
La composició6

La natura ha estat generada dintre d’un ordre. Les 
formes a la natura responen sempre a una lògica, 
encara que de vegades sembli capriciosa: � ors amb 
pètals en forma de radis, animals simètrics amb la 
pell formant taques rítmiques, roques que cristal-
litzen amb � gures geomètriques, etc. L’ésser humà, 
que està immers en la natura, s’organitza seguint 
una lògica natural, ordenant objectes, idees, con-
ductes i actituds. 

Compondre signi� ca organitzar, col·locar dintre d’un 
ordre lògic i sempre d’acord amb la idea que es de-
sitja transmetre. Quan escrivim utilitzem lletres, síl-
labes ordenades de manera que expressin paraules, 
agrupades en frases que donen sentit a la idea. Amb 
la imatge succeeix una cosa similar, s’empren formes 
ordenades per expressar � gures i objectes disposats 
dintre d’un espai que dóna sentit a la idea que es 
pretén comunicar. 

1.  L’organització de la forma        
i el seu entorn en el pla

2. Simetries

3. Elements de la composició

4. El ritme
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UNA PEL.LÍCULA 

Planeta roig

És l’any 2050, la Terra s’està morint 
i colonitzar Mart és l’única alter-
nativa a la destrucció. La coman-
dant Bowman i la seva tripulació 
viatgen al planeta roig per a in-
vestigar què ha fallat del projecte 
Mars Terraforming i reparar-ho. 
Però el que els succeeix quan arri-
ben allí és més terrible del que 
haurien pogut imaginar.

UNA WEB

http://www.xtec.es/~rmolins1/univers/
cat/index.htm

Astronomia: l’univers
Forma part del portal Astronomia Educati-
va. Univers i Sistema Solar. És molt complet 
i hi podràs trobar els conceptes bàsics so-
bre aquest tema.

UN LLIBRE

De la Terra a la Lluna 
de Julio Verne

Llibre clàssic d’aventures on es narra el viatge en coet cap a la Lluna. Hi apareixen conceptes molt avançats per a l’època en què es va escriure, molts anys abans del primer viatge real de l’home a la Lluna el 1969.

La composició

Guillaume Apollinaire. Poema Cal·ligrama. 

QÜESTIONS

• Construeix una font basada en l’estructura que apareix a la poe-sia, en un espai apropiat. 
• Busca fotografies de fonts de la teva localitat. Observa la seva for-ma i el seu entorn. 
• Assenyala els elements formals que coincideixen i els  que no. 
• Col·loca la font que has dissenyat en altres paisatges i entorns. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES  

A banda de les competències artística i 

cultural, en aquesta unitat treballarem 

també les competències següents:

•    La competència comunicativa lingüís-

tica i audiovisual perquè hauràs de 

crear imatges que representin un tema i 

transmetin un missatge, i hauràs 

d’aprendre a analitzar-les i descriure-les.

•     La competència d’aprendre a apren-

dre perquè hauràs de realitzar creaci-

ons plàstiques demostrant iniciativa, 

capacitat de reflexió, planificació de 

l’execució, creativitat i criteris a l’hora 

d’escollir els materials, eines i tècniques 

més adients.

•     La competència en el coneixement i 

la interacció amb el món físic perquè 

hauràs de reconèixer composicions i 

elements rítmics a imatges, objectes 

i obres del teu voltant. 

•    La competència social i ciutadana 

perquè hauràs de crear imatges per re-

presentar temes, com ara la contami-

nació i el medi ambient, les drogues i la 

salut, etc., i transmetre un missatge.
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L’organització de la forma 
i el seu entorn en el pla 

L’organització de la forma es basa en la construcció d’una imatge. Per fer-ho és 
necessari utilitzar, de manera ordenada, tots els elements del llenguatge visual, 
és a dir, ordenar o arranjar les � gures sobre un espai bidimensional (si es tracta 
d’una fotogra� a, quadre, cartell, etc.) o tridimensional (en el cas que sigui una es-
cultura, un escenari de teatre, un edi� ci, etc.). 

Al capdavall, organitzar la forma o arranjar-la consisteix a col·locar en l’espai apro-
piat vàries � gures de manera que s’obtingui una imatge estètica. Aquesta imatge 
ha de produir l’efecte desitjat i s’ha de poder llegir de forma fàcil i agradable. 

Intenció de compondre 
Per realitzar una bona composició i obtenir un resultat que expressi el que prete-
nem, és important plantejar-se el propòsit de comptar-lo bé, és a dir, tenir la in-
tenció de compondre. 

Les composicions estan condicionades per la cultura de les que procedeixen. Per 
comprendre i realitzar obres és necessari conèixer les lleis que han estat utilitza-
des i els condicionants de la nostra percepció. 

L’espai compositiu i els elements ubicats en ell han de mantenir una certa relació 
de mida, forma, color, distribució, etc. entre les zones lliures i les ocupades. 

És important economitzar mitjans i elements, evitant les anècdotes o els orna-
ments que puguin confondre el missatge. 

La � nalitat d’una composició es basa en la unitat, que implica que els elements 
estiguin col·locats segons la seva importància. Això es realitza establint una       
jerarquia de les formes més importants (i, per tant, més vistoses) a les de més 
petita rellevància. 

 

L’elecció dels elements que apareixen a l’obra es decideix d’acord amb l’interès 
que poden provocar en l’espectador. Aquest interès sorgeix del con� icte, del 
contrast i de les tensions que es produeixen en relacionar-se entre si els diferents 
elements que apareixen a la composició. És el que es coneix com a varietat i  
interès. 

ordre: col·locació de les 
formes, elements, � gures o 
coses en el lloc que els 
correspon. 

jerarquia: ordre entre dife-
rents elements. S’estableix 
per graus de major a me-
nor importància. 

Compondre no és omplir un espai amb tots els elements � ns a comple-  
tar-lo; suposa distribuir i ordenar els objectes o les formes més apropiades, 
de manera que l’espai no ocupat faciliti la seva lectura, ressaltant aquesta 
organització. 

