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El dinar (vers 1873-1874) 
Museu d’Orsay, París 

Claude Monet (París, 1840-Giverny, 1926) 
 

 

 

Fa bon temps!? 

A Monet li agrada pintar la llum del sol. Es va Instal·lar al jardí després de dinar. La taula encara està 
parada, queden gots de vi, una mica de pa, fruita. No tenen pressa. La bonica cafetera de plata encara 
és allà, amb les tasses. El cafè deu estar fred... 

Qui és el net petit que juga? 

És en Jean, el fill del pintor, que està assegut a terra a l’ombra, no es veure gaire bé què fa però sembla 
un joc de construcció. Està concentrat, hi posa molta cura. No presta cap atenció al pintor que el mira. 
Cadascú treballa a la seva manera. És un moment molt tranquil. 

Al fons es veuen unes dames 

Tothom s’ha aixecat per anar a fer un volt. De tant en tant, la mare ha de donar una ullada al Jean, 
sense molestar-lo. Per això les dames no s’allunyen gaire. En veure-les tan petites darrere dels 
parterres, ens adonem que el jardí és més aviat gran. 

Algú s’ha oblidat el barret 

Potser l’han penjat allà perquè havia caigut, i després se l’han descuidat. El so ja no és tan fort. 
L’ombrel·la també s’ha quedat allà, a prop d’un cistell sobre el banc de fusta. Hi ha molta llum però ja no 
deu fer gaire calor. A més, l’aire –no arriba a ser vent, una lleugera brisa- fa moure suaument les cintes 
del barret. 

No hi ha cadires al voltant de la taula! 

És possible que hagin vingut al jardí només a fer el cafè, per tant es podien asseure tranquil·lament al 
banc. O potser el pintor no les ha dibuixat per no omplir el quadre amb massa línies i angles. En la 
realitat necessitem cadires, però en el quadre en podem prescindir. 

Aquest quadre no explica absolutament res 

És exactament el que volia Monet, mostrar un moment en què tot va bé, en què no passa res d’especial. 
Es passegen, descansen, parlen. Si entréssim en el quadre ens hi trobaríem bé, no hi trobaríem res que 
no fos habitual, és la vida senzilla. 
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Per què no es veu ningú a taula si el quadre s’anom ena El dinar? 

És veritat, el títol no descriu exactament la imatge. No ensenya l’àpat sinó el que ve després, l’atmosfera 
relacionada amb el dinar, les sensacions que van i vénen. Tampoc no és en va que ha pintat la taula 
buida al centre. Els personatges s’han dispersat, però sabem que aquesta taula els pot reunir. Ens dóna 
la idea de la família que es reuneix, tot i que ara la gent sigui en un altre lloc. 

En el quadre hi ha molt de blanc 

Monet va donar un paper molt important a les tovalles, que concentren la llum. Encara que no es vegi 
gens el cel, el quadre és resplendent. Els vestits de les dames juguen el mateix paper  però en una 
escala menor, al fons de la imatge. D’altra banda, el més sorprenent és que el blanc, de fet, està 
compost per molts colors: rosa, blau, malva... S’hi barregen tots els reflexos i en canvi continua sent 
blanc. 

Monet va pintar de veritat el jardí? 

Sí, per a ell les coses s’havien de pintar al lloc on eren. Per tant, si volia representar una vista del jardí, 
se situava al jardí. Abans d’aquella època, el costum era treballar l’interior, en un taller, fos quin fos el 
tema. Així els pintors disposaven de tot el temps però la il·luminació no tenia res a veure amb la llum de 
l’exterior. Monet observava les coses sobre el terreny, a la natura, per pintar-les sobre la marxa. 

Què canvia quan es pinta a l’exterior? 

Ho canvia tot. Tot el es belluga ens molesta. El dia passa de pressa i el temps canvia. Primer pot fer bo i 
després el dia es torna gris, el cel es tapa i així successivament. Cal esperar per trobar una gamma de 
colors determinada, la llum amb què s’ha començat. De vegades, el sol és tan fort que ens fereix els 
ulls. Tot evoluciona ràpid, cal posar el color sense dubtar, si no ja és massa tard, el tema triat ja no 
existeix. Hi podia haver un raig de sol entre dos núvols, i de cop i volta, els núvols es tornen 
amenaçadors, i ja no en queda res. 

Pintava mol de pressa Monet? 

Menys dels que sembla. Segurament li hauria agradat pintar tan de pressa com el que passava al seu 
voltant: un núvol que canvia, una cinta que vola, un reflex que sura... Però és impossible. Monet 
passava molt de temps observant, s’entrenava els ulls. El més difícil era donar la sensació que tot havia 
aparegut sobre la tela en un instant. Treballava mot de temps ni que fos per posar una sola pinzellada 
de color. 

Per què el pintor va mostrar formes imprecises? 

Quan mirem alguna cosa, sovint només en tenim una visió de conjunt, com aquí. És absurd creure que 
podem veure, per exemple, les fulles d’un arbre una per una amb les seves formes exactes. Percebem 
una massa general, uns colors. És el que vol traduir Monet. En abstenir-se de traçar contorns precisos 
renuncia a fer trampa amb el que ell veia. 

És més fàcil fer formes vagues que dibuixar 

No, és una altra manera de treballar. Dibuixar amb minuciositat permet descriure un objecte. Per 
exemple, de la rosa que és damunt la taula, seríem capaços d’enumerar tots els detalls, veure’n els 
matisos ínfims dels pètals, de les fulles. Però podem considerar una altra opció, la de pintar les coses tal 
com semblen ser i no com són. En aquest cas, la rosa queda reduïda a una massa de color, res més. 
Amb tot, podem assegurar sense cap dubte que es tracta d’una rosa, i aquest és el repte de Monet: 
captar allò que és essencial d’una aparença que la mirada acaricia... 

A més de Monet hi havia altres pintors que pintessi n a l’aire lliure? 

Monet va ser un dels primers que van treballar sistemàticament a l’aire lliure. Però també ho van fer els 
seus col·legues Sisley, Renoir així com Pissarro i altres artistes. Es van beneficiar d’una novetat: els 
colors en tub, fàcils de transportar. Això segurament els va encoratjar. I a més la gent va descobrir els 
ferrocarrils. Amb tren, amb la velocitat, el paisatge els semblava diferent, emboirat, ja no tenien temps 
de veure-ho tot. Monet i els altres van pintar aquestes sensacions noves. 
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Per què es diu que Monet és impressionista? 

En principi va ser una burla: el 1874 havia exposat un quadre, Impressió, sol i xent, on només es veien 
formes molt imprecises, d’aquí ve el terme impressionisme. Per a molts, aquest quadre demostrava que 
Monet no sabia dibuixar, que oferia al públic una pintura matussera (en aquella època, impressió també 
significava “esbós”). Ningú no sospitava que, amb ell, tota la pintura canviaria, que a partir d’aquell 
moment es dedicaria a coses menudes, tan fràgils, tan volàtils com una impressió sense futur. 

Ara, a tothom li agrada la pintura dels impressioni stes 

A la seva època no va ser el mateix. El públic preferia admirar els grans fets, les celebritats, els 
paisatges espectacular, conèixer una anècdota en els seus mínims detalls. Però actualment, trobem 
tranquil·litzador veure aquests moments de vida quotidiana. Tothom ha viscut un dia assolellat, un dinar 
en família, una passejada. Quan mirem un quadre com aquest, fins i tot si és la primera vegada, de 
seguida ens resulta familiar. No hi ha res a comprendre, cap pregunta se’ns planteja, no ens sentim ni 
ignorants ni desorientats, som com a casa. 


