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La periodista i escriptora
Mercè Rodoreda (1908-
1983) va fer provatures
amb la pintura i els colla-
ges durant els anys quaran-
ta i cinquanta, mentre ha-
via de subsistir sense po-
der dedicar-se a l’escriptu-
ra. No va ser fins al 1957,
quan va guanyar el premi
Víctor Català, que va po-
der garantir el retorn al
món professional editorial
amb la publicació de
Vint-i-dos contes. A partir
de llavors, recupera el
temps perdut i es dedica a
escriure els drames am-
bientats en una Barcelona
de postguerra que no viu-
ria en primera persona pe-
rò que sí coneixia; havia
patit les estretors a Ginebra
i París durant i després de
la Segona Guerra Mundial.

L’obra plàstica de Ro-
doreda està molt dispersa i
es té poca constància del
seu abast. La mateixa co-
missària Mercè Ibarz no
s’atreveix a afirmar que
Rodoreda deixés de pintar
i recorda que, al costat de
la taula en què ella escrivia
a la seva casa de Romanyà
es va trobar un enigmàtic
cavallet de pintura, poc
després d’haver mort. Ro-
doreda, autodidacta, va
dubtar en la seva joventut a
triar entre la literatura i la
pintura. Potser per això,
durant els anys de supervi-
vència a l’Europa de la
postguerra, li va rebrotar
aquest interès per la pintu-
ra: a París, a les galeries i
museus s’hi podia accedir
de franc, recorda Ibarz. En
aquestes visites, Rodoreda
descobriria alguns batecs

avantguardistes de l’art eu-
ropeu i se’l faria seu: Miró,
Picasso, Kandinski i Klee,
entre d’altres. Les influèn-
cies de Miró i Picasso són

evidents. Per Ibarz i Sus-
anna, és a través d’aques-
tes pintures que l’escripto-
ra depurarà uns personat-
ges que traslladarà poste-

riorment a les seves novel-
les. El director de l’àrea de
Cultura de l’Obra Social
de Caixa Catalunya, que
reivindica les obres per

elles mateixes, destaca el
context geogràfic i tempo-
ral en què es van fer. Tam-
bé hi troba connexions
amb la seva literatura. Per
Ibarz, les connexions amb
la literatura són clares: a
Jardí vora el mar hi ha dos
personatges que són pin-
tors. El títol evoca la màxi-
ma de Miró quan va dir:
«Treballo com un jardi-
ner.» Ella mateixa, insis-
teix la comissària, cultiva-
va molts camps, com Mi-
ró: des d’escriure sinopsis
de pel·lícules de por fins a
fer peces de teatre, poesia,
novel·les... Rodoreda, re-
flexiona Ibarz, no escriu la
psicologia dels personat-
ges, sinó que aquests s’ex-
pressen a través del que
fan, de les paraules i les ac-
cions; «com en pintura, els
personatges són movi-
ment».

Ibarz veu en molts dels
retrats recollits a l’exposi-
ció a la sala Entresòl de la
Pedrera fins a l’1 de febrer
autoretrats de Rodoreda.
La majoria són primers
plans d’uns personatges
que estan en espais tancats
i amb uns grans ulls («però
la gana als ulls no se
m’acabarà mai...» escriu
Rodoreda a La mort i la
primavera). La mostra
s’emmarca dins del cente-
nari del naixement de l’es-
criptora i serveix també
per recuperar l’espai expo-
sitiu de Caixa de Catalu-
nya. Aquest espai, de redu-
ïdes dimensions, permet
recordar personatges cai-
guts en l’oblit o etapes
d’autors consagrats en al-
tres disciplines.

La Rodoreda que pinta
Una exposició realitza el desig de 1957 de l’escriptora de mostrar les seves pintures a Barcelona

Un retrat que Ibarz identifica amb Anna Murià, escriptora i amiga de Rodoreda. / EL PUNT

● Mercè Rodoreda va assajar la seva veu narra-
tiva a través de la pintura, assevera el director
de l’àrea de Cultura de l’Obra Social de Caixa
Catalunya, Àlex Susanna. Encara va més enllà

J. BORDES / Barcelona l’escriptora i comissària de L’altra Rodoreda,
Mercè Ibarz: hi veu connexions entre les prota-
gonistes de les novel·les de Rodoreda i plante-
jaments pictòrics de Picasso, Miró o Klee. Ro-
doreda va pintar i va fer collages als anys qua-

ranta i cinquanta. El 1953 va intentar fer una ex-
posició al mirador de París, sense èxit. El 1957,
la iniciativa es preveia a Barcelona. De la tren-
tena de peces, només sis s’han vist un cop en
una mostra a Calldetenes (Osona) als vuitanta.

