


Vicente Pascual  a  l ’entorn de la  torre
Llegeixo les descripcions de la Ka’ba (al llibre de E. O. James sobre els temples del món, en la peregrinació de Burton) i en fa l’efecte que llegeixo la descripció del
cuadrat negre de Malevich. Les il.lustracions potser hi són absents o són irrellevants, tant en un cas com en l’altre. Potser és deformació professional, com a crític
d’art que sóc dedicat a la creació contemporània. Segurament influeixen les meves converses amb Vicente Pascual, i la reflexió conjunta sobre el (magnífic) treball
que va dur a terme a Albarracín, durant la primavera del 2004, i al voltant de la Torre Blanca.

Diu una llegenda que la Ka’ba ja tenia dos mil anys cuan es va crear la Terra. Era una construcció celest, fabricada per àngels, com la Jerusalem que descen-
deix a l’Apocalipsi. Adam i els seus successors reconstruïren en aquest món (o la vall de les llàgrimes) el santuari que ja existia en el món (real) de les idees. Plans
paral.lels. L’arquitectura esdevé rèplica, una projecció de les geometries preexistents. Quan baixa fins a la terra, hi intervé, malgrat tot, i atorga el sentit als quatre
punts cardinals. Neix també el seu diàleg amb els homes, que giren al seu voltant, o amb l’aigua, que imita les seves circumval.lacions. El profeta Ezequiel associa
el temple (a la montanya) i el riu (que l’envolta per costat dret) abans de discórrer al mar.

“Aquestes aigües flueixen fins a la comarca de llevant, baixaran fins a l’estepa, desembocaran sl mar de les aigües pútridas i el sanejaran” (Ez. 47, 8). Es
curiós com recorda aquest versicle una pintura de Vicente Pascual, la titulada “Turris Eburnea I”, imatge seminal del seu treball a Albarracín. Hi ha la Torre i el Riu,
dibuixats de forma nítida. El corrent curvilini envolta la ciutat i gira al’entorn del focus assenyalat pel paral.lelepípede, per dirigir-se cap a la vall oriental. A partir
d’aquestes idees, es desplegen las variacions, concebudas i resoltas amb subtilesa pel pintor, i no simplement formals, sinó reflexives. Com en Malevich, la abstrac-
ció s’associa a una realitat (arquitectònica, però també dinàmica) observada des d’una perspectiva aèria. Es tracta d’una pintura d’idees, en sentit literal.
Materialització (sobre el pla) de conceptes existents en un altre àmbit superior, el trasllat dels cuals al llenc o al papel exigeix de l’artista una decorosa devoció per
la matèria plàstica. 

La torre que ha descendit, és també la torre humana, ferida per la Història. Por la seva forma i estructura interna, la Torre Blanca és germana de la torre nor-
manda on va viure Yeats, i que és el títol d’un llibre seu. En aquest poeta irlandès, com en Vicente Pascual, la torre material serà ella mateixa, i sense deixar de ser
tangible, un símbol. I una excusa per discutir sobre Plató.

Alejandro J. Ratia



Turris Eburnea I, 2004. Tècnica mixta sobre tela. 146 x 224 cm.

Les pintures de la sèrie Turris Eburnea van ser realitzades per
Vicente Pascual en Albarracín, dins el programa 
Estancias Creativas de la Fundació Santa María.



El Col·legi Arquitectes de Lleida es complau en convidar-vos a la inauguració
que, amb motiu de l’exposició a l’entorn de la torre de l’artista

Vicente Pascual

se celebrarà el proper 27 de maig de 2005 a les 20:00 hores

EXPOSICIÓ: 27 de maig - 17 de juny de 2005  /  DE DILLUNS A DIJOUS, DE 9 A 17 H. I DIVENDRES DE 9 A 14.30 H.

CANYERET,  2   -  25007 LLEIDA


