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RESUM 

Ens trobem davant d’un estudi que analitza els defectes visuals que han patit certs pintors 

reconeguts mundialment. Aquestes anomalies i patologies han provocat que hagin hagut 

d’adaptar l’obra en algun moment de la seva vida per les limitacions visuals que els hi va tocar 

patir. Fins i tot, influint en el que coneixem avui dia com la seva obra mestra. 

S’han analitzat els següents artistes: Charles Meryon, Camille Pissarro, Edgar Degas, Claude Monet, 

Marie Cassatt, Vincent Van Gogh i Edvard Munch. Que gràcies al fet que es conserven la seva 

correspondència i històries clíniques i/o oftalmològiques, s’ha pogut analitzar la influència que han 

tingut les anomalies o patologies en l’obra d’aquests pintors. A través d’algunes simulacions  

d’aquestes disfuncions també es pot corroborar la dificultat visual en què es trobaven.   

En el seu moment, aquests artistes es van haver d’adaptar a la situació patològica, que molt 

probablement en l’actualitat, no s’haguessin trobat amb tantes dificultats per a poder continuar 

pintant sense haver de modificar la seva obra. 

Hem de valorar com els ulls i la visió per a un artista, i en aquest cas un pintor, és un sentit 

primordial per a poder dur a terme allò que més desitjaven, pintar. 

 

Paraules clau: artistes, pintors, anomalies visuals, disfuncions visuals, patologia oftàlmica.   
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RESUMEN 

Nos encontramos ante un estudio que analiza los defectos visuales que han sufrido ciertos pintores 

reconocidos mundialmente. Estas anomalías y patologías han provocado que hayan tenido que 

adaptar su obra en algún momento de su vida por las limitaciones visuales que les tocó sufrir. 

Incluso, influyendo en lo que conocemos hoy en día como su obra maestra. 

Se han analizado los siguientes artistas: Charles Meryon, Camille Pissarro, Edgar Degas, Claude 

Monet, Marie Cassatt, Vincent Van Gogh y Edvard Munch. Que gracias a que se conservan su 

correspondencia e historias clínicas y/o oftalmológicas, se ha podido analizar la influencia que han 

tenido las anomalías o patologías en la obra de estos pintores. A través de algunas simulaciones de 

estas disfunciones también se puede corroborar la dificultad visual en la que se encontraban. 

En su momento, estos artistas se tuvieron que adaptar a la situación patológica, que muy 

probablemente en la actualidad, no se hubieran encontrado con tantas dificultades para poder 

continuar pintando sin tener que modificar su obra. 

Debemos valorar como los ojos y la visión para un artista, y en este caso un pintor, es un sentido 

primordial para poder llevar a cabo lo que más deseaban, pintar. 

 

Palabras clave: artistas, pintores, anomalías visuales, disfunciones visuales, patología oftálmica. 
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ART AND VISUAL ANOMALIES 

 

 

ABSTRACT 

This study is an analysis of the visual defects that certain world-renowned painters suffered and 

how it affected their most famous works of art. The anomalies and pathologies in the vision of 

these artists created certain limitations and thereby caused them to adapt their styles in order to 

create some of their most famous masterpieces. 

The following artists have been studied: Charles Meryon, Camille Pissarro, Edgar Degas, Claude 

Monet, Marie Cassatt, Vincent Van Gogh and Edvard Munch. Due to the fact that their 

correspondence and clinical and/or ophthalmological histories have been preserved, it has been 

possible to analyse the influence that these anomalies or pathologies have had on the work of 

these painters. Through simulations of these various dysfunctions it is also possible to corroborate 

the visual difficulty under which they worked. 

It is understood how incredibly valuable good eyesight is for an artist. In the case of a painter, it is 

the primary sense that ables the painter to fulfil their desire to paint. At the time, each artist had to 

adapt their techniques to their particular pathology, most of which, if encountered today could be 

corrected, allowing the artist to continue painting without having to modify their work. 

 

Keywords: artists, painters, visual anomalies, visual dysfunctions, ophthalmic pathology. 
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Introducció i Objectius 

Algunes de les pintures més valorades del món van ser creades per artistes que patien algun 

defecte visual. L’obra d’aquests pintors, reconeguts mundialment, va estar molt influenciada per les 

limitacions visuals que els hi donava aquesta patologia o anomalia visual. Això no vol dir que sigui 

una influència negativa, ja que es van haver d’adaptar i avui dia podem valorar aquestes obres 

mestres que van arribar a crear.   

El meu motiu principal d’aquest treball és de poder demostrar com alguns d’aquests artistes tenien 

necessitats visuals i pel context històric en el qual es trobaven, no van poder aconseguir cap 

tractament que pogués solucionar o millorar el seu problema visual.  

Aquest estudi s’ha fet per mitjà d’una recerca bibliogràfica de cada un dels artistes. Primer, 

contextualitzant a cada autor conjuntament amb la seva història clínica i/o oftalmològica, la 

descripció acurada de l’anomalia o patologia, la influencia i avanç d’aquestes en la creació de l’obra 

pictòrica i, finalment, remarcant quines millores o canvis hi hauria en l’actualitat.  

Per a poder estudiar cada cas m’he hagut de basar en els diferents informes mèdics, 

correspondència i anàlisi dels canvis pictòrics aplicant diferents tècniques i/o adaptacions a l’hora 

de poder seguir creant la seva obra a pesar de les limitacions imposades per la malaltia ocular. A 

més, s’han fet diferents simulacions amb l’ajuda d’aplicacions per a corroborar aquests defectes 

visuals i les seves limitacions que patien els diferents artistes. Les dues aplicacions han sigut: 

ViaOpta Simulator, que funciona en qualsevol aparell que tingui una càmera per a poder veure en 

temps real l’avanç de les diferents patologies i Daltonize Me Camera, que també funciona en 

qualsevol aparell que tingui càmera per a poder aplicar els diferents canvis colorimètrics que tenen 

els principals tipus d’anomalies de la visió cromàtica. 

Per tant, l’objectiu d’aquest treball és el d’analitzar la biografia, informe mèdic i l’obra pictòrica dels 

artistes reconeguts mundialment, que són: Charles Meryon, Camille Pissarro, Edgar Degas, Claude 

Monet, Marie Cassatt, Vincent Van Gogh i Edvard Munch, per veure la influència en els seus 

quadres de certes anomalies visuals i/o patologies oculars. Finalment, arribant a unes conclusions a 

partir de l’anàlisi exhaustiu realitzat al llarg de tot l’estudi.  
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Relació entre l’Art i l’Oftalmologia 

Quan mirem un quadre ens pot arribar a transmetre informació del pintor, sobretot si ens centrem 

en els defectes visuals que moltes vegades l’artista té a l’hora de dibuixar, pintar o decidir quin 

color emprar.  

Un pintor crea la seva obra per objectivar en ella la seva percepció visual. Però quan sorgeixen 

canvis pictòrics en l’obra d’algun artista, els especialistes en la visió intentem trobar una explicació 

patològica oftàlmica per entendre com l’ha realitzat durant una possible malaltia ocular. Encara que 

això no treu valor a la inspiració de l’artista és el més important, però des del punt de vista 

oftalmològic podem reflexionar sobre els diferents mecanismes visuals i fisiològics limitats que ha 

emprat el pintor en fer la seva obra i així observar els quadres d’una altra manera.  

 

Neurofisiologia visual en la pintura 

Com és sabut, el sistema visual mitjançant processos elèctrics i bioquímics molt complexos crea 

una imatge cerebral. L’ull rep l’estímul físic de la llum a través de milions de fotons de llum que 

arriben de manera quantitativa a la retina. Detecta contorns, claredats, tons, colors i freqüències 

espacials dels elements, percebent al final la imatge en el seu conjunt gràcies a la integració 

espacial i temporal de totes aquestes informacions. A Edvard Munch li va interessar molt l’estudi de 

la fisiologia de la visió, com veurem al seu apartat dins del treball, i va escriure: “El que veiem són 

ones lluminoses captades per la membrana de l’ull, per tant la pintura és la percepció del cervell a 

través del filtre de l’ull” (Fernández C. , 2017). 

El que sabem avui dia sobre el tractament de les informacions visuals per l’escorça del cervell, és el 

que l’ull de la persona veu. És el resultat enviat de forma instantània, per part del cervell, 

d’informacions abstractes originades en la retina i que emanen d’una part concreta del camp visual. 

També amb l’ajuda dels moviments oculars, que serveixen per observar amb encara més detall els 

objectes, trobem que els seus terminals nerviosos irradien cap a zones diferents del còrtex visual 

posterior i es connecten entre elles per mitjà d’associacions per crear les imatges definitives 

percebudes, donant un context de visió global amb les formes, moviment, contrast, luminància i els 

colors amb els diferents contrastos cromàtics (com són el vermell-verd o el blau-groc). Per tant, la 

nostra percepció visual està definida per la sensibilitat cromàtica i contrastos lluminosos.  

 

Representació pictòrica de la percepció visual 

La imatge del món que el pintor intenta plasmar en el seu llenç no és un equivalent físic, com 

podria ser una fotografia, ni tampoc és una creació mental pura, sinó una imatge subjectiva que 

l’artista la fa objectiva en pintar-la.  
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Per tant, podem dir que és una pintura 

figurativa, ja que ens aporta una 

contribució única perquè podem 

comprendre la seva visió (Lanthony, 

2006), sent la forma de plasmar una 

il·lusió visual, ja que aquesta pot estar 

en desacord entre la sensació i el que 

sabem de la realitat física (Figura 1).  

 

Per tant, hem de definir què són les il·lusions visuals naturals, que són les que es presenten 

contínuament en el nostre entorn natural cada dia i que les veiem representades en algunes obres 

de pintors. Representen precisament l’aparença de les coses que estem acostumats a veure i que 

són la nostra realitat. Clars exemples podem ser: les il·lusions que tenen lloc a llocs amb neu, 

miralls, aparença de la lluna depenent de la posició al nostre horitzó i entre d’altres (Bryson, 1983). 

Plasmar a la pintura aquestes il·lusions naturals, ens ensenya fins a quin punt la percepció visual 

sobrepassa els límits que semblaven ser imposats per la imatge retiniana (Lanthony, 2006).  

El que precisament interessa a l’especialista de la visió és com certes anomalies visuals fan que la 

persona s’adapti a una situació més limitada o diferent en algun moment, resultant essencial, en 

aquest cas, en la percepció del pintor i, anàlogament o no, en la seva obra realitzada. També 

considerem que, si analitzem la patologia, podem arribar a comprendre millor el resultat pictòric. 

És a dir, la deficiència visual que influencia la pintura de l’artista, podem considerar-la com a 

incidència pictòrica a causa de l’aspecte patològic.  

 

La patologia i la incidència pictòrica  

Normalment existeix una correlació entre els símptomes i la malaltia ocular. Es pot pensar que 

aquesta relació entre l’obra i la patologia ocular, també pugui existir en el cas que s’estableixi amb 

certesa una malaltia oftalmològica corroborada per una història clínica. Un pintor és una persona 

que depèn al màxim de les seves percepcions visuals per a poder crear la seva obra, per tant, 

qualsevol canvi mínim que pugui haver-hi determinaran canvis en l’obra pictòrica. 

Podem trobar modificacions en l’obra d’un pintor realitzada en diferents etapes de la seva vida 

degut per exemple a diferents inspiracions, però quan tenim referències d’una història clínica de la 

malaltia ocular, podrem veure en les obres una adaptació de l’artista a les seves percepcions visuals 

deteriorades i interpretar-les des d’un punt de vista patològic, com veurem més detallat en els 

següents punts d’aquest treball.   

 

 

Figura 1. Il·lusió lunar (2007). Extret de https://ciencia.nasa.gov/science-at-nasa/2007/27jun_moonillusion (5/11/2020) 

https://ciencia.nasa.gov/science-at-nasa/2007/27jun_moonillusion
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Els pintors i les seves anomalies visuals 

CHARLES MERYON (París 1821 – Saint Maurice 1868)  

Biografia i l’obra pictòrica  

Charles Meryon (Figura 2) va ser un dels artistes més representatius 

del segle XIX a França. En 1837, va descobrir qui era el seu pare 

legítim. Aquesta revelació va aportant-li una sensació molt 

melancòlica i de timidesa.  

En 1837 també va ingressar a l’Escola Naval de Brest i durant els deu 

anys que va romandre, va fer diversos viatges, un dels més llargs que 

el va portar fins a Australia i Nova Zelanda (Ravin J. G., 1995). Durant 

aquests anys de viatge, va realitzar diversos dibuixos de paisatges 

(Figura 3), escenes marítimes i personatges, però sempre van ser 

dibuixos fets a llapis (Lanthony, 2006). En 1846, quan va tornar a 

França, va prendre la decisió de dedicar-se a l’art.  

Meryon era conscient que patia una 

anomalia visual relacionada amb la 

visió dels colors, ja que en diverses 

ocasions al llarg de la seva vida, ho 

escriu en la seva correspondència al 

seu amic Foley: “Estic segur de tenir un 

defecte d’organització en la vista que 

fa que alguns colors, molt diferents 

per a tothom, es confonguin per a mi. 

En particular el groc i el vermell” 

(ibídem). 

Després de realitzar alguns intents de pintar amb aquarel·la i oli, va decidir dedicar-se al gravat i 

deixar de banda pintar a color, escrivint: “Aquest defecte meu de la visió dels colors és tal, que 

prefereixo els bells negres amb els quals puc observar tots els graus de gris que els vius colors de 

les pintures” (Mir-Fullana F. , 2008). De seguida va mostrar dots extraordinaris en la tècnica tan 

difícil que és el gravat, demostrant que una deficiència de la visió, no impedeix per a res que un 

artista de talent s’expressi adaptant el seu estil i tècnica a les seves capacitats visuals.  De 1850 a 

1854 va produir la seva primera sèrie d’aiguaforts sobre París. 

En fer trenta-cinc anys va començar a presentar trastorns psíquics, un tipus de deliri melancòlic, i va 

haver de ser hospitalitzat a Charenton en 1858. Durant el temps internat, la seva salut mental va 

millorar, fins i tot tornant a pintar i dibuixar. Així, en 1859, va crear una segona sèrie de gravats 

sobre París després d’abandonar l’hospital. Però la seva malaltia mental va requerir una segona 

hospitalització l’any 1866. Va acabar morint a Charenton l’any 1868. 

Figura 2. Retrat de l’artista. Extret de 

http://www.factorygallery.ca/artist/ch

arles-meryon/ (15/09/20) 

Figura 3. Gravat Nova Caledònia: gran cabanya indígena en el camí De Poepo 

(1845). Extret d’Ulls per a Pintar, P. Lanthony (2006) 

http://www.factorygallery.ca/artist/charles-meryon/
http://www.factorygallery.ca/artist/charles-meryon/


 

 

 

12 

Facultat d’òptica i optometria de Terrassa  

© Universitat Politècnica de Catalunya, any 2020. Tots els drets reservats 

 
Charles Meryon, el gran gravador 

L’artista va desenvolupar una brillant capacitat pel gravat. Entre els anys 

1850-54 va aparèixer la primera sèrie d’aiguaforts dedicats a París, en 

concret al sud de la ciutat. És la sèrie que més renom i fama li ha atorgat 

al llarg dels anys. En vida, no va ser gaire conegut pel públic en general, i 

avui dia, Charles Meryon és considerat un dels grans mestres 

d’aiguaforts. 

Va basar aquests aiguaforts en diferents seccions d’edificis (Figura 4), 

creant diferents croquis. En decidir el punt de vista definitiu, dia rere dia i 

a la mateixa hora, aniria incorporant cada cop més detall. Finalment, a 

casa, gràcies als múltiples croquis, crea un gravat definitiu excepcional 

(Lanthony, 2006). 

Segons sembla, el que Meryon desitjava era plasmar la imatge de París 

en aquella època, una ciutat que estava en procés de ser modernitzada 

(Figura 5). Estava canviat molt ràpidament i desapareixent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van Gogh el va poder comprendre molt bé i va 

escriure: “Fins i tot quan dibuixa maons, granit, barres 

de ferro o baranes d’un pont posa alguna cosa de la 

seva ànima, abatuda per no sé quina tristesa íntima... 

Meryon tenia tal força per a estimar fins i tot les 

pedres” (Ravin J. G., 1995). 

Va crear alguns dels seus gravats de París més 

extraordinaris inspirats en dibuixos que va fer durant 

els seus viatges. Aquestes peces parisenques, a 

vegades, tenien formes estanyes, podien estar cobertes 

de peixos, vaixells o ocells marins (Figura 6).   

Figura 4. El carrer de Chantres (1862). Extret d’Ulls per a Pintar, P. Lanthony (2006) 

Figura 5. L’àbside de Notre-Dame (1854). Extret d’Ulls per a Pintar, P. Lanthony (2006) 

Figura 6. El Ministeri de la Marina (1865). Extret d’Ulls per a Pintar, P. Lanthony (2006)  
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Pintar amb una anomalia de la visió cromàtica 

Anàlisi de la visió cromàtica 

La visió normal del color és tricromàtica (Figura 7), que significa 

que la retina capta la llum a través dels tres tipus de pigments que 

es troben a les cèl·lules fotoreceptores, podent arribar a captar i 

distingir més de 8.000 colors en un únic nivell de luminància. 

Aquestes cèl·lules de la retina també són conegudes com a cons i 

són sensibles a certes longituds d’ones de l’espectre visible: les 

curtes (S) són sensibles als blaus, les mitjanes (M) als verds i les 

llargues (L) als vermells (Marmor & Lanthony, 2001).  

Els defectes de la visió cromàtica poden ser congènits o adquirits. Poden trobar-se com una 

reducció de la sensibilitat per a determinats colors (anomalia cromàtica) o com una absència total 

de la percepció d’un color (acromatòpsia o ceguera cromàtica) (Turbert, 2019). Una sensació de 

color la definim com: tonalitat, intensitat i saturació. En aquest treball ens centrarem principalment 

en l’alteració de la visió cromàtica hereditària i congènita.  

