
PERICO PASTOR 
 

 

“L’art és l’ofici de compartir visions. És crear, en el meu cas imatges 

plàstiques, que siguin realment compartibles, no únicament contempla-les. És la 

creació o la recreació de símbols. Un símbol és allò que uneix un grup de gent i fa que 

oblidin fins a quin punt són individus, i que recordin fins a quin punt són espècie.” 

 

 

 

(La Seu d'Urgell, 1953) 

Perico Pastor és pintor, dibuixant i il·lustrador català. Va estudiar a 

Barcelona, el 1976 va emigrar a Nova York, on es va quedar uns dotze anys; allà 

va tenir molt d’èxit publicant les seves il·lustracions a Harper's Magazine, Village 

Voice, Vogue i sobretot a The New York Times. El 1980 va exposar per primera 

vegada al Cornelia Street Café, de Nova York, i el 1983 ho va fer per primera 

vegada en una galeria, Estampa, a Madrid, i des d'aleshores no ha deixat 

d'exposar en ciutats com París, Nova York, Tòquio, Miami o Barcelona, entre 

d'altres. 

 Des del 1989 viu a Barcelona, dedicat completament a la pintura i la 

il·lustració. Realitza articles d'opinió i il·lustracions a la premsa escrita d'El País, 

La Vanguardia, El Periódico de Catalunya i l'International Herald Tribune. 



Il·lustracions seves han il·luminat també llibres sent la Bíblia editada per 

l'Enciclopèdia Catalana un dels seus treballs més reeixits. 

El 1993 li van atorgar la Medalla Morera de l'Ajuntament de Lleida pel 

conjunt de la seva obra, i el 1997, el premi especial del Comitè Olímpic Espanyol 

en la Biennal de l'Esport en les Belles Arts. Amb una obra inconfusible, Perico 

Pastor ha trobat el punt de fusió òptim entre el dibuix i la pintura, treballant 

habitualment sobre paper de poc gramatge, amb unes qualitats de textura i 

lluminositat que ajuden a potenciar els valors gràfics de la tinta xinesa o 

l'aquarel·la. 

 

EXPOSICIONS INDIVIDUALS RELLEVANTES: 

 

2003 

La Galeria, Sant Cugat (Barcelona). 

 Espai 18, Barcelona. 

2004 

Galeria Trama, Madrid. 

 Galeria Palau de la Mercè, Girona. 

 “De tot cor” Llibreria Laie, Barcelona. 

 Galeria Pilar Riberaygua, Andorra la Vella (Andorra). 

2005   

Galeria Espai Cavallers 31/33, Lleida. 

  Àmbit Galeria d’Art, Barcelona. 

2006 

Galerie Beddekoetsje, Helmond (Holanda). 

La Galeria, Sant Cugat (Barcelona). 

Galeria Artara, Maó (Menorca). 

Galeria 22, Igualada (Barcelona). 

2007 

Galeria Km 7, Saus (Girona). 

2008 

Galeria AG, Girona. 

2012  

 Museu d'Art Jaume Morera Perico Pastor. La Bíblia il·luminada[4] 



2014 

Museu del Tabac d'Andorra Capítols. Perico Pastor 

Institut Cervantes de Pequín, Xi'an-Barcelona-Pekin: Camins de paper, rius de tinta. 

 

OBRA A COL·LECCIONS 

 

  - Caixa de Barcelona (3r Accèssit a la Biennal 1984) 

  - Col.lecció Testimoni Fundació Caixa de Pensions, Barcelona. 

  - Ajuntament de Barcelona. 

  - Ministeri de Justicia, Madrid. 

  - Marimura Art Museum, Tòquio. 

  - S.S.A.A.I.I. Takamaro Princes Collection. 

  - Col.lecció Banc D’Espanya. 


