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AVUI PARLEM DE...

EL GEST DE PERICO PASTOR
Josep M. Ripoll (Serra d’Or, gener 2018)

Si a grans trets identifiquem l’art contemporani amb el del segle XXI, l’associarem abans que
res amb el gust per la ruptura i la novetat. Tant
les avantguardes històriques —els famosos “ismes”— com l’abstracció, el conceptual o el pop
van néixer d’una voluntat d’originalitat i trencament que també han produït els successius revivals que han intentat posar-los al dia. Per això
pot sorprendre d’entrada l’afirmació que bona
part d’aquest art contemporani ha tingut més
contactes amb el fet religiós del que podria semblar a primer cop d’ull. Més enllà de la iconoclàstia fundacional d’alguns d’aquests moviments
—dadaisme i surrealisme sobretot—, la recerca
de l’espiritualitat en l’art modern —fent-se ressò

del cèlebre assaig de Kandinski De l’espiritual en
l’art— ha donat fruits tan diversos com les pintures bíbliques de Marc Chagall, les abstraccions
al·legòriques d’Alfred Manessier, la capella de Notre-Dame-du-Haut. L’Espai d’Art Sean Scully al
monestir de Santa Cecília de Montserrat en seria
una de les mostres més recents.
La trajectòria del pintor i il·lustrador Perico Pastor
tenia, en principi, ben poc a veure amb aquesta
recerca. Nascut a la Seu d’Urgell el 1953 i establert a Barcelona, la seva figuració colorista i de
traç àgil que reflecteix el gust pel quotidià contrastava, als anys setanta i vuitanta, amb el predomini de l’art conceptual. Aviat, però, la frontera sovint ambigua entre pintura i il·lustració que
ell representa —com també ho fan Mariscal, Moscardó o Montesol, entre d’altres— s’anà fent un
lloc significatiu tant en el mercat de l’art com en
l’apreciació de la crítica. Avui Perico Pastor és un
nom àmpliament consagrat, que a banda d’haver
exposat tant a l’enyorada Vinçon com a la Sala
Parés, il·lustra des de les pàgines de “La Vanguardia” fins a obres de l’envergadura de la Bíblia
o del Llibre de les bèsties de Ramon Llull.
I és precisament arran de les seves il·lustracions
bíbliques i de la lectura intensiva de la Bíblia a
què això condueix, que a l’artista li arriben encàrrecs com ara dues pintures murals per a la
capella de la basílica dels Sants Just i Pastor de
Barcelona, que interpreten les escenes del mannà i dels pans i els peixos. En la mateixa línia
d’apropament del seu traç àgil i el seu vitalisme
colorista a temes religiosos se situa la litografia
que ha fet per la parròquia de la Puríssima Concepció de Sabadell amb motiu del 150è aniversari
de la seva fundació: s’hi veu el perfil d’una noia
al costat del campanar de l’església. Si ens aturem un moment a observar la imatge i a reflexionar-hi, ens adonarem del seu caràcter obert: hi
veiem un dels rostres juvenils habituals en l’obra
de Perico Pastor, amb les mans juntes just a sota
la boca que tant pot ser una simple instantània
d’una noia —que passa per davant de l’església i
a qui s’ha sorprès en un gest espontani i incons1

cient— com aquesta mateixa noia resant o,
fins i tot, forçant una mica més les coses,
una versió actual i estilitzada de la Mare de
Déu a què fa referència el nom de la Parròquia. En tot cas, el fet que el personatge i
el campanar, l’un al costat de l’altre, ocupin
tota la il·lustració —i només amb el cel i els
ocells insinuats com a fons— suggereix algun tipus de paral·lelisme entre tots dos.
Així és com un artista, tan contemporani en

tots els aspectes com Perico Pastor, fill d’una
modernitat que esborra els límits entre pintura i il·lustració i que reivindica la quotidianitat des del vitalisme, enllaça amb la tradició
espiritual d’una part de l’art contemporani,
fins i tot per damunt de creences concretes,
des del moment que ell sempre s’ha definit
com a ateu. És difícil, però, no veure espiritualitat en aquest gest d’una noia envoltat
de llum, color i claror.
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DIUMENGE VI DE DURANT L’ANY. Missa
de vigília, dissabte a 2/4 de 9 del vespre.
Diumenge, missa a les 10 del matí, 11 en
castellà, 12 del migdia i 9 del vespre.
HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS. Cada dia a les 8 del vespre.
RÉS DEL SANT ROSARI. Tots els dies feiners a 2/4 de 8 del vespre.
PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada
dimecres a 2/4 de 9 del vespre, a la Capella
de la Mare de Déu de Riu-Sec.
COMUNIÓ ALS MALALTS. Cada dijous, de
4 a 6 de la tarda, es portarà la Sagrada Comunió als malalts i impedits que ho demanin.
PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS MENUTS (0-7). Cada tercer dissabte de mes,
a 2/4 de 6 de la tarda, pregària familiar amb
els més petits.

CATEQUESI DE BAPTISME PER ADULTS.
Dilluns 12, a les 8 del vespre reunió.
GRUP DE REFLEXIÓ DE LA FE. Dilluns 12, a
les 9 del vespre, trobada d’aquest grup.
CÀRITAS-VOLUNTARIAT. La comissió es reunirà dimecres 14, a les 7 de la tarda.
DIMECRES DE CENDRA. Dimecres 14, a les 8
del vespre, imposició de la cendra. Comença la
Quaresma.
SOR LUCÍA CARAM. Dijous 15, a 2/4 de 8
del vespre, i en motiu dels 150è aniversari de
la parròquia, conferència a càrrec de Sor Lucía
Caram, tema: “Celebrar la Vida: Fe i Compromís”. Organitza la Comissió de Festejos.
CURS BÍBLIC. Dijous 15, a 2/4 de 10 del
vespre,curs bíblic a càrrec de Jaume Balateu.
Tema: “L’evangeli de Joan”.
PRESENTACIÓ DEL DVD D’HISTÒRIA DE
LA PARRÒQUIA. Dimecres 21 de febrer, a les
7 de la tarda, a la Fundació Bosch i Cardellach,
Salvador Fité presentarà el DVD d’història de la
parròquia.
CONCURS DE FOTOGRAFIA. Recordeu que
ja podeu anar enviant les vostres fotografies
per participar en el concurs organitzat per la
parròquia amb el suport tècnic de Càmera Club.
Trobareu les bases a la pàgina web.
LITOGRAFIA DE PERICO PASTOR. El pintor, dibuixant i il·lustrador català Perico Pastor,
de gran renom en el món de l’art, amb motiu
del 150è aniversari de la parròquia ha fet una
litografia, amb un tiratge de 100 exemplars,
numerats i signats per l’autor. Totes les persones interessades en adquirir-ne una podeu posar-vos en contacte amb Joan Rios al tel. 93 717
28 35 o bé adreçar-vos al despatx parroquial.
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Parròquia de la Puríssima
Capmany, 36 · 08201 Sabadell
Telèfon 93 725 14 41
secretaria@purissimasabadell.org
2

Parròquia Puríssima Sabadell
purissimasabadell

