
GUIÓ PER A L’ANÀLISI I COMENTARI D’UNA OBRA PICTÒRICA 

1- DESCRIPCIÓ  

Es tracta d’establir què tenim davant dels nostres ulls.  

 Assumpte: descripció de l’escena o tema representat 

 Tècnica: fresc, tremp, oli, aquarel·la, pastel, cera, gravat... 

 Suport: paret, llenç, taula, paper, vidre... 

 

2- ANÀLISI 

a. Elements formals 

 Factura (no sempre és possible apreciar la factura en una làmina) 

-pinzellada (curta, llarga, acabada, solta...) 

- textura: llisa o pastosa, rugosa, mate o brillant 

 Línia: existència o no de línies o contorns 

 Modelat: representació o no de volum, aconseguit  mitjançant graduacions 

de color o de llum, amb contrastos suaus (sfumato) o violents 

(clarobscur),escorç 

 Llum:  

- Tipus: natural, artificial, d’estudi 

- Procedència: ambiental ( clara serena), d’un focus concret (làmpada, 

sol)sorgida del mateix objecte. 

- Intensitat i contrast amb les ombres. 

 Color: 

- Gamma emprada (freda, càlida) i tonalitats 

- Relació amb la llum i modelat (clors plans o matisats) 

 Perspectiva: 

- Desinterès per l’espai i profunditat (característiques dels fons) 

- Interès per la representació espaial 

- Tipus de perspectiva utilitzada: lineal, aèria... 

 Composició 

- Distribució de les figures: senzilla i clara, o complexa 

- Estructura formal 

-lineal(eix de simetria, diagonal, corba) 

- geomètrica (triangular o piramidal, pentagonal...) 

- Moviment intern: composició dinàmica o estàtica, aconseguida 

mitjançant recursos com el moviment de figures, la distribució 

de la llum i el color... 

 

 

 



b. Formes d’expressió 

 Abstracta o figurativa 

 Naturalista: idealisme (interès per la bellesa arquetípica) o realisme 

(fidelitat al model) 

 Antinaturalista: simbolisme, convencionalismes jeràrquics i de tota 

mena... 

 Elements d’expressió 

- Anatomia: correcta o incorrecta, proporcions, escala, 

musculatura... 

 

3- COMENTARI 

 

En el comentari tenen cabuda els coneixements que tinguem de l’obra, fins i tot 

aquells que no es veuen a la imatge, sempre que aportin una millor comprensió de la 

mateixa. 

 

a. Contingut i funció 

- Tema de la pintura 

 Identificació de la pintura 

 Forma de representació: Iconografia (com està 

representant, possible novetat de la representació). 

Simbologia. 

 Funció en el moment de la seva creació: mitològica, 

religiosa, màgica, cívica, política, docent... 

 

b. L’obra   

 

- Circumstàncies concretes de la seva realització i relació amb el 

context sociocultural en què apareix. 

- Possibles antecedents 

- La seva importància en la producció total de l’artista 

-  La seva transcendència en la Història de l’Art (influència en altres 

obres posteriors) 

 

c. L’autor 

Breu ressenya de l’autor donant èmfasi a les circumstàncies que 

indiquin l’obra objecte d’estudi. 

 

4- IDENTIFICACIÓ 

Classificació 

Raonada i fonamentada els aspectes prèviament analitzats.  S’establirà: 



- Títol de l’obra 

- Autor. Etapa a que pertany de la seva producció. Cronologia 

- Estil. Cronologia 

- Escola o període. Cronologia  


