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JACINTO ANTÓN

Sempre és un
bon moment
per retornar
a les arenes

m o v e d i s s e s
d’Umm al Samim.
Res com els clàs-
sics. Una planura
de color de mel que
es fon amb un cel
polsós. Així des-
criu el llegendari ex-
plorador Wilfred
Thesiger aquest le-
tal paratge del sud
d’Aràbia capaç
d’engolir una sence-
ra partida de sa-
queig awamir o tot
un ramat de cabres.
Thesiger era el pri-
mer europeu que
veia les Umm al Sa-
mim (“La Mare del
Verí”). Ho explica
a Arenas de Ara-
bia, el seu relat de
com va travessar el
Territori Buit i va
arribar a convertir-
se en un bedu dels
rashid i a conside-
rar el desert un lloc
de refugi i no un in-
fern abrasador. El
llançament d’una
selecció dels mi-
llors clàssics de la
literatura de viatges en butxaca
per RBA —Arenas de Arabia,
En Siberia, de Thubron, El tiem-
po de los regalos, de Patrick
Leigh Fermor…— és una de les
millors notícies en el gènere. Un
gènere que torna a estar en un
bon moment, com evidencien
les reedicions, recuperacions i
novetats. Més clàssics: Inédita
edita —i mai li ho agraïrem
prou— Viento de arena, el relat
de Joseph Kessel de la seva aven-
tura d’entreguerres entre els au-
daços aviadors de l’Aereopos-
tal en la línia Casablanca-
Dakar. Kessel va volar amb
aquests pilots, pioners de ca-
bells esvalotats pel vent de
l’hèlix i polsosos de la sorra del
desert, va compartir els seus ris-
cos —solien estavellar-se entre
les dunes i els mataven o segres-
taven els bandits moros, com el
cruel Ould Aj Rab, desertor

d’una unitat de goumiers
francesos—, va conèixer els lle-
gendaris Mimile, Dumesnile,
Conty i Saint-Exupéry i va expe-
rimentar la bellesa i el pànic
que infon el mar groc i immens
del Sàhara. Un tercer llibre que
apareix aquests dies tracta del
mateix desert i és també un clàs-
sic meravellós: els diaris d’Isa-
belle Eberhardt (Los diarios de
una nómada apasionada, Back-
List), textos íntims, immediats,
no destinats a la publicació,
que la irrepetible dona que es
vestia de genet bereber i va cau-
re sota l’embruix del Sàhara va
escriure de 1900 a 1904. Traves-
sies per arenes d’un blanc ne-
vós, quasi translúcid en els clars
de lluna. Audàcia, passió i pena
entre caravanes i pous.

Després de tanta sorra, una
mica de neu, clàssica, per des-
comptat: Navona, en la seva

col·lecció Reen-
cuentros, publica
Los mejores cuen-
tos del Gran Norte,
vuit dels millors re-
lats de Jack Lon-
don sobre aquest
lloc desolat i impla-
cable. ¡Ah, Fort
Yukon! ¡No és me-
nor la nostàlgia per
tu que pel candent
Uruq al Shaiba…!

No només els
clàssics ens criden
aquest Sant Jordi.
Vet aquí tres bons
llibres contempora-
nis, tots tres sobre
el continent negre:
el sensible i sincer
conjunt de reportat-
ges Ubuntu, del pe-
riodista Nicolás Va-
lle (Proa), viatge en
el temps i l’espai
que ens porta a Jar-
tum, a la Ruanda
dels assassinats, a
la Kènia de la me-
mòria terrible del
Mau-Mau, a la Li-
bèria del gboyo
—el sacrifici humà
tradicional—; el
viatge antropològic-
gastronòmic de
L’antropòleg a
l’olla, de Guastau

Nerín (La Campana), i el viat-
ge, sota l’advocació del hadma-
tán, el vent maleït, al Sahel de
Los reinos perdidos de África,
de Jeffrey Tayler (Alhena Me-
dia).

