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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 
L'objecte d'estudi de la següent memòria són les obres de l'anomenat, en la literatura anglosaxona, "Dot Art Movement o 
Dot Painting"; un moviment artístic índigena contemporani engendrat entre la dècada dels 70 i els 80 del segle passat a les 
comunitats de Papunya i Yuendumu en el cor del Desert Australià. 
La memòria s'articula entorn les principals problemàtiques a les que s'enfronta la definició i descripció de l'anomenat "Dot 
Art Movement o Dot Painting" dins el context de consum i recepció de les obres a Europa. 
Aquestes problemàtiques, sobretot conceptuals però també metodològiques, són descrites entorn tres grans apartats: 
1) el fet "primitiu". 
2) el fet "aborigen". 
3) el fet del "Dot Art Movement o Dot painting". 
A través d'aquests tres àmbits la memòria presenta diverses herències històriques de  caràcter eurocèntric, amb base al 
període colonial, que dificulten la proliferació d'interpretacions i noves aproximacions vers la recepció europea de les obres 
d'aquest moviment artístic.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
The so-called "Dot Art Movement" or "Dot Painting" is the name given to an Indigenous-contemporary art movement born 
between 1970s and 1980s at the core of the Australian Desert.  
This paper deals with the problems of description and definition of the "Dot Art Movement" or "Dot Painting", and also with 
how the European Art market consumes and interprets their arworks. 
The essay is organized around three key-points: 
1) the concept of “primitive” 
2) the concept of “aborigine” 
3) the concept of “Dot Art Movement” or “Dot Painting” 
The objective of these points is to present which is the origin of the mentioned problems, as well as the structure and results 
of this ongoing research. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
 
Amb el gaudi d’una beca pre-doctoral de formació d’investigadors (FI) de l’AGAUR s’ha iniciat el 

projecte d’investigació que versa sobre la pràctica artística contemporània de les societats indígenes 

australianes en el marc dels sistemes artístics occidentals. Més específicament, l’objectiu final 

d’aquesta recerca és el de fer un estudi de la recepció Occidental, de base europea, a les obres 

contemporànies d’un moviment artístic conegut com a Dot Painting, amb origen a les comunitats 

indígenes del Desert Central australià. 

 

Malgrat ser un treball dirigit des d’un enfocament totalment interdisciplinari, on la història colonial i 

postcolonial d’Austràlia, la antropologia i els estudis socials i polítics cobren un gran pes contextual, el 

nucli central de la investigació reposa sobre nocions totalment vinculades a l’estètica i la història de 

l’art. 

 

En el decurs dels darrers 4 anys, el procés d’investigació ha passat per diverses etapes fortament 

marcades per diferents problemàtiques conceptuals que, inevitablement, han perfilat la direcció final de 

la recerca i el seu allargament; fent que fos inviable encarar i treballar directament la proposta inicial de 

recerca –la recepció a Europa de l’art Aborigen australià contemporani. 

  

L’objectiu de la següent memòria és el d’atorgar visibilitat a aquest procés, encara no conlòs totalment, 

i situar l’estat actual de la recerca i les seves línies a completar. Per tal de fer-ho la present memòria 

està dividida en tres apartats, totalment lligats a les 3 grans problemàtiques conceptuals a les que s’ha 

enfrontat fins ara la recerca: la noció de “primitiu”, a d’“Aborigen” i la de “Dot Painting”, totes elles 

vinculades i analitzades des del prisme central de la història de l’art i l’estètica. 

 

EL FET “PRIMITIU” 

 

Aquest punt de partida, el de l’estètica, quan se’l vincula a les societats no Occidentals, i sobretot a les 

poblacions Indígenes –com la dels Indígens Australians- comporta associades moltes connotacions 

pejoraritves, totes elles vinculades amb la noció, aparició i evolució del concepte “art primitiu”. Aquest 

concepte tremendament connotat segueix en revisió avui en dia, fet que explica l’aparació de nous 

intents de conceptualització per part d’acadèmics d’arreu del planeta. El mencionat afany de revisió no 

es centra solament en la cerca d’un concepte que substitueixi el d’”art primitiu” sinó que també 

proposa noves nomenclatures per classificar i anomenar les obres contemporànies d’aquestes 

poblacions i/o els seus artistes.  