Característiques de les alteracions congènites de la visió cromàtica 

Les alteracions de la visió cromàtica hereditàries són estables al llarg de la vida i no tenen per què 

anar acompanyats d’altres alteracions o patologies associades. Principalment trobem aquesta 

alteració hereditària de caràcter recessiu lligada al cromosoma X. Aquest fet ens resulta que un 8% 

d’homes de la població pateixen alteracions de visió cromàtica i, en canvi, només un 0.5% en dones 

(Martín, 2018). Les deficiències congènites de visió cromàtica solen ser causades per l’absència o 

alteracions en els diferents fotopigments que es troben a la retina. Podem distingir entre:  

 Un tricromàtic anòmal, on l’individu presenta tots tres pigments visuals (com un individu 

normal) però on la corba d’absorció d’un d’ells es troba alterada. Aquestes persones no 

poden distingir, i arriben a confondre certes tonalitats que es troben molt properes en 

l’espectre. Com per exemple, podria ser el blau cel-turquesa. En canvi, tonalitats que 

estiguin allunyades en l’espectre, les poden distingir (ibídem). 

 Un dicromat, on l’individu només presenta dos pigments 

visuals. L’organització retiniana és diferent de la d’un 

tricromàtic (ibídem). Obtenim per tant un cercle cromàtic 

molt diferent (Figura 8), ja que només percep dues 

tonalitats amb totes les diferents intensitats i saturacions. 

L’organització d’aquest cercle cromàtic explica clarament la 

confusió que pateix un dicromat amb els diferents colors i 

es veuen les zones acromàtiques (A i B) que són les zones 

on hi hauria els colors complementaris. En aquest cas, 

serien els verds i vermells, però aquests cercles es poden 

trobar per tota classe de deficiències cromàtiques 

(Marmor & Lanthony, 2001). 

 Un monocromàtic, on l’individu només presenta un pigment visual o cap (Martín, 2018).  

Figura 8. Cercle cromàtic: visió dricromàtica.                                                                                    

Extret de (Marmor & Lanthony, 2001) 

(16/10/20) 

Figura 7. Cercle cromàtic: visió tricromàtica. Extret de 

(Marmor & Lanthony, 2001) (16/10/20) 
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Els termes amb els quals classifiquem els diferents fotopigments afectats són: protan, que afecta els 

colors vermells perquè hi ha afectació als cons L; deutan, que afecta els colors verds perquè hi ha 

afectació als cons M; i tritan, que afecta els colors blaus perquè hi ha afectació als cons S (ibídem).  

El daltonisme1 de Charles Meryon 

Amb tota seguretat es pot dir que Meryon era daltònic, però es va arribar a dubtar d’això, per 

exemple quan va ser acceptat a la marina (Ravin J. G., 1995), la qual cosa va suposar una 

contraindicació. Quan se li va admetre a l’escola naval de Brest, el daltonisme encara no era una 

noció important a tenir en compte per a la senyalització marítima. A finals del segle XIX, és quan es 

va reconèixer la seva importància (Lanthony, 2006). 

Al llarg de la seva vida, podem analitzar diferents correspondències per a demostrar aquest 

daltonisme que va patir aquest artista. Una de les cartes més explícites referent a l’anomalia visual 

va ser la que li va escriure al seu pare quan va complir vint anys: “Aquest mes he començat amb 

l’aquarel·la. Estic content dels meus avanços, encara que tinc un defecte innat en la vista que fa que 

confongui alguns colors quan estan molt diluïts en aigua” (ibídem), podent extreure un suposat 

diagnòstic: “defecte innat” entenem com ja sempre havia notat aquesta deficiència però ara se li 

remarca més; “alguns colors” pot indicar que el dèficit era parcial; “diluïts en aigua” és una 

descripció amb precisió de la dificultat per a un daltònic amb colors poc saturats; i “començar amb 

l’aquarel·la” mostra que pren plena consciència de la dificultat que comporta aquesta deficiència 

visual a l’hora d’emprar certes tècniques artístiques. Meryon també va comentar en una carta, la 

seva predilecció pels contrasts lluminosos quan va declarar: “Prefereixo els bells gravats negres 

amb els quals puc observar tots els graus de gris que els vius colors de les pintures” (Mir-Fullana F. 

, 2008), sent una altra explicació molt pròpia d’un daltònic per a qui el color és secundari a altres 

característiques pictòriques.  

Per últim, tenim altres indicis que ens demostren el 

daltonisme de Meryon. Van ser alguns escrits a les 

publicacions que va fer Philippe Burty (1863; 1879) sobre la 

seva obra: “En les escasses pintures a color o pintures a 

pastel del senyor Meryon que hem vist, hem cregut notar 

que sí que posseeix una extremada sensibilitat a la intensitat 

relativa de les llums i ombres. Els seus ulls no sempre 

semblen impressionats per la intensitat dels tons de color” 

(Lanthony, 2006), i també: “No podia distingir les maduixes 

madures de les fulles..., en la seva paleta utilitzava el vermell 

pel groc i el rosa pel verd, malgrat distingir altres colors, 

com el carmí, l’or, el cobalt i el lapislàtzuli, amb extremada 

delicadesa”(ibídem) 

(Simulació 1).  

                                                 
1 Nom popular amb el qual globalitzem una anomalia de la visió cromàtica. L’origen de la paraula el trobem al segle XVIII 

gràcies als estudis que va realitzar John Dalton (1766-1844), un químic i matemàtic, de forma que el seu nom ha quedat 

unit a les alteracions visuals cromàtiques. 

 

Simulació 1. Anomalia de la visió cromàtica: 

dicromatisme protan i deutan. Realitzada amb 

l’aplicació Daltonize Me Camera 
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Avui dia podem observar tal preferència en l’única 

obra que queda del pintor fet a color amb la 

tècnica pastel, ja que va destrossar les altres obres 

a color que tenia perquè se’l considerava com un 

“mal colorista” (Ravin J. G., 1995). 

Podem observar en l’obra que els dos colors 

predominants són el blau i el groc (Figura 9). És 

un tret que sembla coherent amb un tipus de 

daltonisme que podia patir l’artista: un 

dicromatisme protan i deutan (protanopia i 

deuteranopia). La seva paleta de colors que 

percep un dicromat d’aquests termes és la de la 

Figura 10.  

Aquest tipus d’alteració congènita de la visió 

cromàtica també es pot corroborar amb la 

correspondència esmentada abans, perquè 

confon els colors saturats i foscos dels verds i 

vermells. Cal dir també que un defecte d’aquest 

tipus no té per què anar acompanyat de pèrdua 

d’agudesa visual i la resta de funcions visuals 

solen ser completament normals. 

 

Actualitat 

Avui dia, l’inconvenient principal per a una persona que pateix una anomalia cromàtica, és el no 

poder exercir en certes professions. Principalment, els hi afectaria segons el grau i els poden arribar 

a incapacitar. Aquestes professions poden ser: policia, bomber... El que primer es fa és analitzar 

exactament el tipus de daltonisme amb les següents proves: 

- Les làmines pseudoisocromàtiques són les més utilitzades en la pràctica clínica. Els pacients 

amb defectes congènits no poden distingir els números que hi ha a les diferents làmines. Un 

exemple és el test de les làmines d’Ishihara, que és una prova de detecció ràpida o screening. 

Sobretot serveixen per avaluar el defecte vermell-verd i no detecta alteracions del blau. És 

important destacar que aquest test no permet diferenciar entre un dicromat i un tricromàtic 

anòmal (Martín, 2018).  

- El test de Farnsworth-Munsell és una prova de discriminació cromàtica. Els pacients han 

d’ordenar fitxes per similitud cromàtica. Amb aquesta prova podem detectar defectes més 

profunds, com seria un defecte groc-blau (ibídem).  

- L’anomaloscopi de Nagel no s’utilitza gaire en la pràctica clínica per la complexitat i dificultat 

de realització, però sí que s’utilitza per fer un diagnòstic definitiu del tipus d’alteració cromàtica. 

Sobretot per distingir una visió tricromàtica normal però deficient vermell-verd (ibídem). 

Figura 9. La nau fantasma (1857). Extret d’Ulls per a Pintar, P. 

Lanthony (2006) 

Figura 10. Colors que percep un dicromat. Extret de (Cole & 

Nathan, 2002) (16/10/20) 
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CAMILLE PISSARRO (Saint Thomas 1830 - París 1903)  

Biografia i l’obra pictòrica 

 

Camille Pissarro (Figura 11) va néixer a les Antilles el juliol de 

1830. Treballava en el negoci familiar i en els seus moments lliures 

es dedicava a dibuixar. Amb els anys, va decidir anar a París a 

estudiar a l’Escola de Belles Arts, encara que la seva família no 

volien que es dediqués a la pintura.  

Podem dir que Pissarro va ser un dels fundadors del moviment 

Impressionista. Conjuntament amb Monet i altres pintors, van 

fomentar la pintura a l’aire lliure. A Pissarro li agradava molt viure 

a prop del que li agradava pintar. Per això, primer, va anar a viure 

a Louveciennes i, després, a Énagcy per així poder pintar els 

motius principals dels seus quadres. Aquests motius, 

principalment durant la primera part de la seva vida artística 

abans de patir la malaltia ocular, van ser escenes de la vida rural 

francesa. Va ser l’únic pintor Impressionista que va poder participar en totes les exposicions d’art 

Impressionista de l’època fetes a París entre els anys 1874 i 1886 (Ravin J. G., 1994). Pissarro va 

acabar morint amb setanta-tres anys per un accident vascular que el va afectar al cervell. 

 

La malaltia ocular de Camille Pissarro 

Pissarro, a partir dels cinquanta anys, va patir una infecció crònica aguda de dacriocistitis en l’ull 

dret i va viure amb ella durant els últims quinze anys de la seva vida. En llegir la seva 

correspondència, veiem com des del 1888, que és quan comencen els símptomes, fins al 1903, es 

poden arribar a comptar més d’una desena d’episodis aguts de la malaltia que va patir al llarg de la 

seva vida. En aquella època, no existia cap tractament antibiòtic per a disminuir els símptomes que 

tenia i va provar altres tractaments que s’utilitzaven, sense tenir millores definitives. Aquests 

tractaments els especificarem en el següent apartat.  

Història clínica oftalmològica 

Aquesta malaltia és l’afectació més freqüent de les vies lacrimals. En concret és la inflamació del sac 

lacrimal a causa d’una obstrucció del conducte nasolacrimal i és unilateral en la majoria de casos 

(Alsuhaibani, 2020). Normalment, l’etiologia d’aquesta obstrucció del conducte és secundari a una 

inflamació de la conjuntiva o de la mucosa nasal (Lang, 2006).  

La simptomatologia típica d’aquesta patologia, i que Pissarro va patir, és una inflamació important i 

dolorosa amb tumefacció en la regió del sac lacrimal que pot ocasionar malestar general, febre i 

afectació dels ganglis limfàtics regionals (Boyd K. , Blocked Tear Duct Symptoms, 2015). Finalment, 

es pot formar un abscés en el sac lacrimal que pot espontàniament trencar-se i formar una fístula 

lacrimal. Quan la inflamació s’estén al teixit circumdant, s’anomena dacriocel·lulitis i és una 

Figura 11. Retrat de l’artista. Extret de 

https://www.onthisday.com/people/camill

e-pissarro (22/10/20)  

https://www.onthisday.com/people/camille-pissarro
https://www.onthisday.com/people/camille-pissarro
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inflamació molt dolorosa al voltant de l'òrbita amb febre. Una altra característica típica és l’epífora 

(excés de llàgrima per un drenatge ineficient), ja que el conducte nasolacrimal es troba obturat i si 

fem pressió sobre el sac lacrimal, pot originar una certa quantitat de secreció mucosa transparent a 

mucopurulenta a través del punt lacrimal (ibídem).  

Tractaments i fases patològiques  

Al llarg de la seva vida, va tenir certes etapes de millora, però desgraciadament també va tenir 

certes de recurrència. També cal tenir en compte que no podia pintar pel dolor i la febre que sofria 

en cada episodi. L’oftalmòleg Dr. Parenteau va ser qui va tractar a Pissarro al llarg de la malaltia 

ocular però en certs moments també va parlar amb altres oftalmòlegs per tenir diferents opinions. 

A continuació especificarem els diferents episodis aguts que va sofrir amb tots els tractaments i 

fases, extrets de l’article Pissarro, dacryocystitis, and the development of modern lacrimal surgery de 

J.G. Ravin (1994): 

 Maig de 1889: Dr. Parenteau va trobar el conducte nasolacrimal dret obturat. En l’intentar 

sondar es va trobar amb una obstrucció òssia i va comentar-li a Pissarro les complicacions que 

podria ocasionar si continuava amb el procés de sondatge.  

Per això, l’oftalmòleg va decidir optar per un tractament homeopàtic per intentar disminuir 

aquesta obstrucció, informant a Pissarro que seria un procés lent i que podria trigar fins a sis 

mesos. Les indicacions van ser que no hauria d’estar exposat a l’aire lliure amb vent i pols i que 

s’hauria de netejar l’ull ràpidament amb àcid bòric si es trobava exposat.  

Per un artista Impressionista aquest tractament no era el més adient ni fàcil, ja que volen estar 

sempre a l’aire lliure. Efectivament, amb aquesta opció de tractament no va tenir millora. Havia de 

continuar portant l’ull tapat i escriu: “És molt molest. He d’intentar continuar treballant amb un ull. 

Degas ho fa i li dóna molt bons resultats” (Fernández C. , 2017). Pissarro va continuar passant per 

una sèrie d’episodis aguts.  

 Març de 1891: Pissarro torna a escriure al fill: “El meu ull es troba molt millor. Dr Parenteau 

estava molt content amb el resultat. M’ha recomanat que quan faci mal temps continuï tapant-

me l’ull. En dues setmanes, si les parets del sac lacrimal s’han regenerat, estaré curat. Les coses 

han anat molt bé fins ara. He estat un més sense inflamació” (ibídem).  

 

 Abril de 1891: “He tingut un altre episodi. Estic obligat a suspendre tot treball/activitat” 

(ibídem). Va tornar a París per veure al seu metge, que probablement li va fer un altre drenatge 

de l’àrea. Dos dies més tard, Pissarro va notar que quasi no tenia inflamació. 

En aquell moment, Pissarro va aprofitar que estava a París per buscar diferents opinions sobre les 

possibilitats que tenia per fer diferents tractaments i la resposta dels altres oftalmòlegs van ser: que 

crear un conducte a través de l’os fins al nas amb la destrucció del sac lacrimal o treure l’os que 

obstruïa el conducte, no eren bones opcions per a solucionar el seu problema, ja que continuaria 

tenint l’epífora i en el seu cas, era el que més li molestava perquè no podia pintar còmodament a 

l’aire lliure. Pissarro llavors va qüestionar a Dr. Parenteau en major profunditat sobre les dues 

alternatives: la cirurgia i la teràpia mèdica. Als seixanta anys, Pissarro ja no era jove i li feien 
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respecte les complicacions quirúrgiques. Sentia que durant aquests anys, Dr. Parenteau va portar el 

seu cas bastant bé, i va decidir continuar amb ell. 

 Maig de 1891: Dr. Parenteau va començar a injectar l’àrea amb nitrat de plata i ho va continuar 

fent durant tres mesos. Estava preparant la zona per a poder realitzar-li una petita incisió per 

engrandir l’obertura existent del canalicle i després cauteritzar per tancar el sac i els conductes 

anormals formats per als diferents episodis aguts.  

Després de la incisió, Parenteau va permetre que Pissarro treballés sense haver de tapar-se l’ull 

però en llocs tancats i amb les finestres tancades.  

Va escriure al seu fill: “Desitjo no tenir problemes oculars per molt de temps. Però per a estar segur 

d’una cura, és necessari que passi almenys un any o dos. Les llàgrimes han de mantenir oberts els 

conductes normals perquè puguin fluir transportant tots els detritus lacrimals. He de tenir molta 

precaució aquest hivern i els dies ventosos” (ibídem).  

 Maig de 1892: Seguien amb la mateixa situació i processos de drenatges amb nitrat de plata. 

Dr. Parenteau li va dir que si tenia una tumefacció que no intentes treure el pus i que seguis 

prenent la medicació homeopàtica que estava prenent. Ara estava en un punt que el doctor 

deia que podria ser el final del problema. 

Dos dies més tard, escriu al seu fill explicant-li la situació: “La petita incisió s’ha tancat i la 

inflamació s’ha estès cap al conducte lacrimal, que serà operat en un futur. Em fa molta por aquest 

fet però Parenteau sembla positiu al respecte” (ibídem).  

L’endemà, el doctor va injectar més nitrat de plata per estimular la inflamació i així que els 

petits conductes que estan plens de detritus es tanquin, deixant que el teixit agafi més força 

abans de fer una altra incisió el mes següent.    

 

 Juny de 1892: Tampoc va poder fer la següent incisió perquè la zona no s’havia cicatritzat del 

tot. El problema era que el cartílag del nas estava inflamat de tants abscessos previs i s’havia 

tornat a obstruir el conducte. 

Pissarro no estava content, ja que tenia por que el mínim canvi de temps li seguís donant encara 

més abscessos.  

 Primavera del 1893: va escriure al seu fill: “Ara Parenteau està cauteritzant l’àrea al costat de 

l’ull per eliminar la conjuntivitis i les secrecions que ocorren amb un mínim canvi de temps” 

(ibídem).  

Durant els següents anys, el problema va seguir estant present.  

 En 1896, va escriure: “Parenteau m’ha examinat amb molta cura i diu que la conjuntivitis es va 

complicar per una petita inflamació del cartílag del nas, encara que ara l’ull està molt millor. 

Això ha ocasionat que cada matí tingues una secreció blanquinosa. M’ha assegurat que no és 

gran complicació i que la infecció no ha passat a l’os. La inflamació del cartílag del nas és més 

un inconvenient i que no és perillós. Però que en una operació sempre poden haver-hi 
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complicacions. En aquest cas, com que no hi ha infecció òssia no té per què haver-hi 

problema... No estic nerviós, el que em molesta és el no poder treballar a l’aire lliure” (ibídem).  

 

 En 1897, va escriure: “Tinc por per les complicacions que puguin haver-hi pel meu ull. He anat 

cada dia durant una dotzena de dies a veure a Parenteau, que m’ha estat cauteritzant. M’havia 

donat gotes de nitrat de plata per anar-me’n posant a l’ull i a les parpelles. Això no era gens 

fàcil. Cada matí hi ha més pus al meu ull” (ibídem). 

