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y y Semblo boja d 'alegria. Els 
^ L ^ ^ tinc tots dos -quadres - da-

munt de la cuina i tot escri-
vinC'te, de tant en tant, me'ls 
miro. Eís be firmat i cot. I en

cara els repetiré amb d'altres colors i 
en regalaré quan voldré fer alguna per
sona c o n t e n t a . U n té el fons gris, 
l'altre el té vermell. Hi be fet aquelles 
figures sense bracos, i només de mirar
los et ve com una mena d'alegria de 
boig». Rodoreda escriu aqüestes -po -
ques- páranles, primera referencia do
cumental de la seva obra pictórica (1), 
a París, el vespre del 2 de juliol de 
1953 per adre^ar-les a Armand Obiols. 
Pero potser no era aquesta la primera 
vegada que la Rodoreda es dedicava a 
la pintura. De fet, «aquelles figures 
sense bragos» eren probablement la 
conseqiiéncia de la idea de «fer una 
serie de coüages, els uns seguint els al-
tres i albora completament indepen-
dents» (2), que l'autora planejava ex
posar a Barcelona l'any 1957. 

De fet, sabem que des de l'any 
1939 fins ben entra ts els anys cin-
quanta, la seva dedicació a I'escriptura 
fou gairebé nuMa. Eren els llargs anys 
d'exili, els anys en qué '<en general, la 
literatura, em feia venir vomit» (3). 
Fou precisament a partir deis anys cin-
quanta que la Rodoreda -encara que 
d'una manera que podríem qualificar 
de diletant- va donar forma a l'etapa 
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mes interessant de la seva obra pictóri
ca. I si bé en a lgunes p in tu re s hi 
podem veure la influencia del ciibisme 
i del surrealisme, és a rencorn de l'ex-
pressionisme i, mes concrecament, en 
i'obra del pintor alemany Paui Klee, 
que ella, de manera gairebé mimética, 
va anar construint el centre neuralgic 
de la seva expressió artística. 

L'expressionisme de Paul Klee, 
pintor vinculat al grup alemany Der 
Biaue Reiter, té implícit tot un progra
ma tcoric que es basa en la comunica-
ció incersubjectiva, no mediatiizada, 
de la pintura. Klee vol representar la 
transmissió de la imatge en estat pur, 
sense manipulació, tal com aquesta 
apareix en els dibuixos deis infants. En 
un text sobre l'art i la creació integrat 
en el període de la Bauhaus, Klee es-
criu: «La llegenda de r¡nfantitisme de 
la nieva manera de dibuixar ha de 
teñir el seu origen en produccions li
neáis, a les quals, segurament, be in
tentar d'aliar la idea de l'objecte: un 
home, per exemple, amb la pura pre-
sentac iü de l ' e lement «l ínia». Per 
mostrar r«home tal com és» hauria 
estat necessari un batibull de línies ab-
solutament desorientador. Aleshores 
el resultat no hauria estat una presen-
tació pura de l'element, sino una con-
fusió t an caót ica que n ingú ja no 
l'hauria reconegut (...) Tot seguit he 
assajat totes les síntesis possibles, com-

binant i tornant a combinar-ho tot, 
pero conservant, en el major grau pos-
sible, la puresa de la forma» (4). Klee, 
en la seva reducció formal a alio que 
és essencial, en voler mostrar l'home 
«tal com podria ser» per la puresa, es-
tableix teoricament un lloc privilegiar 
per a l'artista, un lloc on es pugui por
tar a t e rme I ' evo luc ió que va del 
model a la matriu: és a dir, «un art tiue 
no reprodueix alio que és visible amb 
major o menor temperament, sino que 
fa visible una visió secreta» (5). 

És aquest l'espai en el qual I'obra 
de Mercé Rodoreda queda inscri ta 
com a experimentació de la percepció 
de la rea l i ta t i potser l 'espai que , 
paraMelament , mes s'adeia amb la 
seva manera de viure l'escriptura, on 
només existia el dret a la repetició, 
mai el de la correcció. En aquesta vo
luntar pictórica en qué no apareix la 
recerca d'estil, sino l'expressió de la 
realitat subjectiva d'una manera direc
ta i diafana en la seva simplicitat, hi 
podríem veure també un paraMelisme 
amb el corrent artístic denominar pre-
cisament ais anys cinquanta Art Brut, i 
que es aquell art que -d 'una manera 
semblant al Naif- no segueix estils ni 
teories, sino que neix de manera irre
flexiva de l'inconscient, i mostra així 
tota la seva potencia expressiva. 

De fet, aquest art prové instantá-
niament, sense elaboració previa, de la 

propia psicologia de l'individu, accen-
t u a n t els seus es ta t s pe r cep t iu s . 
"FemjTte a la bunche triste" o "jeunc 
homme au milieu de la nuit" son 
excel-lents exemples d'una visió ínte-
rioritzada on l 'autora veu apareixer 
rostres i figures que poden anticipar, 
de manera espectral, estats d'ánim de 
personatges la potencia deis quaís res-
seguira literáriament la seva imagina-
ciü creadora. 

Maria Josep Bal-sach 
és crític J'art 
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Les ¡/•lusiracions d'aqucsi anide ¡írocedeixcn dd 
caíales '^'^ l'ohra pictórica de Merce Rodiyreda, pu-
hlicac per ¡a Gencraíiíat de Catalunya. 
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