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Resum: 

Es proposa un model per representar l’evolució de la cotització d’un quadre estàndard 
d’un artista que es consolida similar als models emprats en la literatura financera. El 
mercat de l’art té una vessant inversionista i, a més, s’ha descrit que segueix els 
mercats financers – tot i que amb retard.  

La proposta general es desenvolupa específicament pel cas que l’únic factor que 
genera diferències sistemàtiques dels preus entre les teles venudes en un moment 
donat és la dimensió de l’obra. La resta de factors rellevants en la formació del preu es 
prenen com a constants. L’anàlisi així establerta permet aprofundir específicament en 
l’efecte de la grandària.  

Es mostra que: 1) en pintors de qualitat elevada la importància relativa de la dimensió 
com a factor determinant del preu baixa conforme l’artista es consolida en benefici del 
renom d’aquest (proposició 1); 2) amb el pas del temps la grandària del quadre explica 
una menor part del preu ja que els preus tenen cada cop més soroll (proposició 2). Les 
dues proposicions s’exemplifiquen amb una mostra de pintors catalans dels segles 
XIX i XX.  
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1 - Introducció 

Una obra d’art, una pintura, un dibuix, una escultura.., és un actiu, és a dir, un bé 

susceptible a ser objecte d’inversió; i sens dubte, aquest caràcter inversionista explica 

bona part de l’enorme moviment del mercat de l’art. Tanmateix, aquestes quantioses 

inversions es produeixen en un context molt incert en tant que es coneix poc com es 

comporten els preus de les obres d’art. Aquest desconeixement és referent a 1) els 

rendiments i 2) als factors que alteren els preus (quins factors afecten el preu d’una 

obra, com i en quina magnitud l’afecten). 

Aquesta discrepància entre la gran suma de diners en joc i el poc coneixement sobre 

les fluctuacions d’aquests diners justifica l’estudi d’un sector, el de l’art, que 

tradicionalment ha estat bandejat per l’anàlisi econòmica1.  Val a dir, però, que la 

preocupació per aquest mercat tampoc no és novedosa. Des de mitjans dels 70 

diferents treballs s’han centrat en l’elaboració d’índexs de preus en el mercat de 

pintures, amb l’objectiu d’estimar el rendiment mitjà de la inversió en quadres. Els 

treballs han utilitzat dos enfocaments. L’un, el de vendes repetides o doble venda, 

evita el problema d’incomparabilitat dels quadres atès que només compara les 

diferents teles a si mateixes. El mètode consisteix en localitzar obres que s’hagin venut 

més d’una vegada en el període avaluat i calcular l’evolució global dels preus a través 

de les diferències de preus trobades entre les diferent vendes d’una mateixa peça 

[veure, per exemple, Anderson (1974), Baumol (1986), Frey i Pommerehne (1989), 

Buelens i Ginsburgh (1993), Goetzman (1993) per estudis a llarg termini, i Mok et al. 

                                                 
1 Alguns grans pensadors han bandejat dels seus anàlisis aquest tipus de béns perquè el seu 
valor d'intercanvi no depèn de la quantitat de treball necessari per a la seva producció, però, en 
paraules de Ricardo, d'una demanda capriciosa. D'aquesta manera, Ricardo va excloure els quadres 
preciosos, Stuart-Mill els quadres de grans mestres, Marx les grans obres d'alguns artistes, Walras els béns 
de mercats excepcionals com ara els quadres de Rafael, o Marshall la pintura antiga [veure Moureau 
(2000) p. 1-10 per més detalls]. 
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(1993), Pesando i Shum (1996), Pesando i Shum (1999) o Locatelli i Zanola (1999) per 

estudis a més curt termini]. 

L’altre, més agosarat, equipara quadres o cistelles de quadres diferents. En aquest darrer 

enfocament cal distingir dues línies. Per un cantó, la tècnica de preus hedònics que 

estima un índex de preus de quadres regressant el preu de cada pintura sobre un 

conjunt de característiques, algunes de les quals són dependents dels temps i d’altres 

independents [veure, per exemple, Anderson (1974), Buelens i Ginsburgh (1993), 

Agnello i Pierce (1996), Chanel, Gérard-Varet i Ginsburgh (1996) o Czujack (1997)]. 

Per l’altre, mètodes destinats a aconseguir ja sigui una pintura o una cistella 

representativa d’un segment del mercat [Veure Stein (1977)  i Candela i Scorcu 

(1997)]. Segmentar el mercat comporta, al igual que en el mètode hedònic, definir 

prèviament una sèrie de característiques, bàsicament autor i dimensió.  

Un gran problema a l’hora d’escollir quina metodologia aplicar és que, a vegades, els 

estudis generen resultats diferents, tot i que apunten cap a un baix rendiment mitjà 

[veure la revisió de Frey i Eichenberger (1995)]. Val a dir que l’aplicació d'aquestes 

tècniques és complexa.  

La metodologia de vendes repetides és molt dependent de les dades i aquestes 

presenten grans dificultats. Per un cantó, hi ha poques sèries de vendes extenses en el 

temps i, concretament, pel cas espanyol, no n’hi ha. Per l’altre, resulta molt difícil 

identificar inequívocament les obres. A més a més, aquests estudis proporcionen una 

mesura de la taxa de rendiment d’un conjunt de transaccions realitzades en el mercat 

artístic, més que de la taxa de rendiment en el mercat de l’art. Finalment, cal dir que 

aquesta tècnica s’utilitza per avaluar rendiments, deixant de costat aprofundir sobre els 

factors que afecten aquest rendiment.  
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Les regressions hedòniques donen més joc, tant pel fet que poden aplicar-se a més 

dades, com pel fet que també permeten apreciar quins factors afecten el preu de les 

obres. Malauradament, encara no queda prou clar ni què s’ha d’introduir en el model, 

ni com cal incloure-ho: quins factors són invariants en el temps i quins no ho són. Els 

mètodes basats en la pintura o cistella representativa també comporten dificultats ja 

sigui perquè necessiten de moltes dades o perquè necessiten molta informació sobre 

les mateixes, informació que no sempre és accessible o fiable. 

En aquest context, i considerant que els preus dels quadres poden aproximar-se a 

través de les característiques de les peces que confereixen valor monetari a l’obra, s’ha 

volgut aprofundir en l’estudi d’un sol factor, la dimensió de l’obra, del qual s’accepta 

que té importància en la formació del preu. L’objectiu és veure si el seu efecte és 

constant al llarg del temps, que és com normalment s’inclou en les models hedònics, o 

si alternativament el seu efecte varia al llarg del temps, en particular, si perd pes 

específic conforme l’autor es consagra. De fet, Anderson (1974) ja va suggerir que 

l’efecte de la grandària al llarg d’un període no era constant. Aquest resultat ha de 

possibilitar una estimació més eficient dels paràmetres en el mètode hedònic, al proposar 

segmentar el mercat en funció de la antiguitat de l’artista. D’altra banda, permet un 

millor ajust de les ponderacions per dimensió en la metodologia de la pintura 

representativa i obtenir així una mesura més precisa de l’índex.  