 

 En 1900, les coses no havien anat a millor i va escriure: “La grip m’ha deixat l’ull inflamat. 

Parenteau em cauteritzarà” (ibídem). Després, d’aquesta cauterització es va trobar molt millor. 

El seu ull va tornar a un estat normal i no va tenir pus. Al mateix temps s’estava medicant amb 

tractaments homeopàtics d’Opi i Nux, que probablement el va ajudar amb la congestió de l’ull.  

 

 En 1901, va continuar tractant-se amb cauteritzacions igual que feia quinze anys. Va acabar 

passant per diverses operacions més, però el problema ocular no es va solucionar mai del tot.  

 

Influència de la malaltia ocular en l’obra pictòrica de Camille Pissarro 

La seva productivitat artística durant els últims quinze anys de la seva vida, va estar molt 

dictaminada per la dificultat que li va ser el fet de tenir infeccions agudes i recurrents en el seu ull 

dret. Però a pesar de tot, no va repercutir en què continues pintant fins al final dels seus dies. 

A causa d’aquesta malaltia crònica, va estar obligat a pintar paisatges des de l’interior per evitar 

que l’ull li plores tota l’estona i així evitar estar exposat al vent i la pols exterior. Podem llegir a la 

seva correspondència com se li va ocórrer a Pissarro solucionar el no poder pintar a l’aire lliure: “Em 

puc treure la banda, si treballo a casa amb les finestres tancades” (Fernández C. , 2017). 

Probablement, aquesta observació i la indicació del Dr. Parenteau de no sortir de casa durant els 

episodis d’inflamació aguda, van influir en el canvi d’elecció del motiu principal de pintura. Va 

passar de poder pintar paisatges rurals a haver de pintar paisatges urbans, predominant avingudes 

i edificis (Bryś, 2012).  

 

Així Pissarro, que sempre havia pintat al camp i a 

l’aire lliure en la primera etapa de la seva vida 

(Figura 12), es veu obligat a treballar en interiors, 

llogant habitacions d’hotels amb les millors vistes 

de les ciutats que visitava per poder seguir 

pintant.  

 

Figura 12. Hort en flor. Louveciennes (1872). Extret de La patologia 

ocular en la pintura a través de la historia clínica oftalmològica de 

C. Fernández (2017) 
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Podem corroborar això amb la Figura 13 i la frase que escriu en una carta al seu fill quan arriba a 

Rouen: “Em fascina el pont de ferro, ho he pintat un dia de pluja, ple de tràfic, de carruatges i de 

l’animació de la vida urbana. He trobat una habitació amb bones vistes, des de l’Hotel d’Anglaterra” 

(Fernández C. , 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’epífora no afectava l’agudesa visual i encara que el motiu principal de les seves obres hagi 

canviat, observem que el pintor segueix conservant en ells la mateixa tècnica i precisió que sempre 

havia emprat des dels seus inicis artístics.  

D’alguna forma podem dir que 

Pissarro sembla que havia acceptat 

les molèsties de la seva malaltia 

ocular i va treure profit del 

descobriment que va ser pintar les 

vistes urbanes que veia des de les 

diferents finestres (Figura 14) i que en 

el camp no s’apreciaven.  Podem 

corroborar això en una carta que va 

escriure al seu fill on deia: “Els bells 

motius acaben semblant teatrals... 

feliç és aquell que és capaç de veure 

la bellesa en les petites coses, allà on 

altres no són capaços de veure-la” 

(ibídem).  

 

Pissarro va haver de canviar el motiu de les seves obres per la malaltia ocular, però clarament 

s’aprecia aquest enamorament que sent per la nova perspectiva que han pres les seves obres. 

 

 

Figura 14. El bulevard de Montmartre un matí d’hivern (1897). Extret de La 

patologia ocular en la pintura a través de la historia clínica oftalmològica de C. 

Fernández (2017) 

 

Figura 13. Matí nuvolat en Rouen (1896). Extret de La 

patologia ocular en la pintura a través de la historia clínica 

oftalmològica de C. Fernández (2017) 
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Però encara així, l’estiu de 1898 quan Pissarro 

marxa de vacances a Énagcy torna a pinta algun 

quadre amb motiu del camp (Figura 15). En 

aquest cas, va continuar pintant des de l’interior 

perquè encara havia de vigilar per la seva salut 

ocular.    

  

 

 

 

 

Actualitat 

Els casos aguts avui dia es tractarien amb antibiòtics sistèmics i locals depenent del tipus de 

microorganismes. Però a vegades es precisen més d’un tractament per alliberar el conducte 

nasolacrimal i que disminueixi la infecció (Boyd K. , 2015). Les compreses desinfectants també 

serien una forma per millorar el curs clínic i una vegada els símptomes clínics han disminuït, el 

tractament que normalment es precisa és la dacriocistorrinostomia, on es crea una connexió entre 

la mucosa nasal i el sac lacrimal a través d’una finestra òssia en la fosa lacrimal. Aquesta connexió 

es pot realitzar des de l’exterior a través d’una incisió cutània (operació de Toti) o quan el sac 

lacrimal és molt gran per endoscòpia des del nas (operació de West) (Lang, 2006). 

Desafortunadament, en 1904, un any després de la mort de l’artista, és quan el cirurgià italià Toti 

publica aquest nou mètode quirúrgic que hagués solucionat la condició que patia Pissarro molt 

ràpidament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. El jardí de l’artista en Énagcy (1898). Extret de La 

patologia ocular en la pintura a través de la historia clínica 

oftalmològica de C. Fernández (2017) 
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EDGAR DEGAS (París 1834 - 1917)  

Biografia i l’obra pictòrica 

Edgar Degas (Figura 16) neix a París l’any 1834 en una família 

d’origen italià noble i culta. Només amb vint-i-un anys, 

ingressa en l’Acadèmia de Belles Arts, ja que sempre havia 

destacat com artista. La seva fama artística i la seva estabilitat 

econòmica son tan grans cap al 1880, que li permet dedicar-

se a les seves grans passions, com són les seves obres d’art, 

l’òpera i la lectura.   

Per data, es troba al context històric del moviment 

impressionista, però no podem enquadrar-lo totalment dins 

d’ell perquè el que defineix principalment aquest moviment 

pictòric és la representació de paisatges a l’aire lliure. Degas 

no va poder representar aquests paisatges per culpa del 

malestar visual que sentia per la fotofòbia que patia (Kendall, 

1988). 

Paul Valéry (1938) comenta en l’assaig, Degas, dansa, dibuix: «Enviat a Vincennes per a l’exercici de 

tir, s’adona que no veia el blanc amb l’ull dret» (Lanthony, 2006) i és quan Degas, amb trenta-cinc 

anys, descobreix de forma sobtada, quan volia enrolar-se a l’exèrcit per la guerra de 1870, que el 

seu ull dret tenia una visió anòmala. Aquesta reducció visual seria solament el principi de la 

malaltia ocular del pintor que va anar evolucionant durant els anys següents. Més endavant, en 

1871, la malaltia es va aguditzar i va començar a afectar-li a l’ull esquerre (ibídem). 

La patologia ocular de Degas va tenir un procés lent i progressiu al llarg de la seva vida, però el 

pintor va saber adaptar-se a ella. Podem analitzar paraules pessimistes, que ell mateix va escriure 

sobre la seva situació ocular, i on les podem trobar a Lettres de Degas de Guérin (1931): “Em trobo 

en la categoria dels malalts abans de passar al rang dels cecs” (ibídem). Però aquestes paraules no 

anaven en concordança amb el comportament que tenia l’artista de cara al món, ja que sempre va 

tenir molta activitat social i artística. 

En els seus últims anys de vida (1890-1917), podem dir que l’artista era pràcticament cec, però 

continuava treballant i creant obres sense parar. Les cròniques escrites d’ell d’aquella època, 

expliquen fins i tot que se li veia al final de la seva vida passejant pels carrers de París sense ajuda, 

malgrat els seus defectes visuals tan greus (Fernández C. , 2017). 

Degas va morir en setembre de 1917, als vuitanta-quatre anys, a París. Podem llegir en la seva 

última carta una frase on escriu el seu últim desig, al seu amic i pintor Forain: “Quan me'n vagi no 

vull discursos, només si us plau digui: A Degas li agradava dibuixar” (ibídem).  Probablement, 

aquest amor que sentia pel dibuix i el seu art, són els motius que van ajudar Degas a superar la 

seva malaltia ocular, fent de la seva obra, una gran obra mestra.  

Figura 16. Autoretrat de l’artista (1856). Extret de 

La patologia ocular en la pintura a través de la 

historia clínica oftalmològica de C. Fernández 

(2017) 
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La malaltia ocular d’Edgar Degas 

De la patologia ocular que patia Degas, no posseïm cap document mèdic on s’informi, però sí que 

podem esbrinar a través de la seva refracció i simptomatologia ocular analitzant el seu art i com es 

veuen les conseqüències de l’evolució de la patologia. Encara així, les conclusions i hipòtesis 

avançades, les obtenim a partir de les confidències de l’artista i en les deduccions que poden 

treure’s de l’anàlisi de les seves obres, ja que és un art molt ostensible.    

Signes de la malaltia ocular  

Degas va patir una malaltia ocular que va anar progressant durant els últims quaranta anys de la 

seva vida, però l’artista es va saber adaptar a ella d’una forma excepcional per poder continuar 

creant la seva obra amb totes les seves limitacions visuals. La seva història oftalmològica posa en 

evidència aquest ímpetu que l’artista va posar al llarg de la seva vida artística, i així també, tot 

l’influx positiu que la malaltia va fer que es desenvolupés en l’artista que avui coneixem.  

Com a dates que cal destacar pels importants signes patològics que va patir són: 

 En primer lloc, el començament dels trastorns visuals es van manifestar de manera sobtada i es 

pot corroborar amb l’episodi ja especificat a la biografia: que no era capaç de veure la diana 

quan va fer la prova de tir per poder enregistrar-se a l’exèrcit en 1870.  

 Més endavant, en 1872-73, quan va fer un viatge per anar a visitar a la seva família a Luisiana, 

escriu: "Quines coses precioses podria haver fet, si la llum solar fos menys brillant i intolerable 

per a mi" (Kendall, 1988). Aquí és quan demostra que començava a patir greument del que es 

coneix com a fotofòbia, que és una molèstia dolorosa provocada per la llum intensa.  

Aquest darrer signe va ser un dels símptomes que més el va afectar a Degas al llarg de la seva vida, 

ja que és una de les principals raons per les quals no va poder pintar a l’aire lliure. Va acabar 

prenent diverses mesures per atenuar aquests símptomes portant: ulleres especials (que 

especificarem a continuació), gorra o visera i deixant el taller més en penombra. Com a resultat, la 

col·lecció de quadres que va acabar pintant són escenes d’interior, sent una prova clara de la 

molèstia ocular que patia. 

Refracció i correcció òptica 

Al Museu d’Orsay es conserven algunes 

ulleres (Figura 17) que va portar l’artista 

al llarg de la seva vida per disminuir els 

símptomes visuals que patia. Per una 

part, aquestes ulleres ens ajuden a saber 

exactament la refracció que tenia l’artista 

i així saber que la portava corregida i que 

no l’afectava a l’hora de pintar. Per una 

altra part, també ens demostren la 

fotofòbia que patia.   

Figura 17. Ulleres de miopía i ulleres amb ranura de Edgar Degas. Extret de 

Ulls per a pintar de P. Lanthony (2006) 
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1) En primer lloc, hi ha una parella d’ulleres molt fosques, d’una densitat aproximada de 0.8 

que servien per combatre la fotofòbia. Una ullera d’aquestes portava una correcció 

astigmàtica i l’altra sense correcció (Lanthony, 2006).  

2) Després trobem unes ulleres amb correcció miòpica de -1.50D a ambdós ulls (ibídem). 

4) Finalment, hi ha unes ulleres molt particulars que destaquen perquè també servien per 

combatre la fotofòbia, però tenen a l’ull dret una làmina metàl·lica opaca i, a l’ull esquerre, 

una altra placa metàl·lica però amb una obertura obliqua per fer d’efecte estenopeic i 

intentar millorar l’agudesa visual (Fernández C. , 2017).  

Històrica clínica oftalmològica 

Se sap que Degas va ser tractat per diferents oftalmòlegs, com el doctor Landolt i Abadie, però no 

es conserven els documents clínics d’aquests. Diferents professionals han estudiat a Degas al llarg 

de tots aquests anys i segueix havent-hi un diagnòstic incert de la seva patologia ocular (Lanthony, 

2006).  

Però després d’analitzar la seva obra i la seva correspondència per a tractar de reconstruir la seva 

història oftalmològica, la hipòtesi més adient sembla que als trenta-set anys va començar a patir 

una degeneració de la retina, en concret a la zona macular, o corioretinitis (Fernández C. , 2016), 

que és com es coneixia abans l’afectació macular. Els primers signes d’aquesta maculopatia el van 

afectar primerament més a l’ull dret. Per tant, va haver de crear gairebé tota la seva obra 

monocularment, en absència d’estereòpsia, i a més amb una agudesa visual molt baixa (Fernández 

C. , 2017).  

Amb els anys, sembla ser que va acabar patint una degeneració macular binocular i el que es 

coneix avui dia com una degeneració macular per edat avançada (DMAE). Aquesta malaltia 

degenerativa afecta la part central de la retina, provocant un deteriorament de l’epiteli pigmentari 

de la retina (capa que recobreix i nodreix la retina) i de les cèl·lules de la màcula (on es concentren 

la majoria de cons o fotoreceptors) (Lang, 2006). Això fa que la persona vagui perdent gradualment 

agudesa visual fins al punt de ser molt baixa, fet que provoca que no pugui distingir ni els detalls ni 

contorns ni tampoc els colors del que s’està fixant.  

Els símptomes principals d’aquesta patologia ocular són: la metamorfòpsia, que altera i distorsiona 

la imatge, així dificultant la lectura, l’escriptura, el dibuix i la visualització de rostres de les persones; 

la diferenciació de colors i, posteriorment, també pot acabar tenint un escotoma central secundari 

(Elshatory, 2020). Aquests símptomes van empitjorant amb l’evolució de la malaltia. A ell també li 

va acabar afectant en tots aquests sentits. Tots aquests conjunts de símptomes donarien peu al 

resultat pictòric en què arriba un moment en què no pot pintar amb detall les seves obres ni 

mesclar els colors a la paleta (Fernández C. , 2016). 
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Hi ha dos tipus de DMAE, tenint en compte que un mateix pacient pot passar d'un a l'altre: 

 DMAE seca o atròfica: és la forma més prevalent (al voltant del 85% dels casos) i es 

caracteritza per una evolució lenta i progressiva. Es produeix com a resultat de l'acumulació 

de dipòsits groguencs o druses, el que atrofia la zona macular (Boyd K. , 2020). 

 DMAE humida o exudativa: encara que és menys freqüent, el seu avanç és més ràpid i sol 

tenir un pitjor pronòstic visual. En aquesta forma de DMAE creix una membrana vascular 

sota de la retina, a causa de l'aparició de nous vasos sanguinis anòmals i molt fràgils, que 

sagnen i perden líquid, comprometent a la visió de forma severa (ibídem). 

L’etiologia de la patologia és deguda principalment a l’edat, que sol aparèixer abans dels cinquanta 

i seixanta anys, però a l’envelliment se li ha de sumar la predisposició genètica, ja que s’ha 

demostrat que el 50% del risc és hereditari i que la probabilitat es entre tres i sis vegades superior 

si algun familiar ho ha patit (ibídem). Per últim, també s’ha de tenir en compte la influència de 

factors ambientals, com poden ser: una mala alimentació, fumar, hipertensió arterial, problemes 

circulatoris, obesitat i exposició directa i prolongada al sol.  

L'evolució de la pèrdua visual, va ser gradual des de la segona a sisena dècada de vida de Degas. 

La severitat del dany macular i el ritme de progressió pot variar molt dins d'una sola família. 

Aquesta malaltia ocular que també té un origen hereditari, possiblement ho podem relacionar que 

una cosina germana seva, Estelle, també va acabar quedant cega (Karcioglu, 2007). La majoria de 

pacients pateixen fotofòbia, pèrdua d'agudesa visual i camp visual, i visió de color deficient, com va 

patir Degas (Lanthony, 2006). Per tant, per tota la simptomatologia nomenada podríem dir que 

sembla ser que Degas patia una DMAE humida o exudativa (Simulació 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

En els següents punts analitzarem com Degas s’adapta amb aquesta situació i avanç patològic 

segons transcorre la seva vida.  

 

Simulació 2. Avanç patològic d’una DMAE humida o exudativa. Realitzada amb l’aplicació ViaOpta Simulator 
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Influència i avanç de la malaltia en l’obra pictòrica d’Edgar Degas 

Al llarg de tota l’obra pictòrica i correspondència de Degas, podem analitzar i treure conclusions de 

l’avanç de la malaltia ocular i dels canvis que va haver de fer per adaptar-se a la seva condició. Se 

sap que amb l’avanç de la malaltia, l’artista va emprar diferents tècniques i mecanismes 

compensatoris per a poder superar-la i continuar creant fins a pràcticament el final dels seus dies. 

Estudi de la freqüència espacial dels dibuixos  

A part de l’anàlisi d’observació pictòrica que farem en aquest apartat, també hem de destacar 

l’estudi que va fer Philippe Lanthony, Degas et la fréquence spatiale (1991). Va analitzar la diferència 

de freqüència espacial que va tenir Degas al llarg de la seva vida en l’obra pictòrica. Amb aquest 

estudi ens mostra d’una forma més científica aquesta progressió de la seva malaltia ocular. 

L’estudi el va fer relacionant 

la diferencia d’escala dels 

dibuixos i gravats amb 

l’augment de gruix de les 

ombres i contorns que els 

delimiten, segons avança la 

seva obra i patologia al llarg 

del temps.  

 

El resultat de l’estudi és una valoració 

aproximada, però es va corroborar com amb 

el pas dels anys, freqüència espacial va 

disminuir de forma progressiva i també la 

sensibilitat al contrast.  

