
 Documentació General: 
Identificació: 
.Nom obra: La Gioconda 
.Emplaçament: Museu del Louvre (París) 
.Cronologia: aprox. 1503-1506 / 1507 
Context Històric 
.Estil Artístic: Alt Renaixement: A aquesta època, que és l'inici de 
l'Edat Moderna, es reflecteixen les idees del moviment humanista, 
això vol dir que hi ha un retorn al pensament humà, al estudiar 
filosofia i a què el món se centri en els humans, es dóna importància 
a les emocions, als sentiments... 
Autor: 
Leonardo da Vinci 
De 5 a 10 línies explicant Biografia i (on va néixer i morir, qui era, què feia, característiques 
principals, per què s'ha fet conegut) COPIA PEGA DE WIKIPEDIA, SERÀ TREBALL SUSPÉS!!!!!!!! 
Resumiu amb les vostres paraules, agafeu la part que us interessa i feu una ampliació, per 
exemple. 
Altres obres: 
L'Anunciació. Sant Jeroni al desert. L'Adoració dels Mags, La Mare de Déu de les roques, 
L'Última Cena, La Gioconda,[65] La Mare de Déu i l'infant amb Santa Anna, 
 
Anàlisi Tècnica: 
Material de Suport: 
Taula 
Tècnica: 
Oli 
Mesures: 
77 x 53 cm. 
 
Anàlisi Formal: 
Descripció: 
L'obra està composta de dos plans, un el personatge amb un pla mitjà, i l'altre pla el paisatge 
de fons. 
La Gioconda és una obra realista. És un retrat en què apareix una dona que mira directament 
l'espectador amb una expressió que sovint ha estat descrita com a enigmàtica. 
Composició: 
Hi ha un clar eix de simetria que provoca equilibri. 
Al primer pla del retrat, una forma dominant de triangle. 
Podríem dir que té una línia de força que serpenteja el fons, i va fent que la vista de 
l'espectador s'allunyi, a mesura que ascendeix, de la terra al cel. 
Perspectiva: 
Profunda ja que es veu tot un paisatge darrere la persona retratada. 
Ritme: 
La figura està asseguda, i està centrada, amb més pes a la part baixa del quadre, per tant l'obra 
té sensació de quietud, tot i que en haver-hi un paisatge a darrere, crea una petita sensació de 
moviment, per les sublínies que es creen darrere la figura. 
Llum: 
La llum sembla venir de la part dreta i una mica elevada, de la figura, anant directe al rostre 
que està una mica girat cap a la dreta. Això també ho veiem per les ombres que es creen al 
rostre, i a les mans. La il·luminació de darrere és igual a tot al paisatge. 
No és molt clar si la llum és natural o artificial. Utilitza molt les ombres i el difuminat de la llum 
 



Color: 
És una obra Policromada, ja que té més d'un color. Els colors són freds la part superior, i càlids 
a la inferior. No són colors contrastats, sinó que són harmònics, són colors que tenen molt de 
blan i de negre, per tant, no són colors purs i la gamma és semblant utilitzant sobretot els 
colors terrosos. Utilitza molt el difuminat pictòric, amb la tècnica del "Sfumato". 
Conclusió: 
L'estil és clarament renaixentista, ja que fa oda al realisme i a les emocions humanes posada 
una persona humana com a tema. 
La perspectiva atmosfèrica del fons, és un assoliment propi del barroc. 
Els colors tendeixen al to blavós i la transparència, recurs que augmenta la sensació de 
profunditat, i donen més importància a la figura principal. 
 
Anàlisis Conceptual: 
Iconografia: 
La temàtica és el retrat. Com que no sabem exactament qui és, no sabem si era un tema 
polític, pot ser alguna persona important de l'època, o simplement un quadre per ser admirat 
per la seva bellesa i el seu aire enigmàtic. Totes maneres en el quadre és més important l'estat 
anímic del personatge que la seva posició social, ja que no hi ha joies o vestuari que ens ho 
indiqui com altres obres que sí que es percep la posició social. 
Hi ha qui diu que es veu en la Gioconda saviesa, geni i somnis, grandesa i serenitat. 
Personatges: 
No està clar qui és, inclús hi ha teories que diuen que és una barreja d'una dona famosa i un 
model masculí que solia pintar Leonardo, en Salai, algunes veus diuen que amant de Da Vinci, 
que el va inspirar per fer la Gioconda. 
Funció: 
Estètica, en el seu moment, potser política. 
Encàrrec: 
No està clar, hi ha teories que diuen que en ser la taula de tan bona qualitat, va ser un 
encàrrec. 
 
Valoració Personal: 
Comentaris: (mínim 70 paraules). 
He triat aquesta obra perquè m'agrada que l'expressió passi per davant de l'estètica, i 
m'agrada també que no se sàpiga, inclús que ara hi hagi teories que potser era una barreja 
entre dues persones (femení i masculí) i tot i així tingui, i pot ser per això, tingui aquesta 
màgia. 
He descobert en fer l'anàlisi de l'obra la tècnica del Sfumato, que es tracta de difuminar els 
colors, suposo que per això té aquest toc de fantasmagòric, de transparent, de poc definits els 
contorns, i per tant s'ajunten els colors i les formes per crear una imatge que és un tot. 
M'agrada la utilització del clarobscur. 
…. 
 
 


