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Aquest document ha nascut amb la voluntat d’acompanyar-te a un passeig a través del meu procés de creació. Desitjo que el gaudeixis. 

Gener 2015 
Miquel Pescador

Intencions
Vull iniciar agraint-te, amable espectador, que em dediquis una estona del teu valuós temps.



Ja m’he vestit! 
Miquel Pescador 
2014



És una pintura sobre fusta contraxapada de calabó de 3mm de gruix i de dimensions 116,5cm d’alt x 105,5cm d’ample. 
Està executada amb pintura acrílica.

L’obra que et mostro és un retrat.



El model 



Sempre és màgic l’instant en què sento l’impuls de crear una nova imatge. I sempre és a causa d’una emoció que he viscut. 
El model és el meu fill Adai, que en aquell moment tenia sis anys.

El món infantil és màgic i juganer per naturalesa. L’Adai, de vegades, apareixia al menjador de casa completament nu, amb 
només uns calçotets al cap i amb un somriure trapella als ulls. Llavors, deia: ja m’he vestit!.



Miquel Pescador 
2012



M’inspira especialment aquest extracte del text que el pintor manxec Antonio López García va escriure per al llibret introductori 
del film El sol del membrillo, que l’any 1992 Víctor Erice va idear i dirigir sobre el procés de creació de dues imatges que van 

sorgir al voltant d’un petit arbre codonyer que el pintor té al jardí de casa seva. 

Una pintura primer i, finalment, un dibuix.

Hi ha quelcom fonamental per a tots, i és que allò que ens fa pintar és l’emoció.

I aquesta emoció ha de sortir d’una manera o d’altra si el quadre està mínimament aconseguit. És possible que plenament no ho estigui mai, però 
quan un s’apropa a aquell punt que l’ha mogut a pintar, el treball realitzat ja no és inútil. Hi ha en ell una emoció indistinta: és el mateix que estigui 
expressada amb formes figuratives o abstractes, jo no veig cap diferència. (Antonio López García)



Els referents



Sento una intensitat molt especial quan sóc davant d’algun dels magnífics retrats que els pintors primitius flamencs i els alemanys del segle XV i inicis del XVI van crear sobre 
panells de fusta. Hi ha quelcom de prodigiós i màgic en la manera en què aquests artistes van condensar, amb pigments, un bocí de l’ànima de la persona retratada. 

Segurament, gran part del seu èxit és degut a la tècnica pictòrica que van utilitzar. Partien d’un panell de fusta, ben pla, al qual aplicaven moltes capes d’una preparació blanca que 
polien repetides vegades fins aconseguir una base ben llisa i satinada. Un cop construït el dibuix, amb la composició desitjada, l’artista aplicava una primera capa, del color local de 

cada zona barrejat amb pigment blanc de plom, cosa que li aportava opacitat i lluminositat. A partir d’aquest punt, el procés consistia en la subtil superposició de capes primes i 
transparents de pintura a l’oli (veladures) que enriquien enormement els colors.  

El gruix de capes transparents acabaven construint un gruix de matèria oliosa solidificada i essencialment transparent que esdevenia una espècie de “lent”. La llum que 
incideix sobre el quadre és filtrada en travessar la “lent”, es reflecteix a la capa inferior de pintura opaca i retorna a l’ull de l’espectador, novament filtrada en travessar una vegada més la 

“lent”, convertida en autèntica màgia de color.     

Sovint trobo en aquestes pintures la intensitat que vull en les meves.



Retrat d’home amb moneda romana 
Hans Memling
1480 o posterior 
31 x 23,2 cm 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerp 
www.wga.hu

http://www.wga.hu


Retrat d’una jove dona veneciana 
Albert Dürer
1505 
32,5 x 24,5 cm 
Kunsthistorisches Museum, Vienna 
www.wga.hu

http://www.wga.hu


Autoretrat 
Albert Dürer
1500 
67,1 x 48,7 cm 
Alte Pinakothek, Munich 
www.wga.hu

http://www.wga.hu


Retrat d’una jove dama amb un esquirol i un estornell 
Hans Holbein, el jove
1527-28 
54 x 38,7 cm 
National Gallery, London 
www.wga.hu

http://www.wga.hu


Trobo una intensitat similar en algunes imatges creades per fotógrafs contemporanis.