És convenient suscitar l’interès de l’espectador a través d’una zona de 
màxima atenció.
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A Les Menines, quadre pintat per Velázquez, trobem el retrat de la família reial. 
Aquesta obra desperta gran interès per l’espai novell, gran i tancat amb un perso-
natge al fons, envoltat de detalls originals, com presentar el retrat dels reis en un 
mirall petit o pintar-se l’autor a ell mateix mirant l’espectador. 

Aquesta obra mostra una gran varietat de personatges, a més a més d’altres ele-
ments. Entre tots ells en destaca un: es tracta de la infanta Margarida, envoltada 
per la seva cosina i els seus criats, situada a la part central i amb colors clars. La 
resta dels personatges són elements subordinats, però no per això estan escollits 
a l’atzar: cadascú d’ells té la seva pròpia història i importància. La lectura del qua-
dre és fàcil i agradable, va introduint a l’espectador d’una manera senzilla en la 
vida i els costums del personatge. 

Diego de Silva Velázquez. Les Menines, ca. 1656.

percepció: sensació inter-
na produïda per una im-
pressió o un estímul trans-
mesa a algun dels sentits, 
en aquest cas a la vista. 

Les formes en la composició 
Al realitzar una composició mitjançant � gures en l’espai, s’estableixen una sèrie 
de relacions perceptives que uni� quen les � gures semblants, amb el que es     
creen conjunts amb els diferents tipus de formes. 

Algunes formes tenen tendència a allunyar-se o aproximar-se de l’espectador, 
d’acord amb la seva actitud cridanera. 
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El color en la composició 
La utilització intencionada del color en una composició és fonamental per fer 
agrupacions a l’espai i transmetre diferents sensacions. 

Els colors d’una mateixa família similars en el seu to, valor o saturació tendeixen a 
formar un conjunt. En el quadre de Matisse observem un grup de � gures huma-
nes amb colors semblants, contrastades amb els tons del fons i del sòl, que perta-
nyen a gamma de tons freds. 

Henri Matisse. 
La dansa, 1910. 
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interacció: acció que exer-
ceixen mútuament els ele-
ments entre si.

estructura: terme que im-
plica la distribució i l’ordre 
de les parts dintre d’un 
conjunt.

Igual que succeeix amb la forma, els colors s’aproximen o allunyen de l’especta-
dor segons siguin més o menys vistosos. Els colors calents s’acosten, mentre que 
els freds s’allunyen. 

L’ésser humà associa el color a diferents sensacions tèrmiques i emocionals: la 
gamma de tons calents s’associen a la vida, l’alegria i la vitalitat; mentre que els 
tons freds transmeten sensacions de tranquil·litat, malenconia i � ns i tot tristor. 

Representar o compondre
Les representacions sorgeixen de l’observació de les formes que ens ofereix la re-
alitat que veiem en relació amb el que imaginem i percebem. Es tracta, doncs, 
d’una interacció entre el que veiem i el que percebem de forma subjectiva. La 
imatge és, per tant, una interpretació de la realitat. 

Una representació és l’estudi de la forma, la seva con� guració. Per fer-ho és neces-
sari suggerir un esquema que expressi l’estructura de l’objecte o la forma que es 
representarà i, posteriorment, crear un ambient pictòric que se li sembli. 

La composició d’una imatge, d’una representació, suposa manipular els elements 
grà� cs fonamentals, com la línia, la textura i el color, de manera coherent, en un 
espai apropiat per transmetre un missatge visual. La necessitat de compondre 
sorgeix quan es pretén comunicar una idea de forma coherent i estètica. 

Un espai o suport apropiat pot tenir diferents formes o mides: circular, ovalat o 
rectangular. El més utilitzat és el rectangular, col·locat de forma horitzontal o    
vertical. Per organitzar els elements dintre d’aquest espai, independentment de 
la representació de la forma, és necessari comprendre alguns principis. 
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Francisco de Goya. 
Les velles també es barallen, 1828. 

Espais invisibles 

L’ésser humà relaciona el suport al seu espai vital; per aquesta raó s’estableixen 
una sèrie de relacions amb el suport. 

• Si dividim l’espai en tres franges horitzontals, creem tres zones d’in� uència as-
sociades al cos: cap, tronc i extremitats. El cap suposa pensament, espiritualitat. 
El tronc està relacionat amb el cor, el sentiment, la vitalitat. Les extremitats s’as-
socien a la passió, el terrenal, la caducitat. 

• El sentit de la lectura als països occidentals es realitza d’esquerra a dreta i de 
dalt a baix. El passat s’associa a la esquerra, el futur a la dreta i el present el situ-
em en el centre. 

Equilibri 

L’equilibri és l’estat d’una composició quan la força o atracció visual dels elements 
que apareixen en ella es compensen. Per aconseguir l’equilibri es poden emprar 
una sèrie de criteris d’organització: 

• Llei de la balança. Aquest criteri compositiu s’assembla a una balança de dos 
plats. Consisteix a col·locar dues formes semblants en mida, color, con� guració 
i signi� cació a la mateixa distància del centre. La zona de màxima atenció, sem-
pre està situada en el centre de l’espai compositiu. Aquest tipus d’equilibri és 
estàtic i atemporal. 

• Llei de compensació de masses. Aquesta forma d’equilibrar una composició 
és semblant a les balances romanes que tenen un sol plat, compensats amb uns 
pesos a l’altre extrem. Aquest criteri cerca l’equilibri mitjançant el contrapès, 
relaciona formes de diferent mida, color o signi� cació. La zona de màxima aten-
ció es desplaça del centre del suport. 
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Piero della Francesca. 
Retrat del duc d’Urbí, ca. 1472.
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Interpretar una composició 
Per poder interpretar una composició és necessari observar amb deteniment 
l’obra i plantejar-se algunes preguntes. Aquestes pautes et poden ajudar a expli-
car i aclarir el sentit de qualsevol composició. 

• Autor i títol de l’obra. Cada artista té el seu estil i la seva forma d’utilitzar els 
símbols i el signi� cat dels elements que utilitza. Conèixer l’època ens ajuda a 
comprendre el llenguatge del període al qual pertany. 

