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Materials  

☐ Qualsevol tipus! Des de tauletes gràfiques WACOM i CINTIQs fins a pintures. Us 

recomanem no utilitzar tècniques monocromàtiques (grafit, carbonet...) doncs us 

perdreu una part del temari! 

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

és quan s’aconsegueix! 

Teoria 

 En el dibuix i la pintura el centre o punt d’interès és la zona de l’obra d’art que capta 

l’atenció de l’espectador en primera instància. És a dir, és la zona a la qual es dirigeix 

la nostra mirada a primer cop d’ull.  

 Observa les dues obres de sota. A on diries que està el centre d’interès? 

 

    

                                (ICRA Art)                                                                      (Shin Jong Hung) 

El primer en el dinosaure i el segon a la torre, oi? Com aconsegueixen els artistes 

dirigir l’atenció cap a on volen? Hi ha moltes maneres diferents i aquí te’n fem un 

tastet! 
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 1. COMPOSICIÓ. La principal manera de dirigir l’atenció cap a un lloc concret d’una obra 

és mitjançant la posició de les parts que la conformen. Hi ha moltes composicions 

diferents, algunes més efectives que d’altres com per exemple:  

    

                   En aspa                                              En diagonal                                                En triangle 

 

Però la més coneguda és la composició basada en la Proporció Àuria en la qual s’han 

basat durant segles els artistes. Alt per alt, es tracta de la distància entre dos elements 

d’una obra que es troben situats a 1:1.618  l’un de l’altre. Per simplificar-ho es pot 

utilitzar la regla de terços: 

 

Es tracta de dividir una obra en una quadrícula de 3x3 quadrats. Les interseccions 

d’aquests punts també són zones naturals d’interès. Un element completament 

centrat en una pintura rebrà menys atenció que si se’l situa en un d’aquests punts!  
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 2. TRENCAMENT DE RITME. En una obra on tenim tot d’elements iguals es destacarà 

qualsevol element que trenqui aquesta rutina: 

(Pascal Campion) 

Aquí tenim un element que es repeteix contínuament: els arbres. Gràcies a això, les 

quatre figures que trenquen aquesta monotonia són les que capten l’atenció.  

 

3. ENFOC i DESENFOC: Es pot jugar amb desenfocar els plans que no ens interessen 

per dur l’atenció en un punt concret: 

(Aaron Blaise) 

Aquí l’artista tan ha desenfocat el primer pla com l’últim, així res distreu la vista del 

caimanet.  

Posar un detall enfocat al mig d’una imatge desenfocada també ens hi porta la vista.  
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4. ESPAI EN NEGATIU: Creant una zona buida de contingut i d’importància ens 

assegurem que la vista se’n vagi a on volem: 

 (ICRA Art) 

En aquest cas, el fons negre no ens deixa cap més opció que mirar l’animal. L’espai 

en negatiu es pot combinar amb el desenfoc per destacar més la zona que volem: 

 (Aaron Blise) 

 

5. LINIES: Com a humans, tendim a seguir la direcció de les línies que trobem. Si creem 

línies reals o intuïdes en les obres, els ulls aniran cap a la seva intersecció: 

   

(Aaron Blaise) 

Totes les línies ens porten al centre de la imatge... 
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6. CONTRAST. Pot ser de diversos tipus: 

- Contrast de color (to): els colors càlids apropen, els colors freds allunyen. Ens 

podem valdre d’això per crear sensacions i punts d’interès específics, així com per 

donar profunditat: 

 (Lois van Baarle “Loish”) 

  (Pascal Campion) 

Si us fixeu en la imatge en blanc i negre, vermell i blau tenen valors quasi iguals. 

Però el to cridaner del color vermell és indiscutible i la vista se n’hi en va. 

 

- Contrast de saturació: com més a prop es troba alguna cosa, més intens i saturat 

és el color que veiem. També pot ser més saturat el que ens interessa que destqui! 

 (Lois van Baarle “Loish”) 
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- Contrast de Valor: És un dels més efectius. El centre d’atenció es centra en la zona 

de màxim contrast de valor. Fixeu-vos en la imatge: 

(Nathan Fowkes) 

El fons té un valor molt baix (gairebé negre) mentre que a la cara de la noia es troben 

els valors més alts (colors carn, grocs i blancs) 
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Exercicis 

 

 

 Ara ja tens teoria suficient per dirigir l’atenció de les teves il·lustracions, dibuixos o 

pintures cap a on vols! A continuació et deixem algun exercici perquè ho puguis practicar. 

 

1. Identifica quin és el punt de màxim interès de cada obra i com ha aconseguit l’artista 

centrar-li l’atenció. Les respostes les trobaràs al final de l’exercici. Endavant: 

 

A: Assassin’s Creed Origins (Raphael Lacoste)

 

 

B: Corriendo por la playa (Joaquín Sorolla) 
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C: Concept art (Rafa Teruel) 

  

 

D: Fusilamientos del 3 de mayo (Francisco Goya) 

 

 

E: Ardalén (Miguelanxo Prado) 
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F: Morning (Loish van Baarle “Loish”)  

 

G: Autorretrat (Diego Velázquez) 

 

H: La noia de la perla (Johannes Vermeer) 
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Respostes: 

 

A: Punt d’interès: entrada i les estatures que la flanquegen. S’aconsegueix mitjançant la 

composició i les línies que porten cap a la porta (punt de fuga), alhora que es trenca el ritme 

del color de fons.   També juga amb el contrast de colors i valor.  

 

B: Punt d’interès: nena vestida de blanc. El fort contrast de valor entre el blanc del vestit 

i el blau marí de fons porten la mirada allà. També està situada en un dels terços de la 

composició o punt auri. 

 

C: Punt d’interès: figura central que està d’esquena a l’espectador. Totes les línies de 

la composició porten cap a ella, a la vegada que es juga amb el fort contrast de valors i de 

color. També està situada en un dels terços de la imatge o punt auri.  

 

D: Punt d’interès: personatge central amb la camisa blanca. La seva camisa és l’únic 

punt de blanc pur de tota la imatge (trencament de ritme) que és majoritàriament de valors 

baixos (contrast de valor). Les línies que dibuixen les escopetes també apunten cap a ell. I 

ho heu endevinat? També està situat en un dels terços de l’obra! 

 

E: Punt d’interès: la camisa del personatge central. És la part més saturada de tota la 

imatge. El blau és gairebé fluorescent (contrast de saturació). Un segon punt d’interès és 

l’estrella de mar de la dreta, l’únic punt pintat amb colors càlids (contrast de color). 

 

F: Punt d’interès: la pica del bany amb la noia raspallant-se les dents. El raig de llum 

provinent de l’esquerra ens hi porta directament, a la vegada que un terç de l’obra està 

pràcticament sense il·luminació (llit i paret del fons a la dreta).  

 

G: Punt d’interès: la cara del pintor. La composició triangular (on el vèrtex és el cap) i el 

contrast per color i saturació no deixen cap dubte així com el desenfocament del fons! 

 

H: Punt d’interès: la cara de la noia. És l’obra de contrast de valor per excel·lència (entre 

la cara de la noia amb valors extremadament alts) i els fons (valor nul). També podem seguir 

amb la regla de terços i l’espai en negatiu. El segon punt d’interès de l’obra es troba en el 

coll blanc del vestit de la noia que ens porta directament mitjançant una clara línia fins a la 

seva arracada de perla.  

 