● La triomfant mescla de
tango i música electrònica
dels francoargentins Go-
tan Project obrirà avui, al
Palau de la Música, la de-
sena edició del Festival
Mil·lenni, que s’acabarà el
15 d’abril amb el retorn a
Barcelona d’Antony &
The Johnsons, ja amb el
seu tercer treball, The
crying light, previst per fi-
nals de gener, en circula-

ció.
Entre un i altre concert,

vint-i-sis propostes desfi-
laran pel festival, marcat
aquest any per una presèn-
cia de músics catalans que
frega el 50% de la progra-
mació. Pitingo (demà pas-
sat, a L’Auditori), Raimon
(divendres, al Palau) i el
retorn de la cantautora
nord-americana Tracy
Chapman (que diumenge
vinent presentarà al Palau

Our bright future, en un
recital per al qual ja fa set-
manes que s’han exhaurit
les entrades) completaran
la primera setmana del
Mil·lenni.

El festival, organitzat
per la promotora Concert
Studio i un dels que propo-
sa més actuacions durant
l’hivern a la capital catala-
na, es desenvoluparà amb
noms que difícilment so-
len fallar al Mil·lenni (Ma-

ría Dolores Pradera, el 29
de desembre, o Georges
Moustaki, el 8 de gener) i
figures punteres de músi-
ques d’índole diferent,
com ara Antònia Font (28
de desembre), Adamo (9
de gener), Josep Carreras
amb Sara Baras (14), Ma-
nu Guix (12 de febrer),
Ainhoa Arteta (13), Noa
(24), Pablo Milanés (26),
Enrique Morente (13 de
març), Michael Nyman

(15) o La Locomotora Ne-
gra (que, els dies 19 i 27 de
març, conjuntament amb
la Coral Sant Jordi, estre-
narà una cantata jazz basa-
da en l’obra de Salvador
Espriu). La presència de
músics catalans al Mil·len-
ni 2009 es completarà amb
les actuacions de Roger
Mas, Feliu Ventura, Xa-
vier Baró i Mishima en el
paper d’artistes convidats
en alguns dels concerts.

Gotan Project obre avui a Barcelona el Festival
Mil·lenni, que oferirà 28 concerts fins a l’abril

G.V. / Barcelona

La Mostra de
Teatre de Barcelona
premia una obra de
textos de nens
● Barcelona. Un dia, una
hora, un espectacle per
a adults basat en escrits
de nens de 6 a 12 anys,
ha guanyat la 13a Mos-
tra de Teatre de Barcelo-
na. Projecte Llenamú ha
rebut un accèssit. La pe-
ça parla de les pressions
polítiques que s’infli-
geixen a l’últim habitant
d’una antiga colònia in-
dustrial perquè abando-
ni el seu habitatge. La
partida (premi especial
del jurat i del públic) fa
una reflexió sobre les
contradiccions, enveges
i hipocresia de tres
amics de tota la vida que
es reuneixen un cop al
mes per fer una partida.
Aquests grups tindran
un mes de programació
al Raval. Abans, faran
gira per sales de Girona,
Igualada, Granollers,
Tarragona, Sabadell i
Reus. / EL PUNT

Humet guanya el
premi de
composició de
Tarragona
● Tarragona. El premi in-
ternacional de composi-
ció de Tarragona ha es-
tat per a Ramon Humet
(Barcelona, 1968). El
músic ha guanyat amb
Gagaku, una obra que
parteix del sentit d’espai
i temps que es percep en
la música tradicional ja-
ponesa gagaku. El pre-
mi està dotat amb
12.000 euros i l’estrena
de l’obra, durant el pro-
per any, a càrrec de l’Or-
questra Simfònica de
Barcelona i Nacional de
Catalunya. Humet suma
el premi als altres re-
coneixements rebuts: el
Reina Sofia, l’Interna-
cional Olivier Messiaen
de l’Orquestra Simfòni-
ca de Montreal i el Joa-
quim Rodrigo-Villa de
Madrid. / C.F.

«El trencanous»
suplirà «Mama
Medea» al Romea
● Barcelona. La compa-
nyia de David Campos
repeteix Nadal al Ro-
mea. Del 25 de desem-
bre a l’11 de gener pre-
senta El trencanous. La
coreografia supleix Ma-
ma Medea, una obra que
no ha captat l’atenció
del públic i que estava
en cartell fins a l’1 de fe-
brer. / EL PUNT