• Descripció del tema. S’han d’observar els objectes, els personatges, les seves 
robes, l’escenari o espai compositiu; així es descobreix el tema i els elements 
que utilitza per transmetre el missatge. 

• Element més rellevant. Cal buscar les característiques formals i signi� catives. 
S’ha de prestar atenció a la seva forma, el color o la disposició en l’espai, per es-
brinar què ens transmet. 

• Elements subordinats. En el cas que existeixin diversos elements s’han d’enun-
ciar i observar jeràrquicament d’acord amb la importància que tenen. Observa 
la seva forma, el seu color i la seva col·locació per establir conjunts o grups  
d’importància. 

• Espais invisibles. Es tracta de buscar l’associació que té la zona de màxima 
atenció amb l’espai vital de l’ésser humà. Segurament, l’autor no ha estat cons-
cient d’aquesta circumstància, però segur que ens ajuda a descobrir més fàcil-
ment el missatge. 

• Equilibri. Consisteix a descobrir el criteri que l’autor ha utilitzat per equilibrar la 
seva composició. 

Pablo Ruiz Picasso. Estudi de Les Menines, 1968.
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Pablo Ruiz Picasso. Les Menines, 1957.
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Simetries 
La simetria és una manera de compondre molt utilitzada al llarg de la història 
com a sistema d’organització espacial. Amb ella s’aconsegueix d’uni� car i organit-
zar, de forma harmònica, les diferents parts d’una imatge. 

La simetria ordena i equilibra una composició a parts iguals. Consisteix a col·locar 
a l’espai objectes o formes iguals o semblants d’acord amb un punt o una línia.   

Simetria axial 
Compondre per simetria axial consisteix a distribuir els elements a ambdós cos-
tats d’un eix imaginari, denominat eix de simetria, que acostuma a estar situat a 
la meitat de l’espai compositiu. Aquest eix imaginari pot ésser vertical, horitzontal 
o oblic. 

En art, els elements simètrics no tenen per què ésser idèntics; per obtenir equilibri 
és su� cient amb que tinguin una semblança de forma, mida i color. 

Aquest tipus de composició és el més senzill i s’utilitza per transmetre sensació 
d’immobilitat, eternitat i serenitat. 

Simetria radial 
A la simetria radial els elements estan distribuïts en diversos eixos que passen per 
un punt comú. És a dir, els elements es col·loquen a la mateixa distància d’un cen-
tre, anomenat centre de simetria, i els seus eixos es disposen en radis com si es 
tractés dels radis d’una roda. En aquest tipus de composicions sempre apareixen 
elements invertits. 

De totes les manifestacions artístiques, la que més ha utilitzat aquest tipus de 
composicions ha estat l’arquitectura, en diferents cultures i períodes, per a la 
construcció de panteons, decoració de cúpules, rosasses, distribució de plantes 
en jardins i parcs, etc.    

6LA COMPOSICIÓ

Volta del baptisteri dels Ortodoxos, Ravenna.

cúpula: construcció utilit-
zada per cobrir l ’espai 
comprès entre diversos 
murs o pilars. Acostuma a 
tenir forma de mitja esfera. 

rosassa: finestra circular 
calada, amb adorns o vidri-
eres, que s’acostuma a   
col·locar en el sostre o en 
algunes façanes de monu-
ments religiosos. 
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Elements de la composició 
A totes les composicions cal distingir dos tipus d’elements: aquells que tenen una 
presència real (� gures, objectes, formes, etc.) i els  que, mitjançant les seves relaci-
ons, creen un espai de manera tal que els elements presents queden inevitable-
ment associats a l’espai. Per completar l’estudi de la composició és necessari estu-
diar aquests elements. 

Els elements de la composició es divideixen, alhora, en dos grans grups: escalars i 
dinàmics. 

• Els elements escalars es relacionen amb l’espai de forma quantitativa. Són, en-
tre d’altres, la dimensió, la mida i la proporció. 

• Els elements dinàmics fan que la imatge adquireixi una naturalesa visual mòbil 
i activa. El dinamisme es pot obtenir mitjançant la tensió generada entre els 
elements o mitjançant diferents tipus de ritmes grà� cs. 

Dimensió i mida 
L’home s’adapta a la mida de la natura i construeix un entorn adaptat a les seves 
dimensions. Si observem la mida dels objectes d’ús quotidià (gots, plats, cotxes, 
fanals, etc.) comprovem  que són tots molt similars. 

A l’espai compositiu, la dimensió dels elements és molt menys uniforme i les pos-
sibilitats de variar la mida dels elements que apareixen a una obra constitueix un 
valor plàstic de vital importància. 

Si confrontem dues formes iguals, però una més petita que l’altra, ràpidament 
percebem com es produeix un canvi de distància entre elles, el que suggereix una 
profunditat que el suport pla no té. 

La mida també és important per crear elements de relleix i subordinats o per for-
mar grups de major o menor interès visual. Les seves dimensions imposen una 
jerarquització necessària per ordenar la lectura d’una imatge i poden generar un 
impacte visual a la zona de màxima atenció. 

Pierre-Auguste Renoir. Ball a Moulin de la Galette, 1876. 
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Políclet. El Dorífor, 440 aC.

El cànon i la fi gura humana 

Com has estudiat a la Unitat 5, la proporció és la relació de mides que té un objec-
te respecte a si mateix, amb altres objectes i amb l’espai compositiu que ocupen. 

Aquestes mides romanen constants quan s’amplia o redueix una imatge. Així, per 
exemple, un cercle no es converteix en oval quan augmenta la seva mida i un 
quadrat no es transforma en un rectangle, es continua mantenint la mateixa rela-
ció de mides. 

Un cànon és el model de mides que es consideren perfectes i que són acceptades 
i utilitzades per un col·lectiu. 

La primera vegada que va aparèixer aquest concepte a la història va ser a l’escola 
d’Atenes. Políclet, escultor grec, va establir l’any 480 a.C. El Dorífor, un cànon de 
set caps i mig; és a dir, la � gura humana ideal havia de mesurar en resum set caps 
i mig. Més endavant, el cànon atenès va canviar amb Lisip, que va allargar l’alçada 
de la � gura humana � ns a vuit caps. 