Sèrie de retrats de la meva filla Paula 
Hendrik Kerstens
1995-2009 
www.hendrikkerstens.com

http://www.hendrikkerstens.com


En crear les meves imatges, m’agrada representar el model a escala real o, de vegades, a escala una mica superior. 

Aquesta és una notable diferència respecte les pintures del renaixement nòrdic europeu. La mida reduïda d’aquells retrats és un factor essencial en la creació de la seva intensitat 
expressiva. En pintar una superfície molt més gran, la tècnica es transforma en un procés ple de sorpreses excitants.



Comparació, a la mateixa escala, de les dimensiona de les pintures



Comparació, a la mateixa escala, del model real i de la pintura

Model real

Mida de la imatge



La composició



Després d’anys d’experimentació en la construcció d’imatges a partir de la realitat, vaig trobar en el meravellós llibre del pintor David Hockney, 
Secret knowledge. Rediscovering the Lost Techniques of the Old Masters, la idea per composar-les directament a la realitat tridimensional. 

Hockney construeix una hipòtesi molt interessant a partir de l’observació dels quadres del Renaixement, del Barroc i del segle XIX en què 
planteja la utilització de lents per part dels artistes per projectar sobre la superfície del suport pictòric l’escena que ha creat amb persones,  

objectes i espais reals (tridimensionals).  



Baco 
Caravaggio
1596 
95 x 85 cm 
Galleria degli Uffizi, Florence 
www.wga.hu

Fotogrames del documental Secret Knowledge a la BBC 
David Hockney
2003

http://www.wga.hu


Fragments del film The girl with a pearl earing 
Peter Webber
2003



Dona  jove amb gerra d’aigua 
Johannes Vermeer
1660-62 
45,7x40,6cm 
Metropolitan Museum of Art, New York 
www.wga.hu

Fragments del film The girl with a pearl earing 
Peter Webber
2003

http://www.wga.hu


Aquest mètode em sembla que és molt similar a la manera en què composa un director de cinema. La càmara li serveix de “traductor” de 
l’escena tridimensional sobre una superfície plana que, en el seu cas, és una pantalla.  

La llum esdevé la protagonista en “tenyir” les figures, els objectes i els espais. 



Fotograma del film El artista y la modelo 
Fernando Trueba
2012

Fotograma del documental sobre el rodatge del film El artista y la modelo 
Fernando Trueba
2012 
www.rtve.es

http://www.rtve.es


El gran avantatge d’aquesta manera de treballar és la gran llibertat compositiva que permet. En el meu cas, el traductor de l’espai 
tridimensional al pla és la càmara fotogràfica digital. A través del seu visor, puc calibrar molt afinadament els pesos dels elements, de les 

llums, dels colors,etc.   

I puc fixar les diverses composicions fent fotos de l’escenes creades per poder comparar-les posteriorment i decidir la composició final.



Fotografies preparatòries per a Ja m’he vestit! 
Miquel Pescador 
2014



Fotografia preparatòria per a Ja m’he vestit! 
Miquel Pescador 
2014



El mateix procés el vaig utilitzar per a la creació d’una altra pintura meva: Dona-metria, 
amb la inestimable col·laboració de la model Deya Costa.



Fotogrames de gravacions de les sessions del procés de creació de Dona-metria 
Miquel Pescador 
Model: Deya Costa 
2013



Començo, llavors, el procés de creació de la imatge en si. 
Trio els elements de la realitat que vull a la imatge. Simultàniament, especulo sobre el context en què la desenvoluparé. 

Manipulo les fotografies que he fet fins a construir una maqueta digital de projecte del quadre.



