ró, Roser Xandri i Jordi Prenafe- seva boca els versos i després Piti
ra i música.
Segura i els músics de la St. Eligius
ta. L’artista plàstic Josep
Pascual Diario
partirEspaña
La celebració s’iniciarà a PAÍS:
FRECUENCIA:
s’encarregarà de pintar
de les 19.30 hores a l’AulaPÁGINAS:
Mag- 37
un 2112
qua- Band interpretaran versions de la
O.J.D.:
reconeguda banda.
na de l’Institut d’Estudis Ilerdencs
dre
en
viu.
TARIFA: 607 €
E.G.M.:
L’acte és de entrada lliure limi(IEI) amb la presentació del
L’homenatge tindrà
llila seva
ÁREA: 190 CM² - 18%
SECCIÓN: OCIO
bre de poesia il·lustrada Arma segona part al Cafè del Teatre, a tada a la capacitat de la sala.
13 Septiembre, 2016

Perico Pastor
mostra la crònica
il·lustrada del
seu Poblenou
El Museu Can Framis de la Fundació Vila Casas, a Barcelona, exhibeix des d’ahir i durant tres dies
els 90 originals que van inspirar
el llibre de Perico Pastor (La Seu
d’Urgell, 1953) 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 15 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

FOTO: ACN / L’artista instal·là el seu taller fa més de 15 anys al Poblenou

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”,
va constatar el pintor.
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