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Natura morta amb fruites i llamàntol 
Gemäldegalerie, Berlín, Alemanya 

Jan Davidsz de Heem (Utrecht, 1606-Anvers, 1684) 
 

 

 

Hi ha molt de menjar en aquest quadre 

És una imatge que fa venir gana. Representa fruites de tota mena: raïm, préssec, albercocs, codonys 
posats en un gran plat rodó de porcellana blava i blanca. En un pla petit hi ha una llimona mig pelada. A 
la dreta també hi ha gambes. Però el es veu primer és el llamàntol ben vermell, a la vora de la taula. 

Aquest llamàntol potser ens pessigarà els dits? 

No hi ha cap perill, com que és vermell sabem que ja està cuit, si no seria d’un color marró. Però així, 
encara que es veu més i tenim la sensació que realment ens amenaça. 

Tot està en desordre 

És veritat que les fruites estan apilades de qualsevol manera les unes sobre les altres. Més amunt del 
quadre també hi ha unes petxines, col·locades amb cura damunt d’una capsa coberta amb vellut blau. A 
la vida quotidiana, aquestes coses probablement no les trobaríem juntes, però en el quadre produïen 
una bonica barreja de colors, una mica com uns focs artificials. 

No es veu bé on estan posats tots els objectes 

Són damunt d’una taula, es veu millor si mirem a la dreta de la imatge. També veiem que està gairebé 
tota ella coberta amb unes tovalles verd fosc, menys en aquest lloc. A l’altre costat es veuen també els 
plecs de la roba una mica brillant. 

També hi ha alguna cosa per beure 

En el quadre podem comptar tres copes. Les seves formes diferents ens indiquen que no tots contenen 
el mateix vi; la de la dreta,, per exemple, té vi blanc d’Alsàcia. El pintor va proposar diferents 
possibilitats. N’hi ha per a tots els gustos. 

La gerra és molt bonica 

És un gerro que serveix per servir el vi. Està fet amb una petxina amb una muntura d’or. La llum crea 
reflexos sobre el nacre, com un petit arc de Sant Martí. No es feien servir aquest tipus d’objectes per als 
àpats de cada dia. El pintor li va donar més importància col·locant-lo a un costat del quadre, 
lleugerament separat dels altres elements. 

Sembla que el llamàntol s’hagi de bellugar 
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És a causa del seu color que sempre dóna la sensació de moviment, i a més les seves pinces surten del 
plat, com si estigués a punt d’agafar alguna cosa fora del quadre. El pintor volia que de seguida cridés 
l’atenció, com un senyal a la carretera que adverteix d’un perill. Com que aquest animal es desplaça de 
costat, com els crancs, s’utilitza per representar la hipocresia. En aquesta imatge subratlla, de bon 
començament, que podem pensar al revés, equivocar-nos, sobretot si ens fiem de les aparences... 

Per què la llimona no està completament pelada? 

La pela dóna al pintor l’oportunitat de representar una bonica forma corba que s’enrosca en espiral. 
Equilibra el primer pla del seu quadre per l’esquerra. Una altra raó justifica aquell detall, present en n 
ombroses natures mortes. Permet atrapar un moment al vol l’espai d’un segon, potser menys.  La pela 
encara s’aguanta. Aviat es separarà completament de la fruita i caurà. Aquesta llimona mig pelada és un 
mitjà decoratiu per suggerir el pas del temps. 

Per què hi ha petxines? 

En aquella època agradava molt col·leccionar petxines. Eren molt apreciats i admirats el refinament dels 
seus colors i la varietat de les formes. Això encara continua, quan caminem a la vora del mar, és un 
reflex normal recollir-ne, igual que colliríem flors al bosc, i sempre tenim la impressió que una petxina ve 
de molt lluny, porta a dins l’infinit del mar. No es diu que si ens posem una petxina a l’orella sentim el 
soroll de les onades? No és veritat, és clar. En realitat sentim l’eco de la nostra pròpia sang que circula, 
però, amb tot, ens agrada creure que és el mar. aquí, amb el llamàntol i les gambes, les petxines 
evoquen precisament aquest món misteriós del mar, mentre que les fruites i els pàmpols de la vinya 
recorden la terra i els arbres. 