Fotografia frontal per a Dona-metria 
Miquel Pescador 
Model: Deya Costa 
2013

Collage de fotografies frontals fragmentàries per a Dona-metria 
Miquel Pescador 
Model: Deya Costa 
2013



En una fase posterior, projecto la maqueta sobre el suport pictòric. 
Aquest mètode em permet una enorme llibertat creativa perquè puc experimentar directament sobre el què serà materialment el quadre. 

Puc valorar l’escala de la imatge i el seu impacte emocional. Estudio les possibilitats d’ampliar, reduir, fragmentar…



Fotogrames de gravacions de les sessions del procés de creació de Dona-metria 
Miquel Pescador 
Model: Deya Costa 
2013



Per “fixar” la imatge al suport, utilitzo eines de dibuix: en l’obra Dona-metria, va ser el bolígraf; a Ja m’he vestit!, el llapis de grafit 2H. 

El bolígraf té el problema de la seva inestabilitat davant la llum, cosa que obliga a aplicar un vernís amb filtre de protecció als rajos 
ultraviolats. 

El llapis 2h em permet fer línies força subtils, de manera que podré calibrar molt bé el seu impacte a la imatge final.

La imatge projectada no permet fer un “calco” tan precís com el calco dels artistes renaixentistes, ja que el pixelat de la imatge digital 
crea un “difuminat” que fa difícil de determinar-ne els contorns exactament. Per aquest motiu, aquesta fase consisteix en determinar 

punts claus de referència que em permetran construir el dibuix posteriorment, sense la projecció.

Calco i pintura del retrat del Cardenal Nicolo Albergati 
Jan Van Eyck 
1431-32 
www.wga.hu

http://www.wga.hu


Fotogrames de gravacions de les sessions del procés de creació de Dona-metria 
Miquel Pescador 
Model: Deya Costa 
2013



Estat inicial de Dona-metria 
Miquel Pescador 
2013 
200x200cm 
Bolígraf sobre fusta



Superposició digital d’Estat inicial de Dona-metria 
i Dona-metria.Estudi. 
Miquel Pescador 
2015



Dona-metria. Estudi 
Miquel Pescador 
2014 
61x130cm 
Bolígraf i acrílic sobre fusta



Sobre els punts claus de referència que he fixat anteriorment, i ja sense la projecció, construeixo el dibuix el més curosament possible. 
La meva preocupació més important no és la captació de la llum sinó la definició dels volums. Utilitzo el mateix llapis de grafit 2H, fent un 

treball de línies que emfasitzen els volums.





Dibuix ja elaborat de base a Ja m’he vestit! 
Miquel Pescador 
2014 
122x118cm





Un cop creat el dibuix sobre el suport, estudio la composició novament. 

Faig una fotografia del dibuix i la manipulo, retallant-la o ampliant-la, introduint color, llums… 
Faig diverses proves fins a trobar la composició que em satisfà, almenys en aquesta fase.

















La composició que he decidit, la delimito sobre el suport de fusta. 





Encaix amb dibuix ja elaborat de base a 
Ja m’he vestit! 
Miquel Pescador 
2014 
122x118cm. Encaix 116,5x 105,5cm



Aquest procés va ser especialment important en la creació d’un altre retrat meu. 



Procés de creació de  
Papa, que m’he tacat? 
Miquel Pescador 
2013



Papa, que m’he tacat? 
Miquel Pescador 
2013 
80x90cm 
Bolígraf i tinta xinesa sobre 
encàustica sobre fusta



Una imatge és sempre fruit d’una construcció intel·lectual, una abstracció, i no la realitat mateixa. 

Més o menys conscientment, analitzo, en termes geomètrics, la composició que m’agrada. 
Prenc consciència dels elements que tenen més pes visual a la imatge, la manera en què interactuen i condensen l’expressivitat que cerco.  





Ja m’he vestit! 
Miquel Pescador 
2014 
116,5x 105,5cm 
Acrílic sobre fusta



Dona-metria. Estudi 
Miquel Pescador 
2014 
61x130cm 
Bolígraf i acrílic sobre fusta



El suport de fusta



Després d’experimentar amb diversos materials, he trobat en el taulell contraxapat de fusta de calabó de 3mm de gruix, el suport pictòric més adient per 
al meu procés creatiu. 