En concret, si analitzem la Taula 1, els valors 

aproximats passen de ser d’una freqüència 

espacial de 12 cicles/grau als vint-i-cinc anys 

del pintor, a ser 2,5 cicles/grau als setanta 

anys. Són resultats que quadren 

perfectament si observem i comparem els 

dibuixos d’aquests anys (Figura 18). Als vint-

i-cinc anys, el traç és molt més compacte i fi que els realitzats amb setanta anys. Hem de destacar 

també una baixada pronunciada de freqüència espacial i sensibilitat al contrast als quaranta-cinc 

anys concretament (l’any 1880).  

Taula 1. Resultats de l’evolució de la freqüència espacial dels dibuixos 

de E. Degas (1991). Extret d’Ulls per a pintar de P. Lanthony (2006) 

Figura 18. Comparació dibuixos de Degas. 

Esquerra: Giulia Bellelli (1858). Dreta: 

Després del bany (1896-1907). Extret 

d’Ulls per a pintar de P. Lanthony (2006) 
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Característiques de la pintura i els mecanismes compensatoris 

Degas, abans de començar amb els problemes visuals, havia vist molt i havia copiat molt, perquè 

per a ell copiar també era assimilar, i per tant era conèixer per a poder plasmar-ho en la seva obra 

(Fernández C. , 2017). 

Les primeres obres que va fer van ser pintures a l’oli, i eren pintades amb molt de detall, quan 

encara la malaltia ocular li deixava pintar així. A mesura que la seva malaltia anava avançant, 

comença a desenvolupar les obres pintades a pastel, quan ja la seva visió no li deixava crear els 

colors en la paleta. Per tant, podem dir que la malaltia podria ser la causa principal de l’originalitat 

de la seva obra pictòrica i que el fa destacar entre els pintors de la seva època. 

Aquesta malaltia segueix progressant, i ja gairebé cec, comença a utilitzar altres mètodes 

d’expressió artística, com són l’escultura i la fotografia. Aquest pintor és un clar exemple de com es 

pot continuar utilitzant la resta de visió residual operacional en patir una malaltia ocular. 

Fotofòbia i tractament de les llums 

En el cas de Degas, hem de fer distinció entre la molèstia de la llum que es coneix com a 

enlluernament, i el dolor que li pot ocasionar a l’estar exposat a una llum molt intensa, que seria la 

fotofòbia.  

Aquest desconfort visual, el podem relacionar clarament en què no era una activitat fàcil per a ell 

poder pintar a l’aire lliure, com molts dels impressionistes del moment. Podem corroborar aquest 

fet en llegir una carta que li va escriure al pintor i amic seu, Walter Sickert (1871), explicant-li un 

episodi agut que va viure: “El meu punt feble és la llum per als meus ulls, l'altre dia quan pintava 

una aquarel·la a la vora de l'aigua, vaig sentir un fort dolor en els ulls, que em va fer estar gairebé 

tres setmanes sense poder llegir, i sense poder sortir de casa per a pintar, he estat realment inquiet 

perquè aquesta situació es prolongui, i no pugui tornar a pintar” (ibídem). Aquest episodi patit per 

l’artista, que suposem que es va recuperar, va fer d’alguna manera que comencés a crear la seva 

obra estant en llocs tancats i amb poca llum, perquè així no tornés a viure tants episodis com 

aquest. Per tant, podem començar per analitzar diferencies bastant pronunciades en comparar els 

quadres de les Figures 19 i 20. 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Retrat d’Henri Valpincon (1870).                                              

Extret de https://www.edgar-degas.org (19/10/2020) 
Figura 20. Alice Villette (1872). Extret de 

https://www.edgar-degas.org (19/10/2020) 
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Només amb dos anys de diferència entre una obra amb l’altra, ja podem notar grans diferències. 

L’any 1870, poc abans de l’episodi agut, podem destacar la bona lluminositat en la qual es 

representa aquesta obra. En canvi, l’any 1872, després de l’episodi agut, observem una clara 

disminució de lluminositat i molta més penombra. És a partir d’aquest any on podem corroborar 

que Degas pateix de la fotofòbia amb aquesta frase que escriu: “Què de coses belles hauria pintat, 

si la intensa llum del dia no em fos tan insuportable” (ibídem).  

Metamorfòpsia i escotoma central 

A causa de la malaltia macular, és d’esperar que sigui difícil per l’artista pintar amb detall i mantenir 

aquest tipus de detall de les cares dels models. Per això notem una disminució de detall i precisió 

de l’ombrejat, i és quan comencem a notar una similitud entre els quadres d’aquella època. 

Comencem a notar les mateixes models però sempre d’esquenes. Aquesta és una de les tècniques 

que empra el pintor però evadir-se clarament de la seva mala visió. 

 

 

 

  

 

 

     

 

 

Podem començar fent una comparació entre dos quadres que van ser pintats amb deu anys de 

diferència (Figures 21 i 22), observant clarament aquesta tècnica emprada per a evitar pintar en 

detall. El quadre de la Figura 22, està pintat amb un efecte de contrallum, un ombreig menys 

homogeni i la model es troba pintada d’esquena. 

Es veu clarament l’afectació que és per Degas l’efecte de tenir un escotoma central i no poder 

pintar amb detall les cares de les models. És durant aquesta època que comencem a detectar 

aquest impediment i la seva adaptació aplicant aquesta tècnica per poder continuar pintant. 

Podem llegir en un escrit que fa el seu amic i pintor Sickert: “Des que el conec, a partir de 1883, es 

queixa moltes vegades del turment que resulta per a ell aquesta taca central que ocupa la seva 

visió, i quan dibuixa, diu que només pot veure el que envolta al cercle negre, però no el que hi ha 

just darrere d'ell” (ibídem).  

Figura 21. La planchadora (1873). Extret de 

https://www.edgar-degas.org (19/10/2020) 

Figura 22. La planchadora (1883). Extret de 

https://www.edgar-degas.org (19/10/2020) 
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També podem notar aquesta tècnica emprada 

al comparar altres quadres dels mateixos anys i 

que podem destacar altres comparacions, com 

són per exemple els quadres de les ballarines. 

Una diferència a destacar seria que algunes de 

les ballarines més llunyanes estan mirant de 

cara al pintor però com estan allunyades, no 

cal fer les seves cares amb tant detall (Figura 

23).  

 

S’ha de dir que durant la dècada del 1890, quan pinta 

les seves últimes obres amb la tècnica a l’oli, les pinta 

amb els dits, per això notem un aspecte més 

“motejat” i sembla que estigui tacat amb formes més 

irregulars (Figura 24). Aquest canvi de tècnica també 

coincideix al deixar de pintar a l’oli i passa a pintar a 

pastel. Aquestes pot ser una de les transformacions 

més importants a l’hora de pintar, que està 

condicionat per la seva disminució d’agudesa visual.  

 

 

La Figura 25 pintada en 1907, presenta 

grans diferències d’ombreig comparat 

amb l’anterior. Observem una clara 

diferència de detall i gruix de les línies. Per 

tant, podem dir que la seva patologia ja 

estava molt avançada en aquests anys i 

com a resultat podem veure com la seva 

agudesa visual era molt baixa. Aquest 

quadre s’ha pintat amb la tècnica de 

pastel i no a l’oli perquè la seva visió ja no 

és tan bona com trenta-quatre anys abans 

i no podia distingir ni crear els colors 

fàcilment a la paleta. Ell mateix escriu sobre la transició de passar de pintar a l’oli a pastel, i diu: 

“Les meves malalties m’han impedit seguir treballant a l’oli, i ara m’he relegat al pastel” (ibídem). 

Figura 23. La clase de dansa (1873). Extret de La patología ocular en la pintura a través de la historia clínica oftalmológica de C. Fernández 

(2017) 

Figura 25. Escena de ballet (1907). Extret de La patología ocular en la 

pintura a través de la historia clínica oftalmológica de C. Fernández (2017) 

Figura 24. Ballarines blaves (1893). Extret de https://www.edgar-

degas.org (19/10/2020) 
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Una altra col·lecció d’obres també molt reconeguda, on podem observar totes les tècniques ja 

nomenades, és de dones al lavabo.  

És una col·lecció feta tota a pastel que sorgeix a 

partir de 1885, quan Degas abandona completament 

pintar a l’oli. Totes les obres tenen en comú que les 

models estan pintades d’esquenes (Figura 26) i 

depenent de l’any en què pinta s’observen més o 

menys definició dels detalls i l’ombrejat, a causa de 

l’avanç de la patologia. 

 

 

 

 

 

També podem observar en la segona obra (Figura 27), com 

les línies que defineixen el cos de la dona són més 

gruixudes per tal que hi hagi més contrast entre ella i la 

resta del quadre. 

 

S’ha de dir que en aquest moment, els problemes visuals que patia Degas ja eren molt greus, i en 

comparar aquests dos quadres observem clares diferències en dotze anys de diferència.   

A partir del 1900, Degas es va veure amb necessitat d’utilitzar una gamma de colors més estrident i 

amb més saturació que a les anteriors pintures, com que a causa del fet de patir alteracions a la 

màcula, també es veu afectada la gamma cromàtica.  

A la zona macular és on trobem la gran majoria de cons i són 

les cèl·lules de la retina més sensibles a la llum blava, per això 

sembla que aquesta gamma de colors es veu afectada i deixa 

d’emprar-los (Figura 28). També pot ser degut a una possible 

formació d’una cataracta per l’edat del pacient. 

 

 

 

 

Figura 26. Dona assecant-se el peu (1886). Extret de La 

patología ocular en la pintura a través de la historia clínica 

oftalmológica de C. Fernández (2017) 

Figura 27. Dona assecant-se l’esquena (1898). Extret de 

La patologia ocular en la pintura a través de la historia 

clínica oftalmològica de C. Fernández (2017) 

Figura 28. Després del bany (1900). Extret de La 

patología ocular en la pintura a través de la historia 

clínica oftalmológica de C. Fernández (2017) 
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Amb deu anys de diferència, observem com el mateix quadre 

i els detalls han canviat dràsticament (Figura 29). La gamma 

de colors segueix sent la mateixa però les línies de l’ombreig 

han augmentat i són molt més robustes.  

 

 

 

 

 

 

Visió monocular i representació de l’espai 

Per representar l’espai en absència d’estereòpsia va haver d’utilitzar tècniques per a poder adaptar-

se a la seva visió monocular. En primer lloc, destacar el tipus de format longitudinal i 

d’enquadrament horitzontal, totalment inusual a l’època. Això li permet jugar amb diferents punts 

de vista, col·locant diferents objectes i així, aconsegueix que hi hagi més profunditat. En aquests 

quadres també observem com Degas col·loca miralls (Figura 31) i dóna molta importància a terra 

(Figura 30), així també és una altra forma de crear profunditat a l’escena a representar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. La clase de dansa (1870). Extret de La patología ocular en la 

pintura a través de la historia clínica oftalmológica de C. Fernández (2017) 

Figura 31. Madame Jeantaud davant d’un mirall 

(1875). Extret d’Ulls per a pintar de P. Lanthony 

(2006)  

Figura 29. Dona assecant-se el cabell (1910). 

Extret de La patología ocular en la pintura a 

través de la historia clínica oftalmológica de C. 

Fernández (2017) 
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En aquesta obra, podem observar les tècniques just esmentades com: el contrabaix en primer pla, i 

l’artista també juga amb la distribució de la llum, així aconseguint la profunditat desitjada (Figura 

32).  

L’ús de perspectives especials hem de destacar quadres que són pintats des de dalt, com si fos des 

d’alguna llotja del teatre (Figura 34), o des de baix, com si fos un espectador (Figura 33). Així Degas 

també augmenta la perspectiva del quadre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquests quadres, amb totes les tècniques esmentades, són quadres plens de relleu, que una 

persona amb un ull ambliop i no tenir visió binocular no hauria de ser capaç de crear. Però Degas 

ha sabut compensar aquesta falta d’estereòpsia d’una forma excepcional. 

 

Figura 32. Entre bambalinas amb contrabaix (1896). Extret d’Ulls per a pintar P. Lanthony (2006) 

Figura 33. La trapezista en el circ Fernando 

(1879). Extret del Catàleg Impressionista i 

Postimpressionista de la Fundació Mapfre 

(16/10/2020) 

Figura 34. Ballarina verda basculant 

(1878). Extret de La patología ocular 

en la pintura a través de la historia 

clínica oftalmológica de C. Fernández 

(2017)  
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L’escultura i els seus treballs de cec 

Quan l’agudesa visual de Degas es deteriora encara més, l’única forma que té l’artista per a seguir 

creant, és fent escultures que l’ajudaran en aquesta última etapa. 

Aquestes escultures estaven pensades perquè només Degas les veies i pogués treballar amb elles. 

Estaven fetes de materials com cartó, filferro, pinzells vells, i entre d’altres, i Degas modelava la 

mateixa cera sobre aquests materials per a donar-li forma a les escultures. Aquestes escultures eren 

bastant fràgils i amb el temps s’acabaven fonent. Aquesta seria la forma més característica per a un 

pintor amb defectes visuals de continuar “pintant”, ja que emprava el tacte com a forma de veure 

el que volia pintar. 

 

 

 

 

 

 

Si comparem, podem veure l’excepcional similitud entre l’escultura i la pintura (Figura 35). Amb tot 

això, podem veure l’èmfasi que posa l’artista per vèncer la ceguesa i no deixar de crear. 

Probablement, el pintor necessitava primer tocar amb les mans el que anava a dibuixar i després 

pintar-ho a l’oli o pastel. 

Les últimes escultures de Degas, que 

formen part de l’última producció, es 

conserven perquè després de la seva 

mort (Figura 36), el seu amic i escultor 

Bartholomé, va fer buidats amb bronze 

a les que no estaven molt deteriorades 

per a ser exposades el 1919 al Grand 

Palais (Fernández C. , 2017). 

 

  

 

Aquestes són algunes de les diferents tècniques que Degas va utilitzar per ajudar-se a si mateix a 

superar les seves limitacions visuals. Ell era conscient d’aquests mecanismes compensatoris que 

devia emprar a l’hora de seguir creant condicionat per la seva malaltia, i això és el que ha fet que 

tingui la singularitat i renom que té avui dia. 

Figura 35. Escultura genet (1871-1910) i pastel genet (1900). Extret de La patología ocular en la 

pintura a través de la historia clínica oftalmológica de C. Fernández (2017) 

Figura 36. Ballarina saludant i ballarina subjectanse la cama dreta (1900-10). 

Extret de La patología ocular en la pintura a través de la historia clínica 

oftalmológica de C. Fernández (2017) 
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Actualitat 

La patologia ocular que patia Edgar Degas no tenia cap tractament efectiu en l’època en la qual va 

viure. Els oftalmòlegs que va visitar, no van poder solucionar-li ni donar-li la causa de per què no 

millorava el seu estat visual. Al final dels seus dies, només va poder ser tractat a una clínica de Saint 

Germain amb tractaments pal·liatius i sense cap intervenció quirúrgica (Ravin & Kenyon, 1994).  

Avui dia, el que primer hauríem d’esbrinar exactament és quin tipus de DMAE pateix Degas i en 

quina fase es troba. Se li faria un examen exhaustiu de fons d’ull i es diagnosticaria amb les 

diferents proves adients en quina etapa es troba el pacient.  Per a poder obtenir el correcte 

diagnòstic del cas, haurem d’utilitzar: una OCT, una tomografia, una angiografia per veure que tots 

els vasos sanguinis es troben en bon estat, la Reixeta d’Amsler per veure quin defecte del centre de 

la visió té afectat i una campimetria (Boyd K. , 2020). Depenent del tipus de DMAE, hi haurà un 

tractament efectiu avui dia o no: 

 La DMAE humida pot tractar-se gràcies a fàrmacs antiangiogènics, que s'injecten a l'interior 

de l'ull (injeccions intravítries) i actuen inhibint el factor de creixement endotelial vascular 

per impedir la formació de nous vasos sanguinis anòmals. D'aquesta manera, permeten 

controlar la malaltia i aconseguir que la majoria de pacients puguin mantenir i, fins i tot, 

recuperar la visió. Com més precoçment s'iniciï el tractament, en general millor serà el 

pronòstic visual (ibídem). 

 La DMAE seca, actualment no té un tractament efectiu, encara que hi ha estudis que estan 

testant l'aplicació de fàrmacs d'injecció intravítria per controlar la seva progressió en 

determinats pacients. De moment, una opció que pot contribuir a prevenir o alentir 

precoçment la DMAE seca és portar un estil de vida saludable com no fumar, seguir una 

dieta sana (rica en fruites, verdures i baixa en greixos), prendre  vitamines antioxidants que 

ajuden a protegir la retina, fer exercici regularment i mantenir un pes saludable (ibídem).  
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CLAUDE MONET (París 1840 - Giverny 1926)  

Biografia i l’obra pictòrica 

 

Claude Monet (Figura 37) és un artista francès que va crear el 

moviment Impressionista. És un artista reconegut per les seves 

obres fetes en “sèrie”, en les que pintava un motiu o escena 

repetides vegades però amb diferents condicions de llum i on 

buscava l’espontaneïtat i la immediatesa.  

Va ser una persona que va destacar des de molt jove per fer 

caricatures i, posteriorment, comença a buscar inspiració en 

pintar paisatges a l’aire lliure. El seu estil va evolucionar cap a 

una expressió artística revolucionaria a l’època: pintar a l’aire 

lliure, a gran escala i amb diferents condicions lumíniques i 

atmosfèriques. No va tenir formació acadèmica perquè no va 

anar mai a l’Escola de Belles Arts. Encara que era el que volia la 

seva família per ell. 

Després de passar per greus crisis econòmiques i fins i tot un 

intent de suïcidi en 1868 (Torrents, 2004), finalment la seva obra 

va ser reconeguda i la seva situació financera va millorar 

substancialment gràcies a les pintures realitzades entre 1886-90. Es va poder permetre comprar la 

propietat a Giverny on va passar els seus últims anys, on les plantes i el pont del seu jardí són els 

motius principals d’inspiració en els seus últims anys (1899-1926). Coincideix amb els anys on va 

patir els problemes oculars més greus. Cap al 1908 és quan apareixen els primers símptomes 

relacionats amb les cataractes. Aquesta també és l’època on va poder pintar la sèrie dels Nenúfars, 

la col·lecció dels seus quadres més valorada avui dia, reconeguda com la “Capella Sixtina de 

l’Impressionisme” (ibídem), on dóna la impressió que l’espectador es troba al mig d’un jardí 

aquàtic. Finalment, Monet mor amb vuitanta-sis anys a casa seva d’un càncer de pulmó.  