Per fer això es modela l’evolució temporal del preu d’una pintura; s’analitza un model 

en el qual el preu d’un quadre d’un autor concret en el moment t és funció de 

diferents característiques de l’obra, de les fluctuacions del mercat i de les fluctuacions 

pròpies d’aquest autor. Els dos darrers components són estructures molt genèriques 

amb tendència creixent modelitzades mitjançant un moviment geomètric brownià que 

recullen de forma global, el primer, les fluctuacions del mercat i, el segon, les 

variacions dels preus específiques de l’autor. La forma funcional escollida és habitual 
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en la literatura de finances; hi ha evidència empírica que els preus en el mercat de 

quadres segueixen els del mercats financers [veure Goetzmann (1993), Chanel (1995) 

o Goetzmann i Spiegel (1995)]. El model s’analitza extensament pel cas que la única 

característica diferenciadora de l’obra és la dimensió. Aquesta extrema simplificació té 

per objectiu avaluar específicament el rol de la grandària. La forma funcional 

adoptada, seguint els treballs que han aplicat regressions hedòniques, és exponencial.  

L’anàlisi del model proposat permet entendre que la grandària del quadre com a factor 

explicatiu del preu de l’obra perd importància conforme transcorre el temps des de la 

creació de la peça. Es mostra que el pes d’aquesta característica ha de ser més petit en 

les cotitzacions de pintors més antics. En resum: per a un Velázquez o per a un 

Rembrandt, la mida no importa. La proposició s’ha corroborat empíricament a partir 

d’una mostra de pintors catalans. La mostra és reduïda, car l’objectiu ha estat 

l’exemplificació i no la contrastació empírica.   

A continuació, es presenta el model genèric (apartat 2). El tercer apartat analitza el 

model proposat centrant-se en la dimensió del quadre. En el quart es plasma el treball 

empíric amb dades de vendes de quadres en subhasta. El darrer apartat es reserva per 

fer una síntesi de les aportacions principals. 

 

2 - El model 

A l’hora de modelitzar les cotitzacions dels preus dels quadres cal fer una sèrie de 

consideracions. 1) Una obra d’art té aspectes d’unicitat, que l’apropen a l’output d’un 

monopoli. 2) Dos obres del mateix autor, època, temàtica, estat de conservació, 

tècnica, suport, format, dimensió, venudes a la mateixa sala i al mateix moment 

haurien de tenir la mateixa cotització. Per format s'entén el quocient de la dimensió 
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del costat més curt (al numerador) i la del costat més llarg (al denominador), 

típicament inferior a 1. 3) Un autor, en una època (de l’autor) determinada, acostuma a 

utilitzar una tècnica, suport, temàtica i format centrals o estàndards. 4) Les 

dimensions, per contra, acostumen a diferir. 5) La informació de les cotitzacions en 

les diferents sales és fluida2. 6) Els preus en el mercat artístic estan relacionats amb els 

preus d’altres actius de l’economia i, en particular, amb els preus borsaris [veure 

Goetzmann (1993), Chanel (1995) o Goetzmann i Spiegel (1995)].  

Els fets 2-4 suggereixen, a l’hora de modelitzar, partir de la cotització d’una pintura 

estàndard d’un autor en una època determinada i de dimensió mitjana per a l’autor en 

aquella època. Aquesta variable es nota Sit, on i fa referència a l’autor i l’època i t al 

moment en que es cotitza l’obra. Cal dir que les èpoques diferents d’un mateix autor 

són tractades com si fossin artistes diferents. A partir d’aquest punt, per autor cal 

entendre el conjunt de les dues variables, època i autor. D’altra banda, Di denota la 

variable aleatòria que representa la dimensió de l’obra de l’artista i, i Di* la dimensió 

mitjana de l’autor, E(Di)=Di*. Se suposa que Di i Sit estan afectats per diferents 

pertorbacions aleatòries; en particular es considera que Di i lnSit són variables aleatòries 

ortogonals, 0)))S(lnESln)(D(D(E itit
*
ii =−− . 

El fet (6) es pot interpretar dient que els preus de l’autor i depenen de l’estat del 

mercat artístic i que aquest està relacionat a l’hora amb l’evolució dels preus de la resta 

d’actius de l’economia. Aquí se suposa que aquests vincles poden ser captats a partir 

de processos estocàstics simples.    

                                                 
2 En una subhasta els preus són públics. A més, hi ha força publicacions de fàcil accés (quiosc) i planes 
web que recullen preus d’adjudicació i cada cop és més freqüent trobar en els catàlegs que les sales editen 
per promocionar les properes subhastes tots els preus d’adjudicació de l’anterior encant en la mateixa sala. 
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Atès que els preus en el mercat artístic acostumen a estar relacionats amb els preus 

borsaris, a l’hora de modelitzar les cotitzacions de les pintures, sembla natural partir 

de models utilitzats per representar l’evolució temporal del preu de les accions. Així, 

se suposa que l’índex de preus del mercat artístic, Mt, segueix un moviment geomètric 

brownià , és a dir, es comporta segons un procés de difusió generat per l’equació 

diferencial estocàstica:   

                                   dMt/Mt = µM dt + σM  dw1t                                (1) 

on µM és la taxa de creixement instantània de l’índex, σM la desviació típica per instant 

de temps, i dw1t = ε (dt)1/2  és el diferencial d’un procés de Wiener amb mitjana 0 i 

variància dt, ε ∼ N(0, 1). D’acord amb les troballes de la majoria d’autors que han 

treballat amb el mercat d’art i que han atribuït un alt nivell de dividends implícits a la 

tinença d’obres d’art, µM  hauria de ser inferior al que mostren els actius financers. 

D’altra banda, es capta la dependència de la cotització de l’autor i respecte al mercat 

de l’art suposant que la cotització d’una obra estàndard de l’autor i s’obté a partir de 

l’índex del mercat artístic, afectant-lo linearment per un procés estocàstic, que inclou 

els components idiosincràtics, específics, de l’autor i respecte al mercat: 

                                              Sit = Xit�Mt                                           (2) 

                                    dXit/Xit = µXi dt + σXi dw2t                               (3) 

on µXi és la taxa de creixement instantània del component idiosincràtic, σXi la 

desviació típica per instant de temps, i dw2t = ε (dt)1/2  és el diferencial d’un procés de 

Wiener amb mitjana 0 i variància dt, ε ∼ N(0, 1). A més w1 i w2 són dos moviments 

brownians independents, és a dir, dw1t �dw2t =0, en el sentit de convergència quadràtica 
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en mitjana, un tipus de convergència usual en càlcul estocàstic [veure, per exemple, 

Neftci (1996), p. 112-116]. 

Aquesta suposició no és totalment nova. En l’enfocament de vendes repetides, 

Goetzman y Spiegel (1995) i Locatelli i Zanola (1999) en fan una de similar: consideren 

que la taxa de creixement de la cotització d’una pintura es pot descompondre en un 

rendiment de mercat i un rendiment idiosincràtic.  El seu anàlisis és diferent i, a més, 

aquests autors apliquen el qualificatiu d’idiosincràtic a l’obra, mentre que aquí s’aplica a 

l’autor.     