Després de la caiguda de l’Imperi Romà es va deixar de representar la � gura hu-
mana i, per tant, no es va fer servir el cànon. Entre els segles vii i xiii les � gures van 
adquirir una altra intenció estètica i es van allargar notablement. 

Al Renaixement, Leonardo da Vinci i Albrecht Dürer recuperen i impulsen els es-
tudis sobre aquest tema. En aquesta etapa es va basar la relació de mida en la 
proporció àuria, un sistema de divisió i generació de mesures. 

Al segle xx, l’arquitecte Le Corbusier va sintetitzar els seus estudis de proporció en 
el Modulor. Aquest sistema de mesura es fonamenta en una � gura humana amb 
un braç aixecat que mesura 1,82 m i la seva proporció àuria. 

6LA COMPOSICIÓ

Albrecht Dürer. Eva, 1507.
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La proporció àuria 

A totes les cultures s’ha buscat una relació de mides ideals que estiguessin relaci-
onades amb la natura i la creació divina. Els grecs en van aportar vàries. En aquest 
sentit, el més senzill i utilitzat posteriorment al Renaixement va ser el cànon basat 
en la proporció àuria (d’or), coneguda també com divina proporció. Aquesta re-
lació de mides és molt semblant a la vista i el camp visual de l’ésser humà. 

Compondre amb la secció àuria suposa dividir cada distància o segment en dues 
parts. Aquestes parts han de tenir una relació de mesura sempre constant i igual 
a 1,6180339, que és la xifra del número d’or. Per arribar a aquesta divisió es fa la 
següent construcció: 

• La distància és un segment anomenat AB. Des de B es traça una perpendicular 
que mesura la meitat del segment, amb el que s’obté C. 

• S’uneix A amb C. Per C es traça un arc que va de C a la recta AC, on es troba el 
punt D. 

• Amb centre en A i radi AD es traça un arc que divideix el segment en proporció 
àuria. 

Per relacionar l’espai amb les � gures que el componen és important conèixer el 
rectangle auri o d’or. Aquest rectangle estableix una relació de mesura entre els 
costats majors i els menors; a més a més, es pot dividir o multiplicar en més super-
fícies que guarden sempre la mateixa relació. 

Existeixen dues formes de fer aquest rectangle: 

• Partint d’un quadrat per un punt mitjà. 

• Construint el rectangle sobre la divisió del segment. 

Aquesta relació de mides ha estat aplicada en la realització de nombroses obres 
d’art, tant bidimensionals com tridimensionals. 
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Santa Maria La Novella. Florència. Fa-
çana de l’edi� ci amb superposició de 
proporció àuria. 

Sandro Botticelli. Detall de la � gura de 
Venus en gran amb superposició de 
proporció àuria.
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B Temps i moviment 
La natura està en continu moviment i aquest dinamisme es trasllada també a la 
imatge. Perquè hi hagi moviment en una imatge és necessari conèixer com es 
tradueix el temps en un espai compositiu, és a dir, cal comprendre l’estructura de 
la representació del temps real mitjançant la imatge. 

El pas del temps es pot representar en una sola imatge per contar una història, re-
petint la zona de màxima atenció o el personatge principal en diferents situacions. 

Aquests personatges repetits són «espais ocupats» i estan separats per «espais no 
ocupats». La relació de personatge-no personatge produeix temps i moviment. 
Per reforçar-lo, sovint s’enfronten diferents tipus de línies, volums, llums, colors, 
textures, etc. 

També es pot donar sensació de moviment amb formes dinàmiques, que per si 
mateixes generen tensió entre els diferents elements. 

Línies de tensió 
Les línies de tensió d’una imatge són un mitjà d’ordenar o 
descobrir l’organització interna dels elements que originen 
el moviment i el dinamisme visual a l’espai compositiu. Són 
línies invisibles o induïdes, produïdes pels elements que 
apareixen a una imatge. 

Es poden distingir diversos tipus de línies de tensió: 

• Línies de tensió representades per la con� guració de les formes. Són les que es 
tracen unint els punts límits de les direccions més vistoses de les formes o els 
objectes, sintetitzant amb elles les direccions marcades per braços, mans, cos-
sos, etc. Aquestes línies de tensió dirigeixen o atrapen l’atenció de l’espectador 
a les zones més signi� catives de la imatge i, alhora, estructuren l’espai. 

• Línies de tensió dirigides a través de les mirades dels personatges o de la direc-
ció que comuniquen uns objectes amb altres. Es tracen marcant la direcció de 
les mirades entre els personatges o la direcció de les formes. Aquestes relacions 
exerceixen un poder d’atracció o rebuig entre els diferents elements que apa-
reixen a una composició. 

• Línies condicionades per la direcció de la lectura o de tensió lectora. El recorre-
gut visual d’una obra està determinada per la jerarquia que existeix entre els 
elements compositius. La zona de màxima atenció situa el punt de partida de la 
lectura visual, que es desplaça cap als elements que tenen menys importància. 
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Tintoretto. Lavatori, 1547. Superposició de línies 
de tensió dirigida. Mirades entre personatges.

Les línies virtuals es denominen de tensió quan pro-
dueixen algun tipus de xoc o enfrontament: línies que 
es tallen o travessen de forma brusca o formant angles, 
oposició entre rectes i corbes, enfrontament entre línies 
trencades i ondulades, etc. 
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El diagrama compositiu: un mètode d’anàlisi 
Una bona imatge sempre està organitzada d’acord amb l’espai i respon a una es-
tructura compositiva interna, basada en principis i lleis d’ordenació. 

El diagrama compositiu és un dibuix que explica o dilucida les parts, la disposi-
ció i el funcionament d’una imatge, i la seva característica principal és descobrir i 
simpli� car la informació. 

Tota composició té un esquelet que estructura l’aspecte de les imatges. Amb ell 
es revela la dinàmica de l’obra, la seva distribució i la relació entre les formes i l’es-
pai que ocupen. 

El diagrama estructural és un conjunt de línies i formes invisibles sobre el que es 
construeix la imatge que transmet el missatge desitjat. 