I una mica de (molta) aven-
tura amb el sabre entre les
dents. Les memoirs del napo-
leònic general Marbot en la
campanya peninsular (Casta-
lia). ¡A la carga!, vívid relat
de Digby Smith d’algunes de
les més vibrants accions de la
cavalleria de Bonaparte (Iné-
dita). I l’èpica (però en el
fons, hélas, no tant) història
de la Càrrega per antonomà-
sia: El Valle de la Muerte, de
Terry Brighton (Edhasa), im-
prescindible i apassionant re-
visió de l’homenada de la Bri-
gada Lleugera a Balaclava.
¡Half a league, half a lea-
gue...!

Retorn a les mortals arenes
d’Umm al Samim

Naturaleza virgen
ROBERT MACFARLANE
Alba
352 pàgs. 24 euros
L’autor d’aquest llibre imprescin-
dible per repensar (i ressentir) la
relació amb la muntanya que és
Las montañas de la mente (amb
algunes de les millors pàgines so-
bre Georges Mallory mai escri-
tes) visita en la seva segona obra
diferents llocs salvatges, amb po-
ca o nul·la presència humana, en
zones remotes de Gran Bretanya.
Llocs que apel·len a emocions en-
terrades en l’inconscient sota la
fina capa de la civilització. Els
agrupa sota categories com bosc,
torbera, marisma, estuari o ca-
nyada i explica tot el que veu i
sent en ells durant la seva estada
— el misteri, la poesia i la soledat
(¡i el fred!)—, component pàgi-
nes molt boniques en un afany
barreja d’investigació i esperit
romàntic.

El viatjar infinit/ El infinito
viajar
CLAUDIO MAGRIS
Edicions de 1984 / Anagrama
284/ 304 pàg. 18 euros
El viatge és abans que res un re-
torn i ens ensenya a habitar més
lliurement i poètica la nostra prò-
pia casa. Ho diu el cultíssim i
sensible Claudio Magris, a qui de-
vem El Danubi i que en El viatjar
infinit mostra de nou la seva face-
ta de viatger. Un viatger, per des-
comptat, diametralment oposat
al turista, un viatger que instaura
el seu viatge en la literatura, en la
sensibilitat i la intel·ligència.
Recol·lecció de variadíssimes pà-
gines de viatge —Iran, els fiords
noruecs, Zagreb, Cracòvia, les
Scilly, Neuschwanstein i els altres
castells del foll rei Ludwig, la ca-
sa de Dostoievski a Leningrad,
¡el monestir de Pedralbes!—, al-
gunes intensament breus, s’ins-
criu sota el lema “Le voyage, por
conaître ma géographie”. Una de-
lícia.

Viatge per la Costa Brava
XAVIER MORET
Brau
340 pàgs. 18 euros
Viatger de referència després
dels seus llibres sobre Islàndia,
Austràlia o EE UU, Xavier Mo-
ret canvia els baobabs pels pins
de la Costa Brava en la seva no-
va obra del gènere, un recorre-
gut en primera persona pel pai-
satge i la memòria d’aquesta
franja costanera meravellosa
però maltractada per l’urbanis-
me desmesurat i que s’estén des
de Blanes a Portbou. Amb el seu

personal estil simpàtic, divertit,
lleument irònic, reposat i
intel·ligent, el nostre modern Alí
Bei rescata llocs, històries i perso-
natges: pescadors, estiuejants
glamurosos, escriptors
—Truman Capote va escriure a
Palamós part d’A sang freda— o
artistes genials tocats per la tra-
muntana.

Les ascensions de
Verdaguer al Pirineu
BERNAT GASULL I ROIG
Cossetània
204 pàgs. 14,90 euros
¡Verdaguer alpinista! Un llibre
absolutament inclassificable,
barreja d’assaig literari i guia
excursionista, ens introdueix en
les extraordinàries —i per des-
comptat poc conegudes— aven-
tures muntanyenques de Jacint
Verdaguer, que entre poema i
exorcisme va trobar temps per
pujar als cims del Canigó (és
clar), l’Aneto o la Pica d’Es-
tats. L’escriptor s’arremangava
la sotana i es posava a caminar
afrontant de manera audaç el
que la muntanya li posava al
davant, cantant sense acovardir-
se. En les travessies portava una
maleta, un paraigua i una llibre-
ta tipus Moleskine avant la
lettre, entre les pàgines de la
qual col·locava flors, fulles i
herbes. El llibre inclou la deta-
llada descripció de 29 rutes ver-
daguerianes pels Pirineus.

