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TEORIA DE LA LLUM EN PINTURA 
   

Avançats 

Materials  

 1. Pintura acrílica o gouache. Per acrílics recomanem els sets Phoenix i tubs Vallejo i 

pel Gouache els sets i pots de Talens. 

 2. Fulls de tècniques mixtes (300gr). Recomanem blocs XL o Artcreation.   

 3. Pinzells de diferents números i formes.  

 4. Paciència i ganes d’aprendre! Com més repte presenta un objectiu, més satisfactori 

és quan s’aconsegueix! 

Teoria  

  

1. En aquesta teoria i exercicis treballarem la llum a través de la pintura acrílica o el 

gouache. Quin és l’objectiu? Crear la il·lusió de llum real en les nostres pintures. 

Som-hi! 

2. Primer de tot, què és el valor? És la quantitat de llum que té un color. Hi ha colors 

que per si sols són molt lluminosos (com els grocs) i d’altres que naturalment són molt 

foscos (blaus,vermells).  

 

La lluminositat d’un color es pot modificar afegint blancs, negres o colors amb més o 

menys valor a una barreja. Per pintar la llum, juguem amb els valors dels colors.  
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3. Però el gran handicap de pintar la llum és que hem d’interpretar el que volem pintar. 

Per fer que sembli real, no pot estar tota la pintura igual d’il·luminada (o amb valors 

similars). Ens hem d’imaginar com si miréssim el que volem pintar amb una càmera 

de fotos i canviéssim l’exposició segons el 

que volem destacar. Observem les imatges: 

En la primera imatge la nostra “càmera” capta 

la llum del cel i per tant deixa en penombra 

les muntanyes.  

En la segona imatge la “càmera” opta per 

captar tots els detalls de les muntanyes i això 

fa que el cel quedi sobreexposat i perdi tot el 

detall. 

 

En ambdues fotografies es perd o es guanya 

alguna cosa. En la primera perdem el detall de 

la muntanya, ja que es troba en penombra. En 

la segona perdem el detall del preciós cel 

degut a la sobreexposició.  

. 

4. Què passa si intentem pintar tant el cel com les muntanyes amb una llum que arriba 

per igual a tot arreu? molta gent comet aquest 

error i el resultat és el  que veieu a la tercera 

imatge: no és una llum creïble ni natural, es 

una foto feta “a pedaços” i dóna sensació 

naïf. NO ES POT PINTAR TOT AMB LA 

MATEIXA LLUM (o valors) I SEMPRE S’HA 

DE SACRIFICAR ALGUNA COSA EN 

FAVOR D’UNA ALTRA.  

                                               

      

☐ 5. Què podem fer doncs? Com en una càmera de fotos, hem d’escollir què volem 

emfatitzar! I com en la fotografia, en la pintura el que emfatitzem serà la zona de llum 

utilitzant colors més clars (o amb valors més alts). Un cop decidim què és el que volem 

que cridi l’atenció de la nostra obra hem de trobar quina relació de valors té la part 

il·luminada respecte la resta de l’escena, retrat o bodegó.  
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☐ 6. Un exercici molt recomanable és fer estudis de valor. Podem agafar una fotografia o 

una obra d’un artista que admirem i estudiar-la amb dos i quatre valors. Mireu 

l’exemple d’aquest concept art del genial Raphael Lacoste: 

 

En aquesta imatge veiem l’obra original.  

 

 

 

 

 

La segona és un estudi de DOS VALORS: 

això força a separar clarament la llum de 

l’ombra i a buscar composicions 

interessants. 

 

 

 

 

La tercera és un estudi de QUATRE 

VALORS: afegir grisos ens força a pensar en 

la profunditat, en les llums i ombres 

intermitges però amb SIMPLICITAT. 

En el resultat final (imatge de dalt de tot), 

Lacoste utilitza colors amb valors més alts o 

més baixos per donar sensació de 

profunditat i dirigir l’atenció de l’obra cap a 

on ell li convé.  

 

 

     Feu aquest exercici amb obres d’artistes que us agraden. Què és el que il·luminen? 

Què és el que deixen en penombra? Cap a on dirigeixen l’atenció? 
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 7. Però no ens quedem aquí, continuem! El més màgic i poderós d’una obra d’art és que 

li podem donar un propòsit, fer que transmeti unes emocions concretes. I això es pot 

fer a través dels valors, com hem vist, i d’unes petites “mentides piadoses”. 

Fem un altre exercici. Mirant les imatges de sota, què us sembla que l’artista (el 

magnífic Nathan Fowkes) volia destacar de cada obra? Com creieu que ho ha 

aconseguit? 

 

Respostes (però intenteu buscar la solució vosaltres, primer!): 

A. Volia destacar el riu enmig dels còdols. Ho ha aconseguit amb una mentida 

piadosa: utilitzant valors molt foscos a tota l’obra exceptuant el riu. Aquesta no era 

la llum natural de l’escena, segurament es componia d’infinitats de valors. Però 

fent l’exercici de dos o tres valors, ha aconseguit dividir l’obra en una zona 

il·luminada (a on va l’atenció) i una zona fosca (on no es dirigeix l’atenció). 

