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ques que protagonitzen als seus
quadres. “Si de cas, algun home,
amb l’excusa de la seva dona.”

També hi ha ironia i humor a les
parets de la Riberaygua. Començant
pel títol i seguint pels Perico Fortuny
o el tractament de l’artista i la mo-
del, “que Picasso ens hauria fet avor -
rir... si no fos Picasso”. 

Acabat el tràmit de la inauguració
de la mostra –oberta fins al 21 de no-
vembre–, l’alturgellenc posa rumb
cap al seu següent projecte en carte-
ra: pintarà l’església de Sant Just i
Pastor, a Barcelona, per a la que ja va
realitzar dos quadres de gran for-
mat, finançats per la Fundació Vila-
Casas. 

FERNANDO GALINDO

mb tot, l’artista alturge-
llenc confirma l’apre-
ciació: “Mai no em can-
so de mirar la gent”,

cosa que queda molt palesa a la se-
va obra. Ara, tancada la retrospecti-
va al Museu del Tabac, la seva mira-
da es materialitza de nou a la galeria
Riberaygua, amb una col·lecció
–Sense títol resa el seu títol– de tre-
balls recents. Molta figura, sobretot
femenina, i algun paisatge marí: lò-
gic, el seu estudi mira al Mediterra-
ni, explica. També una mica de se-
xe. En algun cas força explícit. “Sí,
però està desprovist de morbo”, as-
segura l’autor, cosa que dota les es-
cenes de la mateixa naturalitat que
el conjunt de mare amb nadó, on
també el barnús obert de la dona
deixa el pubis al descobert. “És que
no veig cap separació entre la dona
mare i la dona amant”, apunta, per
afegir que “la finalitat última de la
dona no és ser sexy, però s’agraeix” i
que mai cap dona se li ha ofès o es-
candalitzat per com tracta la figura
femenina ni per les escenes eròti-
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El “‘voyeur’ de la vida”
“Prefereixo observador”, puntualitza Pe-
rico Pastor després que la galerista el tit-

lli de “‘voyeur’ de la vida”, per la seva
gran capacitat d’observació.
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La mostra es
podrà veure fins
al pròxim 21 de

novembre

RREPORTATGEAPERICO PASTOR, AMB OBRA RECENT A LA SALA RIBERAYGUA

L’agència de disseny andorra-
na APOD treu al mercat Tamar -
ro volador, un joc pensat per a
telèfons intel·ligents i que
compta amb la col·laboració
d’Òscar Araújo, músic esta-
blert al país que ha estat pre-
miat en diverses ocasions per
la banda sonora de Castleva-
nia. Lord of Shadow. Un joc
“molt fàcil i viciós”, explica el

director de l’agència, Armand
Pedrós de Oliveira; a banda, es
pot aconseguir des d’avui, gra-
tuïtament, a la botiga d’Apple.
La idea de la jove empresa és
convertir el joc protagonitzat
per aquest personatge llegen-
dari en una nissaga, amb di-
verses entregues. A banda,
crearan versions per a plata-
forma Android. 

Un estudi del país
crea el joc per a
iPhone ‘Tamarro
volador’ 

INICIATIVESA

DIARI D'ANDORRA

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

OCIO

Diario

252 CM² - 30%

252 €

18

España

10 Octubre, 2014


