgava tan sols pel seu indret de naixement i pels seus comportaments 

salvatges. En una ocasió, en una de les entrevistes amb l’artista, li preguntaren: 

¿Ha afectado a su obra el hecho de proceder del Oeste estadounidense? 

Siempre me han impresionado mucho las cualidades plásticas del arte indio americano. 

Los indios tienen el auténtico enfoque de un pintor, tanto en su capacidad para elegir las 

imágenes adecuadas como en su captación de aquello que constituye un tema pictórico. 

Su colorido es esencialmente occidental, y su visión posee la universalidad básica de todo 

arte verdadero. Algunas personas encuentran una parte de mis cuadros referencias al arte 

indio. No han sido intencionadas, probablemente obedecían a recuerdos y entusiasmos de 

la primera juventud.
100

 

Pollock relaciona la seva obra amb la fascinació que sent pels indis americans però 

que en cap moment parla de la imatge del cowboy o del ranxo. El joc de la imatge 

construïda al voltant de Jackson Pollock es va plasmar molt acertadament en el 

reportatge de la revista Life que va acompanyada d’una fotografia del pintor amb una 

posició decidida davant del seu quadre Summertime (Fig. 4). 

Jackson Pollock, el pintor de Cody, no era la imatge de l’home de l’oest, el cowboy, 

que la gent es podia imaginar. Pollock mai va actuar com a tal, la seva aparença i 

manera d’expressió dura en moltes ocasions guardava més relació amb els seus 

problemes amb el alcohol. 
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EL BO RR AT XO  

Se sabia que Jackson Pollock tenia problemes amb l’alcohol. Pollock havia vist durant 

la seva infantesa com alguns familiars tenien problemes amb la beguda. Tot i així, 

Pollock va deixar l’alcohol en diverses ocasions. Thomas Hart Benton, el seu mestre als 

voltants de 1933 recordava: “Sin alcohol era muy tranquilo […]. No hosco, 

simplemente tranquilo. Nos agradaba.”
101

 Malauradament, la seva addició va augmentar 

fins a tal punt que en un ocasió el van haver d’ingressar al New York Hospital. 

L’alcohol el va portar a diversos psicòlegs i psicoanalistes, un d’ells fou Joseph 

Henderson, qui havia estudiat a Gustav Jung i la seva teoria dels arquetips, i va introduir 

aquests coneixements en el tractament de Pollock. Finalment la teràpia va ser un fracàs 

però, paradoxalment, un gran triomf artístic ja que Henderson empenyia a Pollock a 

pintar. Era l’any 1938. Hauria sigut Pollock el gran pintor sense aquesta teràpia que el 

va dur a la introspecció? I és que al fi i al cap, tal i com diu Stonor Saunders: “Extático, 

libre, avivado por el alcohol, el arte moderno en las manos de Pollock era una especie 

de delirium tremens.”
102

 

Són moltes les situacions en què es recorda a Jackson Pollock borratxo; Lee Krasner, 

qui seria la seva dona anys després, el controlava per tal que en els moments d’ebrietat 

no perjudiqués la seva carrera artística. En l’estrena de la seva primera exposició en 

solitari, el 8 de novembre de 1943 es diu que mentre Pollock es trobava enmig de la sala 

saludant nerviós a totes aquelles persones que Guggenheim i Sweeney li presentaven, 

Krasner: “[…] no se dejaba engañar por las apariencias. Se quedó de guardia en la mesa 

que había junto a la puerta, contestando preguntas, repartiendo catálogos y mirando a 

Jackson «sesenta veces por minuto». Ella sabía que estaba borracho.”
103

 Un altre 

exemple va ser a la festa de Connolly en què Peggy Guggenheim va estrenar el seu nou 

apartament, dia en què Jackson Pollock va tornar a beure. Pollock havia pintat un mural 

(Fig. 1) a encàrrec de Guggenheim que havia de decorar el rebedor de la casa, però quan 

Pollock va arribar per a col·locar l’obra es va adonar que li sobraven trenta centímetres 

de tela. Diuen que enfurismat va buscar alcohol per tota la casa i es va emborratxar. 

Marcel Duchamp va ajudar a Pollock a retallar la seva obra i un cop la van haver penjat, 

Pollock va pujar a la sala dels convidats on tothom estava reunit i es va pixar en la 
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xemeneia de marbre. La imatge de Jackson Pollock recaient en la beguda fou una 

imatge que es va repetir en moltes ocasions al llarg de la seva vida. Peter Busa recorda: 

“Cada vez que dejaba de beber, yo pensaba que se había curado y siempre le felicitaba. 