 

Per un autor donat, canvis en la grandària impliquen diferències de cotització. Per a una 

dimensió D no mitjana i per valors no extrems de la dimensió, la cotització s’expressa 

com: 

 

                                          Pit = fit(Di−Di*)�Sit                                                                            (4) 

 

amb fit(0)=1. Com que no es pot atribuir cap tendència temporal definida al valor de 

les desviacions respecta la grandària estàndard d'una tela, sembla apropiat considerar  

fit com constant, fit = fi. A més, el fet 1, les característiques d’unicitat de l’obra, 

aconsellen adoptar una forma funcional no lineal per fi. Per simplificar, s'adopta, en 

aquest punt la funció exponencial, típica en l’enfocament hedònic (i que es pot 

considerar com una aproximació a una tarifa de dues parts, habitual en les pràctiques 

monopolístiques),  fi= *)DD( iie −α , de manera que la cotització esdevé: 

 

                                    Pit = *)DD( iie −α �Sit                                                                                  (5) 

 

on αi és constant per l’autor, però pot variar entre autors.   
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Les alteracions del format (si una tela és més quadrada o més apaïsada) en relació a 

l’usual de l’artista, poden modelar-se de forma similar a la dimensió. Denotant la 

variable format de l’autor per Fi (quocient entre la dimensió del costat més curt -al 

numerador- i la del costat més llarg -al denominador), la mitjana per Fi*, la cotització 

s’expressa llavors per: 

 

                                          Pit =git(Fi−Fi*)�fit(Di−Di*)�Sit                                                                           

 

on Sit i fit ja s’han definit prèviament i on git(0)=1. Novament per simplificar, s'obvia les 

alteracions de format, és a dir que se suposa que són irrellevants ja sigui perquè les 

diferències són nul�les (Fi−Fi*=0),  o perquè que el mercat no les valora (git =1).   

Es pot estendre aquest model i incloure altres factors que afecten als preus dels 

quadres. Així, es proposa que la cotització final, πit, d’una obra de l’autor amb tècnica, 

suport, estat de conservació o temàtica diferents de l’habitual, es trobi modelant cada 

una d’aquestes variables en termes de processos estocàstics, generats per processos de 

Wiener independents entre si i dels precedents. Per a una pintura de tècnica diferent a 

la de referència el preu es pot afectar per un procés, Qit, que reflecteixi les diferències 

de preu degut a aquesta tècnica. De la mateixa manera per un quadre en un suport no 

usual per l’artista, el procés, Nit, reflexa les diferències de preu respecta al suport 

estàndard. Finalment, la cotització s’expressa: 

                                          πit = Pit�Qit�Nit                                                                  (6) 

on: 

                                            dQit/Qit = µQi dt + σQi dw3 t                                                      

                                            dNit/Nit = µNi dt + σNi dw4 t                                                      
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En les dues expressions anteriors µQi  i µNi  són taxes de creixement instantànies, σQi i σNi 

són desviacions típiques per instant de temps, dwjt = ε (dt)1/2 , j=3, 4 són, cadascun, el 

diferencial d’un procés de Wiener amb mitjana 0 i variància dt, ε ∼ N(0, 1) i, com abans, 

w3 i w4 són processos de Wiener independents entre sí i de w1 i w2.  Incloure aquestes 

variables no afectaria als resultats del treball, de manera que, per a simplificar l’exposició 

no queden incloses. 

 

3 - La cotització de les obres d'art 

En aquest apartat es resol el model presentat en la secció precedent, i s’obté una 

expressió per a les cotitzacions de l’autor i en l’instant t  en funció de la dimensió de 

l’obra d’art. Per simplificar la notació s'obvia el subíndex i de les variables, utilitzat per 

ressaltar totes aquelles que s’ha considerat que adopten valors que depenen de l’artista. 

L'anàlisi se centra en el cas més simple de pintura amb tècnica i suport habituals per a 

l’autor, la cotització queda doncs modelada per les expressions (1) a (5). 

 El comportament de St, la cotització de l’obra estàndard de l’autor i, es troba aplicant 

el Lema d’Ito, que permet expressar el diferencial d’una funció que depèn de 

processos estocàstics d’Ito, un cas general del (2) o del (4), i del temps. Pel cas 

particular d’una funció de dos processos estocàstics el lema proposa: 
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Per tant, aplicant-ho a la funció (2): 

                     dSt = 0 + Xt Mt (µM  dt + σM dw1t) + Xt Mt (µX dt + σX dw2t) 
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És a dir: 

                          dSt /St =µ dt + σ dzt                                                  (7) 

on  µ= µM +µX  i σ dzt =σM dw1t +σX dw2t 

L’evolució del preu d’una pintura estàndard de l’artista segueix, per tant, un moviment 

geomètric brownià .  

És clar llavors que: 

                                   dSt/St ∼N (µ dt, σ√dt)                                                      

amb σ√dt =σM√dt+σX√dt 

És interessant buscar ara les característiques de St per poder deduir les de Pt.  Per trobar 

la distribució de probabilitat de St es comença per resoldre l’equació diferencial 

estocàstica (7), utilitzant novament el lema d’Ito, que pel cas d’una funció que depèn 

d’un procés estocàstic d’Ito, i del temps,  h(St, t), estableix que el diferencial de la funció 

és:   
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En el cas particular en que h (St, t)=ln(S), es té  h’(S)=1/S, h’’(S)=-1/S2, amb la qual cosa: 
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S'integra entre t0 =0, moment en que el preu de l’acció és S0, i t, i s'utilitza τ com a 

variable d’integració:    

                                    ∫∫ +−+=
t

t

t

t

2
0t

00

dzd)2/(SlnSln τστσµ  

                        

=ln S0 + (µ − σ2/2) t + σzt                                                                  (8) 

 on ∆t = t, ∆z= zt –0 = ε t1/2, atès que w10=w20 =0  per a qualsevol procés de Wiener.   

Finalment,           

                                             ln St ∼ N (ln S0 + (µ − σ2/2) t,  σ t1/2)                                       

És a dir que St  té una distribució lognormal. Així s’evita que hi hagi preus negatius que sí 

serien possibles si la distribució seguís una normal. Aplicant una transformació 

exponencial a lnSt  s’obté: 

                                            St =  S0  t
2 zt)2/(e σσµ +−                                      

que té un valor esperat, donada la informació en t0: 
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on     tx ∆σε −=  

Com l’expressió entre claudàtors val 1, E(St ) =  S0 te ∆µ  

De forma anàloga es calcula la variància de St; per això primer cal trobar E[St2], donat 

que el preu al quadrat val St2=S02 t2t)2( 2
e ∆σε∆σµ +−  
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on l’expressió entre claudàtors novament és 1. 

