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Pintura novel·lada

es del gran èxit de la no-
vel·la de Tracy Chevalier
La noia de la perla (La
Magrana), que recrea la

suposada relació de Vermeer amb
una criada que li hauria fet de mo-
del per a una de les seves pintures
més conegudes, les novel·les pro-
tagonitzades per pintors històrics
estan de moda. Recentment en li-
teratura catalana hi ha hagut al-
guns exemples d’aquesta tendèn-
cia com Tota la vida (Empúries),
d’Ada Castells, sobre C.D. Frie-
drich, i Rigau & Rigaud: un pintor a
la cort de la rosa gratacul (Desti-
no), de Renada Laura Portet, so-
bre la vida a la cort francesa del
rossellonès Jacint Rigaud. En al-
tres literatures una de les novel·les
de pintors més originals és El color
del sol (Salamandra), d’Andrea
Camilleri, en la qual el creador del
comissari Montalbano planteja un
fascinant joc metaliterari a partir
d’uns hipotètics escrits autobio-
gràfics de Caravaggio.

D
Entre les novetats d’aquest

Sant Jordi, trobem algunes obres
de ficció protagonitzades per pin-
tors. La més recomanable és La
larga espera del ángel (Anagrama),
de l’escriptora italiana Melania G.
Mazzucco, que recrea la vida del
pintor venecià Tintoretto. Novel·la
riu, l’obra narra la trajectòria vital
del pintor vista des dels seus úl-
tims dies, en primera persona.

Fugint de l’estil del culebrot, la
novel·la, però, és trepidant i se
centra fonamentalment en la vida
familiar i personal de l’artista, però
sobretot en l’ambigua relació de
Tintoretto amb la seva filla Mariet-
ta, que també va ser pintora i que
va morir prematurament en la
trentena. Ben documentada, la no-
vel·la és també un cant a la Venè-
cia del segle XVI, ciutat cosmopoli-
ta i fronterera que es mou entre
Orient i Occident i entre el Renai-
xement i el Barroc. La novel·la des-
criu un Tintoretto impulsiu, amb la
pintura com a força vital.

Ben diferent però també molt
estimulant és una altra novetat,
centrada en els pintors Rubens i
Velázquez. L’escriptor Santiago
Miralles Huete, especialitzat en no-
vel·la històrica, es mou entre la fic-
ció i l’assaig artístic a Velázquez i
Rubens. Conversación en El Esco-
rial (Turner Noema), en què imagi-
na una llarga conversa entre els
dos pintors. Més que parlar de les
biografies dels pintors, el llibre
s’endinsa en dues maneres dife-
rents d’enfrontar-se al fet artístic,
en un diàleg intel·ligent entre un
mestre ja consagrat i un pintor jo-
ve que ja és, però, pintor de la cort
espanyola. Rubens estima l’artifici;
Velázquez, la naturalitat. Rubens
renega dels efectes de llum, Veláz-
quez vol representar la llum.

Una altra novetat amb un pintor
pel mig és El secret de Picasso
(Edicions 62), la tercera aventura
de l’investigador Leo Vidal, que es
veu involucrat en la recerca d’un
Picasso perdut. ❋

MONTSE FRISACH
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