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CINEMA

Recuperat un documental de
Hitchcock sobre l’Holocaust

Que existia aquest documental
–titulat provisionalment Memory of
the Camp– no era un secret. Es van
descobrir els rotlles en una llauna ro-
vellada al museu a mitjan dels anys
80 i se’n va emetre una versió incom-
pleta i de mala qualitat el 1984 a la
Berlinale i el 1985 als Estats Units.
Ara se’n projectarà la còpia original.

Va ser el productor Sidney Berns-
tein, amic de Hitchcock, qui el va
convèncer per elaborar un docu-
mental sobre la tragèdia dels camps
i el seu alliberament. Qui havia rodat
les imatges eren les subdivisions de
fotografia i cinema de l’exèrcit brità-
nic i soviètic, i estan cridades a ser
polèmiques per la seva cruesa asèp-

L.S.

BARCELONA. Alfred Hitchcock va
participar en l’edició d’un docu-
mental sobre els camps d’extermini
nazis. El cineasta va quedar profun-
dament commocionat. Tant, que
fins i tot l’exèrcit britànic bromeja-
va sobre el fet que el mestre de les
pel·lícules de terror no suportés
l’horror real i veritable, i necessités
setmanes per refer-se de l’impacte.
Ahir el diari anglès The Independent
revelava que la pel·lícula que va di-
rigir el cineasta veurà la llum a finals
d’any en una còpia que ha restaurat
minuciosament el Museu Imperial
de la Guerra britànic.

tica. En el fons, la intenció de l’encàr-
rec no era cinèfil sinó polític. Segons
diu al diari anglès l’investigador del
museu Toby Haggith, “un cop van
descobrir els camps, els nord-ameri-
cans i els britànics volien emetre la
pel·lícula molt ràpid perquè el poble
alemany acceptés la seva responsa-
bilitat en aquelles atrocitats”. El do-
cumental, però, sembla que va trigar
massa a fer-se i a finals del 1945 ja no
convenia fer sang si es volia contribu-
ir a la reconstrucció de l’Alemanya
aliada. Tot i això, asseguren que a
més de morts també hi ha imatges de
reconstrucció, com “presoners amb
les seves primeres dutxes”. El dubte
essencial és quina va ser la participa-
ció exacta de Hitchcock en el docu-
mental, si en va ser director únic o un
assessor més. La cinta s’estrenarà,
juntament amb un altre documental,
a principis del 2015, quan farà 70
anys de l’alliberament.e

El director Alfred Hitchcock durant el rodatge d’Els
ocells el 1963 a Bodega Bay. EFE

ART

Perico Pastor: l’art sacre d’un artista ateu

Perico Pastor va fer dues pintures
de tema bíblic per encàrrec del rec-
tor de la basílica dels Sants Just i
Pastor. La Fundació Vila Casas,
que les ha donades al temple, les
exposa fins divendres.

sies de Barcelona, a banda de les
obres de la Sagrada Família. Les du-
es obres estan realitzades sobre pa-
per, el mitjà tradicional de Pastor,
i després enganxades damunt la te-
la. Només a La multiplicació dels
pans i els peixos Pastor va sortir de
la rutina i va pintar part de l’obra da-
munt la tela, a més de pintar en ver-
tical per primera vegada. El paper
amb què va fer aquesta obra és de
molta qualitat, un paper japonès ex-
quisit que va comprar fa 15 anys i
que no havia gosat utilitzar.

Estampetes i obres monumentals
Les dues pintures representen les
visions de l’eucaristia en l’Antic i el
Nou Testament. “El que més m’in-
teressa del mannà és que podia te-
nir el gust que volguessis, i que no es

podia emmagatzemar”, explicava
ahir l’artista sobre la seva obra, una
gran tela “panoràmica” on va resol-
dre el poble d’Israel amb un gest
“cal·ligràfic”.

A diferència del caràcter més
“abstracte i gestual” d’aquesta pin-
tura, La multiplicació dels pans i els
peixos és més pròxima a l’artista,
que va afirmar que li recorda a les
estampetes “que els capellans sem-
pre portaven a la butxaca quan era
nen”. “Interpreto aquesta paràbo-
la com un acte de solidaritat i fra-
ternitat en què una cistella de pans
i peixos es pot convertir en aliment
per a moltes persones”, explicava
ahir l’artista. Va utilitzar la versió
dels pans i els peixos de l’Evangeli
segons sant Joan perquè la troba
més “descriptiva i precisa” i també

el va captivar el fet que sigui un nen
qui ofereix a Jesús les cistelles dels
pans i els peixos. Pastor va dir que
havia descartat representar el Sant
Sopar com a imatge de l’eucaristia
al Nou Testament perquè la potèn-
cia que té no la fa gaire apta per
compartir espai amb una altra obra
de tema religiós. Finalment va con-
cloure que els temes bíblics són una
font “inesgotable”.

A més de la breu exposició
d’aquestes pintures, juntament
amb una desena d’esbossos, Perico
Pastor té en cartell una altra mostra
a la galeria Trama, Déjà vu, la quar-
ta de l’artista a la sala. Fins al dia 20
la galeria exposa una norantena
d’obres de petit format recents de
temes marins i urbans, retrats i, so-
bretot, nus femenins.e

ANTONI RIBAS TUR

BARCELONA. L’artista Perico Pastor
bromejava ahir sobre com tots els
mitjans es van fer ressò del seu ate-
isme quan fa set anys va il·lustrar
una edició de la Bíblia catalana in-
terconfessional per a Enciclopèdia
Catalana. Tot i no creure en l’exis-
tència de Déu, Pastor es va entusias-
mar amb aquell projecte i ara s’ha
tornat a endinsar en l’art sacre. Per
encàrrec d’Armand Puig, rector de
la basílica dels Sants Just i Pastor,
editor de la Bíblia interconfessional
i bon amic del mateix artista des
d’aleshores, Pastor ha realitzat du-
es pintures de tema bíblic, La caigu-
da del mannà i La multiplicació dels
pans i els peixos, que es col·locaran a
finals d’any a la capella de l’Eucaris-
tia i els Nous Màrtirs del temple.
Mentrestant, es poden veure només
fins demà a l’Espai Volart 2 de la
Fundació Vila Casas, que les ha do-
nat a la basílica.

Amb aquestes dues obres, Pastor
ha tornat a jugar fort. A part de fer
més il·lustracions de les previstes
per a la Bíblia, pels volts d’un miler,
les dimensions de les teles (2,5 i 2,6
metres) superaven els formats amb
què treballa habitualment i van
“col·lapsar” el seu taller des del juny
passat fins al desembre, recordava
ahir. Les dues obres se sumaran al
vidre gravat a l’àcid amb raïm, espi-
gues de blat i branques d’olivera que
va instal·lar com a tancament a la
capella. La intervenció de Pastor,
que va presentar un projecte al bis-
bat de Lleida per fer diversos vitralls
a la Seu Vella –intervenció que es-
tà en suspens–, representa l’entra-
da de l’art contemporani a les esglé-

El pintor presenta a la Fundació Vila Casas dues obres per a la basílica dels Sants Just i Pastor

Exposicions
A més de la
mostra a la
Vila Casas,
Perico en té
una altra a la
galeria Trama
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Pastor entre les obres

La multiplicació dels pans i els
peixos i La caiguda del mannà a

l’Espai Volart. TONI ALBIR / EFE
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