 

A tall d’exemple d’aquest procés contemporani és útil esmentar l’intent de l’antropòloga Shelly 

Errington amb la invenció del concepte art by intention (1998) usat per a distingir la pràctica dels 



 

 

artistes indígenes contemporanis dels seus predecessors; o l’intent de Jean-Pierre Barou (1996) amb la 

noció nouveaux primitifs proposada per a designar els artistes indígenes contemporanis; o també 

l’intent del col·leccionista i galerista Jacques Kerchache que el 1990 passa a catagoritzar aquestes obres 

com a arts premiers, un terme francès que manca de traducció específica en altres idiomes (V. Annaud: 

2007) i que exaltà la crítica de la comunitat científica antropològica. Tot aquests conceptes 

exemplificats comparteixen la problemàtica i la història del concepte mare, “art primitiu”, fet que els 

margina com a totalment insatisfactoris. 

 

La causa principal d’aquesta insatisfacció s’arrelada amb més força amb l’emergència dels estudis de 

crítica post-colonials més recents (tot i que ja va ser apuntada per antropòlegs com Lévi-Strauss), i es 

vincula indissociablement a la càrrega ideològica, de caire històric, del concepte propi d’“art primitiu”. 

Una càrrega totalment lligada al context d’expansió, domini i sobirania de la cultura europea sobre les 

societats Indígenes -des dels primers estadis d’expansió a l’època medieval, passant pel colonialisme i 

acabant amb la globalització actual-. 

 

Revisant les principals mirades que s’han projectat els darrers segles sobre les manufactures i objectes 

indígenes i sobre les seves societats productores, es pot afirmar que, en primer lloc, les diferents 

aproximacions històriques diuen més d’aquell qui les crea, del que mira, categoritza i intenta consumir 

(els europeus), que no d’aquell qui realment produeix (els Indígenes). I, en segon lloc, que la història 

d’aquesta mirada europea sobre els altres i les seves produccions apunta uns elements comuns 

recorrents fins a l’actualitat. 

 

Aquests elements es podrien resumir, de manera molt esquemàtica a 1) l’afany d’aglutinar totes les 

societats indígenes i les seves produccions dins un mateix concepte, quan en realitat s’està parlant de 

regions, costums i estils artístics amb històries i evolucions diferents. 2) La manca, primer de 

coneixement i després de participació –de veu- de les societats que s’estan categoritzant en la creació 

d’aquests discursos. I 3) el fet que, tant les produccions com les societats indígenes es comparen amb la 

societat i l’art europeus, establint aquests darrers com a model universal i imposant categories tan 

pròpies de la història europea com la noció de bellesa en les obres d’art, o la de capitalisme com a 

sistema econòmic. 

  

Les obres contemporànies del Dot Painting de les comunitats Aborígens del Desert Central australià 

afronten aquest problemes esmentats anteriorment. Problemàtiques conceptuals no resoltes avui, de les 

quals se n’ha de tenir un coneixment extens i profund per tal de dur a terme un anàlisi de la recepció 

europea d’aquestes obres dins el seu context d’evolució històrica. 

 

EL FET “ABORIGEN” 

 



 

 

La segona problemàtica conceptual a la que s’ha enfrontat la recerca, i que deriva parcialment de 

l’anterior, és la vinculada amb el concepte d’aborigen. En la present recerca aquesta revisió conceptual 

es fa ressó en dues esferes diferenciades. 

 

La primera d’elles es vincula amb la noció de “primitiu”. Mentre que avui en dia els estudis més 

recents ja han relegat com a obsoleta aquesta opció (“primitiu”) per a referir-se a aquestes societats (no 

tant, per contra, al seu art –“art primitiu”-) i han optat pel concepte generalitzat d’indígena, fins fa pocs 

any existia una gran confusió en el món acadèmic per tal de normativitzar i definir quin seria el 

concepte general. Entre els conceptes, que podríem anomenar “aglutinadors”, que es barallaven hi 

havia el d’aborigen i el de natiu, a part del d’indígena. 