Llavors: 

                                Var(St) = 2
t

2
t )S(E)S(E −  = )1e(eS tt22

0

2
−∆σ∆µ  

Els resultats importants del treball sorgeixen de (5) i (8). Per dimensions diferents a la 

estàndard, el logaritme del preu del quadre de l’autor i és: 

                       lnPt = -α D* + α D + ln S0 + (µ  − σ2/2) t + σ zt                                     (9) 

Llavors, donat t, com que D i lnSt són variables aleatòries ortogonals, és a dir que  

0)))S(lnES(ln)DD((E tt
* =−− , l’esperança matemàtica de lnPt  condicional a D és: 

                        E(lnPt D) = -α D* + ln S0 + (µ − σ2/2) t + α D                 (10) 

                                               = β0 + β1D 

on els paràmetres β0 i β1 són específics a l’artista, ja que -α, D*, µ  i σ ho són.  
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En el moment t, lnPt és una funció lineal de D, i l’esperança E(lnPt D) es pot calcular 

mitjançant la projecció per mínims quadrats de lnPt  sobre D que minimitza  

))DP((lnE 2
10t ββ +−  i permet obtenir β1=Cov(D, lnPt)/Var(D)  i β0=E(lnPt)- β

1E(D). Aquestes expressions són correctes en tant que lnPt tingui una distribució de 

probabilitat normal, la qual cosa és raonable ateses les característiques de la distribució 

de probabilitat de St  ja trobades. A més, és raonable suposar que D  té una distribució 

de probabilitat normal, la qual cosa també garanteix la normalitat de lnPt.  

L’expressió (10) posa de manifest que el valor del paràmetre β0 depèn de t, l’interval de 

temps transcorregut des de que es va començar a vendre obra de l’artista. La 

dependència β0 = β0(t) es farà explicita. Per contra,  β1  no és funció de t.  

En conseqüència, t afecta a la importància relativa de β0 i β1D per explicar lnPt, la qual 

cosa depèn de β0’(t) = µ − σ2/2. És a dir que depèn del signe que pren la diferència entre 

el coeficient de salt menys la meitat de la variància del moviment geomètric brownià  que 

descriu el comportament de la cotització de l’obra estàndard de l’artista.  

Per a un artista amb un nivell de qualitat alt segons el mercat, la tendència alcista de 

les cotitzacions hauria de ser, en mitjana, a llarg termini, més marcada que la seva 

volatilitat. En termes del model de moviment geomètric brownià , la taxa esperada de 

creixement instantània de la cotització hauria de superar la meitat de la variància per 

instant de temps: 

Definició: Un autor és de qualitat alta contrastada, si µ − σ2/2>0. 
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Proposició 1. Per a un artista de qualitat alta, la importància β1D per a explicar lnPt, en 

relació a la de β0 baixa a mesura que es consideren intervals de temps més llargs, t, des de 

que l’autor va començar a vendre obra.  

Demostració. La importància relativa de β0 i de β1D per a explicar lnPt, a partir de 

l’expressió (10) per a la recta de regressió E(lnPt D),  ve donada per:   

                           
D)t(

D

D)t(

)t(
1

10

1

10

0

ββ
β

ββ
β

+
+

+
=                                    (11) 

Per a un pintor de qualitat alta, contrastada, com µ − σ2/2>0, quan t augmenta el primer 

quocient tendeix a 1 i el segon a 0. ♦ 

És a dir, per a un artista al qual el mercat avalua com de qualitat alta, a mesura que es 

considera valors més grans de t,  la part de la cotització deguda a la dimensió, és cada 

cop més petita: l’ordenada a l’origen de la recta de regressió augmenta amb t, mentre que 

el pendent de la recta no varia. Per contra, si la qualitat no és alta, tal com s’ha definit, la 

dimensió explica cada cop una proporció més gran de la cotització de l’autor.  

Alternativament, es considera dos autors de la mateixa qualitat alta, que treballen amb 

teles d'igual grandària i mostren el mateix coeficient β1. Llavors, el més antic ha de tenir 

la cotització més elevada.  

Però, el pas del temps també té un altre efecte sobre la caiguda de la dimensió com a 

variable explicativa de la cotització i aquest és independent de la qualitat de l’autor.  

Proposició 2. A mesura que es considera valors més grans de t, la regressió E(lnPt D)  

esdevé cada cop menys acurada per a explicar lnPt. 
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Demostració. Si es resta l’expressió (9) lnPt = -α D* + α D + ln S0 + (µ  − σ2/2) t + σ zt  

de la (10)  E(lnPt) = β0 + β1D*,  s’obté lnPt−E(lnPt) = β1(D-D*) + u, on u = σ zt = σ ε t1/2 

amb ε∼N (0, 1). Com que D i lnSt són variables aleatòries independents, és a dir que    

E((D −D*)(lnSt −ElnSt))=0, D i u també són ortogonals i, per tant, E((D−D*)(u−Eu))=0. 

Així, es pot fer la descomposició de la suma de quadrats en  l’anàlisi de la variància de 

lnPt: 

                                   E(lnPt−E(lnPt))2 = β12 E(D-D*)2 + Eu2 

                                              = β12 VarD + σ2t 

Aquesta expressió mostra que quan t augmenta també ho fa la variància del procés, i 

aquest augment es deu exclusivament a la variància no explicada per la regressió. La 

variació de lnPt no explicada per la regressió augmenta el seu pes; augmenta la suma de 

quadrats residuals. En termes proporcionals: 

                                  
tVarD

t

tVarD

VarD
1

2
1

2

2
1

2
1

+
+

+
=

β
σ

β
β

                             (12) 

L’equació precedent evidencia que, quan t tendeix a infinit, la proporció de la variació 

de lnPt explicada per la regressió, el coeficient de determinació, R2, tendeix a 0. Per 

contra, la proporció de la variació de lnPt  no explicada  tendeix a infinit. Aquest fet es 

dona sigui o no l’autor de qualitat alta. És a dir, tant si µ − σ2/2 és superior a 0 com si 

no ho és, o, en altres termes, per a qualsevol valor del coeficient 

t)2/(Sln*D 2
00 σµαβ −++−= . ♦ 

Per tant, quan es considera pintors més antics, independentment de la seva qualitat, la 

dimensió explica una part menor de la cotització en el sentit que la regressió de lnPt 
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sobre D esdevé menys útil per explicar o predir els valors de lnPt, doncs aquests estan 

cada cop més allunyats de la recta de regressió.  

A partir de les proposicions 1 i 2, es pot concloure que per a un pintor antic i de qualitat 

alta, la grandària és molt poc explicativa de la seva cotització. Per aquest autor, el 

coeficient β0, l’ordenada a l’origen, és gran en comparació a β1, el pendent de la recta 

de regressió. La major part de la cotització es deu a la qualitat de l’autor, contrastada 

amb el pas dels anys (Proposició 1). D’altra banda, el temps també fa que hi hagi més 

soroll, que les observacions estiguin cada cop més disperses al voltant de la recta de 

regressió, amb la qual cosa la dimensió esdevé encara menys explicativa de la 

cotització (Proposició 2).   

