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A partir d’un encàrrec, es desencadena un camí que es desenvolupa en forma d’èlix, 
amb continues interrelacions entre les diverses investigacions i la creació.



L’essencial en aquest camí és l’actitud: no és suficient amb llegir; cal 
experimentar per entendre realment.

Només així podem assolir un coneixement profundament interioritzat que 
ens permeti crear com si allò fos un acte natural, fàcil, fluït.



L’encàrrec

L’encàrrec és, 
sovint, l’impuls 
que esdevindrà 
el motor 
emocional de tot 
el procés.

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)
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Veure en directe els referents. 
Conèixer



Referents

Entendre els referents
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BELLESA EN EL 

SILENCI
SIMPLICITAT

La realitat és molt complexa i no la puc percebre tota alhora.
Per veure la seva bellesa, necessito aillar-la i fer silenci per escoltar-la.





Patates 
Miquel Pescador 
2011
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Un retrat intenta copsar l’ànima del representat.

L’artista només té les eines del llenguatge visual. No disposa del so, del tacte, 
de l’olfacte, del gust… Però intenta transmetre l’essència de la persona 
representada, el seu món interior, a través de la seva apariència exterior.

I no oblidem que l’artista interpreta, a través del seu propi món interior, la 
vivència que té de l’altra persona. És a dir, també, ineludiblement, projecta la 
seva pròpia sensibilitat sobre la imatge.

La clau és, doncs, la tria dels elements visuals (la composició, el color, la 
creació d’espai…) en una direcció expressiva concreta que sigui capaç de 
transmetre la seva vivència del real.
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Entendre la lògica estructural dels volums orgànics que veiem 
exteriorment i que els dota d’unitat i d’harmonia.

L’estructura 
anatòmica del 
representat



Cal experimentar en l’espai real tridimensional per entendre.

L’estructura 
anatòmica del 
representat



I, si entenem la forma, la podem dibuixar.

L’estructura 
anatòmica del 
representat
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Materials i 
tècniques

Per expressar amb unes eines materials, cal conèixer allò que 
pots fer amb elles: entendre i experimentar la seva naturalesa.



Per expressar amb unes eines materials, cal conèixer allò que 
pots fer amb elles: entendre i experimentar la seva naturalesa.

Materials i 
tècniques

L’aigua és fluïda i s’evapora ràpidament. Les tècniques aquoses són subtils 
per naturalesa (aquarel·la, gouache, tinta, aiguada…)

L’oli és greix i també fluït, però és viscós. Les tècniques greixoses tenen més 
presència matèrica per naturalesa (pintura a l’oli, encàustica, cera, tremp 
d’ou…). Inclús en subtils vels (veladura), el gruix de la pel.lícula d’oli crea un 
filtre transparent i matèric alhora.

L’absència de líquid és l’essència del dibuix i aporta una atmosfera molt 
àmplia: des de la màxima precisió d’un llapis afilat a l’efecte vaporós del 
carbonet i del pastel. Però mai és fluït. És sec.

La resina acrílica és fluïda i viscosa alhora. La seva naturalesa permet crear les 
atmosferes subtils de les tècniques aquoses i també les matèriques com les de 
l’oli perquè també és resinosa.



Materials i 
tècniques

I conèixer com els han utilitzat els artistes al llarg de la història és essencial per 
entendre perquè són com són els referents que ens interessen.



Materials i 
tècniques

Cerco la intensitat que trobo quan contemplo els retrats dels primitius 
flamencs i dels pintors del renaixement alemany del segle XV.

La seva tècnica es basava en la superposició de capes de pintura cada cop 
més transparents, partint d’una base del color local barrejat amb blanc, cosa 
que li donava opacitat i lluminositat.

D’aquesta manera, la llum que incideix en el quadre, travessa el gruix de capes 
transparents, rebota en la capa inferior opaca i retorna a l’ull de l’espectador 
travessant novament les capes transparents. En aquest camí, la llum ha quedat 
filtrada i matisada d’una manera molt similar a com veiem el color volúmic de 
l’aigua d’una piscina.



Materials i 
tècniques

Cerco la intensitat que trobo quan contemplo els retrats dels primitius 
flamencs i dels pintors del renaixement alemany del segle XV.

Les darreres tècniques de restauració ens han permés veure els dibuixos subjacents en aquestes 
pintures. Sens dubte, el dibuix forma part de l’obra final i juga un paper importantíssim en la seva 
intensa expressivitat.
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Christ among the Doctors 
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A imatge de les seves tècniques, el meu procés pictòric parteix de la creació 
del dibuix directament sobre el suport, que sempre serà present i que s’anirà 
semicobrint gradualment amb capes de pintura fins arribar al resultat final.
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El llenguatge visual té una sintaxi estructural que es basa en el nostre procés 
de percepció. Les formes ens “parlen” perquè, segons la seva dimensió, 
posició, etc, ens “emocionen” de maneres diferents.