El traçament del diagrama ajuda a descobrir la radiogra� a compositiva d’una 
obra, és a dir, la seva estructura grà� ca. Per traçar-lo s’assenyala la situació dels 
elements o grups més importants, i la col·locació de possibles eixos de simetria o 
lleis compositives emprades. A l’hora de realitzar-lo convé: 

• Diferenciar la zona de màxima atenció. Per simpli� car el diagrama composi-
tiu, s’inscriu la � gura o el personatge dintre d’una forma geomètrica o lliure més 
senzilla. Els elements subordinats es poden inscriure també en formes més sen-
zilles, de manera que quedin agrupats. Aquestes zones es poden acolorir amb 
tons més vistosos per a la zona de relleix i menys, per als grups o elements 
menys importants. 

• Delimitar els espais. Es tracta de dibuixar el contorn de plans de la composició 
que no han estat ocupats o que formen part d’un fons. Aquesta zona es pot 
acolorir amb un to neutre (gris o negre) o amb colors freds, per exemple, blau. Si 
existeixen diversos plans de profunditat s’ha de col·locar el pla més llunyà amb 
el to més fosc o amb el més fred. 

• Separar les llums. Si l’obra té contrast de llums i ombres, es poden delimitar les 
zones d’ombra amb un entramat de línies fosques. 

• Assenyalar el criteri compositiu. S’han d’observar els possibles eixos de sime-
tria i traçar-los mitjançant rectes; si s’han utilitzat balances de pes o contrapès 
cal superposar-les al damunt dibuixant-les. 

Aquest diagrama compositiu es pot realitzar amb superposició de transparències 
o dividint l’obra en els diferents apartats mitjançant fotocòpies. 

Anònim. Martiri de 
Sant Quirze, segle xii. 
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lleis compositives: normes 
o regles que s’originen 
quan s’utilitzen amb una 
certa regularitat i constàn-
cia. La utilització d’unes 
mateixes maneres d’orga-
nitzar l’espai al llarg de        
la història ha donat lloc      
a l ’aparició de les lleis  
compositives. 
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El pes visual 
El pes visual és la força d’atracció a la mirada de qui observa una imatge. Tots els ele-
ments que apareixen a una composició posseeixen un pes visual especí� c que, de 
vegades, no té per què guardar relació amb el pes real dels objectes que coneixem. 

El pes visual d’una forma pot variar d’acord amb els interessos grà� cs o expres-
sius. Es pot aconseguir que una fulla pesi visualment més que un objecte metàl-
lic. Qualsevol objecte varia el seu pes visual d’acord amb la seva col·locació sobre 
el suport, la seva mida, la seva forma, el color i la textura. 

Existeixen zones invisibles en el suport que produeixen la sensació de més gran 
pes. El fet que els occidentals llegim d’esquerra a dreta i de dalt a baix fa que el 
pes visual es desplaci cap a l’angle inferior dret, de manera que, en situar en 
aquesta zona un objecte, pesa més. Un altre factor que in� ueix és la força gravita-
tòria: tot el que es llença a l’espai cau i es para al terra; per aquesta raó s’entén que 
el pes d’una � gura col·locada a la part inferior de l’espai compositiu té més pes.

 

La zona del suport que ofereix un equilibri més gran és el 
centre geomètric; qualsevol element que se’n desplaci alte-
ra la seva força plàstica. 

És evident, que un element augmenta de pes si ho fa la seva 
mida i disminueix si es fa més petita, però no sempre succe-
eix així. Quan la variació de mida de diferents objectes es 
realitza de forma successiva, es crea una sensació de pro-
funditat i els elements més petits augmenten el seu pes vi-
sual per igualar-se als més grans. La nostra percepció ens 
indica que té la mateixa mida i un pes igual, però que està 
més lluny. 

Les característiques de con� guració dels cossos, les formes, 
els objectes o els personatges que apareixen a una compo-
sició poden variar el seu pes. Les formes geomètriques ten-
deixen a pesar visualment més que les orgàniques, i si són 
menys vistoses també s’allunyen. El mateix succeeix amb    
el color: els tons freds pesen més que els calents i tenen  
tendència a allunyar-se. Els colors clars acosten, els foscos 
allunyen. 

La textura, a l’igual que el color, pot variar la sensació de 
pes. Una superfície molt texturada és més vistosa que una 
altra llisa i homogènia. I si ambdues tenen el mateix color, la 
llisa i uniforme pesa més i s’aproxima menys. 

6LA COMPOSICIÓ

Henri de Toulouse-Lautrec. 
Moulin Rouge, la Goulue, 1891. 

Més gravetatMés pes
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El ritme 
La natura i la vida de l’ésser humà estan regulades de forma rítmica. A la nit li se-
gueix el dia; a la primavera, l’estiu. L’ésser humà esmorza, dina o sopa gairebé 
sempre a la mateixa hora, els batecs del cor són rítmics, etc. 

Existeixen elements a la naturalesa que, per la seva con� guració, són rítmics: els 
pètals d’una margarida, les franges del pèl d’una zebra, etc. A la majoria de les 
ocasions, és la disposició dels elements la que produeix el ritme: els cims munta-
nyosos d’una serralada, una � la d’arbres al caire d’una torrentera, etc. És a dir, 
qualsevol element, sigui rítmic o no, és capaç de crear relacions rítmiques dintre 
d’una imatge � xa. 

El ritme és una successió harmònica d’espai ocupat, d’espai lliure, de formes repe-
tides en una imatge. Tot tipus de successió genera una trajectòria que organitza la 
superfície i fa que la composició es percebi com a impulsos dinàmics. Aquestes 
trajectòries poden ésser horitzontals, verticals, inclinades, concurrents a un ma-
teix punt, etc. 

Ritme uniforme 

Es produeix quan una mateixa forma és repetida de forma constant i regular. L’es-
pai buit, no ocupat, és essencial per marcar la velocitat del ritme, de manera que 
si l’espai lliure és ampli el moviment és lent; quan disminueix aquest espai es pro-
dueix una sensació de més gran rapidesa. 

