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ACN Barcelona.-El Museu Can Framis de la Fundació Vila Casas exhibeix des
d’aquest dilluns i durant tres dies els 90 originals que van inspirar el llibre de Perico
Pastor ‘El Poblenou torna a ser nou. Quadern de Viatge’. Les il·lustracions
constitueixen una guia personal de l’artista pel barri on va instal·lar el seu taller fa
més de quinze anys. Amb el seu estil viu i colorista Pastor dibuixa una crònica de la
transformació que ha viscut el Poblenou, on es desprèn la seva relació amb el lloc i
una determinada mirada sobre aquests canvis. “Això estava deixat de la mà de Déu,
i poc a poc ha esdevingut el barri més ‘in’ de Barcelona, amb vistes a ser un dels llocs
que ensenyaran com es pot fer la resurrecció d’un barri que no impliqui la mort de
part dels seus habitants”, constata.

(Aquest article que llegiu es publica gràcies als subscriptors voluntaris, que amb el
seu suport econòmic i periodístic són la clau perquè VilaWeb us arribi cada dia. Si
podeu contribuir amb una petita quota a fer de VilaWeb un mitjà encara més
independent i de més qualitat, us demanem que us apunteu en aquesta pàgina.)
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Comentaris dels lectors sobre aquesta notícia.
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