 

La malaltia ocular de Claude Monet 

L’estil pictòric de Monet pot ser una possible causa que a partir dels seixanta-vuit anys ja li 

apareguessin els primers problemes visuals. Va rebre indicacions mèdiques que no estar tantes 

hores exposat a la llum solar però ell no va fer cas. L’any 1912, el metge de família Dr. Rebiére li va 

diagnosticar cataractes bilaterals (Ravin J. G., 1994). 

Efectes de la cataracta en la visió  

La funció del cristal·lí és la d’enfocar exactament en el pla de la retina la imatge formada pel 

sistema diòptric de l’ull. La capacitat de canviar de focalització disminueix amb l’edat, ja que perd 

contingut en aigua i es torna més dur, menys elàstic i menys transparent a causa de l’alt contingut 

de proteïnes cristal·lines insolubles (Lang, 2006).  

Figura 37. Retrat de l’artista (1899).    Extret 

de http://fondation-monet.com/en/claude-

monet/chronology/ (24/10/20) 

http://fondation-monet.com/en/claude-monet/chronology/
http://fondation-monet.com/en/claude-monet/chronology/
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És quan es comença a formar lentament la cataracta nuclear, que és la causa més comuna de 

disminució de visió quan ens fem grans. El nucli es torna d’un color groc-marronós i es coneix com 

l’opacificació del cristal·lí que fa que disminueixi l’agudesa visual del pacient, donant una visió 

borrosa i distorsionada, diplopia monocular, altera la percepció del color (en la que intervenen 

simultàniament: l’efecte filtre, adaptació de la retina i el fenomen del metamerisme2), disminueix el 

contrast i la freqüència espacial i dóna molt enlluernament quan hi ha llums intenses. 

Efectes en la visió cromàtica 

El cristal·lí opacificat es torna d’un color més groguenc i es comporta com un filtre selectiu que 

absorbeix les radiacions de la longitud d’ones curtes de l’espectre (Simulació 3). D’això resulta que 

un individu no pot percebre moltes coloracions fredes de l’espectre visible, com els blaus i violetes.  

La retina s’adapta al canvi progressiu del 

color del cristal·lí modificant la sensibilitat 

espectral. Especialment en els cons tipus S 

sensibles a les longituds d’ona curtes. El que 

fa és modificar el blanc de referència, de 

manera que el groc es percep com 

acromàtic. Com podem veure a la Figura 38, 

el cercle de la percepció de colors amb 

cataracta: els vermells es veuen modificats, el groc ha desaparegut i ha sigut substituït per una 

zona blanca, el verd es percep com un color cian (ja que no té coloració groga) i el blau es percep 

com gris fosc o negre. El fet de tenir una cataracta afecta més a les igualacions de color que a 

l’aparença del color. 

En una entrevista en 1918, Monet descriu amb detall la pèrdua de sensibilitat al contrast i coloració: 

“Ja no percebo amb la mateixa intensitat els colors... Els vermells em semblen borrosos, els roses 

avorrits i els més clars se m’escapen.. Els matisos de colors delicats ja no són cosa meva” (Lanthony, 

2006). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Dos estímuls de colors es diuen metàmers si tenen la mateixa aparença cromàtica però composicions espectrals 

diferents. 

Figura 38. Aparença del cercle cromàtic per a un ull normal i per a un ull 

amb cataracta. Extret d’Ulls per a pintar de P. Lanthony (2006) 

Simulació 3. Avanç de l’opacificació del cristal·lí, formant una cataracta. Realitzada amb l’aplicació ViaOpta Simulator  
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Història clínica oftalmològica 

L’any 1912, quan el seu metge de capçalera li va diagnosticar a Monet que tenia cataractes als dos 

ulls, ell va voler parlar amb diferents oftalmòlegs per veure quines opcions hi havia. Un d’ells, Dr. 

Polack, li va confirmar el seu diagnòstic però, li va recomanar demorar la cirurgia fins que la 

cataracta estigues més madura (Ravin J. G., 1994).  

Durant segles, la intervenció quirúrgica ha sigut l’única cura per les cataractes. Antigament 

consistia en la luxació a la cavitat més baixa del globus ocular, tècnica que millorava la visió però 

que la majoria de vegades podia significar la pèrdua de l’ull. Per tant, es va començar a optar cap a 

l’any 1745, en l’extracció completa de la cataracta (Lanthony, 2006). Monet no va voler operar-se 

per por a quedar-se cec, com a altres pintors els hi havia passat i van haver de deixar de pintar. Per 

exemple, un cas molt proper a ell, i que tractarem més endavant, és el de la seva amiga Mary 

Cassatt. 

Va decidir seguir pintant pràcticament sense veure i va arribar un punt en què no podia distingir ni 

els seus propis quadres. Ho podem corroborar amb aquesta frase que va escriure: "Prefereixo 

aprofitar al màxim la meva pobra vista, i fins i tot renunciar a pintar si cal, però almenys ser capaç 

de veure una mica d’aquestes coses que m'encanten” (Gruener, 2015). En aquesta època, per poder 

reconèixer els colors, Monet confiava en la posició dels pots de pintura i en la memòria dels colors 

abans de la patologia, ja que ara era incapaç de veure’ls en el seu entorn (Marmor, 2006).  

L’any 1922, li van recomanar visitar-se amb el Dr. Coutela i a l’examinar-se va veure que a l’ull 

esquerre tenia una cataracta nuclear avançada amb molt baixa agudesa visual (1/10) i que l’ull dret 

tenia una cataracta nuclear madura on només podia captar llum. En veure que Monet no volia 

operar-se, li va prescriure col·liris midriàtics per a l’ull esquerre (Ravin J. G., 1994). Li va poder 

millorar l’agudesa visual 3/10 transitòriament i així es va poder demorar uns mesos l’operació 

(Fernández C. , 2017).  

Per tant, en 1923 és quan decideix operar-se. Primer operant l’ull amb pitjor agudesa visual perquè 

és el que incapacita més visualment. Per tant, a l’ull dret primer se li practica una iridectomia i 

quinze dies més tard una extracció extracapsular de la cataracta (Ravin J. G., 1994). Va haver d’estar 

un mes completament immòbil. L’informe oftalmològic deia que Monet veia molt bé de prop i que 

de lluny ja no patia diplopia però no distingia bé diferents distàncies. Uns mesos més tard, el Dr. 

Coutela li va haver de realitzar una capsulectomia en el mateix ull per la formació d’una 

opacificació de la capsular posterior. L’agudesa visual postquirúrgica i amb correcció va ser de 7/10 

(ibídem). Monet va tenir dificultats per adaptar-se a les ulleres afàquiques monoculars, però el que 

no volia per a res és a operar-se l’altre ull (Fernández C. , 2017). Va perdre la confiança amb el Dr. 

Coutela. Passat un temps, va anar a l’oftalmòleg Dr. Mawas, que li prescriu una nova correcció a 

què finalment l’artista aconsegueix adaptar-se. Per tant, va tornar a poder pintar fins al final dels 

seus dies. 

Efectes de l’afàquia en la visió 

Durant molts mesos, Monet va patir les conseqüències de l’afàquia, que són: fotofòbia, visió doble, 

distorsió de formes i de l’espai visual, però sobretot en la visió cromàtica. Es va queixar en moltes 

de les seves cartes de la “deformació i desgavell” dels colors. 
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L’afàquia produeix un efecte contrari al de la cataracta. En treure el cristal·lí patològic se suprimeix 

no només el filtre groguenc, sinó també el filtre normal que constitueix el cristal·lí sa. Amb això 

tenim que la retina ara rep una gran quantitat de radiacions de longituds d’ones curta: blau, violeta 

i ultraviolat. Des del punt de vista visual, l’individu afàquic percep de nou totes les tonalitats de 

l’espectre. La retina reacciona amb el que es denomina cromatòpsia. El que dóna és una percepció 

cromàtica anormal d’un ambient fins que la retina es readapta. Aquestes sensacions poden ser de 

color: blau (cianòpsia), vermell (eritròpsia) o groc (xantòpsia).  

Per entendre aquests canvis cromàtics ens hem de basar en el fenomen del metamerisme. Tal com 

explica Torrents (2004): “El pintor no realitza una igualació física entre l’escena original i la pintura, 

sinó una igualació visual (aproximadament metamèrica) que depèn de les formes de l’espectre 

d’acció dels receptors” i “La igualació dels colors depèn de la forma dels fotoreceptors i no pot ser 

compensada neuronalment perquè els cons responen al principi d’univariança3 (cada fotó produeix 

una mateixa resposta en el fotoreceptor)”.  

Els trastorns de la visió cromàtica de Monet es van remeiar cap a mitjans de 1925, dos anys i mig 

després de la intervenció, estava encantat i va declarar: “He tornat a trobar la visió dels colors”. 

Correcció òptica de l’afàquia  

Les ulleres per a corregir l’afàquia donaven molt problemes visuals als pacients. El camp visual es 

veia molt limitat en utilitzar aquests vidres tan gruixuts, creava molta aberració cromàtica i 

distorsions visuals. Primerament el Dr. Coutela i, més endavant, Dr. Mawas van experimentar amb 

diferents lents amb correcció i tintades per veure si millorava també la cromatòpsia. En aquest 

moment, Monet patia de cianòpsia (Gruener, 2015), reemplaçant la xantòpsia inicial deguda a la 

cataracta i per això, Dr. Mawas va optar per prescriure-li uns filtres groc-verdosos que milloraven 

l’excés de blau. 

Les ulleres de la Figura 39, van ser les que va 

receptar el Dr. Coutela. La lent dreta corregeix 

l’afàquia amb un 180º -7.00 +21.00 (Ravin J. G., 

1994) i la lent esquerra és neutra i opaca. Però 

aquesta prescripció li va donar molts problemes.  

Quan Monet va acudir a Dr. Mawas va optar per 

receptar-li menys astigmatisme perquè estigues 

més còmode i ho toleres millor. La graduació era 

180º -4.00 +14.00 (Fernández C. , 2017) per a l’ull 

dret i per a l’ull esquerre era neutra i opaca. Més endavant, aquests filtres groc-verdosos van ser 

reemplaçats per filtres grisos (Lanthony, 2006). El que significa que el seu sistema visual s’anava 

adaptant cromàticament amb el pas del temps. 

 

                                                 
3
 L’absorció de llum depèn de la intensitat a la qual la projectem, podent estimular el mateix fotoreceptor amb longituds 

d’ona diferents, simplement ajustant la intensitat. Cada fotó produeix una mateixa resposta en el fotoreceptor. 

Figura 39. Les ulleres de correció afàquica de Claude Monet i la 

seva pipa (1923). Extret de La patología ocular en la pintura a 

través de la historia clínica oftalmológica de C. Fernández (2017) 
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Influència i avanç de la malaltia en l’obra pictòrica de Claude Monet 

L’obra pictòrica de Monet l’analitzarem al llarg de l’evolució de la patologia i, aprofitant el costum 

que tenia de pintar sèries del mateix tema, per així poder comparar els canvis que hi ha hagut en 

les diferents èpoques d’abans, durant i després de la cataracta. 

En els motius dels quadres de Monet, podem veure com principalment es basa en la distribució de 

la llum, sense fixar-se massa en la precisió de les línies del dibuix i treballant pinzellades disperses 

en el quadre (Fernández C. , 2017). Potser és aquesta forma tan seva de pintar, que va fer que 

toleres molt bé i durant molt de temps la pèrdua de visió per la cataracta, sense haver de canviar 

de tècnica.  

 

Podem veure la diferència de detall en aquests dos quadres de la sèrie dels Nenúfars pintats amb 

dotze anys de diferència (Figures 40). Segurament el primer va estar pintat amb pinzells fins i hi ha 

molt més detall en les flors. Quan el segon quadre va ser creat, la cataracta ja començava a afectar 

la visió de Monet però encara no en la gamma cromàtica. Més endavant, podem veure com 

aquesta afectació cromàtica començava a tenir efecte i van començar a predominar les gammes de 

colors més càlids a les obres.  

Com per exemple en alguns quadres de la sèrie veneciana i 

altres pintats en el seu jardí (Figura 41 i 42). En alguns 

d’aquests quadres de la sèrie veneciana, cal dir que Monet els 

acaba per memòria a l’estudi, probablement per la fotofòbia 

que tenia a causa de les cataractes.  

 

 

 

 
Figura 41. San Jordi el Major de 

Venecia al crepuscle (1908). Extret de 

La patología ocular en la pintura a 

través de la historia clínica 

oftalmológica de C. Fernández (2017) 

  

Figura 42. El camí dels lliris (1917). 

Extret de La patología ocular en la 

pintura a través de la historia clínica 

oftalmológica de C. Fernández (2017) 

  

Figura 40. Esquerra: Nenúfars (1904). Dreta: Liles aquàtiques (1916). Extret de Claude Monet i el seu oftalmòleg de C. Fernández (2020) 
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Podem veure com Monet s’adapta a la simptomatologia ocular per a poder seguir pintant amb 

diferents condicions lumíniques per captar la percepció de la llum per culpa de la seva patologia. 

Els problemes dels reflexos i la fotofòbia amb els que es veu afectat, es posa de manifest en una 

carta que escriu a un amic seu en 1920: “La meva visió m’impedeix treballar fora, com sempre he 

fet. He deixat de treballar en hores lluminoses i brillants del dia” (ibídem). Es va haver de canviar de 

barret i començar a estar davall d’un parasol per a poder pintar més còmodament a l’aire lliure 

(Gruener, 2015).  

També s’ha de destacar que al tenir una agudesa visual baixa, al pintor li anava millor treballar en 

llenços més grans i amb pinzells més gruixuts. També ho va reflectir en una altra carta en 1920: “La 

cataracta en principi no em molestava, perquè tenia motius molt grans en llenços de gran mida. 

L’any passat, vaig intentar pintar en llenços petits, però va ser impossible. A més, m’he acostumat a 

pintar amb pinzells gruixuts” (Fernández C. , 2017). Fins ara els quadres analitzats, estan pintats a 

petita escala en comparació amb els pintats més endavant, ja que per compensar les limitacions 

visuals l’ajudava pintar a gran escala. 

Encara així, Monet es seguia queixant molt de les alteracions cromàtiques que va patir: “No 

percebo amb la mateixa intensitat tots els colors i no puc pintar paisatges amb colors delicats, 

pinto fosc com en les pintures antigues, i en  veure les meves obres, em donen ganes d’estripar-les 

amb una navalla” (Ravin J. G., 1994). L’artista continua pintant fins a l’estiu del 1922, moment en 

què perd l’agudesa visual del seu ull esquerre i després retoma el pintar dos anys i mig més tard de 

les operacions del 1923 (Lanthony, 2006).  

Podem veure en una de les sèries més valorades, la del Pont japonès (Figura 43), l’evolució de la 

claredat. Mostra com el percentatge d’intensitat clara disminueix i que el d’intensitat fosca 

augmenta quan passa de les pintures prèvies de la cataracta a les posteriors. En aquesta 

comparació podem veure el gran canvi de gammes de colors emprats, ja que passa de colors freds 

a càlids amb l’evolució de la patologia. Els abundants blaus del quadre de 1899 han desaparegut i 

ara predominen els vermells i grocs en el del 1922. També destacar la diferencia de pinzellades que 

s’observen: en un molt més detall i precisió i, en l’altre, no hi ha detall, hi ha una gran distorsió de 

formes, pèrdua de volums i estructuració de l’espai. Tot això és degut, per una part a les 

aberracions òptiques de la correcció per l’afàquia en l’ull dret i per altra a les alteracions 

cromàtiques. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 43. Comparació Estany de nenúfars (esquerra: 1899; dreta: 1922). Extret de Les cataractes 

en l’obra pictòrica de Claude Monet de C. Fernández (2014) 
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La sèrie de La casa vista des del jardí (Figura 44) també és interessant d’analitzar, ja que va ser 

l’única col·lecció d’obres pintades al postoperatori, amb l’ull dret afàquic (encara patint de 

cianòpsia) i l’esquerra amb una cataracta molt avançada. Sembla que va pintar els quadres el 

mateix temps emprant el mateix mètode però utilitzant un ull o l’altre. Ell mateix va dir d’aquesta 

sèrie de quadres: “Una sèrie d’experiències destinada a adonar-me compte dels límits i possibilitats 

de la meva visió” (ibídem). Si comparem l’elecció de colors entre els dos quadres podem veure que 

són extremadament diferents. Al quadre que va pintar amb l’ull amb cataracta predominen els 

colors càlids i l’ull afàquic predominen els colors freds.   

 

La visió de Monet va continuar millorant i adaptant-se 

progressivament a l’afàquia, fent que hi hagués un 

equilibri cromàtic entre les tonalitats fredes i càlides. En 

aquest quadre (Figura 45), podem veure com va millorant 

l’agudesa visual i ja més adaptant amb les ulleres per 

l’afàquia, tornem a observar més policromia i molt més 

detall.     

Quan va recuperar la visió dels colors, va contemplar els 

quadres que havia pintat al llarg d’aquests anys per poder 

tornar a veure els colors que no havia pogut veure 

realment en tant temps.  

 

 

 

 

Figura 44. La casa vista des del jardí de roses (1923-1924). Extret de lnfluència de les cataractes en l’obra 

pictòrica de Claude Monet de A. Torrents (2004) 

Figura 45. La casa de Giverny des del jardí de les roses 

(1925). Extret de Les cataractes en l’obra pictòrica de 

Claude Monet de C. Fernández (2014) 

 



 

 

 

42 

Facultat d’òptica i optometria de Terrassa  

© Universitat Politècnica de Catalunya, any 2020. Tots els drets reservats 

 
Actualitat 

Actualment, l’operació de cataractes és la intervenció quirúrgica més freqüent realitzada en 

oftalmologia. És una intervenció de microcirurgia que es realitza a través d’un microscopi quirúrgic. 