Una de les possibilitats que m’ofereix i que més m’interessen és que el taulell és una superfície rígida, de manera que puc dibuixar i pintar en ella 
directament. Puc treballar recolzant-la sobre la paret, el terra o una superfície inclinada. 

En canvi, la tela necessita d’un bastidor per rigiditzar-la, cosa que implica decidir les mides del quadre prèviament. Reduir-la es converteix en un problema.

La fusta em permet iniciar un quadre sense massa previsió, de manera “fresca”, i em dóna la gran flexibilitat d’anar corregint i ajustant els límits del 
quadre en base a les necessitats internes de la imatge. És a dir, la imatge troba el seu suport i no és el suport el que condiciona la imatge.  

Sobre la fusta construeixo la geometria que vull i defineixo els límits. Tallar-la és un procés relativament senzill ja que es pot fer fàcilment amb un cutter.





A més, la fusta és orgànica i té dibuixos irregulars a la seva superfície. Crea un ordre que m’estimula, viu i sorprenent. 
En certa mesura, atzarós.

Contràriament, la tela és un producte industrial fet a base de fils entrecreuats que crea un dibuix repetitiu uniforme. Aquest 
ordre monóton subjacent se’m fa massa present i em molesta en el procés creatiu.





L’anatomia



Per a construir figures tridimensionals en un suport bidimensional, necessito entendre la seva lògica estructural. 
Aquest és el motiu pel qual realitzo estudis anatòmics del model. D’aquesta manera puc copsar la seva essència: dibuixar-lo i pintar-lo sintèticament.



Estudis 
anatòmics per 
a Dona-metria 

Miquel 
Pescador 

Model: Deya 
Costa 

2014 

29,7x21cm 
Bolígraf sobre 
paper vegetal 
encolat a 
fotografia 
impresa



Dona-metria. Estudi 
Miquel Pescador 
2014 
61x130cm 
Bolígraf i acrílic sobre fusta



Fotografia preparatòria per a Somio (Aina) 
Miquel Pescador 
2014

Estudi anatòmic per a Somio (Aina) 
Miquel Pescador 
2014 
29,7x21cm 
Bolígraf sobre paper vegetal



Somio (Aina) 
Miquel Pescador 
2014 
75x50cm 
Llapis i tinta xinesa sobre paper



Em resulta imprescindible fer dibuixos en presència directament del model per analitzar la seva estructura volumètrica, en íntima relació amb 
l’anatomia que ja he analitzat. 

L’aspecte exterior del cos humà transmet una curiosa impressió d’unitat i d’harmonia simple que articula una extraordinària complexitat. 
L’objectiu és copsar-les alhora: senzillesa i complexitat.



Estudi del natural per a Ja m’he vestit! 
Miquel Pescador 
2014 
21x13,8cm 
Bolígraf sobre paper de color



El dibuix com a capa subjacent de la pintura



Les darreres tècniques de restauració ens han permés veure els dibuixos subjacents a les pintures dels primitius flamencs i dels alemanys dels segle XV i 
d’inicis del XVI. 

 Sense dubte, el dibuix forma part de l’obra final i juga un paper importantíssim en la seva intensa expressivitat.

El dibuix subjacent, a més d’organitzar la composició, els permetia construir millor la sensació de volum i de profunditat.  

Les capes de pintura transparent (veladures) que es disposaven a sobre successivament, es convertien en un filtre que semiocultava les línies del dibuix, 
de manera que permetien reconèixer part del procés pictòric.



