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 La valoració amb què admirem la figura humana des de la nostra perspectiva particular 
depèn de la nostra percepció i del nostre bagatge cultural.  En el reconeixement de cares,  
per exemple, es fan molt evidents algunes de les principals capacitats i limitacions  que 
regeixen el nostre sistema perceptiu.

1.  Ens resulta fonamental reconèixer les cares del nostre entorn i interpretar tota 
una amplíssima informació que es transmet a través de la cara (amb llenguatge 
no verbal) per a poder relacionar-nos i conviure com a éssers humans.

2. La nostra mirada,  a través del sentit de la visió,  recull tota aquesta informació.

3. Per tal que la nostra visió funcioni cal que intervinguin:  L’OBJECTE QUE MIREM (p. 
ex. una figura humana, una cara) + LA LLUM  +  L’ULL  (que capta la imatge 
il·luminada de l’exterior  + EL CERVELL (que guia l’acte de mirar i després n’interpreta 
l’estímul i sensacions rebuts).

4. L’acte de la percepció produeix una “imatge” de l’objecte que contemplem i 
l’incorpora a la nostra consciència.  Aquesta “imatge conscient” enmagatzemada 
s’integra tant per les sensacions i les impressions visuals del moment com per 
altres d’altres percepcions anteriors,  coneixements anteriors i judicis estimatius 
relacionats amb aquest objecte.

5. Davant d’una cara, la nostra mirada fa, d’una banda,  l’exploració típica de les 
formes, proporcions, variacions de llum, tonalitats , etc.,  seguint les lleis 
fonamentals de la percepció (GESTALT:  llei de la simetria, de la continuïtat, de la 
proximitat, de la bona forma, de la semblança, del tancament, etc.). Per a detectar la 
informació que el cervell necessita per a reconèixer els objectes de l’entorn,  la mirada 
realitza un procés actiu que defineix un recorregut predeterminat en el qual els 
ulls es van fixant en diversos punts clau, retenint només aquelles dades més 
determinants.
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6. La cara és simplificada i els punts clau es concentren en els ulls, la boca, el nas , 
el perímetre i certes mesures relatives a les proporcions.  Amb aquestes dades el 
nostre cervell és capaç de reconèixer infinitat de rostres diferents.  Sembla que 
aquesta capacitat l’aprenem des de molt petits i ve impresa en la nostra cultura.

7. Qualsevol forma que pugui assimilar-se vagament a una cara i que incorpori aquests 
elements essencials disposats amb una certa coherència podrà ésser acceptada com 
una cara pel nostre sistema perceptiu.

8. D’altra banda,  juntament amb el reconeixament facial,  el nostre cervell interpreta 
tota una complexa comunicació de signes no verbals que es tradueixen en 
sentiments o sensacions ben diverses:  proximitat, confiança, malfiança, aversió, 
atracció, alegria, tristesa, …  

9. Algunes d’aquestes informacions o judicis afegits a la percepció d’un rostre deriven de 
les formes i aspecte propis de les faccions de l’individu observat  (les quals associem a 
nocions que hem apres abans.)  Altres venen provocades per la incidència d’elements 
exteriors, com ara la llum present a l’escena en un moment donat.  
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LLum  > d’esquerra a dreta = Bona sensació
           > de dreta a esquerra =  No tan bona sensació
           > en picat =    imatge positiva, bona sensació
           > en contrapicat =  imatge no positiva, no bona sensació, malfiança, …
           > escena en clau de llum alta =  bona sensació,  claredat, transparència, …
           > escena en clau de llum baixa  = mala sensació, por, misteri, …


