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DOCUMENTACIÓ GENERAL

-Títol: Ronda de nit (Títol original:La guàrdia 

cívica comandada pel capità Coq i el tinent 

Van Ruytenburg) 

-Autor: Rembrandt 

-Cronologia: S.XVII 

-Estil: Barroc 

-Escola: Holandesa 

-Tècnica: Oli 

-Suport: Tela 

-Localització: Rijksmuseum Amsterdam
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CONTEXT HISTÒRIC- ARTÍSTIC

Els Països Baixos (Holanda al nord i Flandes al sud) van tenir una cultura 
comuna fins que al s. XVI a Holanda la imposició del calvinisme i la 
sublevació contra el domini  espanyol determinaren una separació total. 
Holanda es va constituir en un estat independent amb una monarquia 
parlamentària i una societat protestant i burgesa. 

L’Art Barroc neix d’una espiritualitat, és un art religiós, vinculat a Roma, 
els Papes i que defensa les noves normes de la Contrarreforma Catòlica 
contra el protestantisme sorgida al Concili de Trento. L’Església , amb el 
nou estil, busca impressionar, emocionar, acollir al poble, fer propaganda 
de la fe catòlica que ha triomfat sobre els protestants. És per tant un art 
teatral que busca la fascinació i l’admiració del poble. 

4

4



CONTEXT HISTÒRIC- ARTÍSTIC

La pintura reflecteix aquesta nova situació, així s’imposen els temes 
profans(retrats, natures mortes, paisatge) mentre la pintura religiosa i 
mitològica perden importància. Abunden els retrats realistes de 
burgesos i en concret apareix, com és el cas de l’obra que comentam, el 
retrat col.lectiu de membres d’un gremi. 
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ANÀLISI FORMAL.COMPOSICIÓ I GÈNERE

Quan a la composició, presenta un grup nodrit de personatges situats 
en diferents plans i ocupant tot el llenç. En el primer pla dos 
protagonistes, disposats en lleuger escorç, ocupen el lloc central. 
Aquests personatges caminen mentre van parlant seguits per la resta de 
personatges. La gran novetat d’aquesta obra és la incorporació del 
dinamisme i el moviment en el gènere de retrat. Efectivament l’autor 
aconsegueix captar el moment com si fos una instantània. 

El quadre que comentam es considera una de les obres mestres de la 
pintura universal.Es tracta d’una pintura de gènere retratístic, és en 
concret un retrat col.lectiu. 
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ANÀLISI FORMAL.LLUM

Pel que fa al llum cal dir que aquest quadre, després de ser sotmès a una restauració, va 
desvetllar que s’havia enfosquit amb el pas del temps però que originàriament no es 
tractava d’una escena nocturna, com diu el títol amb el que la coneixem, sinó d’una escena 
diürna. Els jocs de llum i ombra recorden la influència del tenebrisme de Caravaggio, 
remarcat encara més pel fosc colorit dels vestits, a excepció de l’home vestit de vermell en 
l’esquerra i del color blanc de colls i punys.
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ANÀLISI FORMAL.LLUM

També cal destacar com rellisca la 
llum sobre els elements metàl.lics, 
que ofereixen així major sensació 
de real isme. Crea zones de 
penombra daurada enfront d'unes 
altres fortament il·luminades, que 
enceguen i enlluernen (com la 
nena que corre, amb un gall penjat 
en el cinturó) 
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ANÀLISI FORMAL.COLOR

Quant al cromatisme el predomini del color sobre el 
dibuix és quasi absolut. Mentre que sobre els 
personatges centrals incideix la llum ressaltant la franja 
vermella del capità i l’uniforme groc del tinent, la resta 
d’elements presenten una gamma de tons vermellosos, 
ocres i grisos més apagats. De fet, les figures que 
veiem en segon pla estan més difuminades i donen la 
impressió que hi ha aire i pols entre les figures. 
Perspectiva aèrea de Leonardo da Vinci. 
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ANÀLISI FORMAL.ESTIL DE L’AUTOR

La representació de retrats de grup en què 
apare ixen mi l í c ies era habi tua l a 
Amsterdam per aquelles dates, però cap 
supera aquesta obra per l’estil realista 
amb el qual està pintada, captant a la 
perfecció els rostres i les actituds de tots el 
personatges , en una sensac ió de 
moviment i de vida molt difícil de superar. 
El pintor està a hores d’ara molt interessat 
a destacar els detalls, com observem en la 
banda vermella del capità, la casaca de 
l’alferes o el vestit de la nena que apareix 
al fons. El seu estil es reconeix quan a la 
tècnica per la seva pinzellada molt 
vigorosa amb una textura densa i quan al 
contingut perquè als seus quadres sempre 
hi ha un aire de misteri. 
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ANÀLISI FORMAL.AUTOR

Quant a l’autor, Rembrandt és un 
dels genis de la pintura univeral. Va 
tenir una vida atzarosa: va ser un 
pintor i gravador molt reconegut en 
una primera etapa però el desig 
d’experimentar el va allunyar del gust 
de la seva època i el va fer caure en 
l’oblit. De fet Rembrandt no fou 
redescobert fins que Goya i Delacroix 
el valoraren.  
Rembrandt fou sobretot un gran 
re t r a t i s t a . C e rc a v a c a p t a r l a 
psicologia dels personatges i ell 
mateix s’autoretrata amb moltes 
ocasions. 
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Ronda de Nit no es va conèixer amb aquest títol fins el s.XIX, quan 
segurament amb el pas del temps ja s’havia enfosquit. 
Originàriament tenia el títol de La Milícia del capità Frans Cocq.  
Al quadre hi apareix al milícia del capità Cocq en el moment en què 
dóna una ordre al seu alferes, indicat pel gest de la mà i la boca 
oberta. Després d’aquestes dues figures apareixen els integrants de 
la Companyia, els quals van oagar una mitjana  de cent florins al 
pintor pel privilegi de mostrar els seus rostres entre les tropes 
integrants de la Milícia. Aquesta Milícia procurava el benestar i la 
defensa de la llibertat dels ciutadans holandesos.

INTERPRETACIÓ
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INTERPRETACIÓ

Tot i ser una obra mestra, quan va ser presentada a 
Amsterdam va tenir una freda acollida per part de la 
crítica; el motiu pot ser és que a Rembrandt li agradava 
experimentar i aquest fet sovint s’allunyava dels gustos 
imperants. Si a n’això afegim la mort de la seva esposa 
Saskia, comprenem per què l’any 1642 no va ser gens bo 
per al pintor, que iniciava llavors un període de certa 
decadència.
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Escola Superior de Disseny  

R4-A HISTÒRIA DE L’ART


