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No era un secret que Mercè Rodoreda havia pin-

tat, dibuixat i fet collages durant alguns dels anys

que va passar a l’exili a França. Va ser durant un

parèntesi en la seva producció literària, obligada a no

escriure gaire per motius de salut i una estranya

paràlisi del braç dret. Fins i tot va intentar exposar

en dues ocasions, però no li va ser possible. La seva

obra gràfica és més prolífica del que es pot imaginar

(unes 150 peces), malgrat que ella sempre va qualificar

d’anecdòtica aquesta etapa creativa. Vint-i-cinc anys

després de la seva mort, culminant la celebració del

centenari del seu naixement, La Pedrera acull una

mostra amb una trentena d’elles. Es tracta d’una opor-

tunitat històrica.(Text: José Antonio Pilar)

iuen que cada cosa té el seu
moment i que cada moment té la seva justi-
ficació. Per a Mercè Rodoreda, el moment
ha estat el 2008, tot un any consagrat a
recordar la seva figura i la seva obra; i la jus-
tificació, el centenari del seu naixement.
Sota l’aixopluc d’aquesta efemèride, tota
mena d’iniciatives han vist la llum en els
darrers dotze mesos, tant a Catalunya com a
l’estranger: homenatges, lectures, especta-
cles, exposicions, conferències, recorreguts
pels escenaris urbans de l’autora, reedicions
dels seus llibres i d’altres publicacions rela-
cionats amb ella... Enumerar-los tots signi-
ficaria elaborar una llista inacabable, inter-
minable, gairebé infinita.

Però d’entre els múltiples actes organit-
zats amb motiu de l’efemèride en destaca
un: l’exposició “L’altra Rodoreda” que, fins el
proper 1 de febrer, convida el públic a desco-
brir una faceta poc coneguda de l’escriptora
barcelonina a través de la seva obra plàstica.
Sí, l’autora de La plaça del Diamant també
pintava, i ara la sala Entresòl de la Pedrera
acull  una mostra amb una trentena dels seus
quadres, dels quals només sis s’havien exhi-
bit prèviament a la dècada dels anys noran-
ta. Hi ha una Rodoreda escriptora i una altra
pintora que, igual que la primera, ha deixat
un llegat artístic tan valuós com desconegut.

Mercè Rodorera, l’escriptora catalana
més important del segle XX, és autora d’una
obra plàstica rellevant per si mateixa. Alguns
consideren que podria compartir espai amb
altres grans pintors en museus com el
MACBA o el MNAC. Curiosament, durant
la seva vida l’autora només es va referir als
seus quadres de manera anecdòtica.

COLORS SOBRE EL PAPER I SOBRE
LA TELA. “Escric perquè m’agrada escriu-
re. Si no em semblés exagerat diria que
escric per agradar-me a mi. Si de retop el
que escric agrada als altres, millor. Potser és
més profund. Potser escric per afirmar-me.
Per sentir que sóc... I acabo. He parlat de mi
i de coses essencials en la meva vida, amb
una certa manca de mesura. I la desmesura
sempre m’ha fet por”. Mercè Rodoreda s’ex-
pressava d’aquesta manera en el pròleg del
llibre Mirall Trencat.

També pintava perquè li agradava pin-
tar? Per agradar-se a si mateixa? Per sentir-
se satisfeta agradant als altres de retop? O és
més profunda la raó? Pintava per afirmar-
se? O per parlar de si mateixa i de coses
essencials de la seva vida? Potser la raó final
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de la seva entrega a les arts plàstiques cal
buscar-la en una barreja de tot plegat. La
majoria de les seves obres, sense firma ni
títol, són cares de dones (autoretrat), soldats,
refugiats, estranyes figures i composicions
abstractes en què destaquen personatges
amb ulls grans, oberts i espantats, però alho-
ra valents. Es pot dir que retratava el que
coneixia, ja fos sobre el paper o sobre la tela.
Però sempre en color, malgrat que a la seva
imaginació s’omplís de fantasmes d’un pas-
sat en blanc i negre.

L’escriptora barcelonina va començar a
pintar a finals dels anys 40, durant el seu
exili a París, i va continuar fent-ho fins al
1957, quan ja residia a Ginebra (Suïssa).
Abans de marxar de Catalunya, però, ja
havia publicat quatre novel·les (Sóc una dona
honrada? (1932), Del que hom no pot fugir
(1934), Un dia en la vida d’un home (1934) i
Crim (1935), que la mateixa autora va rebut-
jar posteriorment al considerar-les producte

de la inexperiència i del desenfrenament per
l’escriptura. Periodista i col·laboradora en
diverses revistes de l’època, quan va abando-
nar el país ja havia aconseguit diversos guar-
dons literaris, de manera que el seu nom
estava notablement associat a les lletres
catalanes.

Diferents problemes de salut que van
sorgir l’any 1945, als quals es va afegir pos-
teriorment una estranya paràlisi del braç
dret, van provocar que Rodoreda no cultivés
una producció literària de gran extensió.
L’autora es va veure físicament limitada
entre el 1947 i el 1953, un període en què va
intensificar la seva creació poètica com a
alternativa a l’escriptura de la seva rica
prosa. I també es va sentir atreta progressi-
vament per la pintura, un art que li va obrir
les seves portes amb la clau de la influència
de mestres com Picasso, Miró, Klee,
Dubuffet i Kandinski.

