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El pintor valencià Rafael Armengol (Benimodo, 1940), al llarg de la 
seua dilatada trajectòria, ha desenvolupat un llenguatge propi, molt 
característic, un encuny pictòric que el representa. Fa cinquanta anys, 
quan va iniciar la seua investigació artística sobre la naturalesa del 
color, va fi xar les bases de la seua recerca pictòrica, que es podrien 
resumir en tres punts bàsics: la investigació al voltant de com la 
imatge és reproduïda als distints sistemes mecànics dels mitjans 
de comunicació; la contraposició a aquests elements contextuals 
d’imatges de la iconografi a clàssica (extretes de l’obra de pintors 
com Botticelli, Mantegna, Ghirlandaio, Van der Weyden i Giorgione, 
entre altres), per tal de provocar l’atenció i incrementar-ne la càrrega 
expressiva; i, fi nalment, l’anàlisi de la naturalesa dels colors purs; això 
és, aquells que s’originen quan la llum blanca travessa un prisma i 
dóna lloc a tota la gamma cromàtica de l’arc iris.

D’aquesta manera, treballant el color, Armengol ha donat eixida 
a la seua preocupació per crear una obra vinculada al seu temps i 

alhora mantenir un diàleg permanent amb la pintura clàssica, amb 
una relectura des de l’òptica actual. Tot això ha fet que els seus 
treballs tinguen una dimensió especial, no sols per la sorprenent i 
original manera de plasmar-los, sinó també pel contingut metafòric, 
suggeridor, que provoca l’espectador.

En aquesta exposició es presenta la darrera sèrie d’Armengol, dedicada 
al pintor barroc Giambattista Tiepolo. En aquest treball, seguint el seu 
estudi de les grans fi gures de l’art, Armengol juga de manera especial 
amb les parelles, com ara Rinaldo i Armida, o Apol·lo i Dafne, i les 
sotmet a la seua peculiar investigació pictòrica. Així, la mostra es 
clou amb quadres de gran format i espectacularitat, on es condensen 
brillantment cinquanta anys de quefer i investigació artística.
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