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Introducció

El treball que presento està centrat a poder comprovar i comparar què els tipus d’amor

actuals amb els que ens transmeten les obres mitològiques. Això és possible contrastar-ho

gràcies a l’ús d’un mètode hipotètic i comparatiu. Pot realitzar-se mitjançant les lectures de

les diferents teories de l’amor i les anàlisi de les representacions artístiques dels mites

d’Apol·lo i Dafne, d’Eros i Psique i de Venus i Adonis, que pertanyen al manierisme i el

barroc per tal d’acotar el nombre d’obres que era possible triar.

A través d’aquestes obres, veiem que els mites, l’art i la idea de l’amor, quedarien units en

un mateix tema. Després d’analitzar-les, les comparem amb films i cançons que transmetin

la idea més generalitzada que tenim avui dia de l’amor romàntic, tot passant per diferents

teories de l’amor de grans autors que hi han treballat (Plató, Erich Fromm i José Ortega y

Gasset).

Hipòtesi

La idea d’amor romàntic al món actual occidental es correspon directament amb la idea de

l’amor que els artistes van transmetre a través de la representació de mites clàssics.

Objectius

Aprofundir en la idea de l’amor posant en relació l’art i la filosofia, ja que s’hi uneixen tres

temes fascinants que no es tracten gaire relacionats entre si.

Explorar la unió i la funció d’aquests tres mons heterogenis.

Mostrar com els mites expliquen les passions humanes actuals i continuen estant vigents al

nostre dia a dia.

Incentivar la recerca en la mitologia i l’art a la mateixa vegada.

Evidenciar que aquesta recerca és important en l'àmbit humanístic.



Metodologia

Aquest treball es divideix en una part teòrica i una part pràctica. La part teòrica tracta de

l’explicació dels mites de la cultura grecollatina, dels diferents autors treballats (Erich

Fromm, José Ortega y Gasset i Plató) que teoritzen sobre els diferents tipus d’amor, així

com de la importància de l’art en la societat occidental (sobretot al voltant del manierisme i

del barroc).

La part pràctica recull la cerca de les representacions pictòriques i escultòriques de cada

mite, l’anàlisi de cadascuna d’elles, la determinació del tipus d’amor que transmeten, i la

seva exemplificació amb elements culturals com són algunes pel·lícules i cançons

contemporànies per poder validar o refutar la hipòtesi plantejada.

Resultats

La hipòtesi principal ha estat validada a través de l’experimentació plantejada. ja que en

aquesta part hem pogut analitzar les obres i relacionar-les amb els tipus d’amor que

coneixem. D’aquesta manera, ha estat possible exemplificar les obres que mostren el tipus i

la idea de l’amor que els artistes utilitzaven per a les seves representacions artístiques.

També s’han pogut, alhora, comparar amb pel·lícules i cançons actuals, com a mostra

cultural coetània.

Vaig adonar-me que podia validar la hipòtesi després de realitzar tot el procés d’anàlisi i

comparació amb diferents fotogrames i escenes de films contemporanis i cançons, i

demostrar que la idea de l’amor que té la societat actual ve directament de les idees d’amor

que s’han representat a les obres pictòriques i escultòriques mitològiques, queda comprovat

perquè totes les representacions escollides presenten un plantejament sobre l’amor que es

pot relacionar i comparar amb la idea de l’amor que tenim actualment.
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