Él decía «Sí, ya no me hace falta eso.» Y luego, le veía otra vez tan mal como 

siempre.”
104

 

Lee Krasner va comprar una petita casa a Long Island, un lloc tranquil i apartat de 

Nova York que aportava la calma necessària a Pollock per a treballar. Aquell indret 

portaren a Pollock als millors anys de la seva vida professional com a pintor, fou durant 

aquests temps en què els drippings sortiren a la llum i Pollock va començar a ser valorat 

com a artista. L’alcohol no va ser present en aquesta etapa.  

Malauradament aquesta font d’inspiració no va perdurar i amb la davallada de la seva 

obra a principis dels anys 50 va comportar el retorn a l’alcohol. Aquesta addicció fou la 

que el duria a la mort, una nit de 1956 quan el seu cotxe es va estavellar contra una roca 

després de sortir de la carretera. Jackson Pollock anava completament borratxo en el 

moment en què havia agafat el cotxe acompanyat de Ruth Kligman
105

 i una amiga de 

Kligman. 

En els moments més importants en la trajectòria de Pollock, sobretot un cop va 

començar a pintar els drippings, l’alcohol no hi tenia presència. De totes maneres, 

sempre s’ha acompanyat la imatge de Pollock com el borratxo que esquitxava.  

 
JACKSO N POLLO CK ,  EL SALV AT GE     

Apart de la imatge del cowboy i del borratxo, a Jackson Pollock se li atribuïa la imatge 

del salvatge. Alguns, com el terapeuta Henderson, creien que moltes de les actuacions 

del pintor eren causades per la manca d’estima rebuda durant la infantesa, problema del 

que se’n derivava la colera: 

Cuando no andaba por la calle borracho o atacando a rivales, Jackson se pasaba los días 

recuperándose en su estudio, como hacía siempre, sentado con la cabeza entre las manos 
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inmóvil, horas y horas. El estado esquizofrénico que había descrito Henderson se 

expresaba cada vez en un drama binario de «depresión y entusiasmo».
106

 

Jackson Pollock mostrava una imatge d’home incivilitzat, durant les hores de 

dedicació a la violència i a l’alcohol Pollock buscava d’establir un diàleg amb la tela 

sobre l’home i l’alienació d’ell mateix com a persona
107

. Però Pollock dialogava a través 

de diversos mites com era el cas de la sexualitat dels animals, els tòtems dels indis 

americans i les llegendes de Grècia i Roma.
108

 Aquestes temàtiques també influïren en 

l’estil de Pollock, com és el cas de col·locar la tela al terra o la tècnica de l’automatisme 

surrealista.
109

 

A causa del seu estil, Jackson Pollock va ser anomenat Jackson the Dripper
110

, tal 

com va escriure James Johnson Sweeney, en la breu introducció al catàleg de 

l’exposició de Pollock: “El talento de Pollock es volcánico. Tiene fuego. Es 

impredecible. Es indisciplinado. Se derrama en una prodigalidad mineral aún no 

cristalizada. Es generoso, explosivo, desordenado.”
111

 A partir d’aquí, els crítics 

aprofitaren l’avinentesa per a mostrar aquell pintor salvatge i obscur, uns dimonis que 

acabarien sortint en la seva obra. Tal i com va escriure Edward Allen Jewell al diari 

Times: “La mayoría de las abstracciones son grandes y casi todas de un romanticismo 

extravagante, por no decir salvaje [...]. Hay obscurantismo, sin duda, aunque puede 

resolverse y aclararse en la evolución del artista.”
112

 Es va crear una imatge complexa 

de Pollock, aquell artista que havia viscut les dues guerres i que convivia amb la seva 

angoixa i la de la caiguda de la bomba atòmica.  

 

L’ARTI STA DES PR ÉS DE L A BO MBA ATÒ MI CA  

La bomba atòmica no només va afectar als artistes i intel·lectuals, sinó que va tenir un 

gran efecte en tota la societat. L’esdeveniment es va veure com la fi de la humanitat, 

                                                 
106

 Jachec,  Nancy (2011):  Jackson  Pollock.  Obras.  Escritos.  Entrevistas.  (Barcelona: Ediciones 

Polígrafa). p. 305.  
107

 Guilbaut, Serge (2007), De cómo Nueva York robó la idea de arte moderno. (Valencia: Tirant Lo 

