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Característiques específiques 

  

*          L’ escultura consisteix en la formació d'un volum.  És important l'espai que   

            ocupa, és a dir el seu espai exterior en el seu entorn. 

 

*          Per tenir una vertadera percepció de l'escultura l‘ hauríem de tocar: a través de  

            la sensació tàctil obtenim major informació de la seva textura, qualitat del  

            material, temperatura,... Però per raons de conservació es guarden en els  

            museus i no es poden tocar. 

  

*           Un altre aspecte específic de la escultura és la noció de la seva massa: que  

            consisteix en el pes de l'objecte en relació al seu volum; aquest pes pot ser el  

            que realment tenguin els materials o la sensació de pes que ens transmet  

            l'escultura.  

 

 



Expressió formal 
  

Les obres escultòriques es poden classificar de la següent manera: 

  1. Escultura figurativa és aquella que representa temes i formes que es 

reconeixen (persones, animals, objectes,...). A la vegada poden ser: 

      a) naturalista: si les formes es pareixen a les que existeixen en la natura. 

      b) esquemàtica: si les formes estan simplificades i no contenen totes les parts dels 

objectes sinó només aquelles que les identifiquen.  

  

        2. Escultura abstracta és aquella que no representa temes convencionals 

sinó volumens, formes geomètriques, signes,... També se'ls denomina escultura no 

figurativa. 



TIPUS D'ESCULTURA 

  

Podem dir que fonamentalment hi ha dos tipus d'escultura: 

         Escultura exempta és quan l’escultura la podem envoltar. 

·               Escultura en relleu es quan té un suport lateral i l'hem de mirar  

 de front, no la podem envoltar. Aquest relleu pot ser alt, mig o 

  baix depenent de si les figures sobresurten més o menys. 



 1. FIGURATIVA O ABSTRACTA 

 2. TIPUS D’ESCULTURA:Exempta, adossada, grup   

                                               escultòric, relleu (alt, mig,baix). 

 3. MATERIAL: Pedra, marbre, acer, bronze, ferro,  

                                          formigó,... 

 4. MOVIMENT: Dinàmica o estàtica. 

 5. FORMES: 

   - LINEALS 

   - GEOMÈTRIQUES:Les limitades per línies  

                          rectes i corbes relacionades matemàticament. 

   - IRREGULARS: Les seves línies no tenen  

                          relació matemàtica. Són lliures.  

 6. COLOR: Només si és significatiu. 

 7. TEXTURA. 

 8. PARTICULARITATS. 

Anàlisis formal de cada escultura 



JARDÍ DE LA MISERICORDIA 



Joan Costa 

L’origen 

1988 

Pedra i marbre 



Ben Jakober 

La figura de l’esperit 

1986 

Ferro i pedra 



Animals en acció II 

1989 

Acer cortén  

Antoni Ferragut 



Pep Canyelles 

Dona aseguda damunt l’univers 

1998 

Pedra i marbre 



Ben Jakober 

Biblioteca III 

1991 

Pedra 



Xavier Llull 

Dama 

2006 



Joan Cunill 

Ull vertical, 2006 

Joan Cunill 

Llum circular, 2006 



PASSEIG DE LA RAMBLA 



Eduardo  

Chillida 

Lugar de encuentro V 

1975 

Formigó 



Horacio de Eguía 

Estatues romanes 

Marbre 



CARRER UNIÓ 



Jaume Mir 

Nu 

1957 

Pedra de Binissalem 



PLAÇA DES MERCAT 



Mariano Benlliure 

Monument a Antoni Maura 

1929 



PASSEIG DES BORN 



Jacint Mateu 

Esfinxs  

(Lleones des Born) 

1833 



Joan Costa 

Les ombres del so 

2006 



PLAÇA DE LA REINA 



Esteve Monegal 
Font homenatge a Joan Alcover 

1928 



HORT DEL REI 



Joan Miró 

Monument 

1972 



Nancy 

1972 

Alexander Calder 



Josep Mª Subirachs 

Jònica 

1983 



Llorens Roselló 

Es foner 

1983 



PARC DE LA MAR 



Andreu Alfaro 

Una línia al vent 

1980 

Acer inoxidable 



Enrique Broglia 

Hacia el Sur 

1984 

Bronze i Ciment 



Josep Mª Sirvent 

Far 

1998 

Ferro cortén i granit 