 

Així doncs, avui en dia, en el món acadèmic, es parla de poblacions indígenes. No obstant, quan es fa 

referència específica a la població indígena australiana s’usa Aborigens (en A majúscula) i quan es fa 

referència a les poblacions indígenes de les costes americanes s’usa Natius (entre tants altres 

exemples).  

 

De nou, aquestes nomenclatures normativitzades per l’acadèmia, segueixen aglutinant dins un sol 

concepte una multiplicitat de diferències regionals, culturals, històriques i socials; fet que manté una 

visió grupal i irreal d’aquestes societats, desposseïnt-les de les seves identitats regionals.  

 

En el cas propi dels Aborígens, i aquesta és la segona esfera que afecta a la investigació, aquesta 

nomenclatura aglutina més de 20 macro-grups repartitas per tot el territori australià i delimitats 

geogràficament (per exemple els Yolgnu a la zona d’Arnhem Land o els Koori a la zona de New South 

Wales i Victoria), que a la vegada es subdivideixen en altres grups, degut a les grans diferències 

culturals, lingüístiques i identitàries. Per exemple els Anangu del Desert Central es subdivideixen en 

Pitjantjatjara, Yankunytjatjara, Ngaanyatjarra, Luritja and Antikirinya. 

 

Aquesta problemàtica no és sols conceptual sinó que afecta a la recerca per les seves implicacions 

estètiques. Cadascun d’aquests grups gaudeix d’una riquesa cultural i identitària pròpia, diferència que 

queda plasmada en els múltiples estils artístics tradicionals que existeixen a l’Austràlia indígena. 

Tractar aquesta riquesa estilística com a un únic bloc cultural i, per tant, sota un mateix concepte - el 

d’art Aborigen - és desposseïr les societats productores de les seves particularitats identitàries, i 

convertir de nou, les societats productores en el que Pratt (1992) i Spivak (1988) anomenen, des de la 

crítica post-colonial, subjectes domèstics o historiogràfics.  

 

Precisament per això el present treball abandonà l’objectiu originari de la recereca, que era el de la 

recepció europea de l’art Aborigen australià contemporani, i es focalitzà en una regió i un estil artístic 

contemporani molt concret. Aquesta decisió trenca, per un costat, amb la visió monolítica, homogènia i 

grupal d’aquestes societats i atorga, per l’altra, historicitat i un rol actiu a la riquesa identitària, cultural 



 

 

i estètica Aborigen (dos elements poc freqüents en les investigacions precedents sobre aquest 

fenòmen). 

 

EL FET DEL “DOT ART MOVEMENT” o “DOT PAINTING” 

 

L’estil artístic escollit i delimitat sobre el que recau la investigació final és el conegut com a “Dot Art 

Movement” o “Dot Painting” en la literatura acadèmica de parla anglosaxona. La doble nomenclatura 

per a referir-se al mateix fenòmen i el signe gràfic de les cometes indica que el debat en la 

conceptualització d’aquest fenòmen resta avui en dia obert, també. Tanmateix, en la recerca s’usen els 

conceptes anglesos per la manca de traducció específica en català ni castellà degut a la inexistència 

d’estudis sobre el tema en aquestes àrees lingüístiques. 

 

L’elecció del “Dot Art Movement” o “Dot Painting” es deu a que aquest és un dels principals 

moviments artístics Aborígens contemporanis, un dels dos1 definitoris de la gènesi d’una pràctica 

artística Aborigen de caire totalment contemporani i un dels que té més èxit en els circuits artístics 

(inter)nacionals2; fet que permet una millor i més acurada investigació de la seva recepció a Europa. 