Blanch). p. 297. 
108

 Irving Sandler (1993) «Abstract Expressionism: The Noise of Traffic on the Way to Walden Pond» 

American Art in the 20
th

 Century: Painting and Sculpture 1913 – 1993. London: Royal Academy of Arts. 

p. 80. 
109

 Íbid.: p. 80. 
110

 Nom introduït per la revista Time l’any 1956. De totes maneres el nom remet a la idea de Jack the 

ripper que ens mostra la imatge del Pollock salvatge que tenia en ment la societat americana.  
111

 Naifeh, Steven; White Smith Gregory (1991): Jackson Pollock. Una saga estadounidense. (Barcelona: 

Circe). p. 390. 
112

 Íbid.: p. 392. 



39 

 

què seria capaç de fer l’home després de la massacra? Charles Walter  Clarke, metge 

que va reflexionar sobre la societat després de 1945, va concluir que el sistema familiar 

i de valors nord-americà estava en perill. Clarke temia una greu pertorbació del sistema 

familiar basada en la promiscuïtat que els joves començarien a desenvolupar.
113

 Serge 

Guilbaut explica que després de la bomba atòmica va ser com si l’angoixa primordial 

esdevingués el punt de partida essencial per a la humanitat.
114

 L’artista intentava 

projectar les seves angoixes en un intent d’alliberació per tal d’escapar del moment que 

s’estava vivint.
115

 Les reflexions dels artistes, en diverses ocasions no eren enteses per 

un ampli sector de la societat i, per tant, era més difícil que la societat entengués aquell 

nou art. La incomprensió en el cas de Pollock, tal com exposen Naifeh i White Smith, 

feia que Pollock exterioritzés la seva angoixa en atacs còlera.  

En una entrevista li preguntaren a Pollock què respondria a algú que no entengués el 

seu art, com li explicaria o el defensaria? Ell simplement va respondre que era un art 

diferent, que demanava una visió sense formes, simplement mirar, sense necessitat 

d’idees preconcebudes: 

Supongo que cada vez que se le acerca un profano, le pregunta cómo debe mirar un 

cuadro de Pollock o, de hecho, cualquier otra pintura moderna. ¿Qué tiene uno que 

buscar, cómo se aprende a apreciar el arte de la modernidad? 

Pienso que no se trata de buscar nada, sino de observar pasivamente… e intentar percibir 

lo que el cuadro tiene que ofrecer, sin introducir nunca un tema o una idea preconcebida 

de lo que supuestamente habría que buscar.
116

 

Però, des d’un punt de vista diferent, el crític Macdonald opinava que la societat 

estava buscant una humanització de la bomba, com aquell esdeveniment que havia 

succeït a causa de la mateixa espècie humana i que ara s’havia de conviure amb ella. Els 

esdeveniments havien portat a la invenció de la bomba, com si fos un element més de la 

societat americana: “La bomba es el producto lógico de la sociedad que hemos creado. 

Es una expresión tan sencilla, normal y espontánea de la forma de vida norteamericana 
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como las máquinas de hacer cubitos, los banana splits y los coches de cambio 

automático.”
117

 

Pollock no debatia sobre temes com l’angoixa, o el futur després de la bomba, sinó 

que evocava totes aquestes idees en les seves teles, explosions de color i sentiment que 

tan sols es podien comprendre a través del sentit de la vista.  

 
POLLO CK ,  L ’EX PR ESSIO NIST A ABSTR ACT E  

Tal com va dir Willem de Kooning  “Pollock broke the ice”
118

 ja que havia reinventat 

l’art i gaudia del recolzament de la crítica (un àmbit molt recent als Estats Units). I és 

que Pollock havia entès les necessitats del nou art i les havia plasmat en la tela. 

Malauradament per a desenvolupar aquest art, Pollock va haver de conviure amb una 

vida complexa: alcohòlic, sovint era desagradable, alguns dirien que en ocasions gairebé 

demoníac.
119

 Abans d’assolir la fama, Pollock va passar gana i penúria. Viure a Nova 

York del 1946 era una vida basada en la supervivència, molts dels artistes malvivien 

mentre buscaven un nou estil per expressar la seva angoixa i el sentit de la seva 

existència. Dos anys més tard, un cop el Pla Marshall es va posar en marxa, Pollock va 

viure en una Amèrica en auge: “Era la suya una Norteamérica joven, fuerte, aventurera, 

exuberante y abierta al mundo. La obra de Pollock encajaba con la imagen que los 

liberales ilustrados se habían formado de su país.”
120

 Jackson Pollock tenia alguna cosa 

que el feia irrepetible, tal com va dir Sweeney en una de les seves crítiques: “Entre los 