Per a què serveix la cortina? 

Crea un element de decoració: el fons del quadre agafa relleu, capta la llum. Això prova també que la 
imatge no reprodueix simplement la realitat quotidiana, no representa un lloc precís d’una casa. És com 
teatre. El pintor va inventar una escenografia per a l’exigència de la seva composició. 

Què hi ha dins la capsa blava? 

En general, aquest tipus de capses servien per guardar-hi les joies. És probable, doncs, que contingui 
objectes preciosos però que no veurem, continuaran amagats. El quadre exposa moltes coses davant 
dels nostres ulls, però n’amaga d’altres. És una de les funcions de la capsa en aquesta imatge; estableix 
la justa mesura en negar-se a lliurar el seu secret i recordant també que no es pot veure tot ni saber-ho 
tot, I com que és blava, aporta un color que no tenen les fruites. 

El quadre descriu els elements d’un àpat de veritat ? 

No, no es tracta de compondre un menú, sinó d’establir una imatge de la riquesa. A més, el quadre 
barreja fruites d’estacions diferents, com les cireres i el raïm. A l’època en què es va pintar aquest 
quadre, fa tres segles i mig, aquests aliments eren molt cars i per tant reservats a la gent benestant. 
Una pintura com aquesta no mostra necessàriament el que tenien cada dia davant dels ulls o a la seva 
taula, sinó el que tenien la possibilitat d’oferir-se. Passa el mateix amb els plats, els gots o el gerro, que 
són objectes de luxe. 

Per què les tovalles no cobreixen completament la t aula? 

Si només veiem la bonica tela sedosa, només percebem l’aspecte superficial de les coses, però al lloc 
on no hi ha tovalles, apareix la taula de fusta en tota la seva senzillesa, molt corrent, sense cap floritura. 
El quadre mostra la possibilitat de distingir entre l’aparença de les coses i la seva naturalesa profunda. 
De fet, aquestes tovalles que amaguen o descobreixen la taula juguen un paper semblant al de la pela 
de la llimona, que embolcalla la fruita o se’n separa: dissimula o revela una part de la realitat. 

Per què les coses estan posades de tal manera que p oden caure? 

Un dels atractius del quadre ve precisament d’aquest equilibri precari. Dóna alhora la certitud de 
l’abundància i la sospita que tot és susceptible d’enfonsar-se com un castell de cartes. Età inclinat, es 
tomba, rellisca... És veritat que en la realitat mai no posaríem les coses d’aquesta manera, si no és que 
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volguéssim provocar la catàstrofe. És la lliçó d’aquesta pintura. Exalta la prosperitat i l’èxit que suposa, 
però recorda que tot es pot enfonsar, en sentit propi i en sentit figurat. 

Per què el pintor ha posat una pruna mig menjada pe ls cucs? 

Aquesta pruna, al costat de les cireres, és el signe que tot passa de pressa: no tindrem temps de 
menjar-la perquè els cucs ja ho han fet. Altres indicis ho demostren: la llimona està gairebé tota pelada, 
el vi està servit en les copes i sembla que ja n’hagin begut, el llamàntol està cuit i preparat per ser 
menjat, les petxines que vivien a les seves boniques closques de nacre ja no existeixen. No es pot 
perdre el temps. 

Es van pintar moltes natures mortes com aquesta? 

Sí, tenien un gran èxit. Alguns pintors, com Jan Davidsz de Heem, estaven especialitzat en aquest tipus 
de quadres. Excel·lien en la representació dels materials i de les textures, sabien com traduir la textura 
vellutada d’un préssec o l’aspecte entelat d’un gra de raïm, el cruixent d’una closca o la transparència 
del cristall. Aquesta pintura representa un exercici de virtuosisme, exigeix una enorme destresa. A més, 
va saber respondre als desitjos de la clientela del segle XVII holandès, presentat tant la imatge de la 
riquesa material com la del pas del temps i de la fugacitats dels plaers. 