 

Aquest és un moviment artístic recent, que té la seva gènesi els anys 70 i 80 del segle passat a dues de 

les comunitats (antigues reserves federals d’indígenes) més importants del Desert Central: Papunya i 

Yuendumu. Els estudis sobre la definició i descripció d’aquest moviment i les seves implicacions són 

mitjanament recents, comencen a finals dels anys 80 del segle passat, i es multipliquen entre els 90 i la 

primera dècada d’aquest segle. Per tant, parlem d’un element d’estudi sobre el que es sobreposen 

interpretacions i aproximacions de manera recurrent. 

 

Pel que fa a l’objectiu específic de la recepció europea d’aquestes obres d’art en els circuits artístics, 

les investigacions són gairebé nul·les, fet que obre un ampli camp de maniobra per a la següent etapa 

de la tesi doctoral. 

 

No obstant, degut a la contemporaneïtat, juventut i manca d’una definció consensuada de l’objecte 

d’estudi – el “Dot Art Movement” o “Dot Painting” – la present recerca s’hagué d’enfrontar 

precisament a les tasques de definició i descripció.  

 

Aquesta tasca, que és la primera de les dues grans parts de la tesi doctoral i que ja està conclosa, 

implicà preguntar-se sobre la gènesi d’aquest moviment artístic dins el seu context històric, sobre 

l’evolució de la seva expansió a altres comunitats, sobre les implicacions a escala local (de comunitats 

indígenes) i nacional australiana des de diferents àmbits (cultural, econòmic, social, polítics, etc), sobre 

                                                           
1 L’altra són les pintures d’acrílic sobre escorça d’eucaliptus. Aquesta pràctica artística, també d’arrel 
tradicional, es desenvolupa a les comunitats Aborígens del Nord, a la reserva d’Arnhem Land.  
2 S’usa aquesta fórmula “(inter)nacional”, acceptada en el món acadèmic, fent referència, amb una 
única paraula, a l’àmbit nacional australià –el no-Aborigen- i a l’àmbit internacional -overseas-. 



 

 

la seva repercussió artística i l’evolució d’aquesta i sobre com funciona avui en dia la seva producció, 

difusió i comerç a escala (inter)nacional. 

 

Tanmateix, abans de dur a terme aquests elements de la recerca, fou necessari preguntar-se sobre la 

procedència dels elements definitoris, de base formal, de les obres del “Dot Art Movement” o “Dot 

Painting” i s’hagué de donar resposta a dues preguntes centrals que ampliaren el camp d’investigació 

cap als estudis antropològics i d’història colonial. Les preguntes a respondre foren: d’on provenen els 

motius del “Dot Art Movement” o “Dot Painting” i quina vinculació tenen amb la pràctica estètica 

tradicional, de caire ritual o quotidià, en el període previ al contacte colonial? En altres paraules: quines 

són les relacions de continuïtat i ruptura entre els elements definitoris de la pràctica tradicional i la 

contemporània del “Dot Art Movement” o “Dot Painting”? 

 

Un cop enllestida aquesta investigació entorn la definició i descripció del fenòmen d’estudi, que tal 

com s’ha mencionat constitueix el gruix de la primera part de la investigació doctoral, ara s’obren les 

línies específiques de recerca sobre la recepció estètica d’aquestes obres en el marc dels circuits 

artístics europeus, de la seva gènesi al moment contemporani.  

 

L’objectiu metodològic és resseguir les grans exposicions temporals, la constitució col·leccions 

permanents i l’evolució comercial i d’acceptació que el “Dot Art Movement” o “Dot Painting” ha 

tingut a museus i cases de subhastes europeus des dels anys 80, per tal de determinar quina importància 

té el fenòmen als mercats artístics europeus, quina ha estat la seva evolució i com s’han presentat i es 

presenten les obres avui en dia. La hipotesis que delinea aquesta segona part de la recerca s’emmarca 

en el sí dels estudis post-colonials i s’arrela en l’afany de crítica revisionista sobre la mirada que els 

europeus han plasmat sobre els altres, en aquest cas amb un exemple d’estudi específic: el “Dot Art 

Movement” o “Dot Painting”. 
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