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Un recorregut pels millors quadres de tota la història? No som qui per poder dir que 
són els millors, el que si podem és dir que són molt coneguts en l'àmbit internacional. 

Els podrem entendre? Coneixerem les circumstàncies dels i les artistes segons 
l'època en la qual van viure? Va influir en ells la societat del seu temps? HO 

DESCOBRIREM JUNTS!





Les meninas. 1656. Oli sobre tela, 320,5 x 281,5 
cm. Sala 012 Museu del Prado 
És una de les obres de major grandària de 

Velázquez i en la qual va posar una major 
obstinació per a crear una composició alhora 
complexa i creïble, que transmetera la sensació 
de vida i realitat, i al mateix temps tancara una 
densa xarxa de significats. El pintor va 
aconseguir el seu objectiu i el quadre es va 
convertir en l 'única pintura a la qual el 
tractadista Antonio Palomino va dedicar un 
epígraf en la seua història dels pintors espanyols 
(1724). Ho va titular En què es descriu la més 
il·lustre obra de don Diego Velázquez, i des de 
llavors no ha perdut el seu estatus d'obra mestra. 
Gràcies a Palomino sabem que es va pintar en 
1656 a l'Habitació del Príncep de l'Alcázar de Madrid, que és l'escenari de l'acció. El 
tractadista cordovés també va identificar a la major part dels personatges: són 
servidors palatins, que es disposen al voltant de la infanta Margarita, a la qual atenen 
donya María Agustina Sarment i donya Isabel de Velasco, meninas de la reina. A més 
d'aqueix grup, veiem a Velázquez treballar davant un gran llenç, als nans Mari Bárbola i 
Nicolasito Pertusato, que atia a un mastí, a la dama d'honor donya Marcela de Ulloa, al 
costat d'un guardadamas, i, al fons, després de la porta, apunta José Nieto, 
aposentador. En l'espill es veuen reflectits els rostres de Felip IV i Mariana d'Àustria, 
pares de la infanta i testimonis de l'escena. Els personatges habiten un espai modelat 
no sols mitjançant les lleis de la perspectiva científica sinó també de la perspectiva 
aèria, en la definició de la qual representa un paper important la multiplicació de les 
fonts de llum.

RESPOSTA: 

1. Quin era el nom complet de l’autor?

2. A quina edat es va traslladar a viure a Madrid?

RESPOSTA: 
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3.  A on tenia situat el taller Velàzquez?

RESPOSTA: 

4.  Per què penseu que és un obra tan valorada?

RESPOSTA: 

5.  Identifica tots els personatges que ixen en el quadre

US RECOMANEM VISITAR EL SEGÜENT ENLLAÇ I ESCOLTAR EL AUDIO QUE COMENTA EL QUADRE

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/las-meninas/9fdc7800-9ade-48b0-ab8b-edee94ea877f


https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/las-meninas/9fdc7800-9ade-48b0-ab8b-edee94ea877f
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/las-meninas/9fdc7800-9ade-48b0-ab8b-edee94ea877f


Ací teniu un guió per poder comentar qualsevol obra a la qual ens enfrontem. 
És molt important que tots participem, dialoguem, investiguem i escrivim al 
document que anem a generar. Recordeu que el primer pas és observar unes 
quantes obres d’aquest autor i entre tots i totes, triar aquellà que més vos 
agrade, impacte o simplement vos inquiete. 

1. PRESENTEM L’OBRA: 
1. Nom i origen de l’artista 
2. Lloc i data de naixement-mort. 
3. Títol de l’obra 
4. Lloc i data d'execució 
5. Tipus d’obra (quadre, foto, còmic, escultura, naturalesa morta, escultura 
exempta, paisatge, retrat…) 

6. Obra de caracter: realista, imaginari, idealitzat (representa la bellessa 
eliminant les irregularitats, obra d'epoca o escena costumista). 

7. Grandaria (en centímetres) i tipus de marc. 
8. Els colors freds, els càlids i els complementaris.  
9. Tècnica i suport utilitzat (pintura a l'oli sobre tela, cartó, taula; pintura al 
tremp; aquarel·la, pastís; pintura mural, fresc. Gravat: xilografia, litografia, 
aiguafort, etc. Dibuix: al llapis, a tinta, etc. sobre cartó, paper...). 

10. Ubicació original i actual (museu, galeria, col.lecció privada, obra 
desapareguda...). 

2. EL CONTEXT 
1. País i data de producció. Situació històrica 
2. Mecenes de l’ artista (per a qui pintaven o van crear la seua obra artistica. 
On treballava, per exemple, en un gremi, taller propi? era un artista 
reconegut quan vivia? raonar la resposta breument). 

3. Estil, moviment artístic 
4. Recepció pel públic 
5. Influència de l'obra en artistes futurs i les seues reinterpretacions 

COMENTEM EL QUADRE “LAS MENINAS” DE VELÁZQUEZ! (1/2)

TÍTOL DE L’OBRA A COMENTAR: 



3. EL PRIMER PLA / PERSONATGES 
1. Nombre de personatges i simetria 
2. Descripció iconogràfica (què és el que veiem? com som capaços 
d'identificar cada personatge? Descripció fisica, què roba porten? ... 

3. Aspectes psicologics: retrats (psicologics, són aquells que la mirada del 
quadre et segueix i arribes a saber l'estat emocional del personatge. Regis: 
són aquells que rebresenta els personatges de l'alta noblesa i reis. 
Costumistes: observem personatges vestits amb les vestidures tipiques de 
l'epoca o fent treballs relacionats amb el camp.  

4. EL SEGON PLA 
1. Ciutat o camp, mar o muntanya 
2. Interior o exterior d’una casa 
3. Tipus de perspectiva utilitzada: perspectiva aerea és la que apareix en 
moltes obres amb fons neutre o en paisatges. Perspectiva conica: utilitzada 
en molts interiors per a crear profunditat en la distribució d'elements. 
Perspectiva lineal: els elements apareixen en un primer pla un junt l'altre 
quasi sense crear profunditat. Fons neutre: utilitzat en natulases mortes o 
retrats per a ressaltar el primer pla. 

4.  Estudi dels seus contorns, colors, línies i tipus d'il·luminació: realista o 
caravaggista-tenebrista que és la que ilumnia una zona mentre una altra 
l'enfosqueix per a dirigir la mirada de l'espectador i crear dinamisme i 
moviment en l'obra. 

5. Sentit narratiu de l'obra: què objectes apareixen? formen part d’una 
escena dins de l'obra o de diferents escenes que en el seu conjunt creen un 
sentit narratiu amb només un quadre però amb dfirentes escenes incloses. 

5. INTERPRETACIÓ… QUÈ ESTÀ PASSANT? 
1. Hipòtesi: “Tal volta” , “Possiblement” + …. 
2. Opinió: A nosaltres ens sembla, en la nostra opinió, jo pense…. 

6. CONCLUSIÓ 
1. L’obra representa… 
2. M’agrada o no m’agrada perquè…. 
3. Em recorda a…

TRIA UN ALTRA OBRA D’AQUEST AUTOR I COMENTA-LA! (2/2)



ARA… TRACTA DE FER EL TEU PROPI QUADRE DE LAS MENINAS!