Ritme altern 

Anomenem alternança la variació repetida d’un element considerat com a espai 
ple amb un altre buit. La utilització de dos o més elements amb diferent col-
locació, forma, mida, color o textura accentua el dinamisme de la seqüenciació. 
L’alternança de distàncies en els espais buits aporta més moviment al ritme. 

Ritme creixent i decreixent 

Aquest tipus de ritmes es crea amb una variació successiva de mides, gruixos, al-
çades o colors. En general, el creixement s’entén millor si l’element o els elements 
augmenten d’esquerra a dreta i de dalt a baix. Es poden combinar tots dos alter-
nant, de mica en mica, el creixement i el decreixement dels elements, amb el que 
es produeix un moviment ondulat. Si, a més a més de variar la seva forma, color i 
mida, es gradua la variació de la distància entre elements, es dinamitza el ritme i 
la seva velocitat. 

Dos exemples de ritme unifor-
me, un lent i un altre ràpid. 

6 LA COMPOSICIÓ

Ritme altern. 

Ritme decreixent combinant la varia-
ció de mida, gruix, alçada i colors. 

Ritme creixent i decreixent units. 
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Ritme radial i concèntric 

Quan els elements sorgeixen d’un punt central i s’obren enfora de manera se-
qüencial, el ritme s’ordena per radis imaginaris. De la mateixa manera, el ritme 
concèntric parteix d’un centre i els elements es dilaten cap a l’exterior. Aquest 
efecte expansiu s’accentua més si es realitzen variacions graduals de mida, gruix i 
color. La combinació dels ritmes radial i concèntric produeix un moviment en forma 
d’espiral, que pot augmentar el moviment � ns aconseguir sensació de velocitat. 

Ritme modular 

Un mòdul és un conjunt de formes agrupades que creen entre si unitats visuals. 
Realitzar ritmes amb mòduls és una cosa semblant a utilitzar una sola forma, és a 
dir, es poden crear ritmes uniformes, alterns amb dos o més mòduls, creixents i 
decreixents, etc. Cada mòdul aporta al ritme el dinamisme de la con� guració de 
les seves formes. 
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Tres exemples de ritme: ra-
dial, concèntric i en forma 
d’espiral.

Ritme per simetries.

Superfície rítmica per simetria.

Superfície rítmica mitjançant entramats. 

Ritme per simetries 

És una altra forma de generar alternances, 
es pot realitzar amb una sola forma o amb 
unitats visuals modulars. La simetria es pot 
combinar, alhora, amb els diferents tipus de 
ritmes. 

Superfícies rítmiques 

Un ritme pot desplaçar-se en totes les direccions, creuant-se i ocupar la superfície 
completa. Es poden crear superfícies que produeixin sensacions dinàmiques dife-
rents; és com si es tractés d’un mapa on es poden assenyalar diferents tipus de 
ritmes. 

Ritme lliure 

Per treballar amb ritmes lliures d’una manera senzilla convé distribuir les formes 
sobre una línia imaginària que traci la trajectòria de la successió. L’únic factor que 
s’ha de tenir en compte és la repetició dels elements que la componen. 
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La simetria a l’artesania popular

Aplicacions

L’artesania popular està estretament lligada a l’arqui-
tectura, l’escultura i la pintura. Els artesans utilitzen 
una enorme varietat de tècniques i materials per a la 
realització i decoració d’objectes, tant de la vida quoti-
diana (atuells, plats, teixits, catifes, etc.) com per a situ-
acions excepcionals (reixes, vidrieres, objectes litúr-
gics, murals, etc.). 

Actualment, molts dels productes que realitzaven els 
artesans es produeixen de forma industrial. Malgrat 
tot, encara es fan objectes a mà de manera artesanal, 

Inicials d’antifonari. 

amb instruments molt elementals que, malgrat tenir 
un ús quotidià, mantenen una forta intenció estètica. 

La decoració dels objectes artesans està inspirada, en 
la seva majoria, en models clàssics o estils artístics. Al 
llarg de la història l’artesania ha estat coneguda com a 
arts decoratives, és a dir, com a art destinat a embe-
llir espais i objectes, lligat a l’ornamentació, a adornar. 

Comprova que els motius decoratius de vàries 
d’aquestes imatges estan distribuïts de forma simètri-
ca axial i radial.

Sellonera, cadira de tisora per muntar a cavall. 
Fusta embotida i cuir, segles XIV-XV. Museu de 
l’Alhambra. Granada. 

Banc de la Plaça del Pa de Talavera de la Reina.
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El ritme a l’arquitectura

En arquitectura es pretén la creació i l’organització 
d’espais interiors confortables i adequats a l’ús a que 
es destinen. La construcció d’aquests espais interns 
presenta una gran di� cultat tècnica, ja que per subjec-
tar els elements sostinguts s’utilitzen bigues, colum-
nes i pilars que, en constituir l’estructura arquitectòni-
ca, creen ritmes espacials segons la seva distribució. 
Arquitectura és sinònim d’estructura. 

Les primeres construccions espacials apareixen a 
l’època megalítica i estan formades per grans pedres 
verticals que en sostenen una o diverses horitzontals, 
ordenades de forma rítmica i formant cercles. 

A Babilònia, Fenícia, Pèrsia, Egipte i l’Índia s’utilitzà 
l’escultura com a decoració dels sistemes de subjecció 
d’altures, col·locades als grans pilars formant ritmes 
uniformes o alterns. Les construccions gregues i roma-
nes van explorar proporcions que fossin estètiques. Es 
buscava l’equilibri i la perfecció harmònica, distribuint 
els elements de subjecció de forma simètrica i rítmica. 

Bizanci va crear un nou estil d’ornamentació. La dispo-
sició dels elements, les seves funcions i la decoració 
estaven dirigides a la litúrgia religiosa i política. Du-
rant l’Edat Mitjana, l’arquitectura va estar lligada a la 
religió. Els sistemes utilitzats per aixecar elements van 
donar com a resultat voltes amb nervis i arcades dis-
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posades de forma rítmica, � ns i tot les seves plantes, 
en general amb forma de creu, distribuïen els espais 
de manera dinàmica. 

