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A Perico Pastor (La Seu
d’Urgell, 1953), il·lustrar
la Bíblia li va canviar la vi-
da. Mai no s’hagués imagi-
nat fins a quin punt. Va ac-
ceptar l’encàrrec d’Enci-
clopèdia Catalana el 2006,
el va culminar mesos des-
prés, excitat i més i tot ex-
haust –un miler d’il·lus-
tracions, que es diuen
aviat–, i, des de llavors, el
projecte i els seus signifi-
cats inesgotables el conti-
nuen perseguint: “És com
un fill, t’estira com un xi-
clet, et demana coses que
no sabies que tenies.” Jus-
tament a ell, que és ateu,
tot i que insisteix que una
cosa no té absolutament
res a veure amb l’altra, que
no cal ser fidel a cap religió
per sentir fam de coneixe-
ments per poder escodri-
nyar el misteri de la crea-
ció. Ara Perico Pastor ha
tornat a deixar-hi la pell, i
evidentment l’ànima, per
crear dues grans pintures
per a la capella de l’Euca-
ristia de la basílica dels
Sants Just i Pastor de Bar-
celona, en resposta als de-
sigs que tenia el rector de
l’església, Armand Puig,
del tot fascinat pel seu tre-
ball agut i sensible.

Aquesta nova aventura
artística ha tingut un me-
cenes de primera, Antoni
Vila Casas, que a més ara ha
tingut el detall d’exposar
les dues obres gegantines,

amb els seus treballs prepa-
ratoris, bellíssims, a l’Espai
Volart. Només hi lluiran
fins demà. Paga la pena fer-
hi una visita. Més que res
perquè encara falten uns
mesos per veure instal·la-
des les peces a la basílica
–una de les esglésies més
antigues de Barcelona–, on
hi quedaran penjades de
manera permanent perquè
Vila Casas ha decidit fer-ne
donació. Segurament, no
serà fins a finals d’aquest
any, quan es calcula que la
capella de l’Eucaristia esta-
rà restaurada.

Perico Pastor ha dut a
terme una batalla artística
brutal al seu taller durant
sis mesos – “ha sigut diver-
tit i complicat alhora”–, el
temps que ha necessitat
per enginyar-se aquestes
dues aquarel·les sobre pa-
per –enganxat sobre tela–
que superen els 2,5 per 2,5
metres i que contraposen
dues visions de l’eucaris-
tia. Una inspirada en l’an-
tic testament: la caiguda
del mannà. L’altra, extre-
ta del nou testament: la
multiplicació dels pans i
els peixos.

Perico Pastor ha abor-
dat els dos miracles amb
dues actituds artístiques
oposades, l’una més abs-
tracte i gestual i l’altra
–dit per ell mateix– “més
propera a l’estampeta”. El
seu estil, però, hi és incon-
fusible i, com a la seva in-
terpretació de la Bíblia,
interroga la força i els en-
igmes de la llum i del color
per apropar-los i captivar
a l’espectador.

Aquesta iniciativa ar-
tística estrena una con-
nexió insòlita i, sens dub-
te, d’agrair, entre la crea-

ció contemporània i la
tradició religiosa. Més
enllà de la Sagrada Famí-
lia, l’església no acostu-
ma a estar gaire ben pre-
disposada a acollir pro-
postes d’art contempora-
ni als seus temples. A la
basílica dels Sants Just i
Pastor, però, n’estan en-
amorats: al mateix Peri-
co Pastor, ja li van encar-
regar la decoració d’un
vidre amb els tres pro-
ductes de la terra utilit-
zats en els sagraments
de l’església: blat, vi i oli. I
l’idil·li continua. ■

Dos miracles artístics
Maria Palau
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L’Espai Volart exposa fins demà les dues grans pintures que Perico Pastor ha
creat per a la capella de l’Eucaristia de la basílica dels Sants Just i Pastor

Perico Pastor, custodiat per les seves dues creacions, dedicades a la multiplicació dels pans i els peixos i la caiguda del mannà ■ QUIM PUIG

Les obres de
Perico Pastor,
de 2,5 per 2,5
metres, es
penjaran a finals
d’any a l’església

La Pedrera ha iniciat la se-
va tercera gran restaura-
ció de la façana. Les obres,
que aproximadament du-
raran un any, seran com-
patibles en tot moment
amb les activitats cultu-
rals i amb la visita pública

a l’edifici. El projecte ha es-
tat redactat per l’arquitec-
te Francesc-Xavier Asar-
ta, que ja va participar en
la restauració integral de
l’edifici realitzada a partir
de l’any 1988.

L’estat de conservació
de la pedra és prou bo per
fer una intervenció que
consistirà en una neteja

de la pedra i un saneja-
ment de les zones afecta-
des. S’aplicarà morter de
base i es farà un tracta-
ment de les juntes. Caldrà
actuar a les baranes de
ferro, amb una neteja prè-
via, una retirada de l’òxid,
petites reparacions de
soldadura i pintat final. El
mateix procés amb tècni-

ques diferents s’aplica a
les fusteries, bàsicament
les persianes. Pel que fa
als balcons, s’hi farà un
tractament d’hidrofuga-
ció i substitució del panot
malmès.

La intervenció és a la fa-
çana principal de l’edifici,
des del número 92 del pas-
seig de Gràcia 92 fins al
número 265 del carrer de
Provença, de la planta bai-
xa a la planta coberta i del
pas de ronda a la planta de
golfes. Es tracta d’una su-
perfície de més de 2.600
metres quadrats. El pro-
jecte té un pressupost de
750.000 euros. ■
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La Pedrera comença
a restaurar la façana

Les obres no entorpiran les visites a l’edifici ■ ORIOL DURAN
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