Imatge del llibre El trazo oculto 
(Consultar la Bibliografia)

Adam i Eva 
Albrecht Dürer
1507 
209x81cm  
Oli sobre fusta 
Museo del Prado, Madrid 
www.wga.hu

http://www.wga.hu


Imatge del llibre El trazo oculto 
(Consultar la Bibliografia)



Crist entre la Verge Maria i Sant Joan Baptista 
Mabuse
1525-30 
122x133cm 
Oli sobre paper encolat sobre fusta 
Museo del Prado, Madrid 
www.wga.hu

http://www.wga.hu


Imatges del llibre El trazo oculto 
(Consultar la Bibliografia)



Crist entre els Doctors 
Albrecht Dürer
1506 
65x80cm 
Oli sobre fusta 
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid 
www.wga.hu

http://www.wga.hu


Detall de Crist entre els Doctors 
Albrecht Dürer
1506 
65x80cm 
Oli sobre fusta 
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid 
www.wga.hu

http://www.wga.hu




En el procés de dibuix, utilitzo gran quantitat de signes gràfics, realitzats amb grafit majoritàriament: línies i taques. 
Per fer aquest retrat, vaig utilitzar un llapis de grafit 2H perquè no volia marques massa fortes en la capa subjacent i que prenguessin excessiu protagonisme a la pintura.

Faig línies seguint les corbes volumètriques del model, a la manera dels dibuixos de Dürer.  

En el procés, les capes de pintura acrílica transparents, semitransparents i opaques, van semicobrint el dibuix, creant un conjunt unitari.



Dibuix ja elaborat de base a Ja m’he vestit! 
Miquel Pescador 
2014 
122x118cm







La construcció de la llum



Començo, ara, el procés pròpiament pictòric. 

Abans de començar a pintar, fixo el dibuix amb fixador de carbonet pulveritzat. Un cop sec, l’acabo de fixar aplicant una capa de mèdium acrílic brillant només a 
l’àrea del dibuix. Ho faig amb una brotxa plana de pèl suau. 

Un cop seca la nova capa, aplico, amb brotxa ampla de pèl semidur, una capa de gel acrílic extraheavy mat. Quan seca, és completament transparent. D’aquesta 
manera aconsegueixo fixar definitivament el dibuix i tenir una capa de preparació del suport. 

La capa de preparació té la funció de saturar una mica el poro de la fusta. Així, el suport no absorbirà immediatament la pintura acrílica que aniré aplicant en 
properes capes i disposaré de més temps per a fusionar, repartir, etc. 

Deixo secar la capa 24 hores perquè endureixi bé. Llavors, l’alliso amb una polidora elèctrica fins a aconseguir una superfície suau i sense protuberàncies.

Durant tot el procés pictòric, utilitzaré aigua destil·lada per diluir una mica els diferents mèdiums i gels. Això elimina al màxim l’aparició de paràsits a la pintura 
i garantir la seva conservació. 





Seguidament, faig una capa de color al fons, per tenir una bona referència de les àrees més fosques de la imatge. Aquesta capa és força opaca i està realitzada 
amb pintura acrílica de color blau ultramar barrejada amb pintura blanca de titani, la qual aporta opacitat i lluminositat.

Per fer aquesta capa, utilitzo pinzells amples i plans de pèl natural molt suau, La pintura la barrejo amb mèdium Liquitex retardador i brillant rebaixat al 50% amb 
aigua destil·lada. Préviament, pulveritzo aigua destil·lada sobre la superfície a pintar. Aquesta pot estar en posició vertical o horitzontal. En posició vertical, l’aigua 

regalima, però la podem anar acompanyant amb la brotxa o un drap nets. 

Aplico la pintura amb la brotxa en pinzellades generoses que flueixen i es fusionen fàcilment gràcies a la humitat del suport. 





Sobre el dibuix ja fixat i el fons fosc com a referència, inicio la construcció del volum mitjançant les gradacions que la llum crea en el model.
Per a mi, és un procés molt poètic ja que el concebeixo com un anar aportant llum al quadre. 

Per aconseguir-ho, faig capes primes de pintura acrílica de color blanc de titani rutilo, diluïda amb mèdium retardador brillant Liquitex, rebaixat al 50% amb aigua destil·lada.  

M’agrada treballar amb pinzells de pèl natural de marta siberiana de la marca Da Vinci i en forma de llengua de gat. La suavitat del pèl i la forma arrodonida de la punta 
permeten fusionar molt bé els diversos matisos entre si. 