Al Renaixement es va tornar al gust per l’època clàssica 
i, amb ella, al sentit de la proporció i l’harmonia. Les 
seves façanes s’organitzaven segons els cànons de 
proporció. La col·locació d’elements i la seva decora-
ció formen simetries i ritmes. 

L’evolució dels materials i les tècniques de subjecció 
van anar donant la llibertat als arquitectes, tant per 
aixecar altures i fer menys pesants les estructures com 
per sentir-se menys condicionats per la funcionalitat. 
És l’època dels gratacels de Chicago i les noves avant-
guardes arquitectòniques. 

Actualment, la construcció d’edi� cis va lligada a es-
pais urbanístics. S’intenta crear una interrelació entre 
espais edi� cats i zones verdes que afavoreixi la quali-
tat de vida dels seus ocupants. Es prescindeix de grans 
i vistoses ornamentacions per donar preferència a la 
funcionalitat. 

La majoria de les composicions arquitectòniques es-
tan distribuïdes amb simetries, per donar la sensació 
d’equilibri, i amb ritmes, que donen mobilitat i agilitat 
a la construcció, disminuint així el seu pes visual. 

Aplicacions
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La vidriera

Procediments i tècniques

La realització de vidrieres ha estat sempre molt lligada 
a l’arquitectura. Des del començament ha estat utilit-
zada com a element con� gurador de l’espai, amb la 
funció de tancar espais tot deixant passar la llum. 

La vidriera està formada per peces de vidre engalza-
des amb tires de plom. Cada peça és d’un color dife-
rent. Per aquesta raó, la paleta d’un vidrier consisteix a 
utilitzar molts vidres de colors diferents. 

La pintura es pot afegir al vidre fos amb pigments de 
colors metàl·lics. També es pot acolorir la làmina refre-
dada amb esmalts que es fonen amb el vidre en un 
forn. 

El plom que uneix les peces de la vidriera és un ele-
ment molt important. Serveix d’estructura, ja que la 
seva tècnica condiciona la composició, i a la imatge es 
percep com una línia que fa silueta en algunes zones, 
encara que existeixen formes que no es poden emplo-
mar per ésser molt petites i corbes o per ésser molt 
grans. El plom és la carcassa, el dibuix, i és necessari 
repartir- lo de manera similar per tota la superfície. 

Ara fes-ho tu

Amb els materials que us indiqui el professor/a, 

realitzar una senzilla vidriera seguint els passos 

assenyalats a dalt. 

Elaboració d’una vidriera 

Actualment, existeixen materials fàcils de fer servir 
que permeten realitzar una vidriera a l’aula. En aquest 
cas utilitzarem els següents materials: paper blanc    
de la mateixa mida que una làmina de cristall, cinta   
de plom adhesiva, cúter, esmalt i o laca de bombe-  
tes amb alcohol de cremar, pinzells, draps i bastonets 
higiènics. 

Procés d’elaboració: 

1. Realitza una composició amb plans de colors i di-
buixa amb retolador sobre el paper blanc. Col·loca 
el vidre damunt i neteja’l amb alcohol perquè la 
cinta de plom s’adhereixi bé. 

2. Enganxa les tires de plom seguint la composició. 
Talla tires una mica més grans que la línia a cobrir i 
retalla una vegada enganxat amb el cúter. Algunes 
unions es fan per damunt d’altres, o es tallen on 
s’ajunten. Repassa les unions � ns que quedin ben 
enganxades. 

3. Pinta amb laca de bombetes. Aquesta pintura s’as-
seca amb molta rapidesa, i en conseqüència, és im-
portant treballar de pressa. Utilitza pinzells � ns per 
a les superfícies petites i més amples per a superfí-
cies grans. 

4. Neteja amb cura els rastres de pintura que hagin 
quedat en el plom amb un extrem del bastonet hu-
mitejat en alcohol i seca amb l’altre extrem. 
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El collage

• Superposar trossos de diari sobre una superfície 
amb diferents tipus de lletres, i fer una composició 
visual en la que els elements compositius siguin les 
paraules. 

• Combinar diferents fotogra� es per transformar una 
imatge real en una altra imaginada. 

• Introduir sorres, guixos i d’altres substàncies per cre-
ar superfícies texturades. 

• Enganxar fotocòpies en color o en blanc i negre per 
transformar imatges o transferir-les.

• Escanejar imatges per manipular-les amb l’ordina-
dor i superposar-les sobre el suport. 

El collage és una tècnica pròpia del segle xx. La utilit-
zació del paper i d’altres materials enganxats en un 
suport sorgeix amb el cubisme, amb autors com Bra-
que i Picasso. Aquesta tècnica va suposar un fort xoc 
davant  dels medis pictòrics i les tècniques tradicio-
nals. Amb el collage es destrueix el concepte que es 
tenia de la pintura com a imitació de la realitat. 

Molts materials poden ser enganxats a una superfície: 
teles, papers de colors, cartrons, peces de metall o de 
fusta, objectes com a rellotges llapis, sobres, naips, 
etc. La tècnica del collage consisteix en enganxar 
aquests materials sobre un suport, amb un criteri d’or-
ganització, i manipular-los després, si es desitja, amb 
pintures. 

Amb aquesta tècnica es poden crear in� nitat de possi-
bilitats compositives i plàstiques dependent de com 
s’utilitzin i combinin els materials. A continuació sug-
gerim algunes formes de treball: 

• Utilitzar els materials com plans de color, represen-
tació o suggeriment d’objectes, o com a realitat 
simplement traslladada al quadre (per exemple, una 
etiqueta d’ampolla per col·locar a una ampolla        
dibuixada). 

Ara fes-ho tu

Realitza un collage seguint algun dels criteris que 

has estudiat. Utilitza la fotocòpia d’una obra d’art 

per retallar i canviar la col·locació dels objectes 

que hi apareguin. Una vegada decidida la compo-

sició, la pots acolorir utilitzant pintura a l’aigua, 

ceres, llapis de colors, etc., � ns aconseguir l’efecte 

plàstic que desitgis. 
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Gil Mayers. El lleó, 2005. Collage. Juan Gris. L’ampolla de Banyuls, 1914. Paper colé, oli i 
gra� t sobre llenç. 