 

4 - L'efecte del pas del temps sobre la variabilitat del preu dels quadres: un        

estudi empíric 

En aquest apartat es presenta un treball empíric que il�lustra que amb el pas del temps 

la dimensió del quadre té menys poder explicatiu sobre el preu de les obres. A tal fi 

s'ha recollit 325 preus d'adjudicació d'olis sobre tela de sis pintors catalans dels segles 

XIX i XX assolits en les principals sales de subhasta d'Espanya entre 1984 i 1996, i 

s’ha ajustat per a cada artista una regressió múltiple del preu sobre la grandària 

controlant per la ciutat i el període de la venda.  

Efectivament, es comprova que el model s'ajusta millor pels pintors més recents. A 

més, amb els resultats d’aquest anàlisi, que s'ha realitzat en pintors de qualitat 

equiparable, es testa satisfactòriament els resultats obtinguts en l’apartat anterior. 
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4.1 - Material i mètode 

A partir de la informació continguda en els catàlegs Antiquaria, s’ha seleccionat els 

preus d’adjudicació de les vendes realitzades entre 1984 i 1996, a grans sales de 

subhasta espanyoles, d’olis sobre tela de sis pintors catalans reconeguts dels segles 

XIX i XX de qualitat similar venuts majoritàriament a Espanya, i que tenen un volum 

de transaccions suficient. Només s’ha inclòs aquelles vendes catalogades amb el nom i 

el cognom de l’autor (la qual cosa indica el reconeixement per part de la sala de 

subhasta que es tracta d’una obra autèntica de l’artista).  

Els pintors estudiats són els següents3: 

�Josep Amat i Pagès (Barcelona, 1901 - 1991): De família d’artistes - el seu germà 

Gabriel també era pintor - estudià a l’escola de Belles Arts de Barcelona. Completà el 

seu desenvolupament artístic fent una estada a París, viatge freqüent en la formació de 

molts artistes catalans. Se’l considera un deixeble de Mir. Fou membre del grup de la 

sala Parés. La seva primera exposició individual es remunta a 1928. A la dècada dels 

quaranta exposà a Madrid i Bilbao, i posteriorment aconseguí exposar a l'estranger 

(França, Itàlia, Portugal, Alemanya, Estats Units).  

                                                 
3
 Els detalls bibliogràfics estan basats en les obres de Fontbona (sense any), Jardí (sense any), 
Torres (1992) i les ressenyes del Diccionario de artistas de Cataluña Valencia y Baleares en l'edició de 
1980 i les de la Gran Enciclopèdia Catalana en l'edició de 1980.   
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Es tracta d’un pintor i dibuixant de producció molt extensa. És un especialista del 

paisatge urbà barceloní, però, també pintà els pobles i les platges de la Costa Brava. La 

seva producció s’ha venut de forma continuada, tot i que localment en la seva majoria.  

�Francesc Gimeno i Arasa (Tortosa, 1858 - Barcelona, 1927): Començà com a pintor 

de parets en una època en la qual aquestes es decoraven i, de fet, aquest és l’ofici que li 

permeté viure durant molts anys. En comptades ocasions provà de viure 

infructuosament dels seus quadres, ocupació que el dugué en una ocasió a instal�lar-se 

a Torroella de Montgrí on plasmà la Costa Brava i, a més, s’hi casà. Quan retornà a 

Barcelona, concretament a Sant Gervasi de Cassoles, fou el seu antic ofici el que 

alimentà els seus cinc fills. Paral�lelament, es dedicà a la seva activitat artística prenent 

sovint com a models el seu entorn familiar i territorial (el camí de les aigües…). No 

fou fins els 59 anys, per mediació del paisatgista Ignasi Mallol, que realitzà la seva 

primera exposició individual a les galeries Dalmau, amb bona crítica però males 

vendes. Nogensmenys, a partir d’aquella fita, i a rel d’ella, pogué gaudir d’un sistema 

de mecenatges successius que el dugueren a pintar el Vallés o el litoral mallorquí. Tot i 

amb això, morí pobre i, només posteriorment s'ha valorat realment la seva obra. Cal 

remarcar que sovint pintava quadres de petit format, tot i que les teles eren de mida 

estàndard. 

�Emili Grau i Sala (Barcelona, 1911 - 1975): Fill d’un dibuixant conegut per les seves 

caricatures, perdé el pare als 17 anys. Poc després, es decantà per la pintura de forma 

professional (1929). Se'l considera de formació autodidàctica.  

La seva carrera artística començà a Barcelona, però ja de jove s'instal�là a 

Montparnasse (París). Allí esdevingué una figura cabdal de l'escola de París i fou, ja en 

vida, apreciat pel públic i reconegut per la crítica. La seva obra és molt colorida i tot 



V – LA DIMENSIÓ COM  A FACTOR EXPLICATIU  DEL PREU  DE L’OBRA D’ART 

 

 

172 

sovint titllada d’optimista. A més a més de quadres, feu cartells, decorats de teatre i 

il�lustracions de llibres per edicions de luxe. Així, il�lustrà volums com Les Fleurs du 

Mal o A la recherche du temps perdu; se'l considera un especialista en aquest camp. 

Exposà, entre altres llocs, a Barcelona, a França, a Anglaterra i als Estats Units. 

�Eliseu Meifren i Roig (Barcelona, 1859 - 1940): Es formà a la Llotja, on fou 

deixeble d'Antoni Caba, però desenvolupà un estil propi. Com molts dels artistes de 

l'època, feu una estada a París que coincidí amb l'inici de l'Impressionisme; també 

visità Itàlia.  

La sala Parés de Barcelona acollí al 1890 la seva primera exposició individual, 

aleshores ja havia guanyat alguns premis de pintura. Posteriorment exposà a 

l'estranger. Entre les seves obres destaquen les marines d'una Costa Brava que encara 

no duia aquest nom, o els paisatges de Mallorca on fou director de l'escola de Belles 

art. Tanmateix, molts altres motius componen la seva obra que és molt àmplia. S'ha 

dit d'ell que partint d'un realisme detallista evolucionà cap a l'impressionisme, que la 

seva pintura era optimista i agradable, o en altres paraules atractiva. 

�Joaquim Mir i Trinxet (Barcelona, 1873 - 1940): Format a la Llotja, no en fou un 

gran seguidor, els seus primers passos semblen en canvi molt més influïts per 

Vayreda. No obstant això, l’artista desenvolupà un estil propi. Membre de la Colla 

Safrà, que deu al seu nom als tons grogosos que apareixen en molts dels paisatges, i de 

la qual en foren part Nonell o Pichot entre altres, tingué cabuda en una exposició 

col�lectiva dels Quatre Gats l'any 1897. Es consagrà com a pintor a la primera dècada 

d’aquest segle. Exposà regularment a la ciutat comtal i esporàdicament a l’estranger 
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(Argentina, Estats Units, França, Itàlia…). Té una obra paisatgística força extensa que 

contempla l’evolució del pintor; les seves darreres obres són les més apreciades. 