Bàsicament, el procés consisteix en aprofitar el color càlid de la fusta del suport com a to mig en l’escala de llum. A partir d’ell, jugant amb el grau d’opacitat i de 
transparència de les diverses pinzellades de pintura, aconsegueixo una major o menor sensació lluminosa. 

A major presència de blanc, major llum.
A major fusió de blanc i fusta, la impressió és de llum més matisada, fins arribar a la penombra que seria la fusta sense cobrir.

Aquest procés el repeteixo en diverses sessions, sempre deixant que la capa anterior estigui completament seca. La superposició de capes sobre la fusta acaben configurant 
un tot amb una potent presència corpòria.



Aquest mètode de treball està inspirat en les tècniques pictòriques de Ticià i d’altres pintors venecians del segle XVI, així com en les dels barrocs Rubens i Rembrandt. 
Aquests artistes jugaven amb el gruix de pintura a l’oli de color blanc de plom sobre fons de color neutre per anar introduint gradualment la llum al volum. 

Paral·lelament, m’ha ajudat molt conèixer el procés pictòric del meu admirat pintor Josep Santilari. L’any 2013, el director i escriptor David Trueba ha estrenat un film sobre el 
procés creatiu d’una pintura de Santilari: El cuadro. 

En ell, l’artista construeix el volum de la figura a base de capes de diferents graus d’opacitat amb pintura a l’oli. La diferència respecte a la meva manera de treballar consisteix 
en que Santilari fabrica el to de gris adient a cada zona del volum segons la il·luminació. Jo intento aconseguir el grau de llum només pel grau de fusió del blanc i el to subjacent 

de la fusta.



























La construcció del color



Sobre la figura sòlidament construïda amb la llum, començo a treballar el color. 

El color és, probablement, l’element visual més potent que els pintors tenim per a comunicar-nos emocionalment amb l’espectador. I és un llenguatge en si mateix. 
Una de les claus és la interacció entre els colors de les diferents àrees de la imatge. Com es potencien mutuament creant un conjunt expressiu. 

En aquest sentit, la decisió més important va ser treballar amb la potència del contrast entre els colors complementaris: el blau violaci del fons i els tons ataronjats de la carn. La 
intensitat cromàtica del fons “tenyeix” amb el seu color complementari, l’ataronjat, la figura, cosa que s’adiu perfectament amb el to càlid de la fusta. 

  





En la fase del color utilitzo bàsicament la tècnica de la veladura. En començar aquest passeig, he explicat en què consistia i perquè la utilitzaven els pintors del segle XV.  

Novament, les tècniques de Ticià, Rubens i Rembrandt, així com la de Josep Santilari, em van servir d’inspiració. En concret aquest darrer, utilitza les veladures (capes 
transparents de color) sobre la crisàlida del volum, com ell l’anomena, per anar aconseguint un color profund i ple de matisos.

En tot el procés, aconsegueixo els diversos matisos amb la barreja de quatre colors acrílics bàsicament: ocre daurat, vermell de cadmi mig, blau ultramar i blanc de titani 
rutilo. I també utilitzo els mateixos pinzells i mèdiums que he utilitzat a la fase de la llum.

Les primeres capes serveixen per anar entonant les temperatures de color de les diverses zones de la figura i del barret. 

Parteixo de la referència del to càlid de la fusta i dels diversos graus de blanc que he anat incorporant abans. Aquesta dóna una certa coherència cromàtica al conjunt. Tendeixo 
a fer capes semiopaques per no perdre-la totalment i anar construint a poc a poc el color. Per tenir el grau de transparència desitjat, barrejo els colors amb una mica de blanc 

i els dilueixo amb el mèdium rebaixat amb aigua. La suau transparència de la pintura es fusiona òpticament amb la base. 

El joc consisteix a anar tensionant progressivament els diversos matisos cap a les tonalitats cromàtiques desitjades.







