


Joaquin Sorolla y Bastida, nacido el 
27 de Febrero del 1863, este artista 
Valenciano plasma en su arte los 
p e r i o d o s d e l l u m i n i s m o y e l 
impresionismo, importantísimos para 
la evolución artística que desemboca 
en el arte contemporáneo. 
Su uso del blanco como uno de los 
colores protagonistas, ha logrado 
hacer que sus obras tengan una 
luminosidad inigualable y una marca 
propia que lo distingue fácilmente de 
sus pares. 
La época en la que vivió (entre los 
1860s y 1920s) fue crucial para el desarrollo de la historia, tanto así, que los 
cambios de esa era afectaron a la humanidad en todo sentido. Casi 100 años 
después de la revolución industrial del 1790, se buscaban respuestas a cuestiones 
esenciales apuntadas por las filosofías de Marx, Nietzsche y otros. El arte también 
lanzo respuestas, dando lugar a una pintura que buscaba identificarse a sí misma. 
Así Claude Monet, Vincent van Gogh, Pierre-Auguste Renoir y muchos más, 
lograron formar las bases de un estilo audaz y transparente. 
El más importante aporte de Sorolla fue la pincelada fluida y el colorido con el 
que desarrolló un auténtico estilo vanguardista, tintado de las inquietudes 
culturales y filosóficas de la época. 
Su mayor legado se centró en representaciones mitológicas, históricas y sociales 
(costumbrismo español), volviéndose un verdadero maestro en este ámbito. Desde 
su primera obra con repercusión: "Otra Margarita" , hasta el fin de sus días.

RESPOSTA: 

1. Què representa el quadre que estem veient?

2. Per quins altres artistes va estar influenciat aquest pintor valencià?

RESPOSTA: 
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3.  Quants personatges ixen al quadre? Qui són?

RESPOSTA: 

4.  Feu-vos una foto simulant el quadre

RESPOSTA: 

5.  On podem anar a visitar les obres d’aquest autor valencià? 

RESPOSTA: 

PROVA FÍSICA: FER 15 FLEXIONS DE PIT

6.  Per què alguns defineixen a Sorolla com el pintor del 3? Seriu capaços de 
trobar la curiositat d’ell i la seua dona relacionada amb les cartes?

RESPOSTA: 



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 
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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…
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ARA… TRACTA DE FER EL TEU PROPI QUADRE DE PASEO A ORILLAS DEL MAR!


