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 PRESENTACIÓ

Mercè Rodoreda és una escriptora molt important, però també es va dedicar a la 
pintura durant uns quants anys. 

Mercè Rodoreda va pintar més de cent obres, fins i tot va voler fer una exposició amb 
els seus quadres, però al final no ho va aconseguir.

Tot i que Mercè Rodoreda va pintar només durant uns quants anys, segur que la pin-
tura va ser important per a ella perquè quan va morir encara hi havia el cavallet de 
pintura al costat de la seva màquina d’escriure.
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 Activitat 1

A Mercè Rodoreda li agradava molt la pintura i sovint anava als museus i exposi-
cions dels seus pintors preferits, com Paul Klee, Joan Miró, Jean Dubuffet, Pablo 
Picasso... Quan es posava a pintar, moltes vegades agafava com a exemple quadres 
d’aquests pintors.

Aquestes són pintures d’alguns dels pintors preferits de Mercè Rodoreda

> Aquests són dos quadres de Mercè Rodoreda. Digues amb quines de les pintures 
anteriors es relaciona cadascun. 
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  Activitat 31 

1Totes les pintures d’aquesta activitat són obra de Mercè Rodoreda 

 Activitat 2

> Aquí hi ha un quadre de Mercè Rodoreda i un altre de Jean Dubuffet. Busca les 
semblances.

Els temes més repetits en els seus quadres són les persones i, a vegades, també 
hi surten flors i animals. Quan pinta persones, la part més important és la cara, que 
mostra els sentiments del personatge.

> Relaciona aquestes pintures de Mercè Rodoreda amb l’adjectiu corresponent:

                                por  - tristesa – tranquil·litat  -  alegria
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 Activitat 42 

Mercè Rodoreda a més  de pintar amb pinzell, també feia collage. És a dir que  en-
ganxava papers retallats per formar figures.

Aquí tens algunes de les obres que va fer:

> Tria una d’aquestes dues obres de Mercè Rodoreda i fes una figura semblant 
fent servir la tècnica del collage.

Activitat 51

2 Totes les obres d’aquesta activitat són obra de Mercè Rodoreda
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 Activitat 53 

> Reconstrueix aquest quadre de Mercè Rodoreda amb les parts que trobaràs a la 
pàgina següent.

                                                                      Coupe et cerises

3Aquesta pintura és obra de Mercè Rodoreda
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