La intervenció pot durar entre 20-30 minuts i, igual que la fase postoperatòria, és indolora. Les 

tècniques modernes emprades són: l’extracció extracapsular de la cataracta, la facoemulsificació i la 

cirurgia microincisional de la cataracta (Lang, 2006). Avui dia, les lents intraoculars de cambra 

posterior són les que substitueixen el cristal·lí en quasi totes les extraccions i es col·loca en la seva 

posició fisiològica, però en els casos en què la tècnica quirúrgica no permeti fixar una lent de 

cambra posterior, s’implanta una lent de cambra anterior, i el pacient es torna pseudoafàquic. 

Aquestes lents donen una molt bona qualitat de visió i eviten tots els inconvenients òptics 

postquirúrgics que donaven les lents per l’afàquia, com ja hem pogut analitzar.  

Si Monet s’hagués pogut operar en la nostra època amb tots els avanços quirúrgics, l’artista no 

hauria hagut de lluitar per vèncer totes les alteracions cromàtiques i les aberracions òptiques de la 

correcció de l’afàquia. L’artista hauria pogut pintar amb una millor qualitat de visió i amb un procés 

de recuperació molt més ràpid i fàcil. Probablement, l’únic inconvenient que hagués tingut és la 

interrupció de la seva activitat en el postoperatori per les molèsties de la instal·lació de gotes o la 

fotofòbia dels primers dies i, una vegada recuperat, hagués pogut continuar amb la seva activitat 

artística normal.  
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MARIE CASSATT (Pennsilvania 1844 - París 1926)  

Biografia i l’obra pictòrica 

 Mary Cassatt (Figura 46) va néixer a Allegheny City (Pennsilvania) 

en 1844. La seva passió per l’art va aparèixer molt aviat i va voler 

estudiar a l’Acadèmia de Belles Arts de Pennsilvania, adquirint una 

gran destresa en el dibuix i composició. La seva família no estava 

molt entusiasmada en què es dediqués al món artístic.  

Cassatt va mostrar interès a anar a París a seguir estudiant art i ho 

va aconseguir l’any 1866. París va ser on l’artista va acabar vivint la 

major part de la seva vida i creant la seva obra.  

Va començar exposant en el Saló oficial i descobrint ràpidament 

als Impressionistes. Degas també es va fixar en les seves obres al 

Saló oficial i així, el 1877, és quan es van conèixer i a partir de 

llavors Cassatt va començar a fer exposicions amb els 

Impressionistes (Mir-Fullana F. , 2004).  

 

Se la pot arribar a incloure dins dels pintors Impressionistes perquè el seu estil artístic va estar 

fortament influenciat per ells. Encara que el seu motiu pictòric no va ser pintar paisatges o escenes 

a l’aire lliure, sinó que la majoria d’obres són motius de la vida quotidiana amb predomini 

d’escenes íntimes femenines.  

També cal reconèixer que Cassatt, a part de la seva gran obra pictòrica que va fer, va haver de ser 

una dona valenta i lluitadora per fer-se cabuda dins d’un món predominat per homes.  

A partir del 1908 fins al 1913, instal·lada definitivament en un castell de Beaufrêne a París, es va 

passar els dies pintant i realitzant els seus últims quadres perquè va ser llavors quan la seva visió es 

va deteriorar molt i va haver de deixar de pintar durant els darrers quinze anys de la seva vida 

deguda, principalment, a les operacions oculars (Ravin J. G., 1994). Finalment, Cassatt mor el 1926 a 

Beaufrêne. 

 

La malaltia ocular de Marie Cassatt 

Sabem per la història clínica de Cassatt que va ser una persona diabètica, hipertensa i sofria 

d’artritis. Durant aquella època, la diabetis es tractava amb radioteràpia i es feia amb inhalacions de 

radi4 (Fernández C. , 2017) i probablement va ser un dels motius pels quals Cassatt va patir certes 

patologies oculars, ja que amb els anys s’ha sabut que exercia l’efecte contrari a l’esperat i va ser 

un tractament que produïa greus inflamacions oculars com la uveïtis i també la formació de 

cataractes (Lebensohn, 1932). 

                                                 
4
 Element radioactiu que va ser descobert en el 1898 per Pierre i Marie Curie. No va ser fins al 1920 que es va 

començar a utilitzar la insulina com a tractament per a la diabetis.  

Figura 46. Retrat de Marie Cassatt. Extret 

de https://nmwa.org/art/artists/mary-

cassatt/ (27/10/2020) 

https://nmwa.org/art/artists/mary-cassatt/
https://nmwa.org/art/artists/mary-cassatt/
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Història clínica oftalmològica  

En 1911, Cassat va ser visitada pel Dr. Landolt i li va diagnosticar que en l’ull dret tenia una 

cataracta i una retinopatia diabètica. En estar fent un tractament de radi per la diabetis, 

probablement va ser la causa que tingues un desenvolupament ràpid de la cataracta secundària 

(Ravin J. G., 1994).  

La retinopatia diabètica és la més freqüent microangiopatia secundària a la diabetis mellitus. 

Aquest tipus de diabetis pot provocar alteracions en quasi tots els teixits oculars, que en el cas de 

Cassatt sabem que principalment el va afectar en la formació de la cataracta secundària i en la 

retinopatia diabètica (Fernández C. , 2017). El 90% de les pèrdues de visió dels pacients diabètics 

estan produïdes per la retinopatia diabètica per tant podem dir que és una de les causes principals 

de ceguesa adquirida (Lang, 2006). Quan es forma la retinopatia diabètica, primer apareix un 

engrossiment de la membrana basal dels vasos i cèl·lules endotelials. Sobretot en aquests primers 

estadis, la hiperglucèmia juga un paper essencial. Posteriorment es produeixen trencaments 

capil·lars i isquèmia de la retina. El desenvolupament posterior està regit per una hipòxia retiniana 

(Boyd K. , 2020).  

 

 

 

 

En aquesta patologia es poden distingir diferents estadis: el no proliferant (lleu, moderat i greu) i 

els proliferant (lleu, moderat i d’alt risc) (Simulació 4), així com un possible edema macular i una 

maculopatia isquèmica (Simulació 5). La retinopatia diabètica roman asimptomàtica durant molt de 

temps. Només amb els estadis avançats amb edema macular, el pacient notarà pèrdua de visió o 

quedarà cec sobtadament (ibídem). 

 

 

 

 

Simulació 4. Avanç d’una 

retinopatia diabètica passant 

per la fase proliferant i la no 

proliferant. Realitzada amb 

l’aplicació ViaOpta Simulator 

 

Simulació 5. Avanç d’una 

retinopatia diabètica amb un 

edema macular i una 

maculopatia isquèmica. 

Realitzada amb l’aplicació 

ViaOpta Simulator 
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Aquell mateix any, Cassatt també va tenir dos episodis bilaterals d’iritis (Fernández C. , 2017).  

La iritis és la inflamació de l’úvea i és la forma més freqüent d’uveïtis anterior. Habitualment apareix 

en combinació amb una ciclitis. Per tant, obtenim la iridociclitis crònica. La iridociclitis pot ser causa 

de l’artritis reumatoide, com també pateix Cassatt (ibídem). Els pacients refereixen: dolor en l’ull o 

front acompanyat per disminució de visió, fotofòbia i epífora.   

Les complicacions que pot tenir son: l’obliteració total de l’iris per sinèquies posteriors (seclusió 

pupil·lar) pel fet que l’humor aquos no pot circular fàcilment i pot aparèixer un glaucoma secundari 

amb iris bombat; i l’aparició d’una oclusió pupil·lar deguda a una fibrosi cicatritzant en l’àrea 

pupil·lar, que pot originar al desenvolupament posterior d’opacitats subcapsulars en el cristal·lí 

(cataracta complicada) (American Academy of Ophthalmology, 2007-2008).   

L’oftalmòleg Landolt li va recomanar que encara no tingues cap intervenció, però a través de la 

correspondència podem analitzar la desesperació que tenia de trobar algun especialista que li 

pogués solucionar els seus problemes visuals que estava patint. L’any 1915, destaquem un 

telegrama que va escriure a la seva família: ”Necessito un oculista, no puc ni llegir ni escriure” 

(Fernández C. , 2017). Aquell mateix any és quan va trobar al Dr. Borch i va tornar a escriure a la 

seva família: “Ulls malalts. Iritis amb adhesió baix tractament. He trobat un oftalmòleg famós. 

Operació necessària” (ibídem).    

Procediments quirúrgics 

A l’any octubre 1917, Cassatt es va operar de la cataracta ja molt avançada de l’ull dret pel Dr. 

Borsch que li va fer una tècnica extracapsular5 del cristal·lí (Ravin J. G., 1994).  

Un any més tard, Cassatt es va haver de tornar a operar d’aquest mateix ull per un descens 

d’agudesa visual perquè s’havia format una cataracta secundària, probablement degut als llargs 

tractaments de radi que continuava fent. El mateix doctor li va fer una capsulotomia postquirúrgica 

(ibídem). També va ser positiu per demorar l’operació de cataracta secundària a la inflamació pels 

tractaments de radioteràpia de l’ull esquerre.  

L’any 1919, es va operar de la cataracta de l’ull esquerre però en aquest ull se li va fer amb una 

tècnica d’extracció intracapsular6 del cristal·lí. Va ser una de les primeres a operar-se amb aquesta 

nova tècnica i va presentar com a complicació una uveïtis postquirúrgica.  Un any més tard, Cassatt 

també va necessitar fer-se una capsulotomia en aquest ull (ibídem). Això pot indicar que en el 

moment de l’extracció del cristal·lí no va ser una extracció fàcil ni completa o a causa de la uveïtis 

postquirúrgica s’hagi format una membrana ciclítica7 en aquest ull afàquic (Fernández C. , 2017). 

Però a causa d’una altra inflamació ocular greu postquirúrgica, no va tenir cap millora visual.  

Cassatt mai va arribar a ser del tot invident però amb totes aquestes operacions oculars i 

patologies que va tenir a ambos ulls també degut a un mal control de la possible malaltia 

associada de la retinopatia diabètica, va haver de deixar la pintura de banda.  

                                                 
5
 Procediment quirúrgic en què només s’extreu el nucli i el còrtex del cristal·lí.     

6
 Procediment quirúrgic en què s’extreu el cristal·lí sencer amb càpsula a través d’una gran incisió corneal superior. 

Aquest tipus de mètode era l’emprat fins a mitjans de la dècada del 1980.    
7
 La membrana que es forma per una inflamació ocular, ja sigui per una iritis, iridociclítis o postcirurgia (American 

Academy of Ophthalmology, 2007-2008) 
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Influència i avanç de la malaltia en l’obra pictòrica de Marie Cassatt 

A partir del 1911, quan Cassatt comença a tenir problemes visuals, disminueix la producció artística 

(Mir-Fullana F. , 2004).  

Segons avança la malaltia notem que les seves obres ja no són tan detallistes. També és quan 

comença a haver-hi un canvi de tècnica de pintura, ja que passa d’emprar pintura a l’oli a emprar 

més pastels (Fernández C. , 2015), ja que així evita crear la mescla de colors i també ajuda a poder 

seguir pintant amb baixa agudesa visual. Aquest fet és comú en artistes que pateixen malalties 

oculars que afecten la visió cromàtica, com per exemple Degas. 

 

L’artista també comença a treballar en grans formats i fa 

possible que una pintura no requereixi tants contorns i detalls 

(Fernández C. , 2017). Per una altra part, comencem a veure 

un predomini de gammes de colors càlids envers freds en les 

seves obres més tardanes quan ja es troba afectada per la 

patologia ocular (Figures 47 i 48). Probablement, per culpa 

del filtre groc en què es converteix el cristal·lí quan hi ha una 

formació de cataracta, ja que no es distingeixen les 

coloracions blaves.   

Les seves últimes obres (Figura 49) que segueixen mostrant la 

intimitat del món femení de l’època, no deixen de tenir la 

calidesa i distribució espacial que tenien les seves obres 

abans de patir problemes oculars, però comencem a notar 

que les cares dels personatges estan pintades amb menys 

detall, la forma de pintar és menys treballada i les línies són 

menys fines. 

Figura 48. En la barca (1893). Extret de la Galeria Nacional d’Art de 

Washington (29/10/2020)  

 

Figura 47. Mare i fill amb una bufanda de roses 

(1908) Extret del Museu Metropolità d’Art 

(29/10/2020) 

Figura 49. Mare alletant al seu fill (1911). Extret 

de https://www.marycassatt.org/ (29/10/2020) 

https://www.marycassatt.org/


 

 

 

47 

Facultat d’òptica i optometria de Terrassa  

© Universitat Politècnica de Catalunya, any 2020. Tots els drets reservats 

 
Cassatt necessitava una bona agudesa visual per poder continuar pintant aquesta pintura detallista 

i la seva malaltia ocular li va impedir poder desenvolupar-la. L’agudesa visual residual després de 

les diverses intervencions quirúrgiques, influïda també per la retinopatia diabètica i la uveïtis 

associada, va fer que no pugues adaptar-se a la situació de poder seguir pintant. 

En l’última obra a pastel que va fer (Figura 50), observem 

una bona composició, colors pastel vius i variats, encara que 

la seva malaltia ocular estava ja molt avançada i la seva visió 

s’havia deteriorat molt. La mateixa artista quan va 

contemplar l’obra terminada, va dir de forma crítica: “Ja no 

puc fer res millor” (Mathews, Roudebush, Getlein, & 

Breeskin, 1981).  

 

  

 

 

 

 

Actualitat 

En primer lloc, cal dir que Cassatt no hagués estat tractada actualment amb radioteràpia per la 

diabetis, sinó amb tractament d’insulina. Per tant, podem dir que Cassatt no hagués tingut les 

cataractes i inflamacions oculars que va tenir. Si l’haguessin hagut d’operar per cataractes, haurien 

sigut operacions molt més fàcils que les que va tenir, com ja s’ha explicat en l’apartat de Claude 

Monet, i probablement no hauria quedat invident.   

Els pacients diabètics s’han de realitzar regularment controls i exploracions oftalmològiques, 

perquè amb un control òptim de la glucèmia és per atraçar l’aparició d’una retinopatia. Per això 

també s’ha de tractar la hipertensió arterial quan està present. En presència de retinopatia 

diabètica, les exploracions han de ser encara més freqüents. Cal dir que actualment no hi ha un 

tractament mèdic per la retinopatia diabètica (Lang, 2006). El risc de ceguera deguda a una 

retinopatia diabètica pot reduir-se amb tot el nomenat abans però no pot eliminar-se 

completament.  

Actualment, la iridociclitis crònica en una seclusió pupil·lar amb glaucoma secundari d’angle obert 

(no se sap si Cassatt patia), és tractada amb una iridectomia amb làser per a crear una comunicació 

que permeti l’humor aquos circular de la cambra posterior a l’anterior (American Academy of 

Ophthalmology, 2007-2008). En el cas d’una cataracta complicada, pot realitzar-se una extracció de 

la cataracta quan la inflamació ha cessat (com va passar en el cas de Cassatt).  

 

Figura 50. Últim estudi a pastel (1914). Extret de la Galeria 

Nacional d’Art de Washington (29/10/2020)  
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VINCENT VAN GOGH (Zundert 1853 - Auvers-sur-Oise 1890)  

Biografia i l’obra pictòrica 

 

Vincent van Gogh (Figura 51) és un artista holandès 

Postimpressionista i Expressionista. Va ser un pintor amb un 

estil únic, ja que la seva vida sempre va estar marcada per la 

tragèdia, depressió, trastorns psíquics i automutilació. Va 

pintar la majoria dels seus quadres plens de color en etapes 

d’eufòria i desesperació a conseqüència de la seva malaltia 

mental. 

En els últims anys, va decidir dedicar-se per complet a la 

pintura reclutat per voluntat pròpia en un centre hospitalari 

d’Arlès (1889) i vivint de l’ajuda econòmica del seu germà 

Theo (Gruener, 2013).  

 

El seu germà va ser el pilar principal de Van Gogh i tenien una relació molt estreta i propera. Entre 

els anys 1872-90, van intercanviar més de vuit-centes cartes entre ells (Fernández C. , 2017), fet que 

avui dia ens ajuda a crear i analitzar la seva autobiografia gràcies a aquesta extensa 

correspondència de la vida tan turmentosa que va viure amb tots els seus pensaments, inquietuds i 

moments de crisis més agudes.  

Als trenta-set anys va anar a Auvers-sur-Oise per ser tractat pel Dr. Gauchet que li va recomanar al 

seu germà (ibídem). Va pintar sense parar durant el poc temps que va arribar a viure allà, fins que 

va morir dos dies després d’un disparar. Hi ha diferents teories que parlen del seu final tan tràgic, 

sent que potser va ser degut a un accident o un suïcidi.  

En pocs anys de vida, principalment en els seus últims deu, va ser un pintor incansable. Va arribar a 

crear vuit-cents setanta-nou quadres i mil-setzens-cinquanta-sis dibuixos. Va ser un pintor que 

només va vendre un quadre en vida i que avui dia es dels pintors més valorats en el mercat de l’art.   

  

La malaltia de Vincent van Gogh 

Van Gogh no només va patir una sola malaltia al llarg de la seva vida tan curta. S’han pogut 

estudiar certs informes mèdics psiquiàtrics que s’han conservat, llegir sobre la malaltia psíquica que 

patia i els tractaments que li van fer. Aquests tractaments possiblement són els deguts a algunes 

afeccions visuals que analitzarem més endavant.  

Encara així molts altres investigadors han seguit investigant per trobar uns altres diagnòstics 

mèdics que puguin corroborar altres símptomes reflectits a les cartes i pintures que possiblement 

han sigut per altres malalties o intoxicacions.   