Viajeras a La Habana
ISABEL SEGURA
Meteora
139 pàgs. 25 euros
María Zambrano sopava a la
Bodeguita del Medio quan al
seu costat s’hi va asseure “un
joven de grande aplomo y ¿por
qué no decirlo?, de una conteni-
da belleza”. Era José Lezama
Lima. “Supe siempre, nos viése-
mos mucho o poco, que fue un
encuentro sin principio ni fin”.
Las Viajeras a La Habana,
d’Isabel Segura i Pilar Ayme-
rich (autora de les 100 esplèndi-
des fotos del llibre), no són en
absolut convencionals, sinó la
infanta Eulalia de Borbón
(viatja el 1893, quan Cuba és
encara colònia, com a represen-
tant de la Corona espanyola),
Zenobia Camprubí (1936 i
1937 —resideix llavors tres
anys—), Zambrano (1936, 1949
i 1953) i María Teresa León
(1934 i 1960). Les mirades i ex-
periències d’aquestes quatre
dones ofereixen una perspecti-
va diferent i molt interessant
de la capital cubana i la seva
història.

Sir Wilfred Thesiger, vestit per al desert.

Viatges i aventures
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La pintura de Rodoreda
s’ha vist poquíssim. El
1991 es va presentar una
exposició a Calldetenes,

amb 122 obres que es van vendre
gairebé totes a particulars. No-
més una vintena són a l’Institut
d’Estudis Catalans, el seu hereu
literari, esparses per les sales i
l’arxiu de la institució. Una tria
significativa d’aquesta etapa de
l’autora s’exposarà de nou, du-
rant l’octubre i el novembre pro-
pers, a l’entresòl de la Pedrera,
en una exposició a càrrec meu
que he titulat Mercè Rodoreda en
viu. La proposta és que la pintu-
ra és un fil d’Ariadna rodoredià.

¿Per què es va posar a pintar?
Va dir després que ho havia fet
per evadir-se d’una realitat insos-
tenible, que si no, s’hagués
llençat al Sena. Però també ente-
nia l’evasió com a actitud impres-
cindible: “per a un escriptor, eva-
dir-se és enfrontar-se al més pro-
fund de si mateix”. Va pintar,
doncs, per necessitat expressiva,
quan no podia escriure. I cal dir
que també va pintar per mirar de
guanyar alguns diners, quan la
feina de modista se li va acabar.
Durant mesos va preparar una
exposició a Barcelona, el 1957,
que finalment no va quallar. Per
més que de gran es presentés a si
mateixa com una desvagada a
qui sobretot agradava mirar, Ro-
doreda era feinera, una curranta
que no es permetia gaires vicis.
Sovint, a París en aquesta època,
quan no podia dormir s’alçava i
feia un quadre i un altre.

Seguint aquest fil la veiem en
ebullició, en carn viva. La pintu-
ra permet entendre com als anys
50, a París, una autora desnorta-
da per les guerres i l’exili, sense
context editorial, que ha pogut
tornar a fer contes i escriure poe-
sia, però a qui no li surt l’alè llarg
de la novel·la, pot a través de l’ex-
pressió plàstica temptejar una no-
va veu literària, la de les novel·les
que a finals d’aquella dècada en-
gegarà a Ginebra. Viure al Barri
Llatí, prop del Louvre i de les
galeries d’art, li va anar molt bé.

La pintura situa Rodoreda en
el nucli de la creació europea de
postguerra. Com l’autodidacta
que era en tot, sabia des de sempre

a qui seguir, copiar, aprendre sola.
Va seguir Klee des de dintre, i a
Miró, Picasso i Kandinsky de for-
ma notòria (hi ha obres que són
mirós, i no és tan fàcil copiar-lo).
Veure art modern després de la
guerra no era senzill, però va apro-
fitar que Klee, Miró i Kandinsky
començaven a tornar a ser expo-
sats a París just en aquells anys.