B.  Volia destacar el perfil il·luminat de la noia. De nou, ho ha aconseguit amb una 

altra mentida piadosa: dramatitzant la llum de l’escena  jugant amb els valors (una 

zona il·luminada a on va l’atenció i una zona fosca d’on es desvia). 

C. Volia destacar la llum que pica a la paret de l’edifici. En aquest cas l’autor no volia 

emfatitzar l’edifici en concert, ja que sinó s’hagués cuidat d’il·luminar-lo tot. Aquest 

cop ha optat per uns valors molt clars a la part superior de l’obra i uns valors mitjos 

a la part inferior. Aquí no hi ha cap mentida piadosa. Segurament es tracta de la 

llum que hi havia al moment, però gràcies a que l’artista domina perfectament la 

tècnica dels valors i que aplica tots els foscos a la part inferior de l’obra, ens dirigeix 

l’atenció cap a la paret grogosa i a cúpula.     

 

     Què aprenem amb aquest exercici? Que podem utilitzar mentides piadoses, és a dir, 

fer canvis a propòsit en el valor dels colors de la nostra obra per aconseguir dirigir 

l’atenció cap a on volem! 
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Exercici Avançats I 

☐ 1. Per entrenar l’ull a veure els colors com valors fes el següent exercici. Barreja blanc i 

negre per aconseguir un valor de gris mig i distribueix-lo en vàries caselles. T’hauria 

de quedar una cosa així: 

 

 

☐ 2. Ara utilitza diferents tons de colors, barreja’ls fins a aconseguir el valor del gris i pinta’ls 

a la casella de sobre. Pots utilitzar taronja, blau, verd, vermell... però has d’aconseguir 

que tinguin el valor del gris. El resultat serà similar a aquest: 

 

3. Ara fes el mateix però al revés. Pinta la casella de sobre directament del color del tub, 

així: 

 

4. I ara barrejant blanc i negre intenta identificar el valor de cada color! 

 

Tingues paciència! Entrenar l’ull amb aquesta mena d’exercici és laboriós. Et pot 

ajudar si acluques els ulls i mires només a través de les pestanyes: els colors 

tendeixen a desaparèixer i es veuen més els valors. 
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Exercici Avançats II 

☐ 1. Copiarem una obra acrílica de l’artista Nathan Fowkes pas per pas. Pinta pensant en 

els valors. Pots fer servis dues tècniques per ajudar-te: aclucar els ulls (així es veuen 

més els valors que no pas els colors) i  ajudar-te de la imatge en blanc i negre. 

Comencem! 

Donem un cop d’ull a la imatge que anem a copiar. Analitzem la relació de valors que 

hi ha entre els diferents elements: la zona que volem destacar (la part central de la 

carretera) és la que té els valors més alts (amb colors crema i rosats). La resta té 

valors mitjans (blaus, verds) i baixos (el morat i els blaus de la part de davant). Per 

veure la imatge en color aneu al final de l’exercici.   

En el cas d’aquesta obra, els valors més baixos es troben en els primers plans mentre 

que, a mesura que el paisatge s’allunya, apareixen els valors més alts.  
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 .  

 

2. Seguint aquesta imatge, fem un dibuix esquemàtic de la pintura que anem a copiar, 

situant els elements principals. Un cop fet el dibuix apliquem una base de groc bastant 

aigualida així entonem la pintura perquè tota ella tingui un to càlid. 
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3. A continuació comencem a situar els principals blocs de vegetació amb valors una 

mica més baixos: vermells, taronges i morats. Pel fons més allunyat utilitzeu colors 

crema, grocs barrejats amb blanc, etc. Colors que tinguin valors alts, ja que això 

permetrà donar profunditat al paisatge.  
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4. Marquem la forma simple de la carretera i comencem a situar les zones d’ombra amb 

valors mitjans de gris (aquest color, combinat amb els càlids, donarà la sensació de 

ser blau, encara que no ho sigui). Els colors amb el valor més baix seran el gris de 

primer pla i l’ombra dels arbres del segon. 
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5. Ara hem de seguir abaixat el valor de la carretera perquè el blat del voltant li pugui 

donar tot el protagonisme amb la seva llum! Recordeu que el valor dels colors que 

afegiu en el paisatge del fons no pot ser mai tant elevat com el del primer pla! Així 

donem més sensació de profunditat. 
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6. Donem els tocs finals, que consistiran en apujar el valor del blat que està als costats 

del mig de la carretera amb colors cremes molt clarets, acabem d’abaixar el valor del 

paisatge en primer pla (afegint blaus, grisos i algun verd) i ja ho tenim! Ja hem treballat 

una obra pensant en la relació de la llum (i els valors) entre els diferents colors!  

  

 

 

 

 