Figura 51. Autoretrat de l’artista (1889). Extret 

de https://www.vangoghmuseum.nl/ 

(01/11/2020)   

https://www.vangoghmuseum.nl/
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Història clínica 

Gràcies a la correspondència se sap que el pintor al llarg de la seva vida va viure diversos episodis 

de crisi amb al·lucinacions visuals, convulsions, nàusees, vertigen, vòmits i dolors abdominals. Si ens 

centrem en les possibles afectacions visuals i els símptomes que ell va explicant en les cartes, 

podem dir que possiblement alguns dels símptomes són deguts a: 

 Una malaltia familiar hereditària, la porfíria aguda intermitent, ja que el seu germà Theo i 

la seva germana Wilhelmia van tenir els mateixos símptomes (Arnold, The Illness of Vincent 

van Gogh, 2004). Aquesta malaltia genètica fa que certs enzims metabòlics no catalitzin el 

grup hemo i s’acumulin quantitats de porfirines. Les crisis agudes donen dolors abdominals, 

nàusees, vòmits, insomni, ansietat, depressió i al·lucinacions. Va ser tractat amb santonina8 

que pot alterar la visió cromàtica;  

 Atacs d’epilèpsia, ja que un dels metges que el va tractar, Dr. Peyron de l’hospital Saint 

Remy (Arlès), va escriure al seu informe mèdic: “Pateix crisis agudes amb al·lucinacions 

visuals i auditives, que l’han portat a mutilar-se i tallar-se l’orella... Sóc d’opinió que el Sr. 

Van Gogh pateix d’atacs epilèptics no massa freqüents i és aconsellable tenir-lo baix una 

prolongada observació” (Arnold, 2004). Va ser tractat amb digital9, que pot alterar la visió 

cromàtica. Hi ha altres especialistes, com Gastaud (1984), que accepten el diagnòstic 

d’epilèpsia, però afegeixen que concretament sembla ser una epilèpsia del lòbul temporal, 

ja que es pot associar a les crisis vertiginoses, al·lucinacions visuals, trastorns de memòria i 

alteracions psiquiàtriques, encara que sabem que Van Gogh no va perdre la consciència 

durant els atacs epilèptics. També hem de dir que la malaltia dóna episodis de crisi alternats 

amb episodis de normalitat, que poden arribar a durar minuts, en canvi sabem que a Van 

Gogh li duraven dies o mesos (Fernández C. , 2017);  

 L’alcoholisme, ja que se sap que consumia altes quantitats d’absenta10 (Arnold, 2004) i per 

tant, fóra possible una intoxicació d’aquesta beguda que podia produir episodis de 

vertigen, nàusees, vòmits, convulsions, diarrea i cefalees. Quan es consumeix en petites 

quantitats produeix hiperexitabilitat, al·lucinacions visuals i alteracions en la percepció del 

color. Es diu que el pintor es va tallar l’orella quan estava baix els efectes de la beguda. 

També se sap que va ser tractat amb bromur, que llavors s’utilitzava per desintoxicar 

d’absenta.   

Gastaud (1984) atribueix que les crisis epilèptiques podien haver sigut desencadenades per 

l’absenta i que les convulsions també podien ser degudes als efectes de la beguda 

(Fernández C. , 2017);  

 Altres investigadors diuen que potser va patir una intoxicació de plom, ja que Van Gogh 

pintava amb pintures amb una concentració molt alta i era molt tòxic. Com per exemple el 

blanc i el groc (un dels colors que més utilitzava), estaven constituïts per cromat de plom. 

Els símptomes típics són: irritabilitat, atàxia, anorèxia, pèrdua de pes, debilitat motora, 

nàusees, vòmits, dolor abdominal, problemes de sagnat de les genives, epistaxis i 

alteracions en la percepció del color (González & Montejo, 2004).  

                                                 
8
 Fàrmac antisèptic que s’utilitzava en aquella època per tractar malalties intestinals.  

9
 Fàrmac que s’utilitzava en aquella època per tractar trastorns psiquiàtrics i neurològics.  

10
 Els artistes la consumien en busca de creativitat i inspiració. Estava elaborada a partir de la herba Artemisia absyntium, 

que té un element psicoactiu que la fa tòxica i al·lucinògena. 



 

 

 

50 

Facultat d’òptica i optometria de Terrassa  

© Universitat Politècnica de Catalunya, any 2020. Tots els drets reservats 

 
No es pot dir amb certesa que només una d’aquestes possibles malalties o intoxicacions hagi sigut 

la causa primària del seu mal estar mental, visual i corporal però, sí que totes elles en conjunt 

probablement van provocar un empitjorament general de la seva salut.  

Història clínica oftalmològica 

L’agudesa visual de Van Gogh era normal encara que aquestes malalties nomenades podien afectar 

en certes alteracions visuals. L’única data optomètrica que tenim de Van Gogh, que ens corrobora 

aquest fet, és del 1890 que el Dr. Gauchet li va comprovar durant la seva estança en Auvers-sur-

Oise. Va explicar al seu informe mèdic que tenia una visió excel·lent i no necessita ulleres. També li 

va fer una prova del color i la seva visió cromàtica és totalment normal (Marmor & Ravin, 2009).  

Hem pogut veure com les malalties amb els seus tractaments i intoxicacions ja nomenats, afecten 

certes alteracions visuals. Per això, destacarem: els tractaments emprats com els digitalítics i les 

santonines, la intoxicació d’absenta i de plom que poden produir una “visió groga” (xantòpsia) de 

forma intermitent (Arnold & Loftus, 1991). El pintor era conscient d’aquest fet i ens ho corrobora a 

algunes de les cartes que li va fer al seu germà Theo des d’Arlès en 1889: “Dr. Peyron diu que en 

lloc de menjar amb regularitat, m’he mantingut a base de cafè i alcohol. Ho admeto, però... s’ha de 

comprendre que per arribar a la nota de groc aconseguida aquest estiu, m’ha fet falta beure més 

quantitat” (Fernández C. , 2017). Per tant, s’ha de tenir en compte que l’elecció dels colors, podria 

dependre més dels gustos com a pintor que d’una patologia visual, ja que el color groc li inspirava 

i agradava molt a Van Gogh. També s’ha de dir que arribar a intoxicar-se de plom és difícil, ja que 

es necessita una concentració en sang molt elevada (100ug/100ml) per desencadenar els 

símptomes ja mencionats (ibídem). Quan el pintor estava internat mostrava símptomes psiquiàtrics, 

sense cap símptoma secundari d’intoxicació de plom a pesar d’estar sempre pintat, però podia ser 

degut a tots els altres tractaments com ja s’ha explicat.  

Hi ha canvis pictòrics que observem a partir del 1888 i que es pensa que podien ser deguts a canvis 

patològics purament oftalmològics. En aquest cas són els canvis que hi ha en la representació de 

les fonts de llum en la pintura nocturna, que explicarem en el següent apartat. Això podria ser 

degut a crisis glaucomatociclítiques recurrents (Marmor & Ravin, 2009). Aquesta patologia, també 

coneguda per Síndrome Posner-Schlossman, pot ocasionar un augment transitori important de la 

pressió intraocular deguda a una inflamació uveal anterior amb una pèrdua de transparència 

corneal (uveïtis anterior d’inici agut), generalment unilateral i que pot donar lloc a una visió “glare” 

o enlluernament per fotofòbia al passar per la còrnia edematosa. Si hi ha crisi recurrents, a llarg 

termini pot originar un glaucoma secundari si no, és soluciona per si sòl sense cap seqüela (Hung 

& Giaconi, 2020). El pintor va escriure al seu amic i pintor Paul Gauguin des d’Arlès en 1888 

explicant-li: “He tingut la vista extremadament cansada. Vaig descansar dos dies i mig i després em 

vaig posar a treballar de nou, encara que no em vaig atrevir a sortir a l’exterior per això vaig pintar 

un llenç al dormitori” (Fernández C. , 2017). Potser va ser una crisi no massa intensa, que 

probablement va tenir molèsties oculars que li van impedir pintar durant alguns dies. Es pot arribar 

a dir que aquestes crisis transitòries, que no donen massa dolor ocular, moltes vegades poden 

quedar sense diagnosticar.  

Finalment hi ha altres canvis pictòrics com la metamorfòpsia que observem en les últimes obres 

que va crear a Auvers-sur-Oise, que detallarem en el següent apartat, que ens fa pensar que va 
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començar a patir per una possible corioretinopatia central serosa (Fernández C. , 2017). En aquesta 

patologia hi ha un despreniment serós (acumulació de líquid) de la retina generalment en la zona 

macular i/o de l’epiteli pigmentari de la retina. La simptomatologia pot ser una disminució de la 

visió central, un escotoma central relatiu (taca fosca), visió distorsionada (metamorfòpsia) o visió 

dels objectes més gran (macròpsia) o més petita (micròpsia) (Boyd K. , 2019). Es sospiten 

d’alteracions en relació amb situacions de sobreesforç, tensió física o psíquica i estrès.  

 

Les anomalies visuals en l’obra pictòrica de Vincent van Gogh 

A l’hora d’analitzar els quadres, podem veure com les diferents anomalies visuals van afectar Van 

Gogh al llarg de la seva obra pictòrica. Destacarem els canvis pictòrics que han hagut degut a 

possibles intoxicacions, tractaments i patologies oculars.  

La xantòpsia en l’obra 

La “visió groga” present en alguns dels quadres de Van Gogh, la comencem a veure en alguns dels 

que va pintar quan es trobava baix l’efecte de l’absenta (com podem també llegir en les seves 

cartes) i també en alguns que va pintar quan estava ingressat a l’hospital d’Arlès sent tractat amb 

els diferents fàrmacs nomenats abans.  

També hem de destacar que utilitzava molta quantitat de pintura, sobretot en les seves últimes 

obres. És molt probable que tingués una mica d’intoxicació de plom pel fet que se sabia que es 

posava a la boca els tubs de pintura mentre treballava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunes vegades, el color groc que predominava es trobava només en el fons o com a motiu 

principal de l’obra (Figura 52) i altres vegades pràcticament era un quadre monocromàtic (Figura 

53).  

Figura 53. Els girasols (1889). Extret de 

https://www.vangoghmuseum.nl/ (04/11/2020) 

Figura 52. La casa groga (1888). Extret de 

https://www.vangoghmuseum.nl/ (04/11/2020) 

https://www.vangoghmuseum.nl/
https://www.vangoghmuseum.nl/
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Però altres vegades, el pintor només volia pintar 

amb el color groc amb un criteri purament 

artístic (Figura 54), ja que emprava els colors 

complementaris per aconseguir un resultat més 

contrastat.  

 

 

Els halos envoltant les fonts de llum de la pintura nocturna 

Comencem a veure que la representació de la llum nocturna canvia a partir del 1888. Probablement 

degut al possible edema corneal secundari a una crisi glaucomatociclítica.  

 

  

 

 

Amb només tres anys de diferència, veiem com Van Gogh utilitza les mateixes tècniques 

pictòriques però amb una coloració totalment diferent i molt més groga. Es pot veure aquest canvi 

cromàtic tan gran als quadres que pinta estan a Arlès i Auvers. També veiem el canvi a l’hora de 

pintar la llum artificial, ja que la llum no es dispersa i il·lumina els rostres (Figura 56) i a l’altre la 

llum està pintada rodejada de raigs circulars (Figura 55). Sembla ser una possible representació de 

l’enlluernament que pot sentir per aquesta patologia i/o també per l’efecte de l’absenta.  

 

Figura 54. Natura morta amb taronges i llimones amb guants blaus (1889). 

Extret de https://www.vangoghmuseum.nl/ (04/11/2020) 

 

Figura 56. Els menjadors de patates (1885). Extret de 

https://www.vangoghmuseum.nl/ (04/11/2020) 

Figura 55. El Cafè de nit (1888). Extret de 

https://www.vangoghmuseum.nl/ (04/11/2020) 

https://www.vangoghmuseum.nl/
https://www.vangoghmuseum.nl/
https://www.vangoghmuseum.nl/
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Als quadres que pinta de nit, podem veure una similitud entre les estrelles i les llums artificials amb 

els halos que tenen.  

En els últims quadres que pinta 

a Arlès i Auvers, l’artista es dóna 

total llibertat per pintar des de 

la seva imaginació, aportant 

molta dinàmica als quadres 

amb les pinzellades curvilínies 

que fa que s’allunyin d’una 

representació fidel de la 

naturalesa potser també 

possible als efectes 

al·lucinògens de la beguda i a 

crisi de la malaltia mental 

(Figura 57). 

 

 

 

La metamorfòpsia en els seus últims quadres 

En els quadres pintats a Auvers, encara es 

mantenen les pinzellades tortuoses que van 

començar estant a Arlès però sembla que ja no 

predominen tant els grocs.  

En aquest cas les pinzellades tortuoses les 

observem al cel i sembla que estan menys 

treballades que les ja analitzades. A part 

d’aquestes, veiem que el sostre de l’església 

(Figura 58) no té línies rectes. Aquí és quan 

veiem la possible metamorfòpsia per la 

corioretinopatia central serosa, que justament 

podria coincidir amb un episodi agut per 

alguna crisi nerviosa del pintor un mes abans 

de morir. 

 

 

 

 

Figura 57. La nit estrellada (1889). Extret de https://www.vangoghmuseum.nl/ 

(04/11/2020) 

Figura 58. L’esglesia d’Auvers (1890). Extret de 

https://www.vangoghmuseum.nl/ (04/11/2020) 

https://www.vangoghmuseum.nl/
https://www.vangoghmuseum.nl/
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Actualitat 

Avui dia el que primer és faria es fer-li a Van Gogh un examen oftalmològic complet per veure 

exactament quina patologia té.  

En el cas de la xantòpsia, probablement no s’arribaria a donar ni el cas. En primer lloc, no seria 

tractat amb fàrmacs que puguin donar aquests efectes secundaris; tampoc hi hauria una intoxicació 

de plom, ja que les pintures avui dia no contenen l’element tan tòxic i, finalment, només es podria 

arribar a donar el cas si continués prenent absenta fins al punt d’intoxicar-se.  

Per les crisis glaucomatociclítiques primer s’ha de controlar la pressió intraocular (PIO) i disminuir la 

inflamació uveal. Els fàrmacs emprats per a controlar la PIO és amb β-bloquejadors tòpics, α-

agonistes, inhibidors de l’anhidrasa carbònica (reduir ràpidament la PIO). Per controlar la inflamació 

es fa amb fàrmacs d’esteroides tòpics i AINE tòpics (Hung & Giaconi, 2020). Si els fàrmacs no fan 

efecte, s’optaria per cirurgia, especialment quan apareixen signes de dany del nervi òptic 

glaucomatós o canvis en el camp visual. 

Per la coroidoretinopatia central serosa, primer saber que en alguns casos es pot arribar a resoldre 

de forma espontània sense cap afectació visual permanent. Si no és així, avui dia es pot emprar la 

fotocoagulació làser tenint un resultat molt efectiu. Però si les lesions retinianes no són 

susceptibles al làser, es pot realitzar un tractament amb teràpia fotodinàmica per a tancar les zones 

afectades i no tenir fuges. Per així restaurar la visió el més ràpid possible i evitar un deteriorament  

o atròfia de la zona amb una pèrdua visual severa i irreversible. En qualsevol dels casos primer 

s’hauria de fer un examen exhaustiu amb una retinografia, una tomografia i una angiografia amb 

fluoresceïna per estudiar la severitat del cas a tractar (Boyd K. , 2019).  
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EDVARD MUNCH (Löten 1863 - Skoyen 1944)  

Biografia i l’obra pictòrica  

Edvard Munch (Figura 59) és un artista noruec que el podem 

incloure en el moviment pictòric de l’Expressionisme, perquè 

utilitza la pintura no solament com un art purament visual sinó 

com un mitjà per expressar els seus sentiments. 

Comença la carrera d’enginyeria, que acaba abandonant per a 

dedicar-se completament al món artístic. Va estudiar art a Oslo i 

París.  

El seu estil artístic el podem considerar molt personal i subjectiu, ja 

que en les seves obres intenta plasmar les seves emocions i 

expressions viscudes al moment o recordant el passat; també fent 

un ús simbòlic del color. Podent arribar a dir que les seves obres 

estan impregnades de psicologia (Fernández C. , 2017). 

 

 

Podem relacionar aquest art tan introspectiu, expressiu i, normalment, melancòlic amb la vida 

solitària i aïllada que va patir. Sobretot pintava els records que l’anaven impactant. D’aquesta 

manera, els motius dels seus quadres són els records més importants per ell.  

L’estudi de les seves obres al llarg de la seva vida ens poden fer entendre la situació que vivia 

l’artista en cada moment. A més de pintor, també va ser escriptor i, això, fa que la seva pintura 

s’entengui molt millor, ja que darrere de cadascun dels seus quadres, deixava una anotació. 

D’aquesta manera,  a part d’entendre millor l’obra, també analitzem com l’artista descriu el seu 

estat d’ànim en el moment de crear les seves obres pictòriques.  

Ens interessen molt aquestes frases autobiogràfiques, sobretot per analitzar el moment que va 

patir una hemorràgia vítria en 1930 amb seixanta-set anys. Sobretot ens serveix per analitzar 

l’angoixa en témer perdre la visió durant tot el procés, ja que va haver-hi un abans i un després de 

patir la malaltia. Edvard Munch mor en 1944 a Ekely, on s’havia retirat uns anys abans, a causa 

d’una patologia pulmonar crònica.   

 

La malaltia ocular d’Edvard Munch 

Història clínica oftalmològica 

De forma abrupta, en 1930, l’artista es queixa d’una pèrdua sobtada de visió en l’ull dret. Va ser 

atès a Oslo per Dr. Raeder, que li va diagnosticar que tenia una hemorràgia vítria. La pèrdua 

d’agudesa visual en l’ull dret, era una situació molt compromesa per al pintor pel fet que, en 1904, 

havia sofert un traumatisme en l’ull esquerre en una baralla i la visió d’aquest ull ja estava molt 

deteriorada (Gruener, 2013). En aquest moment no hi havia les tècniques quirúrgiques que tenim 

avui dia per a tractar les hemorràgies, per tant, la recuperació havia de ser més lenta i complicada.  

Figura 59. Autoretrat del artista (1882). Extret de La patologia ocular en la pintura a 

través de la historia clínica oftalmológica de C. Fernández (2017) 
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El Dr. Raeder li recomana repòs absolut, per esperar 

la reabsorció natural de l’hemorràgia (Lanthony, 

2006). Munch va seguir les indicacions del seu 

oftalmòleg al peu de la lletra i ens ho mostra en 

l’autoretrat que realitza mentre guardava el repòs 

prescrit (Figura 60). Observem el cap enlaire perquè 

l’hemorràgia és deposités en la part inferior del vitri. 