pintores jóvenes, Jackson Pollock es una promesa desacostumbrada por su exuberancia, 

su independencia y su sensibilidad autóctona. Si continúa explotando estas cualidades 

con el coraje y la conciencia que ha demostrado hasta ahora, la promesa se hará 

realidad.”
121

 Pollock contenia tota la pintura que l’havia influenciat anteriorment: la 

seva admiració per artistes com Picasso, els anys d’estudiant amb Thomas Hart Benton, 

etc. El pintor sempre va expressar una admiració per antecessors com Picasso:  
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Utilizando como modelos los bocetos preparatorios de Picasso para Guernica, Jackson 

empezó a hacer dibujos que crean, por primera vez una realidad propia, en vez de 

debatirse con la más familiar. Son obras seguras, líricas, expresivas, en las que la líneas 

serpean y rizan, se ensanchan y se estrechan con seguridad casi imparable.
122

 

Lee Krasner explica que el primer cop que va veure un Pollock va sentir la presència 

d’una força viva que mai abans havia experimentat, aquesta energia va ser la que va dur 

a Krasner a ajudar a Pollock. Krasner va aconseguir que Pollock esdevingués un pintor 

cabdal durant la segona dècada dels anys 40. 

Es imposible saber exactamente qué acontecimientos, en qué combinación, llevaron a 

Jackson de la reafirmación tibia de estilos anteriores a 1945 y 1946 a las imágenes 

«goteadas» asombrosamente originales que empezaron a aparecer sólo seis meses 

después. No hay duda que el apoyo de Lee propició un grado de estabilidad psicológica y 

de satisfacción sexual que le permitió concentrarse en el trabajo.
123

 

En aquests anys coincideix el seu millor moment personal: el trasllat a Springs i 

l’evolució de la seva pintura. En una de les entrevistes, Pollock explicava les tècniques 

que emprava a l’hora de pintar:  

Me alejo cada vez más de las herramientas comunes del pintor, como el caballete, la 

paleta, los pinceles, etcétera. Prefiero los palos, las espátulas, los cuchillos y las 

salpicaduras de pintura líquida, o bien un denso empaste con la adición de arena, vidrio 

molido y otros materiales extraños.
124

 

Però hi havia alguna cosa més enllà, un estat que experimentava en el moment de pintar. Un 

quadre de Pollock es caracteritzava, des d’una visió més tradicional, per: el caos, la 

manca absoluta d’harmonia, la falta total d’organització estructural, l’absència completa 

de tècnica, inclòs rudimentària, i el caos altre vegada. Però: què havia de tenir un 

Pollock?  

De sobte, Pollock troba la manera –penso que tota la pressió dels reportatges de premsa 

sobre l’explosió de Bikini– per continuar, com Fautrier, la tasca de pintar la història i la 

realitat moderna, com també el lloc que hi ocupa l’individu. [algunes pintures de Pollock] 

s’han d’entendre com una reflexió sobre la representació de la vida moderna arran 

d’aquestes noves i difícils circumstàncies, en un moment en què, per a molts artistes, 

aquestes condicions semblaven tan funestes que no n’hi havia prou amb les simples 

solucions estètiques del passat per copsar la modernitat. Aquesta qüestió continuava sent 

un dels problemes clau dels artistes moderns: ¿com es podia continuar pintant quan totes 
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les il·lusions havien estat doblegades per la història o la teoria? Pollock, com a pintor 

modern, havia de registrar aquest nou món, un món enfrontat a perills de gran 

transcedència, fins i tot a la total aniquilació.
125

 

La visió de Jackson Pollock ha anat canviant amb el pas del temps. Els crítics foren 

els principals creadors de les imatges atribuïdes al pintor, sobretot per Clement 

Greenberg. Hi ha una fotografia curiosa del crític que ens recorda a la imatge buscada 

per a Pollock: la d’un home amb molta presència (Fig. 5). I davant de dues imatges tan 

semblants, sorgeix el dubte de Greenberg és Pollock, o Pollock és Greenberg? Qui va 

ser l’artífex de qui?  

Jackson Pollock segurament va ser un home pertorbat, però el que els crítics mai van 

mostrar va ser el Pollock més humà. Actualment, la revista Life té publicades a la seva 

pàgina web unes fotografies del pintor que no havien vist la llum fins fa poc, fotografies 

que mostren a Jackson Pollock com qualsevol altre ciutadà americà (Fig. 6). 

