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Carles Jiménez s'inicia en el mon de l'art a Nova York el 1989, després 

d'haver obtingut una diplomatura i una llicenciatura a la Universitat 

Autònoma de Bellaterra (Barcelona). A Nova York realitza estudis d'Arts 

Management, treballa com a Associate Director de la Orensanz Foundation 

i organitza exposicions d'artistes espanyols. Ja a Espanya obre un 

showroom dedicat a l'assessorament a col·leccionistes i a la gestió de venda 

d'obres d'art modern i contemporani. Dissenya i executa programes d'art 

per a la Fundación para la investigación sobre el derecho y la empresa 

(FIDE). Comissaria exposicions per institucions públiques i privades entre 

les que destaca el Consell Insular de Menorca, per a qui va comissariar 

Matías Quetglas. La pintura nua. Publica regularment al Diari de Menorca 

i ha col·laborat en assaigs com "La noria del arte" (Endymion ensayo, 

Madrid, 2014). Imparteix conferències i xerrades sobre aspectes diversos 

de l'art. 

 

"Valorar una obra d'art" 

 

Davant una obra d'art tots emetem un judici més o menys elaborat. Aquest 

judici és involuntari i universal, tothom l'emet. Sovint però, no coneixem el 

perquè d'aquest judici, quins són els motius que ens duen a agradar o 

desagradar una pintura, escultura o instal·lació. En valorar una obra d'art 

posem en marxa tota una sèrie d'estratègies que depenen de la nostra 

complexió psicològica, dels valors que assignem a l'obra i del coneixement 

de l'art de què tenim. Els valors poden ser culturals, històrics, econòmics o 

estètics. Aquests últims depenen d'una sèrie de factors que van més enllà 

del motiu representat i que estan relacionats amb una sèrie de lleis de la 

percepció visual relatives a la composició, el color, la llum, la línia, l'estil, 

la forma, la tècnica o el moviment. Mirar un quadre és entendre què fa 

aquest amb nosaltres, comprendre les sensacions, emocions i idees que ens 

suggereix. "Valorar una obra d'art" té com a objectiu proporcionar eines per 

a facilitar aquesta comprensió fent del judici artístic quelcom entenedor i 

útil. 

  