 

Anàlisi i evolució de l’hemorràgia vítria  

L’hemorràgia vítria (o hemovitri) és un sagnat dins del cos vitri o en un espai creat per un 

despreniment del vitri.  El vitri està fermament adherit a la retina en tres parts: una a nivell anterior, 

a la base del vitri, i dues a nivell posterior, als vasos sanguinis i al nervi òptic (o papil·la) (Lang, 

2006).  

Una hemorràgia pot produir-se per un d’aquests tres mecanismes: 

 Sagnat dels vasos sanguinis de la retina. Com pot ser una lesió mecànica en un 

despreniment del vitri, esquinçament de la retina o en un impediment brusc de la sortida de 

sang de l’ull per un augment de la pressió sanguínia, com per exemple en la síndrome de 

Terson (hemorràgia subaracnoidea) (Johnson, 2020). 

 Sagnat dels vasos sanguinis de la retina amb alteracions patològiques. Com pot ser una 

neovascularització retiniana de la retinopatia diabètica isquèmica o en macroaneurismas de 

la retina (ibídem). 

 Entrada de sang des de la retina o altres orígens. Com pot ser de l’espai subretinià o del 

segment anterior (ibídem). 

Cal dir que les causes més freqüents de les mencionades són: per despreniment posterior del vitri 

amb esquinçament o sense (38% dels casos), per retinopatia diabètica proliferativa (32% dels 

casos) i per oclusió de rama de la vena central de la retina (11% dels casos) (Lang, 2006). Una 

valoració ocular i sistèmica, permet un diagnòstic etiològic.  

En el cas de Munch, la causa etiològica de l’hemorràgia ocular no es coneix amb certesa. Podria ser 

deguda a un episodi d’hipertensió arterial diu el professor Raeder (Lanthony, 2006), però no està 

diagnosticat que fos una persona hipertensa, tampoc es coneix que hagués sigut diabètic, de si es 

pogués associar a un despreniment de vitri per l’edat o per una malformació retiniana (Fernández 

C. , 2017). El que sabem, es que en 1938, va tenir una altra hemorràgia vítria però a l’ull esquerre, 

en el que gairebé ja no tenia visió (Gruener, 2013).   

La simptomatologia típica que els pacients refereixen d’aquesta patologia ocular són: la reducció 

d’agudesa visual per l’aparició sobtada d’opacitats fosques que es descriu com un “núvol de 

mosquits negres” o com una “pluja negra”, a diferència de la simptomatologia de les més escasses, 

denses i no tan fosques “mosques volants” (miodesòpsies) d’un despreniment lleu posterior del 

vitri (Lang, 2006).  

Figura 60. Autoretrat fent repòs després d’haver patit l’hemorràgia (1930). 

Extret d’Ulls per a pintar de P. Lanthony (2006) 
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Els malalts que pateixen aquesta malaltia ocular fan referència i 

descriuen moltes comparacions semblants de com perceben de 

manera entòptica. Depenent d’aquestes exactituds, el metge pot 

arribar a comparar el que ha descrit el pacient amb què observa 

al fons d’ull. Com per exemple, quan en la pràctica clínica 

s’escolta al pacient dir “cap d’ocell” s’identifica també amb la 

simptomatologia típica: de l’anell prepapil·lar (o l’Anell de Weiss) 

d’un despreniment posterior del cos vitri, que s’origina quan el 

vitri es separa de la zona d’adhesió a la papil·la (Lanthony, 2006). 

Com també podem observar a la imatge de l’ecografia del vitri 

(Figura 61), una clara analogia entre l’anell prepapil·lar del vitri i el “cap d’ocell”.  

En el cas de Munch, les aquarel·les i dibuixos que veurem més endavant realitzats durant la seva 

malaltia ocular, suggereixen aquests tipus de sensacions i totes aquestes simptomatologies 

típiques que acompanyen a la patologia i la seva evolució. Tant per les taques negres que seguien 

els seus moviments de l’ull, que podem corroborar amb una frase autobiogràfica que va escriure: 

“Quan miro el cel, veig taques negres que s’assemblen a llunyans vols de corbs, potser són coàguls 

de sang que es trobaven en la perifèria i que un moviment brusc de l’ull fa que es moguin; quan de 

sobte desapareixen és com si tornessin al punt de partida”; com també va descriure i representar el 

“cap d’un ocell” en les seves obres (Gruener, 2013).  

 

Pintar la visió entòptica 

Durant el període de repòs, Munch va aprofitar 

per representar amb dibuixos i aquarel·les, els 

fenòmens entòptics que anava percebent al llarg 

de l’evolució de la malaltia (Figura 62). Així 

també ens demostra el que ell contemplava i 

entenem pel que estava passant.  

 

 

 

La precisió amb la qual Munch va representar la seva imatge entòptica era sorprenent. L’observació 

i plasmació dels seus fenòmens entòptics, ho considerava una altra forma d’autoretrat, ja que 

podia plasmar els seus sentiments i al mateix temps mostrava l’anàlisi detallada de les causes 

anatòmiques que van produir unes obres tan singulars. Per dir-ho d’una altra manera, l’autoretrat 

de les seves impressions visuals o pintures de visions pròpies (Lanthony, 2006).  

 

 

Figura 61. Ecografia del vitri. Extret d’Ulls 

per a pintar de P. Lanthony (2006) 

Figura 62. Imatges entòptiques durant el període de la 

hemorràgia. Extret d’Ulls per a pintar de P. Lanthony (2006)    
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Eggum (1989) comenta que Munch comprenia perfectament la 

importància que tenen les dades òptiques i fotomètriques en la 

transposició exacta al paper de les seves sensacions visuals (ibídem). 

Per comparar i obtenir aquesta exactitud, anotava la distància al 

paper en el qual pintava, el tipus d’il·luminació (sol, llum artificial, 

boira, etc.) i, a vegades, posava davant de l’ull una correcció òptica o 

una lent tintada. Sempre utilitzava el mateix protocol per no tenir 

errors experimentals. En les obres d’aquest període, ell mateix es 

representa tapant-se l’ull esquerre amb la mà (Figura 63) per a 

observar amb més precisió el que veu amb l’ull patològic.  

 

Representació de la malaltia en l’obra pictòrica 

Després de tres mesos de repòs absolut, Munch comença a recuperar la visió gradualment i és 

quan comença a representar amb la pintura i els seus dibuixos l’avanç de la reabsorció del “núvol 

negre” de l’hemorràgia vítria.  

Podem observar un clar gest, 

que es repeteix en moltes de 

les seves obres, que 

demostra l’angoixa que 

pateix davant certes 

situacions de la seva vida. 

Com quan pinta observant-se 

a si mateix amb els braços 

tapant-se les orelles o 

observant una taca fosca (a 

vegades amb forma de 

calavera) que té una 

simbologia a la mort i el 

temor a quedar-se cec (Figura 

60 i 64). 

Segons l’hemorràgia s’anava reabsorbint, l’artista comença a representar-la d’una altra manera: 

amb colors més clars i molt menys densos, semblant-se cada vegada més a un ocell i que comença 

ocupant la part inferior del seu camp visual. Són els mateixos símptomes que es reflecteixen i 

inspiren l’obra de l’artista. Ho podem observar en els quadres de la Figura 64.  

 

Figura 63. Autorepresentació i visió entòptica (1930). Extret d’Ulls per a pintar de 

P. Lanthony (2006) 

Figura 64. Comparació i evolució de la visió pertorbada amb la figura autobiogràfica (1930). 

Extret de La patologia ocular en la pintura  a través de la historia clínica oftalmológica de C. 

Fernández (2017) 
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L’artista pinta una altra aquarel·la autobiogràfica (Figura 65), on 

torna a aparèixer la figura de l’ocell, com un animal feroç 

abalançat sobre ell mateix. Munch en aquesta obra, es mostra 

fràgil i de genolls i sembla que a punt de ser devorat. Aquí és on 

podem veure la representació de l’angoixa, por i fatiga física que 

li han ocasionat aquesta patologia visual.  

 

 

 

 

 

 

Amb el temps, podem veure com el voluminós cos/ocell 

negre va canviant de situació en l’espai, de colors i de 

mida en els diferents dibuixos i aquarel·les. Per tant, vol dir 

que l’hemorràgia va canviant també. Podem dir amb 

certesa, que correspon a la reabsorció progressiva de 

l’hemorràgia (Figura 66). 

 

 

 

En les últimes fases, observem els dibuixos del 

mateix ocell però en una perspectiva diferent. El 

comencem a observar dins d’un paisatge, prop de 

l’horitzó o en el cel (Figura 67). Que correspon en 

realitat a què el vitri després cap a la cambra 

anterior de l’ull i és atret cap avall de l’anell 

prepapil·lar i, per això, el percebem en la part 

superior del camp visual. També podem relacionar la 

posició de l’ocell amb les ales desplegades i volant, 

amb la millora progressiva de la visió del pintor i el 

seu restabliment a la normalitat. Tot sent un motiu 

d’alegria i cònsol. 

En conclusió, les obres realitzades per Edvard Munch durant la seva malaltia ocular són realment 

obres figuratives. Es tracta d’una forma d’imatge oftalmològica, encara que el model només el 

pugui veure el pintor (Lanthony, 2006). 

Figura 65. Un agenollat amb una àguila (1930). Extret de 

La patologia ocular en la pintura a través de la historia 

clínica oftalmológica de C. Fernández (2017) 

Figura 66. Cap d’ocell entòptic (1931). Extret d’Ulls per a 

pintar  de P. Lanthony (2006) 

Figura 67. Ocell entòptic en un paisatge (1931). Extret d’Ulls 

per a pintar de P. Lanthony (2006) 
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Les imatges entòptiques d’Edvard Munch i la Reixeta d’Amsler  

Com hem pogut veure, Munch va seguir la seva recuperació visual d’una forma obsessiva i amb 

molt detall. Alguns del seu croquis de les ombres i l’escotoma en el seu ull patològic és anotat amb 

totes les mesures exactes, incloent-hi les condicions sota les quals les observacions van ser fetes.  

Una de les coses més innovadores i enginyosa, que va fer per a controlar i documentar aquest 

escotoma i l’avanç de la seva recuperació, és col·locar damunt d’alguns dels seus dibuixos una reixa 

de línies (Figura 68). Aquest fet és important perquè va precedir la publicació de la 

Reixa d’Amsler per disset anys (Gruener, 2013). 

 

 

 

 

 

 

En 1947, l’oftalmòleg Amsler va tenir la idea de dissenyar un test que avui dia encara utilitzem en la 

nostra pràctica diària per saber com evoluciona la malaltia (Figura 69), en funció de com el pacient 

veu les línies, l’estat del camp visual central i per si existeix una possible patologia macular. Serveix 

com una eina d’autoobservació del pacient.  

És realment sorprenent, com un pintor va tenir l’instint de plasmar les seves sensacions visuals en 

un paper quadriculat per analitzar i controlar la seva malaltia. La reixeta original, que va fer servir 

Munch es troba al museu d’Oslo. 

 

Actualitat 

En l’època de Munch, l’únic tractament era la recomanació de repòs absolut en una posició alçada 

perquè el sagnat no continues expandint-se en la cavitat vítria. També se li demanava al pacient 

que s’observés com anava avançant l’hemorràgia i que donés una explicació tan acurada com sigui 

possible, com hem pogut veure als apartats anteriors.  

Avui dia, seria diferent com es tractaria un pacient amb una hemorràgia vítria. Primer s’haurà de 

tractar la causa de l’hemorràgia, en aquest cas amb fotocoagulació amb làser per un esquinçament 

de la retina. El pacient, també haurà de fer repòs en una posició alçada (Johnson, 2020).  

En el cas que no mostrés millora ni tendència d’absorció, es faria una vitrectomia i es netejaria 

l’hemorràgia. Aquesta vitrectomia seria l’extracció quirúrgica del cos vitri i és substituiria amb un 

gas o líquid (ibídem).  

 

Figura 69. Imatge entòptica de Munch pintada 

sobre una reixeta (1933). Extret de La patologia 

ocular en la pintura a través de la historia clínica 

oftalmológica de C. Fernández (2017) 

Figura 68. Reixeta d’Amsler. Extret de 

(Gruener, 2013) (5/8/2020) 
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Conclusions 

Després d’haver analitzat minuciosament la correspondència, història clínica i/o oftalmològica de 

cada pintor conjuntament amb l’obra pictòrica, es poden deduir la majoria d’afectacions visuals a 

causa de les anomalies i patologies oculars de cada pintor. Són molt importants les cartes que els 

artistes escrivien als seus oftalmòlegs, familiars o amics on explicaven moltes vegades totes les 

inquietuds que els hi produïen les malalties oculars i la influència que tenien aquestes sobre la seva 

vida quotidiana i obra, i més encara quan no tenim una àmplia història mèdica per analitzar.  

Hem pogut veure la repercussió que ha tingut pels diferents pintors el fet de tenir un defecte 

visual, que no vol dir que hagi sigut una repercussió negativa, encara que pugui semblar 

contradictori. Doncs són diversos pintors que a pesar de les possibles limitacions visuals que han 

tingut a l’hora de pintar, van saber adaptar-se i, fins i tot, en alguns casos arribar a crear l’obra 

mestra per la qual avui dia els coneixem i valorem. Per tant, l’estudi de cada cas és diferent i es 

poden treure diferents conclusions.  

Com per exemple, a Charles Meryon sembla que no va tenir gaires repercussions el fet de dedicar-

se a la tècnica del gravat. La bellesa de la seva obra és tal que fins i tot podem preguntar-nos si la 

seva anomalia de la visió cromàtica no va ser per a Meryon una sort que li va permetre explotar 

d’una altra manera el seu gran talent. De la qual va arribar a aquesta precisió en el detall, les llums i 

ombres.  

En el cas de Van Gogh, els últims quadres són molt diferents de tot el que es coneixia en aquell 

moment, ja que estaven plens de sentiments i van molt més enllà de pintar una simple reproducció 

més o menys exacta del que els seus i els nostres ulls veuen.  

Per a Munch dir que l’obra estudiada ha sigut la creada durant el patiment ocasionat per una 

malaltia ocular transitòria. Per tant, aquest tipus d’autoanàlisis entòptic en l’obra i com es van veure 

reflectides les seves pors de quedar-se cec, va ser només en un petit moment de la seva vida. Però 

encara així, després de recuperar-se de la malaltia ocular, sabem que era un artista que plasmava 

sempre els seus sentiments en totes les seves obres. 

Podem dir que en el cas de Van Gogh i Munch, no volien representar la naturalesa tal com ells la 

coneixen, sinó com ells la sentien. Principalment, podríem dir que va donar per culpa de totes les 

crisis de la malaltia mental que també els hi va acabar afectant visualment en algun moment de les 

seves vides. Per tant, per a Munch i Van Gogh, la pintura era una forma de plasmar els seus 

sentiments i no només el reflex de la naturalesa.  

Hem pogut comprendre i empatitzar amb totes les circumstàncies que cada pintor ha hagut de 

superar per aconseguir poder seguir pintant. De vegades superar les seves limitacions, fent els 

esforços necessaris, modificant fins i tot el seu propi estil o canvi de motius a traslladar al llenç. 

Encara que els requeriments visuals de cada pacient mai són els mateixos i depenen en gran part 

de les necessitats visuals de cada un d’ells. Per això, hem d’intentar entendre els requisits visuals de 

cada pintor estudiat, que són molt diferents entre si i que depenen en gran part de la seva tècnica 

pictòrica.  



 

 

 

62 

Facultat d’òptica i optometria de Terrassa  

© Universitat Politècnica de Catalunya, any 2020. Tots els drets reservats 

 
Podem començar a debatir com la quantitat d’agudesa visual necessària per a poder continuar 

pintant després de patir una malaltia ocular, és diferent per a cada artista. Per a Monet, per 

exemple, era més important la visió dels colors que les formes, i el dibuix no era una cosa 

imprescindible. En canvi, per a Cassatt i Degas, que eren més dibuixants, la visió de les formes en 

l’espai era molt més important que la percepció del color. 

En el cas de Degas, també destacar com des de molt jove, va ser conscient de la malaltia ocular 

que després el va acompanyar durant tota la vida i del deteriorament en el pas del temps de la 

seva visió. Però realment aquesta convivència durant tants anys entre el pintor amb la malaltia 

macular, va fer que s’adaptés a ella d’una forma extraordinària. Va aprendre a mirar d’un “altra 

forma” i això probablement va fer que la seva obra fos tan diferent i original en l’elecció de motius i 

perspectives. 

L’estudi de Monet, Cassat i Pissarro al llarg de la seva evolució patològica i després de les diverses 

operacions, il·lustra la influència d’una malaltia ocular d’aquella època en l’art del pintor, però 

també mostra com es van saber adaptar per poder vèncer amb èxit les deficiències visuals i 

desenvolupar una sèrie de recursos creatius per esquivar aquestes limitacions. Hem de dir que 

gràcies als avenços científics que hi ha hagut en els últims anys en l’àmbit oftalmològic, s’han 

aconseguit que cada vegada es puguin entendre, afrontar millor i amb més seguretat les diferents 

patologies dels pacients, sent que les cirurgies siguin menys invasives i aconseguint uns resultats 

clínics excel·lents en aplicar els diferents tractaments mèdics i quirúrgics adients. Amb tot això, 

encara es demostra més com la patologia dels ulls del pintor sobrepassa l’àmbit oftalmològic i ens 

ensenya tot el que s’arriba a fer per a poder seguir realitzant el que més t’apassiona. Per tant, ens 

podríem preguntar, com els hauria influït en aquests pintors el fet d’haver viscut en una època més 

avançada quirúrgicament i amb millors tractaments en la seva obra? Hagués sigut la mateixa? 

Haguessin creat la mateixa obra mestra per la qual els coneixem avui dia?  

Hem de tenir en compte que al llarg de la història de la humanitat sempre han existit aquestes 

anomalies i patologies oculars, fet que porta a pensar que una gran majoria d’artistes haurien patit 

algunes deficiències visuals. Tot i això no es podrà arribar a saber mai amb exactitud si realment 

van sofrir alguna anomalia visual, ja que no es conserven o no van arribar a documentar dades 

mèdiques que ho corroborin. Per tant, simplement, no s’ha arribat a analitzar o estudiar per falta 

d’un historial clínic i només ens hauríem de quedar amb una possible anàlisi pictòrica, tècnica i les 

diverses suposicions patològiques que es puguin treure.  
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