A poc a poc les societats han tendit cap a la construcció d’estereotips i d’imatges de 

personatges. La mort de Jackson Pollock va mitificar encara més la imatge del pintor 

borratxo que esquitxava teles. Durant els anys 50, Pollock va distanciar-se dels quadres 

que havia fet durant la dècada anterior, però no aconseguia trobar aquella força que hi 

ha en el Number 1. Qui sap si Pollock hauria quedat en l’oblit si no hagués mort l’11 

d’agost de 1956.  
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CONCLUSIONS 

Jackson Pollock: geni o icona de la nova Nord Amèrica de la segona meitat del segle 

XX? Aquesta és una de les preguntes que un es pot plantejar al principi d’aquest treball, 

però arribats a aquest punt es palesa la utilització de la imatge de Pollock per dur 

l’Expressionisme Abstracte fins al punt àlgid de la seva trajectòria.  

La política, la història i la cultura es veuen foses en un mateix domini, i d’aquesta 

manera aquell que preval en l’àmbit de la política també acabarà prevalent en la història 

i en la cultura. Durant el període de la Guerra Freda, soviètics i nord-americans 

s’enfrontaren per assolir l’hegemonia mundial, un fet històric que va marcar les darreres 

dècades del segle XX fins a la caiguda del mur de Berlin.  

La nova visió de la cultura americana, no tan sols la pintura, sinó també la música i la 

literatura, va marcar els anys posteriors. Els Estats Units van desenvolupar una política 

en la que la llibertat nord-americana estava regida per interessos polítics. En aquest cas, 

interessava al govern nord-americà que l’Expressionisme Abstracte esdevingués un estil 

pioner, i ho van aconseguir traient l’hegemonia artística a Paris. L’Expressionisme 

Abstracte va canviar la idea del mercat de l’art cap a un nou consumisme basat en 

interessos econòmics o relacions d’interès. Molts museus adquirien un quadre d’algun 

artista nord-americà per una possible revalorització o per simple cortesia. Algunes 

d’aquestes idees encara perduren avui en dia ja que són els sectors econòmics qui més 

poder de decisió tenen i més intervenen en les institucions culturals. En l’actualitat són 

molts els bancs i caixes que financen les exposicions temporals; aquest és un fenomen 

que passejant pels museus de Barcelona es veu.  

Jackson Pollock simbolitza el canvi cap a una nova manera de pintar, una actitud 

experimental que va donar importància al procés de creació i que va marcar l’art 

posterior. L’atzar i l’expressió esdevenen fonamentals tant en els quadres de Pollock 

com en els dels seus successors com Cy Twombly, Sam Francis, que practicaran 

l’action painting. Paral·lelament trobem artistes com Mark Rothko, Barnett Newman, 

entre altres, que elaboren quadres meditatius, sense la intervenció de l’acció. Les 

diverses formes d’expressió acaben conduint l’art cap a una trivialitat exposada pel Pop 

Art d’Andy Warhol, un estil molt atraient per la societat.  
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L’Expressionisme Abstracte va acabar dividint la societat entre els que entenien  l’art 

contemporani i els que no. Aquesta és una visió que es mostra molt bé en el reportatge 

Who the fuck is Jackson Pollock? en el que s’explica com una dona es troba un quadre 

de Pollock en una vorera d’una carretera. En el procés en què intenta demostrar que el 

quadre va ser pintat per Pollock, molts intel·lectuals acaben exposant la idea: jo sóc un 

expert, ella no. L’opinió de l’expert esdevé cabdal en aquest procés, i avui en dia 

segueix sent la crítica la que classifica les obres que poden ser anomenades art i les que 

no.  

L’art ha esdevingut política i les institucions relacionades amb les arts són les que 

regeixen el consum cultural. I la darrera reflexió és: Quin valor hauria de prevaldre en 

l’art? L’ètica segurament, no els interessos econòmics, tot i que en més d’una ocasió 

ambdós es veuen fosos de nou en un mateix.  
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ANNEX 

IMATGES  

Figura 1 

  
Jackson Pollock, Mural (1943)
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Figura 2 

 
Fotografia ‘The Irascibles’ de Nina Leen  

per la revista Life (gener 1951)
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Figura 3 

 
Male and Female (1942-43)

128
 

Figura 4 

Article que la revista Life va dedicar el pintor en la seva primera aparició.
129 
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Figura 5 
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Figura 6 

  
Fotografies no publicades de Jackson Pollock
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