L’escriptora va descobrir en aquesta dis-

ciplina una vàlvula d’escapament a través de
la qual podia canalitzar les seves inquietuds
artístiques i la seva necessitat de comunica-
ció amb el món, i la va aprofitar. Es calcula
que va arribar a pintar 150 quadres dels
quals només una vintena estan en possessió
de la Fundació Mercè Rodoreda; i la resta,
repartits entre col·leccionistes particulars
que els van adquirir en una exposició orga-
nitzada a Calldetenes. Una seixantena d’a-
questes obres són propietat de la família
Borràs-Gras. L’autora va intentar en dues
ocasions organitzar una exposició de les
seves pintures, encara que en ambdós casos
va ser en va. El primer intent va ser a la tar-
dor de 1953 a la sala Mirador de París, i el
segon, a la primavera de 1957, ja a
Barcelona.

Totes les aquarel·les, aiguades i collages
que es presenten a l’entresòl de l’emblemàtic
edifici de Gaudí són en paper (no hi ha olis),
i no representen ni exteriors ni natures, i cal
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contextualitzar-les en el preríode de postgue-
rra, quan Rodoreda intentava sobreviure a
París, una ciutat en la que les arts plàstiques
van conèixer un moment d’important trans-
formació amb posterioritat a l’ocupació nazi.

RECERCA I RETROBADA DE SI
MATEIXA. Durant el període de cultivació
que va viure després del 1947, Rodoreda va
desenvolupar un estil plàstic caracteritzat per
la seva senzillesa i molt proper al de la seva
obra literària. Al darrere, però, s’endevina
moltes hores de dedicació.

La pintora-escriptora considerava que el
més senzill és el més difícil d’aconseguir, el
més elaborat. La seva narrativa i la seva obra
pictòrica tenen un cert paral·lelisme, que s’en-
treveu en el seu interés pel moviment i l’ob-
sessió per omplir la tela de la mateixa manera
que ho fa amb el paper, amb una forta càrre-
ga simbòlica, una acurada descripció i el traç
psicològic dels personatges i les imatges.
L’escriptora Mercè Ibarz, una de les persones
que més coneixen l’obra de Mercè Rodoreda
i comissària de l’exposició, ha comparat la
seva pintura amb la seva literatura. Ambdues
són el resultat d’un “procés espiritual, d’expe-
rimentació ètica i estètica, un conjunt d’i-
matges obertes de bat a bat que no deixen
impertèrrita la nostra mirada, que es toquen”.

D’aquestes pintures Francesc Miralles ha
dit: “Aquí trobem la raó de la pintura, en
Mercè Rodoreda: és un exercici de solitud
centrat en l’anàlisi de la realitat humana;
una pràctica existencial que força la contem-

plació de l’entorn, amb tot el que té de tràgic
i de còmic. Aquestes pintures van ser cab-
dals per a la vida de la novel·lista caalana,
puix que van retornar-la a l’anàlisi psicolò-
gica, de manera pausada, no empesa per la
literatura, sinó pel propi sentiment interior.
Crec que la pràctica pictòrica va servir-li per
asserenar el seu esperit i per aprofundir,
directament, en la condició humana.
Pintant sense cap condicionament estètic,
interioritzant els seus pensaments i expe-
riències d’uns llargs anys de trasbals humà i
social, Mercè Rodoreda va retrobar-se ella
mateixa, i nosaltres, més tard, l’hem retro-
bada també”.

Entre els collages que va fer es troben
dos collages: un fet amb retalls de les llistes
de morts als camps d’extermini i un altre en
el que va fer aparèixer el conegut cavall sici-
lià amb el que amenaçava a Carme Murià
que hi tornaria per deixar empremta amb la
seva obra, quan estava vivint un dels pitjors
moments del seu exili a França.

SATISFETA DEL SEU ESTIL. Mercè
Rodoreda se sentia satisfeta i il·lusionada
amb la seva faceta de pintora. En una carta
datada en París el 2 de juliol de 1953,
adreçada al seu company sentimental,
Armand Obiols, amb el que durant una
època va mantenir una relació a distància,
l’escriptora-pintora va deixar palesa aquesta
satisfacció per la seva nova ocupació artísti-
ca: “Semblo boja d’alegria. Els tinc tots dos
–quadres– damunt de la cuina i tot escri-

vint-te, de tant en tant, me’ls miro. Els he
firmat i tot. I encara els repetiré en d’altres
colors i en regalaré quan voldré fer alguna
persona contenta. Un té el fons gris, l’altre el
té vermell. Hi he fet aquelles figures sense
braços, i només de mirar-los et ve com una
mena d’alegria de boig”.

Però malgrat la qualitat artística dels
quadres de els colors de la tela mai no van fer
ombra als del paper en blanc. En una altra
carta adreçada a Obiols el 1954 li va transme-
tre que ja tenia “un estil i un món” en la pintu-
ra, alhora que reconeixia que el seu lloc es tro-
bava en l’escriptura. L’any 1957 va guanyar el
premi Víctor Català amb Vint-i-dos contes,
moment en el qual va decidir dedicar-se única-
ment a la literatura i publicar de forma regular
a Catalunya. A partir d’aquell moment va pas-
sejar la seva imaginació pel carrer de les
Camèlies, va plantar un jardí vora el mar, es va
reflexar en un mirall trencat i li va donar ales a
la Colometa. No queda constància de que l’es-
criptora continués amb la seva afició per la pin-
tura en els seus darrers anys de vida, a Romanyà
de la Selva (Girona), però hi han algunes veus
autoritzades que no ho descarten en absolut.

Mercé Rodoreda va morir el 13 d’abril de
1983 en un hospital de Girona, víctima d’un
càncer de fetge. Tenia 74 anys i, segons la seva
amiga Isabel Parés, molt poques ganes de llui-
tar contra la malaltia.Va deixar un valuós llegat,
tant literari com pictòric, amb un estil narratiu
i visual molt personals i carregats de simbolis-
me. A vegades pintant sobre el paper, d’altres
escrivint sobre la tela.


