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Mercè Rodoreda i la pintura

El mes de juliol de 1953, Mercè
Rodoreda (1808-1983) es queda sola
a París, on vivia amb Joan
Prat/Armand Obiols, i per les cartes
que adreça al seu company —que
passa una temporada treballant a les
Nacions Unides de Ginebra—, ens
assabentem que pinta i que s’entusias-
ma amb aquesta nova activitat.
Tanmateix, en adonar-se que la pintura
li roba temps a l’escriptura, la seva
veritable vocació, la deixa de banda.
És gràcies a l’escriptura, de fet,
novel·la i conte, preferentment, que
Mercè Rodoreda esdevindrà l’autora
catalana més traduïda, la més univer-
sal. Ara bé, durant aquest mes de juliol
plujós, la pintura sembla el centre de
la seva vida: visita exposicions i
museus i pinta; a més, emmarca
alguns quadres, que regala a amics i,
fins i tot, té la intenció de muntar una
exposició amb les obres realitzades.
De fet, el que resulta important i satis-
factori per a ella és que troba un estil
propi; escriu, doncs, a Prat: «Ahir, diu-
menge, al matí vaig fer un cinquè qua-
dre. Ja tinc estil i un món» (7-VII-1953).
Dona intel·ligent, creadora ambiciosa,
s’adona de la importància de tenir un
món personal, perquè com havia des-
tacat la contista neozelandesa
Katherine Mansfield —per la qual
Rodoreda va sentir una veritable devo-
ció—, l’art consisteix, precisament, en
la creació d’un univers propi. I és pre-
cisament la unitat, una forta personali-
tat, el tret més característic de la pro-
ducció pictòrica rodorediana.   

En efecte, el mes de març de 1991
es va inaugurar a Altarriba Art
(Caldelteny-Vic) una exposició pòstu-
ma de d’obra pictòrica de Mercè
Rodoreda, 89 obres en concret; d’a-
questa manera, el públic va poder con-
templar un nou vessant de la valorada
escriptora. En una entrevista de
Baltasar Porcel, l’any 1966, Mercè
Rodoreda ja havia destacat:
«M’agrada la pintura i a temporades
he pintat una mica a l’ombra de Klee.
I, encara que sembli mentida, he pas-
sat més hores al Louvre que davant

d’un mirall». També apunta les motiva-
cions que la porten a pintar, així com
una valoració positiva del que crea:
«havia de fer alguna cosa que m’agra-
dés, enfront de les que havia de fer per
força, perquè estic segura que, si no,
m’haurien hagut de tancar. Ara que fa
temps que no pinto, m’adono que havia
fet coses molt boniques. Em sembla
impossible». Globalment, la producció
pictòrica de Mercè Rodoreda, de mane-
ra preferent aiguades, aquarel·les i
collages, es pot qualificar d’expressio-
nista, un corrent en el qual l’emoció
esdevé un component essencial de l’o-
bra; es tracta d’un corrent en què tro-
bem, també, la voluntat de crear formes
noves —un tret ben propi de les avant-
guardes de la primera meitat del segle
XX. Els models de Rodoreda, els pintors
que l’atreuen més, confirmen la tendèn-
cia, el català Miró, d’entre els més des-
tacats —del qual visita una exposició,
que l’entusiasma, sobretot «una troballa:
una forca de pagès, pues i tot de fusta:
ha decorat el mànec però faria més
bonic si no l’hagués tocat» (1-VII-1953).
Sense oblidar Picasso i Klee. Per demos-
trar la passió que sent per la pintura,
que viu amb intensitat, Rodoreda des-

criu a Prat una visita al Louvre, d’aques-
ta manera: «Em va semblar que em tor-
nava boja. Quan vaig entrar a la gran
sala, la sala de la Gioconda, el primer
que vaig veure va ser la batalla de
Paolo Ucello. I tot de Ticians agrupats
(...) Però a cada banda d’entrada de la
gran sala hi ha els ‘cabinets’. Demana.
Van Eyks i Memlings i Rembrandts i
escola holandesa a cor què vols. Hi ha
tant que ja no sé ni el que és nou ni el
que és vell ni si tot ja ho havia vist. Vaig
quedar desconcertada. Quan van tan-
car tot em feia mal. Els ulls, els peus, les
cames...» (10-VII-1953) 