Com a referent, treballo amb la fotografia preparatòria impresa que vaig fer del model. Les barreges que vaig fent a la paleta les vaig contrastant amb els colors que veig a 
la foto. Pinto una petita mostra del color fabricat sobre un paper. Aquest el poso sobre la foto, al costat del color imprès, i els comparo. Ajusto la barreja fins aconseguir el matís 

que m’interessa.

Naturalment, la foto és una guia molt útil. Però el que m’interessa és l’harmonia cromàtica del quadre que vaig valorant contínuament. 
En diversos moments, contrasto amb el model en directe.

Contínuament miro el quadre reflectit en un mirall. És una tècnica senzilla per tenir una visió plana del quadre i en una posició diferent a la normal. Així puc valorar millor si hi 
ha algun efecte discordant o si el conjunt funciona correctament. 





A la creació de l’escena vaig utilitzar dos tipus de llum. 

Per una banda, la llum solar que prové de l’esquerra del quadre. És, per naturalesa, una llum essencialment freda que genera tons rosats sobre la pell humana. 

Per altra banda, la llum artificial que vaig obtenir amb uns focus de fotògraf projectant la seva llum sobre planxes de porexpan blancs que van fer de difusors. D’aquesta 
manera, la llum arribava suavitzada al model i des de la dreta. La seva funció era la de restar contundència a les ombres profundes que la llum solar produïa en el model 

convertint-les en unes llums en penombra. Alhora, els aportava una certa calidesa. Els colors van anar oscilant dels grisos verdosos als grisos violacis. 

El barret el vaig pintar íntegrament amb blau ultramar i blanc de titani, sense incorporar cap altre pigment. 

La unitat del conjunt de figura i fons, a més del contrast dels colors complementaris, l’aconsegueixo gràcies a la incorporació del blau ultramar en totes les barreges dels 
colors de pell i de barret. D’aquesta manera, tant figura com fons comparteixen un element que els unifica. De fet, en certa mesura, la figura es pot entendre com a 

“contaminació” de la fusta pel fons blau. 

















Una interpretació personal



La realitat en si és molt complexa. Malgrat se’ns presenta tota alhora en el nostre camp de visió, la manera en què la percebem és, necessàriament, parcial. El nostre cervell 
percep, o és conscient de les seves percepcions, a mesura que va entenent i reconeixent els diversos fragments del món exterior. 

La percepció d’una imatge també és un procés molt complex i també està sotmès a que l’ull i el cervell de l’espectador la vagin recorreguent en múltiples direccions fins a 
assolir una imatge mental sintètica d’aquesta que pugui comprendre. 

Des del Renaixement, la tradició pictòrica occidental ha explorat la representació del món tridimensional. L’origen d’aquesta actitud és possible que tingui a veure amb 
l’espiritualitat urbana dels ordes mendicants de la baixa edat mitjana, franciscans i dominics, que cercava acostar les creences religioses a la realitat concreta de la gent. 

Segons E. H. Gombrich, representar amb imatges les històries de la Bíblia, amb persones i escenaris que “semblaven” reals, era una bona manera d’aconseguir que els 
habitants de les ciutats s’identifiquessin amb els protagonistes i amb la seva espiritualitat. 

Els artistes que les van crear aviat es van adonar de la gran dificultat de la tasca d’aconseguir que aquestes imatges tinguessin una lectura clara. L’espectador s’entretenia 
més en la identificació dels personatges, de l’acció representada i dels entorns en què aquesta es desenvolupava, que en el significat profund que pretenia transmetre. 

Aquest fet és especialment evident avui dia. L’espectador contemporani ha acabat essent aliè, en gran mesura, als antics codis iconogràfics cristians, cosa que li impedeix fer 
una interpretació significativa de les escenes representades en aquestes pintures. I el mateix succeeix amb les de temàtiques mitològiques i al·legòriques. 

Només una composició visual molt intencionada aconseguia ser suficientment sintètica per ser eficaç en la comunicació.      



Baco i Ariadna 
Ticià
1520-22 
175x190cm. Oli sobre tela 
National Gallery, London



Al món actual, els codis de comunicació han canviat molt des del segle XV. Però no els temes sobre els quals els artistes volem parlar, ja que sempre han estat, són i seran al 
voltant de l’home en si. 