�Modest Urgell i Inglada (Barcelona, 1839 - 1919): Pintor i autor de teatre, fou 

deixeble de Martí i Alsina, el seu professor a la Llotja de Barcelona. Van ser 

precisament els seus estudis en aquell centre els que el van posar en contacte amb 

artistes com Mercadé o Fortuny i, del que va ser un gran amic seu, Vayreda. No 

obstant això, les seves influències són de pintors molt realistes com el seu professor a 

la Llotja o el francès Courbet amb el qual entrà en contacte en una estada a Paris l’any 

1872. Urgell es va anar fent un lloc progressivament i, així, acabar sent un expositor 

regular de la sala Parés; a més a més, fou professor de la Llotja des del 1885. La seva 

obra, principalment paisatges i marines solitàries i lúgubres, és - en paraules de 

Fontbona (1980) - homogènia. El mateix artista arribà a titular les seves obres “Lo de 

siempre” o “Otra vez lo de siempre”. Així doncs, molts dels seus quadres són bastant 

similars entre sí, quadres força grans i apaïsats. 

Es pot acceptar que aquests pintors són relativament semblants. Les seves obres 

tenen a Espanya el mateix públic objectiu i, potser amb l'excepció de Grau Sala, 

poden considerar-se pintors locals. D'altra banda, el seu nivell de preus, que permet 

veure com valora el mercat als diferents artistes, tot i que amb diferències, és similar 

(veure figura 1)4. Per tant es pot assumir que els pintors són de qualitat equiparable. 

Dit això, cal esmentar que els pintors pertanyen a generacions diferents: entre el 

                                                 
4 Mir presenta una mediana superior a la resta de pintors, però si s’agrupa les dades en intervals 
d’un milió de pessetes, aleshores l’interval modal per a tots els pintors és el primer. 
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primer i el darrer hi ha més de set dècades de diferència, mirant-ho a partir de la data 

de naixement o de traspàs.  
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Figura 1: Distribució del preu per a cada pintor. 

La barra central de la caixa correspon a la mediana, l’extrem inferior al primer quartil i el 
superior al tercer, els extrems de les patilles són el màxim i el mínim de la mostra sense els 
valors allunyats (rodones) i sense els extrems (asteriscs). Es considera extrems aquells valors 
que s’allunyen del primer quartil per l’esquerra, o del tercer per la dreta, més de tres vegades 
l’amplitud interquartílica; mentre que es considera allunyats aquells que ho fan entre una 
vegada i mitja i tres. N: nombre d’observacions. 

En total s´ha localitzat 325 observacions corresponents a quadres dels quals, a part de 

la seva autoria i tècnica, se’n coneix el preu d’adjudicació, la grandària, l’any de venda i 

la sala en la qual van ser subhastats. 
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Per a cada pintor s’ha ajustat un model de regressió lineal:  

lnPi = a + bDi + g1Ci + g2Mi + ei 

lnP és el logaritme neperià del preu, D la dimensió del quadre, C la ciutat on es realitzà 

la venda, M l’estat del mercat, a és el terme constant, b, g1, g2 els coeficients de 

regressió estimats, i e és el terme de pertorbació. Amb aquest model es controla per 

l’estat del mercat per fer-lo estàtic, és a dir com si l’artista vengués tota l’obra en el 

moment t, la raó d'aquesta forma de procedir cal buscar-la en el poc nombre de 

quadres venuts en un sol any.  

El preu ha estat prèviament deflectit en base a l’any 1992 mitjançant l’IPC espanyol 

que publica l’Instituto Nacional de Estadística, s’expressa sempre en pessetes constants de 

1992 sense comissions. Els preus recollits en els catàlegs no inclouen, en general, la 

comissió. En els pocs casos que la incloïen s’ha optat per corregir els preus suposant 

que aquesta era del 15%5. Per dur a terme l'anàlisi de regressió s'ha pres el logaritme 

neperià del preu, transformació molt freqüent en la literatura [veure, per exemple, 

Anderson (1974), Stein (1977), Buelens i Ginsburgh (1993),  Chanel (1995) i Gerard-

Varet (1995)]. La transformació és molt adequada per alguns dels pintors atesa la 

asimetria de la distribució dels preus. Malauradament, per Amat no és convenient; 

tanmateix, s’ha preferit aplicar exactament el mateix anàlisi a tots els artistes.  

La dimensió s'expressa com a centímetres del costat llarg del bastidor. Aquesta elecció 

pot sorprendre, però cal tenir present que a Espanya la mesura que s’utilitza per 

definir la grandària d'una tela és el punt; es tracta d’una mesura categòrica que 

confereix més importància al costat més llarg del quadre. Així, per exemple, un quadre 

                                                 
5 Segons professionals de sales de subhasta aquesta quantitat mitjana sembla raonable. 
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de 61 cm de costat llarg correspon a 12 punts. La classificació es refina en funció de la 

llargada del costat curt que permet distingir tres categories: figures, paisatges i marines. 

En l'exemple anterior 61x50 cm2 és una figura de 12 punts, 61x46 cm2 un paisatge i 

61x38 cm2 una marina. Clarament, aquesta forma d’expressar la grandària és poc 

operativa. La superfície podria ser una solució, però té l’inconvenient que quadres 

amb el mateix número de punts tenen superfícies diferents; en l’exemple 3050 cm2, 

2806 cm2 i 2318 cm2; i, d’altra banda, quadres amb diferent número de punts - 10 

punts per exemple - poden tenir superfícies superiors als de dotze punts, una figura de 

10 punts (55x46 cm2) té major superfície (2530 cm2) que una marina de 12 punts. Una 

tercera manera d’expressar la grandària és prenent només la mesura del costat més 

llarg. Aquesta opció no té cap dels inconvenients mencionats. 

Tanmateix, emprar la mesura del costat llarg no és la més freqüent en la literatura. La 

superfície ha estat utilitzada per Anderson (1974), i més recentment per Chanel 

(1995), Ginsburgh i Jeanfils (1995) i Chanel, Gérard-Varet i Ginsburgh (1996) 

juntament amb altres variables. Expressar la grandària mitjançant més d’una variable 

permet recollir més informació però té un clar cost en la parsimònia del model.  

Les dimensions no són similars entre autors. Concretament Gimeno pintava sovint en 

teles petites, mentre que Urgell ho feia sobre superfícies grans. Les grandàries 

escollides pels altres quatre autors poden considerar-se moderades. D’altra banda, els 

formats (teles més o menys apaïsades) són similars per tots els artistes excepte per 

Urgell que feia quadres extremadament apaïsats (taula I).   
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Pintors AMAT GIMENO GRAU MEIFREN MIR URGELL 
Mitjana costat llarg (cm) 69 42 62 74 70 121 
Mitjana costat curt (cm) 53 31 50 54 57 67 

Mitjana format 










llargcostat

curtcostat
 0,77 0,74 0,80 0,74 0,81 0,57 

Taula I: Valors mitjos de la dimensió i el format de les teles per a cada artista. 

 

El model ajustat pressuposa que la relació entre el logaritme neperià del  preu i la 

dimensió és  

constant per grandàries no extremes; les observacions de grandària extrema han 

quedat excloses de l’anàlisi atès que poden no ser comparables a la resta de peces 

[veure Keen 1971, p. 39]. Concretament, els quadres estudiats tenen entre 1 i 120 

punts, s'ha exclòs 4 obres. 