Procediments i tècniques
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Activitats

1.

Representar i compondre 

  Realitza una composició seguint aquests passos: 

• Dibuixa i retalla en cartolines de colors dos tri-
angles equilàters de 10 cm de costat, un qua-
drat de 8 cm de costat i dos cercles de 5 cm de 
radi. 

• Estudia diferents organitzacions de les � gures 
per realitzar la composició seguint el criteri de 
la llei de la balança. Utilitza un suport blanc o 
de color format A-4. 

• Assenyala en el suport la col·locació de� nitiva 
amb un llapis.

• Busca diferents formes que es puguin inscriure 
a les � gures geomètriques, com una escala en 
un triangle, dues � gures en un quadrat, etc., i 
retalla-les. 

• Enganxa sobre el suport les � gures geomètri-
ques i després les formes. 

• Acaba l’obra acolorint la imatge amb els tons 
més adequats. 

2.

Taques simètriques 

 Divideix en dues parts una cartolina de format 
A-4 amb una recta traçada al llapis. Acoloreix una 
meitat amb trempes i, abans  d’assecar-se la pin-
tura, doblega la cartolina. Observaràs que les ta-
ques produïdes són simètriques. 

 Tot seguit, dibuixa les � gures que et suggereixin 
les taques amb un retolador negre de punta � na. 
Has de guardar la simetria compositiva. 

 Finalment, retoca la imatge � ns aconseguir un 
acabat que t’agradi. 
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3.

Rotació d’imatges 

 Dibuixa una forma simètrica i calca-la sis vega-
des. Pinta amb el mateix color les � gures. 

 Tot seguit, dibuixa una circumferència en una 
cartolina de format A-4 i divideix-la en sis parts 
traçant els radis. Enganxa les � gures acolorides 
fent coincidir els seus eixos de simetria amb els 
radis de la circumferència. Recorda que en una 
simetria radial tots els elements tenen la mateixa 
distància al centre. 

6LA COMPOSICIÓ

4.

Anàlisi i interpretació

 Observa les següents fotogra� es. Escull una de 
les obres, fotocopia la imatge i sobre un acetat 
transparent traça: 

• Un diagrama compositiu. 

• Diferents línies de tensió.

 Tot seguit, realitza per escrit una interpretació de 
l’obra. 

 Finalment, retalla els principals elements de 
l’obra i col·loca’ls en un altre espai canviant la 
composició. Acoloreix el resultat si la fotocòpia 
no és a color. 

Agesandre, Polidor i Atenodor de Rodes. 
Laocont i els seus � lls, segle I dC.

Sandro Botticelli. El naixement de Venus, 
1486.

Activitats finals
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5. vegades com hi càpiga en una làmina de di-
buix. Acoloreix cada unitat amb els mateixos 
colors. 

 Finalment, retalla i enganxa les � gures sobre la 
teva làmina de dibuix variant la longitud dels es-
pais buits. Fes una composició rítmica on s’aug-
menti i es disminueixi la velocitat. 

Ritme 

 Busca fotogra� es de teles, objectes, papers de 
regal, etc., en les que les decoracions mostrin un 
ritme. Classifica-les d’acord amb el seu tipus i 
elabora un informe. 

 Després, dibuixa tres formes diferents i agru-
pa-les per constituir una unitat modular. Foto-
copia o calca aquesta unitat modular tantes 

6 LA COMPOSICIÓ
Activitats finals
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Altres propostes

Composicions rítmiques 

Realitza diferents composicions rítmiques utilitzant 
imatges retallades de diaris o revistes velles. Recor-
da que has de buscar � gures semblants en mida, 
forma i color. 

Completa en el teu quadern 

• Compondre i representar es diferencien en... 

• Per a que una forma s’allunyi deu... 

• La llei de la balança es diferencia de la simetria 
axial en... 

• Un personatge és subordinat perquè... 

• El rectangle d’or és... 

• Les línies que uneixen les mirades dels personat-
ges es coneixen com... 

• Una � gura pot tenir més pes visual si... 

Què has après?

Retrats monstruosos 

Dibuixa, en una cartolina de format A-3, el retrat d’un company estu-
diant les relacions de mida entre els diferents elements i la mida del 
cap. Utilitza la proporció àuria per trobar les distàncies de celles, ulls, 
orelles, nas i boca respecte l’eix de simetria. Repassa les línies amb 
retolador i acoloreix el retrat amb ceres. 

Tot seguit, retalla els elements i ajunta’ls amb els dels teus companys. 
Heu de classi� car-los en capses i repartir-los a l’atzar. Amb aquests 
nous elements, elabora un nou retrat transformant l’eix de simetria 
en una línia ondulada, torta o trencada. Acaba el retrat dibuixant la 
forma de la cara i els cabells que consideris més apropiats. 

Realització de cartells 

Dividiu la classe en grups de tres persones. 
Cada grup ha d’escollir un tema relacionat 
amb la contaminació i el medi ambient, les 
drogues i la salut, la guerra i la pau, el racisme 
i la tolerància, la fam i els països rics, etc. 

Busqueu informació visual sobre el tema es-
collit i seleccioneu les imatges més signi� cati-
ves. Fotocopieu les imatges, ampliant-les si és 
necessari, i retalleu-les. Si es disposa d’un es-
càner i un programa de tractament d’imatges, 
es pot manipular amb ells la imatge i impri-
mir per impressora. 

Escolliu unes lletres adequades. Recordeu 
que s’han de llegir a distància i amb facilitat. 
Es poden retallar d’impremta, dibuixar amb 
curat o comprar lletres adhesives. 

Sobre un suport A-3, estudieu les possibilitats 
compositives de tots els elements seleccio-
nats i jerarquitzats d’acord amb el missatge 
que es pretén transmetre. Enganxeu i treba-
lleu la imatge � ns acabar-la. 

Finalment, analitzeu el cartell fent un diagra-
ma compositiu i una interpretació de l’obra, 
que s’exposarà a classe. 

6LA COMPOSICIÓActivitats finals