LLenguatge 
compositiu, de 
les formes i del 
ritme

El més curiós és que les formes ens “parlen” de maneres molt similars a tots nosaltres. La base biològica 
de la percepció és comuna.
Sí “veiem” diferent cadascun de nosaltres ja que, en realitat, veiem allò que coneixem. Per això, la cultura 
visual de cada espectador converteix la mateix imatge en moltes imatges diferents.









En el meu cas, composo com un director de cinema.

LLenguatge 
compositiu, de 
les formes i del 
ritme

Situo els personatges en un escenari, calibrant els pesos, els colors, les llums…







I fixo l’escena 
amb una 
càmara 
fotogràfica



Un cop fotografiada “l’escena”, aprofitant els nous mitjans tecnològics, 
projecto la imatge sobre el suport de fusta en què m’agrada treballar.

LLenguatge 
compositiu, de 
les formes i del 
ritme

La projecció em permet “experimentar”, directament sobre el suport pla i a la dimensió que m’interessa, 
la idea original.
Puc ampliar-la d’escala o reduir-la; afegir elements, parts, o suprimir-ne.

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.





LLenguatge 
compositiu, de 
les formes i del 
ritme

Trio un suport de fusta que no té encara les dimensions definitives. D’aquesta manera em sento 
amb la llibertat creativa necessària per anar definint la composició al llarg del procés.

Ja he acceptat que no puc predissenyar completament la imatge. Aquesta “creix” orgànicament a partir 
de l’impuls inicial; es transforma, pren noves dimensions, i cal saber acompanyar-la.

La fusta és rígida. S’aguanta sola. La puc retallar i ampliar fàcilment. 
La tela necessita un bastidor per rigiditzar-la. Però això mateix la fa difícil de retallar o ampliar.

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

La tela, en canvi, és un producte industrial fet a base de fils entrecreuats que crea un dibuix repetitiu 
uniforme. Aquest ordre monóton subjacent em destorba.









LLenguatge 
compositiu, de 
les formes i del 
ritme

Un cop creat el dibuix, estudio la composició: faig proves digitalment.
Faig una fotografia del dibuix sobre la fusta i el manipulo, retallant-lo o ampliant-lo, introduint color, 
llums… Faig diverses proves fins trobar la composició que em satisfà inicialment. 
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La llum és un dels elements més expressius en una imatge. Aporta emoció.
En la construcció de l’escena, utilitzo llum solar, que crea un fort clarobscur, i la suavitzo amb focus de 
llum artificial projectats contra difusors.

L’expressivitat 
de la 
il·luminació







La llum, a més, és una magnífica eina per crear la sensació de corporeïtat.
Sobre el quadre, la llum la construeixo gradualment a base d’anar fent capes de pintura acrílica de color 
blanc de titani rutilo, una mica diluïda amb mèdium retardador Liquitex brillant rebaixat amb aigua 
destil·lada al 50%.

Aquest mèdium, si l’utilitzo sense rebaixar, em permet el temps suficient, abans la pintura no seca, per fer 
gradacions i anar fusionant les diverses intensitats de llum.

Per a mi, és essencial utilitzar pinzells de pèl de marta Da Vinci en forma de llengua de gat. Són prou 
suaus com per no deixar rastre dels pèls i suavitzar la pintura com vull.

L’expressivitat 
de la 
il·luminació
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El color és, probablement, l’element més potent al servei de l’artista per crear 
una atmosfera concreta.

I té una lògica interna que ve donada per la manera en què el percebem. Si el artista la coneix, la posa al 
servei de la seva sensibilitat.

LLenguatge i 
interacció del 
color











La construcció del color és una tasca apassionant i delicada.
El fons el construeixo partint d’una capa força opaca de pintura acrílica de color blau ultramar barrejat 
amb una mica de blanc de titani rutilo, que el fa més cobrent i lluminós.

Amb diverses capes tranparents (veladures), sempre treballant sobre la capa inferior seca, vaig construint 
el to blau que vull amb la intensitat de color graduada d’esquerra a dreta. D’aquesta manera 
aconsegueixo una subtil sensació de profunditat, alhora que converteix el fons en un entorn abstracte.

LLenguatge i 
interacció del 
color

La figura i el barret també els treballo amb superposició de capes de pintura acrílica. Aquesta vegada, 
però, jugo amb la transparència i l’opacitat de cadascuna d’elles per aconseguir la gradació i la intensitat 
cromàtica que cerco.  
Bàsicament, utilitzo els colors de pintura acrílica: ocre daurat, vermell de cadmi mig i blau ultramar. En les 
zones il·luminades és imprescindible barrejar-los amb variables quantitats de blanc de titani.
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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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