 

La ciutat i l’estat del mercat han estat incloses com a variables de control. La ciutat és 

una variable dicotòmica que indica l’emplaçament de la venda: les obres venudes a 

Madrid han estat codificades amb un 0 i les venudes a Barcelona amb un 1. Les 

possibles diferències entre llocs de venda han estat descrites en la literatura: Pesando 

(1993) i Pesando i Shum (1996) estudien aquest aspecte en el període actual, 

Schanapper (1999) comenta que a França a l'edat moderna s'esperava més d'una 

subhasta a París que no pas d’una a Meaux o a Senlis. De les 13 sales incloses en la 

mostra només dues són barcelonines. Alguns pintors poden considerar-se locals en 

tant que són majoritàriament venuts a la ciutat comtal (taula II). 
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Pintors AMAT GIMENO GRAU MEIFREN MIR URGELL 
Obra venuda a Barcelona 94% 68% 19% 33% 45% 50% 

Taula II: Percentatge per a cada artista d’obres venudes a Barcelona. 

L’estat del mercat és una variable amb tres categories que reflecteix si els preus eren 

baixos (1986 i 1993-19966; codificats com a 0), moderats (1987-1988 i 1992; codificats 

com a 1) o alts (1989-1991; codificats com a 2) l’any en el qual es va vendre el quadre. 

Efectivament, el mercat no fou estable al llarg del període estudiat. En la figura 2 es 

pot veure l’evolució dels preus pel conjunt de les observacions.  

 

                                                 
6 La mitjana dels preus de 1993 està molt afectada per una observació. 
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Figura 2: Evolució de la mitjana anual dels preus (1984-1996) dels 6 pintors estudiats.  

Quadrats: mitjana dels preus en pessetes constants de 1992 sense comissió. 
Barres: límits de l’interval de confiança (95%) de la mitjana. 
N: nombre d’observacions. 

 

Tot i que aquesta mostra no es pot considerar representativa de tot el mercat, 

l'evolució dels preus de la mostra és congruent amb l’opinió dels professionals per 

aquest tipus de pintura [veure Portús (1996)]. Malauradament, no hi ha cap bon índex 

de preus pel mercat d’art espanyol, i emprar un índex internacional pot no ser una 

elecció afortunada atès que l’eufòria del mercat espanyol és posterior al boom en 

altres indrets. Mentre que la recessió a les grans sales de Christie’s o de Sotheby’s 
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s’observà al 1990 [veure, per exemple, Moulin (1995, p. 271) o Pesando i Shum 

(1999)], a Espanya ni els preus ni el volum de vendes7 van disminuir fins al 1991. 

 

4.2 - Resultats i discussió 

El model ajustat per a cada pintor mostra que la grandària té una efecte positiu sobre 

el preu. L’efecte és estadísticament significatiu per a tots els pintors (taula III). Aquest 

resultat, gens sorprenent, ja havia estat descrit per altres autors, entre els quals alguns 

que havien treballat amb pintura espanyola subhastada a la península [veure Ruíz Font 

(1995-1996), Blasco i Guadalajara (1998a, 1998b i 1998c) i Guadalajara, Blasco i 

Guijarro (2001)]. Així, queda clar que la grandària d’un quadre condiciona el seu preu 

d’adjudicació en subhasta; per grandàries de quadres no extremes, com més gran sigui 

una obra, més cara és. Els coeficients de regressió de la variable grandària són del 

mateix ordre de magnitud, però diferents entre ells; oscil�len entre 0,0317 en el cas 

d’Amat i 0,0113 en el d’Urgell, aquestes diferències són significatives (α=0,05) per 

alguns autors quan es comparen dos a dos.  

 

La variable mercat, com era d’esperar, és sempre positiva i significativa. En general, no 

és descartable que el mercat afecti de la mateixa manera a tots els pintors ( 05,0=α ), 

l'única excepció quan es comparen els pintors dos a dos és entre Amat i Grau. Val a 

                                                 
7 El nombre de transaccions no és uniforme: els anys de preus més elevats també són aquells 
en els quals el nombre de vendes és superior. Potser aquest fet és fruit de l’especulació, en el 
sentit que un augment dels preus potser implica un augment en la demanda. Bartrina et al. 
(1995) recullen les opinions de marxants espanyols que expliquen que al final de la dècada dels 
80, quan el mercat assolia records històrics, van aparèixer força especuladors. 
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dir que són precisament els pintors que més majoritàriament són venuts en una sola 

ciutat, el primer a Barcelona (94%) i el segon a Madrid (81%). En canvi, no sembla 

haver-hi diferències entre els preus d’adjudicació d’ambdues ciutats per aquests 

pintors. Cal dir que, en el cas d'Amat, s'ha detectat diferències significatives (p<0,05) 

entre les obres venudes a Barcelona i a Madrid, però aquest resultat només es basa en 

3 observacions i, per tant, no és robust. 

Pintors AMAT GIMENO GRAU MEIFREN MIR URGELL 
b (t-Student) 
g1 (t-Student) 
g2  (t-Student) 

0,0317 (6,3) 
1,513  (5,3) 
0,43 (4,5) 

0,0207 (3,3) 
0,107 (0,4)* 
0,771 (5) 

0,0703 (5,6) 
-0,083 (-0,62)* 

0,757 (5,6) 

0,0115 (3,2) 
6,05 (0,28)* 
0,58 (4,7) 

0,0217 (5,3) 
0,257 (0,9)* 
0,77 (4,8) 

0,0113 (3,9) 
0,0625 (0,18)* 
0,524 (2,78) 

Constant 10,39 12,64 12,66 12,93 12,47 12,34 
IC 

(95%) 
b 
g1 
g2 

0,022 - 0,042 
0,935 - 2,09 
0,239 - 0,621 

 

0,008 - 0,033 
-0,419 - 0,633 
0,458 - 1,084 

0,011 - 0,023 
-0,351 - 0,185 
0,639 - 0,876 

0,004 - 0,019 
-0,377 - 0,498 
0,334 - 0,828 

0,014 - 0,03 
-0,321 - 0,836 
0,446 - 1,094 

0,006 - 0,017 
-0,638 - 0,763 
0,141 - 0,907 

R2 (%)  75,4 48,4 71 36,5 70,8 53,9 

F 44,04 10,31 67,78 12,08 31,56 14,04 
N 47 37 87 67 43 40 

Taula III. Resultats de la regressió múltiple per a cada pintor. 

b, g1 i g2 són els coeficients de regressió de la grandària, la ciutat i l’estat del mercat, 

respectivament. IC (95%) són els intervals de confiança per α=0,05 dels coeficients de 
regressió. R2: coeficient de determinació (en percentatge). F: F-Snedecor. n: nombre 
d’observacions. *: no estadísticament significatiu, altrament, p<0,05. 
 
 
 
L’anàlisi dels residuals indica que l’ajust del model és correcte per Gimeno, Grau, 

Meifrèn i Mir. En el cas d’Amat, la transformació logarítmica de la variable preu no és 

convenient. Per aquest pintor l’ajust d’un model MgCgbDaP 21 +++=  és 

correcte, i els seus resultats són qualitativament similars: les variables grandària i 

mercat són significatives, la ciutat no; la capacitat explicativa del model és del 77%. El 
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cas d’Urgell és més complex. Aquest autor pintava tot sovint en formats no 

estàndards i escollia teles extremadament apaïsades (per exemple 120x60 cm2), però 

no sempre. Per aquest pintor potser aquesta forma d'expressar la grandària no és la 

més adequada. 