Amb tot, el seu estil personal
en aquest taller li ve més aviat de
l’art brut (art directe pot ser una
traducció, art en brut) de Dubu-
ffet i de l’obra de Michaux, a qui
coneix tant en literatura com en
pintura, segurament gràcies a
Apel·les Fenosa. En Dubuffet i en
Michaux fa pensar la imatgeria
més pròpia de Rodoreda: cares fe-
menines al·lucinades, soldats fe-
rits o esquelètics, cares microbia-
nes que remeten també a Els fulls
d’Hypnos, escrits pel poeta René
Char entre 1943 i 1944, al front,
publicats el 1946: “Foragiteu l’es-
cepticisme i la resignació, i prepa-

reu la vostra ànima mortal per
afrontar intra-muros uns dimonis
glacials anàlegs als genis micro-
bians”. I el collage, amb el que
Rodoreda fa imatges, colpidores
les unes i d’altres més distancia-
des, totes elles prou destil·lades,
com és propi del collage, que com-
porta un grau de composició so-
vint més gran que l’aiguada o
l’aquarel·la. Collages devien ser
les últimes obres que va fer abans
de tornar a la novel·la. Signava
algunes peces, no en datava cap.
Aquesta empremta personal (“ja
tinc estil i un món”, va escriure el
1953 dels seus collages, sense sa-
ber encara que així seria) anirà a
parar, i aquesta és la raó més forta
de l’interès de la seva pintura, a
les novel·les.

A partir de l’art brut —l’art
dels indoctes per antonomàsia, ja
siguin criatures, illetrats o pertor-
bats mentals, que no és el mateix

que l’art naïf— Rodoreda elabora-
rà les veus dels seus personatges
de postguerra, entre els quals so-
bresurt la treballada veu de Na-
tàlia-Colometa, una veu alienada
i catàrtica que a mida que parla al
buit (al lector, a ningú, a ella ma-
teixa, a la història) es va recons-
truint; una veu que, no obstant
l’alt grau d’artifici, continua sent
confosa amb una veu naïf, espon-
tània, com algunes pintures de Du-
buffet o del Miró grotesc semblen
sortides d’un dibuix infantil.

Va fer una obra pobra:
aquarel·les, aiguades, collages. En
aquells anys, ni Picasso trobava pa-
per. Va treballar en consonància

amb el caràcter ambigu, grotesc,
paròdic, fragmentat i cruel que les
arts visuals i la literatura van opo-
sar a l’Europa després de les bom-
bes i en guerra freda. Seran els seus
registres literaris principals. La
mort i la primavera també surt
d’aquí. Jardí vora el mar, la prime-
ra novel·la que engega, a finals de
1959, és una paràbola de la pintu-
ra de postguerra i un homenatge a
Miró, que hi apareix citat amb
nom i obres. Així, Rodoreda suma
la pintura a la influència que en la
seva obra té el cine des del principi.

Una carta de Cortázar, a qui
havia demanat que li portés de
París el paper canson que feia ser-

vir, indica que el 1956 Rodoreda
encara pintava. L’exposició que
preveia de fer a Barcelona el
1957 es va esfumar. Potser va
deixar de pintar aleshores o pot-
ser més tard, quan va tornar al
món literari de Barcelona. A la
seva mort, val a dir, el cavallet
era al costat de la màquina d’es-
criure Smith-Corona, a Roma-
nyà de la Selva. No seria doncs
estrany que apareguessin encara
més pintures de Rodoreda.

M. Ibarz és la comissaria de l'exposició
Mercè Rodoreda en viu, sobre la seva
pintura, que s'inaugurarà el 10 d'octu-
bre a La Pedrera.

La pintura com a
taller literari

M. IBARZ

Mira Rodoreda / Pintura

Sense títol [Abstracte] (1953), pintura de Rodoreda. / © MERCÈ RODOREDA. VEGAP. MADRID, 2008

Com l’autodidacta que
era en tot, sabia des de
sempre a qui seguir,
copiar, aprendre sola
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