
 

PILAR ROIG REP LA MEDALLA D’HONOR DEL CONSELL VALENCIÀ DE 
CULTURA 

La responsable de la restauració de les pintures de Sant Nicolau, candidata al 
Premi Nacional de Restauració 2016, reivindica la continuïtat de les obres en Sant 
Joan del Mercat 

València, 19 d’octubre.- La restauradora Pilar Roig ha rebut de mans del president del 
Consell Valencià de Cultura, Santiago Grisolía, la Medalla d’Honor de la institució en 
un acte al Palau de Forcalló, que s’ha quedat menut per la quantitat de convidats que 
han acudit a la cita. Pilar Roig és la responsable de la restauració dels frescos de 
l’església de Sant Nicolau de València, que ha tingut un èxit popular formidable i un 
reconeixement unànime de la crítica internacional.  

Esta intervenció de Pilar Roig en la ciutat venia precedida de les restauracions de les 
pintures de la basílica de la Mare de Déu dels Desemparats i de la volta de Sant Joan del 
Mercat, que es poden considerar un punt i a banda, respecte a la repercussió pública, de 
les actuacions sobre el patrimoni artístic en València. 

Ha presidit l’acte Santiago Grisolía, que ha donat la paraula al conseller del CVC  José 
M. Lozano, col·lega de Pilar Roig en la Universitat Politècnica, perquè fera una 
aproximació personal a l’homenatjada. Tot seguit, Jesús Huguet, secretari de la 
institució, ha llegit l’acord del Ple del Consell en què es concedí la Medalla d’Honor a 
Pilar Roig.  

I després d’unes paraules de Santiago Grisolía sobre el valor de la restauració, Pilar 
Roig ha pres la paraula en un breu parlament d’agraïment, però també reivindicatiu de 
la necessitat ineludible de salvaguardar el patrimoni, també ara en temps de crisi, tant 
des de l’esfera pública com des de la privada. Ha valorat el treball de restauració com 
un treball d’equip, interdisciplinar, que de pas actua com a formador dels restauradors 
del futur. I ha acabat el seu parlament reivindicant la continuació de les obres sobre els 
frescos de Palomino en l’església de Sant Joan del Mercat. 

Al Palau de Forcalló, entre molts altres, ha acudit una representació de la Universitat 
Politècnica encapçalada pel rector Francisco J. Mora i per Julia Osca, del Departament 
de Conservació, de la vida política, amb la directora general de Cultura de la Generalitat 
Carmen Amoraga i de l’ajuntament de València, de la Fundació Hortensia Herrero, de 
CulturArts, de l’església de Sant Joan del Mercat, de l’Acadèmia de Belles Arts de Sant 
Carles i, per descomptat, els membres del Consell Valencià de Cultura, a més d’amics i 
familiars. 