Amb aquests primers resultats es comprova la proposició 1. Concretament, atès que la 

mostra de pintors és de qualitat similar i els quadres de mateix suport i tècnica, però 

de dimensió diferent es contrasta una expressió anàloga a la (11) en la que la dimensió 

es substitueix per la seva mitjana. En particular, s'espera observar que el quocient 

*bDa

a

+
 és més gran pels artistes més antics.  

En la figura 3 es presenta els resultats prenent dues mesures diferents de la dimensió. 

Primer s'agafa el costat llarg (quadrats blancs); clarament, Urgell pren té un quocient 

inferior al esperat. Però, com ja s'ha comentat, Urgell pintava teles molt apaïsades i, 

per tant, aquesta mesura de la grandària pren valors molt elevats. El càlcul es repeteix 

utilitzant el costat curt per expressar les diferències entre dimensions mitjanes dels 

pintors (rodones negres). Amb aquesta nova mesura que corregeix la dimensió dels 

Urgells fruit del format. El quocient per Urgell se situa en el mateix nivell de valors 

que el de Gimeno o Meifrèn, que són, congruentment amb el model, els més elevats. 

Els quocients obtinguts per Mir (valor mig) i Amat (valor baix) també són de la 

magnitud prevista pel model. En canvi, el quocient corresponent a Grau-Sala és, 

contràriament al previst, elevat. Cal dir que aquest pintor és el més diferent. Per un 

cantó, pertany a l'escola francesa, i per l'altre, no és un paisatgista. 
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Figura 3: a/(a+bD*) per a cada una de les regressions múltiples disposats 
proporcionalment a l'any medià de la vida de l'artista. 

 

Finalment, cal dir que, en conjunt, les dades empíriques corroboren la proposició 1. 

Donat un grup de pintors de qualitat similar i per obres de mateixa tècnica i suport, el 

primer terme del segon membre de l'expressió 
bDa

bD

bDa

a
1

+
+

+
=  és més gran com 

més antic sigui un pintor. És a dir que la importància relativa de la dimensió com a 

factor explicatiu del preu disminueix amb el pas del temps.   

D'altra banda, l'anàlisi de les variabilitats explicades per cada regressió ens permet 

exemplificar la proposició 2, que deia que amb el pas del temps la regressió E(lnPtD) 

Pintors situats en l'any que correspon a la meitat de la seva existència

a/
(a
+
D
*)

,96

,94

,92

,90

,88

,86

,84

,82

Mesura dimensió

Costat llarg

Costat curt

Urgell

Mir

Meifren

Grau

Gimeno

Amat

Urgell

Mir

Meifren

Grau

Gimeno

Amat
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quan es controlava pels diferents factors que generen heterogeneïtat en les teles 

esdevenia cada cop menys acurada. Els coeficients de determinació, R2, no són iguals 

i, per tant, la variabilitat dels preus de les teles no explicada ni per la dimensió, ni per 

les variables de control és diferent entre pintors, que és 1-R2, tampoc. Com s'observa a 

la figura 4, la no variabilitat explicada és més elevada per pintors més antics. És a dir 

que dispersió dels preus controlant pels diferents factors que generen heterogeneïtat 

en les peces és menor en pintors generacionalment més pròxims. 

 

Figura 4: R2 de les regressions múltiples disposades proporcionalment a l'any  
que es correspon amb la meitat de la vida de l'artista. 
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L'anàlisi realitzada fins aquí, de caràcter transversal, genera uns resultats que 

suggereixen que el temps transcorregut des de la realització de l'obra pot ser un factor 

rellevant a l'hora d'explicar la variabilitat dels preus. És a dir que la incertesa dels preus 

augmenta amb el temps atès que la variància dels preus no explicada per la regressió és 

major en pintors més antics.  

Quina repercussió té aquest fet sobre el mercat? Bàsicament, el que es posa en 

evidència és que per a un comprador és més arriscat comprar obres antigues atès que 

el preu és més incert. D’altra banda, com més informat estigui un comprador, sigui 

més expert, menys incert és per a ell el valor monetari de l'obra. Si la incertesa sobre el 

valor de l’obra es redueix, la teoria de subhastes prediu que les licitacions són menys 

conservadores i, per tant, és raonable que siguin precisament els compradors més 

informats, els experts, els qui adquireixin, en general, la pintura més antiga. Aquest 

darrer comentari és congruent amb la descripció feta per Keen (1971, p. 51-53) sobre 

els diferents prototipus de compradors que assisteixen a Sotheby’s (Londres). 

 

5 - Conclusions 

Amb el pas del temps la relació entre la dimensió d’una tela i el preu d’una obra es 

dissipa; la grandària és un element cada cop menys explicatiu de les cotitzacions de les 

obres d’art. Les causes del fenomen són dues. La primera és que aquest factor és cada 

cop menys rellevant en comparació a altres característiques de la peça com l’autoria. La 

segona és que els preus semblen tenir cada cop més soroll.  

A partir d’un model utilitzat sovint en la literatura financera, s’ha modelitzat l’evolució 

temporal dels preus dels quadres d’un artista. Aquest model ha permès mostrar el 
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fenomen i les seves causes de forma analítica en les proposicions 1 i 2. La proposició 1 

explica que per un autor de qualitat alta, la major part de la cotització es deu al renom de 

l’autor, contrastada amb el pas dels anys (primera causa de l’atenuació de l'efecte de la 

dimensió sobre la cotització). La proposició 2 indica que el temps també fa que hi hagi més 

soroll, que les observacions estiguin cada cop més disperses al voltant de la recta de 

regressió, amb la qual cosa la dimensió esdevé encara menys explicativa de la cotització.  

Finalment, com s’ha indicat al començament: per a un Velázquez la dimensió és poc 

important.  

Les dues proposicions són exemplificades per l’anàlisi dels preus d’adjudicació de sis 

artistes dels segles XIX i XX de qualitat similar. Per un cantó, es comprova que les 

constants de les rectes de regressió tendeixen a ser  més elevades en pintors més antics 

(proposició 1). Per l’altre, s’observa que la variabilitat no explicada pel model és menor pels 

artistes més recents (proposició 2). 

Globalment, els resultats empírics donen suport a la modelització de les cotitzacions en 

termes de moviments brownians geomètrics. A més, fan pensar que l'enfocament 

hedònic pot ser apropiat a nivell d'índexs de mercat, però, és problemàtic per explicar o 

predir cotitzacions d’autors individuals, car al fer la mitjana entre coeficients que 

difereixen entre autors, fa que es perdi informació rellevant a nivell individual. És 

d’esperar que el coeficient de la dimensió i l’ordenada a l’origen siguin diferents entre 

autors ateses les característiques d’unicitat del treball de l’artista.  


