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Valorar és preguntar-se:

Perquè m’agrada?

Què ha fet el pintor?

Com ho ha fet?

Quines sensacions i emocions em produeix?









Valor estètic

Valor cultural

Valor històric

Valor econòmic



Valor econòmic

Reputació

Autenticitat

Inversió

Demanda

Raresa

Història

Conservació

Lloc de venda

Tema, materials, suport i dimensions



COMPRENEM A TRAVÉS DE LES EMOCIONS, 
PRODUÏDES PER LES PERCEPCIONS

ENTENEM A TRAVÉS DE LES IDEES 
PRECONCEBUDES I ELS CONCEPTES



ASPECTES A CONSIDERAR EN LA VALORACIÓ 
D’UNA OBRA D’ART:

• Línia i forma

• Composició

• Moviment

• Proporcions

• Color

• Llum

• Tècnica

• Estil



LÍNIA



Una línia descriu, explica, identifica una forma però 
també té un poder expressiu:

Impuls, elevació

Inestabilitat

Seguretat, repòs

i quietud

Dinamisme



• La línia és un traç continu que delimita una 
forma. És descriptiva.

• El dibuix és: immediatesa, captació de 
l'instant, lleugeresa, delicadesa, expressió.

• El traç és el que dona densitat, emoció. 





FORMA

Figurativa

• Objectual

Abstracta

• No objectual



Caravaggio.1601.  La vocació de Sant Mateu



Robert Motherwell. 1960. The figure 4 on an elegy.



• Tancada

Estan definides per línies visibles de delimiten
els contorns dels diferents elements, aïllant uns

d'uns altres i permetent veure les seves
estructures per separat.



Relativitat, 1953 Maurits Cornelis Escher



• Oberta

Les pinzellades s'extenen i penetren en la forma.

S'estructuren amb pinzellades i taques que
s'extenen i s'integren en altres formes, 
globalitzant els elements d'una composició.



Paul Gauguin , 1889, Paisatge amb dues dones bretones



COMPOSICIÓ

La bellesa i el cervell

L’equilibri en la distribució de masses

Plató: la varietat dins l’unitat



És la ordenació dels elements que configuren l’obra atenent a la 
proporció de les masses, la simetria, el color, l’equilibri i la llum.

A B C



Tipus bàsics de composició





Rubens, 1614, 
El davallament de la creu

Fra Angélico, 1438-1440 
L’enterrament de Crist



Llei de la balança

La figura més important ocupa el centre jeràrquic i visual. Als costats, altres
figures fan de contrapunt



Llei de la compensació de masses

L’element principal es sitúa en un lateral. Per compensar el desequilibri es 
col·loquen altres formes o taques per contrarestar



Llei de la uniformitat de masses

Els pesos visuals de tots els elements, formes o taques són semblants i 
equilibrats. No hi ha un de més important que l’altre. És una composició

armònica i coherent de formes, colors i textures



• Tota superfície rodejada tendeix a convertir-se en figura
• Recordem millor tot el relatiu a la figura
• El fons sempre passa per darrere de la figura
• Aquesta ambivalència constitueix un acte de voluntat de l’espectador

LLEI DE LA FIGURA-FONS



La percepció visual és un procès dinàmic. 
Aquesta alternança perceptiva té com a 

base el concepte de figura-fons.Són 
espais il.lusoris. 

Fixeu-vos bé en aquesta pintura de Salvador Dalí (Surrealisme), què hi veis? 

Tant hi podeu veure una dona com un autorretrat de Dalí.



Un altre aspecte pictòric del 
concepte figura-fons l’empra 
René Magritte en aquest 
quadre. 

Es pot alterar la interpretació de 
l’escena; o és un colom que vola 
sobre un cel fosc, o se tracta 
d’un fons de cel clar vist a través 
d’un orifici en el llenç, amb 
forma de colom, que ens permet 
veure el cel clar al fons.



MOVIMENT



• Sensació estàtica

– Compositivament predomina la verticalitat o la horitzontabilitat, la 
simetria

– Cromàticament dominen els colors freds

– Obres de caràcter espiritual o representacions de divinitats i reis



• Sensació dinàmica

– Compositivament s’estructuren en línies corbes produïnt cert
desequilibri

– Cromàticament presenten tons càlids per suggerir agitació (vermell, 
taronja, etc)

– Temàticament predominen les obres de batalles, bacanals, i temes 
mitològics amb acció





PROPORCIONS



Secció àurea

Fórmula matemàtica per a dividir les composicions en parts
proporcionalment harmòniques i estèticament més perfectes



Es la proporció que es troba a la naturalesa i en algunes figures geomètriques

Phi = 1,6180339887498948…



COLOR



• És una qualitat de la matèria i de la llum però
a més té la virtud de comunicar i suscitar 
sentiments i emocions

• Hi ha colors freds i càlids

• Certes combinacions són més harmòniques
que altres





LLEI DEL CONTRAST SIMULTANI

LA PERCEPCIÓ DEL COLOR CANVIA EN FUNCIÓ DELS COLORS QUE 
L’ACOMPANYEN

La lluminositat del blau canvia en el cas del quadrat central el quadrat blau
sembla major



• El color té connotacions culturals

• La majoria de la població prefereix el blau
(misticisme, espiritualitat). 

• El groc. Jovialitat, estimula l'agilitat, la 
concentració, s'associa a l'intel·lecte.

• El vermell s’associa amb la pasió, la violència, la 
vitalitat. 

• El negre s’associa a la mort, el prohibit, el 
pecaminòs

• El simbolitza la puresa, el silenci, el no-res



LLUM

• La llum es un dels elements que configura l’espai en 
una composició.

• Resalta les formes y textures, crea volums, potencia 
el color, crea atmòsferes i dona expressivitat i emoció
a l’obra

• Tipus:

– Focal. Natural o artificial

– Irreal / simbòlica

– Tenebrisme

– Real



Focal natural



Irreal



Simbòlica



Tenebrisme



Real



L’ombra modela les figures creant volums

L’ombra







TÈCNICA I LLENGUATGE

• Oli, gouache, pastel, llàpis, carbonet,…

• Pintura, escultura, fotografia, vídeo, 
instal·lació, etc.



L’ESTIL

• Realista

• Impressionista

• Simbolista

• Expressionista

• Cubista

• Abstracte

• Conceptual



• ARTICLES RELACIONATS



ARTICLES RELACIONATS

• https://pergustoselscolors.menorca.info/2016/07/qu
estio-de-gustos-i.html

• https://pergustoselscolors.menorca.info/2016/07/qu
estio-de-gustos-ii.html

• https://pergustoselscolors.menorca.info/2015/05/art
-i-valor.html

https://pergustoselscolors.menorca.info/2016/07/questio-de-gustos-i.html
https://pergustoselscolors.menorca.info/2016/07/questio-de-gustos-ii.html
https://pergustoselscolors.menorca.info/2015/05/art-i-valor.html