Sento una profunda atracció envers la corporeïtat del món. Em transmet una intensitat vital que em sembla veritat. I és aquesta emoció la que m’impulsa a crear les meves imatges. 

Amb el temps, he pres consciència que necessito aillar els elements que m’han emocionat respecte la resta de la realitat, perquè, d’aquesta manera, aconsegueixen 
“respirar”, tenir el seu espai propi en què mostrar-se lliurement. És un impuls similar al que segueix el músic en intercalar silencis per valorar determinat acord, o l’arquitecte en 

distanciar el nou edifici respecte d’un entorn distorsionador.

No il·lustro històries concretes. Les meves imatges són generades a partir de la meva experiència vital. El missatge que vull transmetre el sento amb molta precisió, fruit de 
l’emoció, però no és quelcom completament definible racionalment. La pintura i el dibuix són vehicles que em permeten canalitzar aquestes vivències i traduir-les en imatges. 

La meva esperança és que la seva màgia aconsegueixi que també esdevinguin una mica veritat per a l’espectador.



Papa, que m’he tacat? 
Miquel Pescador 
2013 
80x90cm 
Bolígraf i tinta xinesa sobre 
encàustica sobre fusta



A les darreres obres, he estat experimentant amb el grau d’abstracció de l’entorn en què situo els elements que represento, amb l’objectiu d’aconseguir l’espai que 
jo sento que necessiten. Trobo una gran expressivitat en el contrast entre una representació corpòria d’un cos humà o d’una fruita i un fons pràcticament abstracte, 

sense referències. La vista, ràpidament se centra en la figura, però la intensitat cromàtica del fons l’interpel·la i estableix un diàleg molt intens. 

És un recurs visual de llarga tradició en la història de les imatges, no només de la cultura occidental. Segurament perquè té l’enorme virtut de transportar l’espectador a 
un estat de marcada espiritualitat. 

(…) Crec més en les obres d’art que en la història de l’art. La tècnica i la ciència progressen, les obres d’art no, són fruits de l’esperit. 

Des d’Altamira fins a la Xina, a través dels segles i dels conflictes, les obres d’art sorgeixen com a productes d’un afany de transcendència i, més 
enllà de les misèries, ens afecten ara i sempre. (Miquel Barceló)



Deesis 
Andrei Rublev
1410s 
158x106cm. Tremp d’ou sobre fusta 
State Tretyakov Gallery, Moscow



Retrat d’una jove dama amb un esquirol i un estornell 
Hans Holbein, el jove
1527-28 
54 x 38,7 cm 
National Gallery, London 
www.wga.hu

http://www.wga.hu




Els artistes més útils, avui, són els subjectius de veritat, aquells que depuren i arriben a allò essencial (que és veritat): aconsegueixen, en 
potència, una forma que sintetitza la seva manera de mirar (sensibilitat pròpia). Per això, l’art és una forma d’accés al coneixement. (Eulàlia Bosch)

Epíleg
Hem arribat al final del nostre passeig. Per a mi, ha estat un enorme plaer poder-te acompanyar. 

Només em resta tornar a agrair-te la teva paciència. He intentat explicar-me de la manera més clara i 
senzilla que he sabut, i amb la intensitat emotiva que sincerament he sentit.

Vull finalitzar amb una cita extreta d’una conferència que la filòsofa Eulàlia Bosch va realitzar l’any 
2010 i que m’acompanya des d’aquell moment.



Bosch, Eulàlia 
Conferència Percepció artística i curiositat científica 
XX Jornades d’Educació visual i plàstica. Barcelona. 2010

Trueba, David 
El cuadro 
2013

Hockney, David 
Secret knowledge. Rediscovering the lost techniques of the old masters 
Viking Studio. 2001
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Totes les imatges utilitzades en aquest document, excepte aquelles en què 
he mencionat la font, provenen de la xarxa lliure d’Internet. 

Les imatges dels meus dibuixos i de les meves pintures són fotografies 
fetes per mi.
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