D’altra banda, el crític Francesc
Miralles ha relacionat les pintures de
Rodoreda amb l’art brut, el més cone-
gut representant del qual va ser
Dubuffet; es tracta d’un art que és
també, de vegades, d’alienats i que va
interessar molt Paul Klee. Miralles com-
para Rodoreda amb Sucre i destaca
que, d’una manera o altra el seu art és
aquell «que es desenvolupa de manera
espontània, que el desenvolupen els
nens, els desequilibrats i un cert tipus
d’afeccionats, aquell art que no
segueix estils ni teories, sinó que neix
de manera irreflexiva de l’incons-
cient». (Catàleg de l’obra pictòrica de
Mercè Rodoreda, Departament de
Cultura, 1991). Rodoreda, autodidac-
ta intel·ligent, autora perspicaç, ben
inserida en la contemporaneïtat, defuig
l’art figuratiu i en l’obra privilegia l’ex-
pressivitat i l’emoció. Els títols de les
obres acostumen a ser en francès, per-
què Rodoreda, probablement, se sent
deutora de l’ambient parisenc en què
van néixer, amb molts estímuls per a
una dona de mirada sensible. I cen-
trant-nos ja en els motius de les obres,
en els temes, trobem gerros amb flors,
esquemàtics i de colors suaus: Huit tuli-
pes rouges o Trois feuilles vertes et six
feurs. I si Rodoreda ha destacat, en el
conegut qüestionari Proust, que el que
més li agradava era mirar, demostra
que també ha contemplat amb interès
obres pictòriques; així, Coupe et ceri-
ses deu néixer de la viva impressió que
li va produir un quadre de Dalí; de fet,
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entre els escenaris de París que recorda,
destaca, precisament, el d’un quadre:
«Y saltándome a los ojos, las cerezas
sobre las teclas de un piano de un qua-
dro de Dalí, en el Museo de Arte
Moderno». L’autora es refereix, ben pro-
bablement, a Hallucination partielle. Six
apparitions de Lénine sur un piano
(1931), on les cireres no es troben pas
damunt les tecles, com Rodoreda recor-
da, sinó d’una cadira. D’aquest quadre,
doncs, el que reté la seva atenció és una
fruita primaveral de color viu.

Ara bé, l’apartat probablement més
atractiu de la seva producció és el
dedicat als retrats, sense oblidar les
petites figures desdibuixades i esquelè-
tiques, algunes de les quals semblen
arrencades d’un camp de concentra-
ció, en la línia d’Henri Michaux —tam-
bé escriptor, que va interessar molt
Rodoreda—, o bé un collage que
representa un grup que sembla empre-
sonat, com si Rodoreda volgués reflec-
tir una condició humana que veu com
a precària i sense llibertat.  Pel que fa
a les formes, Rodoreda recorre a la
simplicitat, ben característica dels
dibuixos infantils, o de les màscares
primitives en un moment en què nom-
brosos creadors sentiren l’interès per
aquestes cultures; i sempre, Rodoreda
privilegia l’expressivitat: la desolació i
l’angoixa, de manera especial. Es trac-
ta d’uns retrats esquemàtics, sense
identitat precisa, amb els ulls, esbata-
nats, i atemorits, com al·lucinats. Per
demostrar la importància de la mira-
da, Rodoreda —que ha escrit al pròleg
de Mirall trencat que els ulls són el
mirall de l’ànima i del món—, encercla
els ulls i, algunes vegades, els pinta de
vermell, com a Jeune homme à l’oeil
rouge. D’altres vegades, Rodoreda
expressa aquesta situació humana
aflictiva amb el crit que surt d’una
boca oberta i dents afilades, com en
més d’una pintura de Picasso —recor-
dem Guernica, pintura emblemàtica
d’un segle vint marcat per les guerres.
De fet, Rodoreda, amb la seva obra
pictòrica, sembla voler reproduir el
desassossec i la solitud, que pensa
essencials de la condició humana,
semblantment al que s’esdevé en el seu
vessant narratiu. I és que el món pintat
i l’escrit de Mercè Rodoreda són d’una
gran unitat, la d’una creadora plena-
ment inserida en el segle XX.    

Carme Arnau


