Paula Rego
Lèxic familiar
Hereva de l’expressionisme de Goya i de la mordacitat de Hogarth, l’obra de Paula Rego (Lisboa,
1935) ha configurat, d
 urant més de mig segle,
una faula persistent sobre la naturalesa humana.
Les seves p
 intures i els seus dibuixos investiguen
amb una atenció especial com les dones han organitzat espais de desobediència històrica davant els
imaginaris culturals imposats des del patriarcat.
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L’home coixí, 2004

L’obra de Paula Rego (Lisboa, 1935) es podria llegir com
una gran faula sobre la conducta humana. Així doncs, els
vincles de domini i dependència, el rancor davant les injustícies socials, la persecució dels cossos irreverents o la
sexualitat constreta pel moralisme conservador són temes
que reapareixen de manera cíclica en les seves pintures i
els atorguen un cert caràcter existencial. D’altra banda,
les obres de Rego estableixen un diàleg càustic amb la
història i amb el temps immediat, discrepen de l’herència
cultural del patriarcat i denuncien les agressions vingudes
de les jerarquies del poder. Mitjançant metàfores i exabruptes, combinant relats literaris i vivències personals,
l’artista ha confeccionat, durant més de mig segle de trajectòria, un imaginari enèrgic i antinormatiu poblat per
éssers que salten de l’estupor a la indisciplina, de la fredor
a la violència.
L’evolució artística de Paula Rego és un autèntic gresol
de diversitats i reformulacions. En aquest sentit, les seves
primeres peces participen d’un llenguatge abstracte proper
a Vieira da Silva i a Dubuffet, mentre que la seva producció posterior, propera a l’anomenada Escola de Londres
—Bacon, Freud, Kossoff, Auerbach i Andrews, entre altres—, s’ha de considerar hereva de l’expressionisme de
Goya i del sarcasme de Hogarth, juntament amb Daumier
i Gutiérrez Solana, en sintonia amb les atmosferes torbadores de Balthus i l’obscenitat refinada de Klossowski.
No obstant això, a diferència dels artistes anteriors,
Rego ha incorporat una permeabilitat més gran respecte a
altres fonts alienes a la pintura —per exemple, el teatre,
l’òpera, les narracions populars i el cinema—, i també ha
desplegat una mena d’àmplia exploració sobre com les dones han organitzat els seus espais de dissidència històrica.
Lèxic familiar, que pren el títol de la novel·la homònima de Natalia Ginzburg, és una exposició que recorre sis
dècades de l’obra de Paula Rego: entre els seus dibuixos dels
anys cinquanta i alguns projectes recents, sense oblidar les
sèries dedicades a l’avortament, a Jane Eyre, de Charlotte
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Brontë, i a Misericordia, de Benito Pérez Galdós, o les peces
inspirades en la dramatúrgia de Martin McDonagh.
A imatge i semblança dels microcosmos familiars, en
què es reprodueixen tensions polítiques i íntimes, en què els
processos d’aprenentatge i de cohesió s’alternen amb gestos
disruptius i rebel·lions individuals, els personatges de Rego
prefiguren una comunitat blindada respecte a l’exterior,
en el seu cas, contra la hipocresia de la decència burgesa,
a favor d’unes formes de vida irreductibles i excessives,
alliberades de tota exemplaritat.
Sales 1 i 2
Les dones tenen un paper absolutament protagonista en
l’obra de Paula Rego. No obstant això, el relat que la pintora construeix sobre elles desfà certes lectures adàmiques
o simplistes de l’«univers femení». Fins i tot es podria dir
que un dels trets més distintius de la producció de Rego
és corregir el paternalisme des del qual s’han interpretat les representacions de la dona en l’art, no tan sols el
menyspreu de la dona en el marc d’una narració estètica
liderada i escrita per homes, sinó especialment l’arraconament iconogràfic de la dona, aquest rol passiu que la
tradició heteropatriarcal sembla que li ha reservat històricament. D’aquesta manera, contra el trop de la dona com
a símbol de fragilitat, com a musa o com a objecte de contemplació fotogènica, les dones que apareixen en l’obra de
Rego expressen el seu caràcter indòcil de manera abrasiva,
organitzen el seu descontentament o el seu plaer, prenen
la paraula i s’apoderen de l’acció, i ho fan sense tenir en
compte el veredicte masculí, rebutjant una bellesa canònica i una honorabilitat discriminant, totes dues associades
a l’arquetip del cos juvenil i al mite de la mare procreadora
o l’esposa sol·lícita, respectivament.
Sala 3
Des de Hannah Arendt fins a Alexandre Kojève o Georges
Bataille, des d’Isabelle Stengers fins a Umberto Eco i, de
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manera més recent, des de Donna Haraway fins a Peter
Sloterdijk i Giorgio Agamben, una part important del
pensament que s’ha fet preguntes sobre la naturalesa humana ha hagut d’abordar la qüestió de l’animal, és a dir, les
relacions establertes per homes i dones amb aquesta bèstia
que els constitueix i que, parafrasejant Jacques Derrida,
«estan se[gui]nt».
Aquest àmbit recull una certa zoologia que es desprèn
de les obres de Paula Rego, en què l’oposició humanitatanimalitat queda estroncada a l’encalç d’un transformisme
entre gèneres i espècies. Dones ocell i dones gos, la mateixa artista autoretratada com a simi que pinta, segons la
iconografia de Chardin, Teniers i Goya, entre molts altres.
Corbs i conills que dialoguen, porcs que són amanyagats
per adolescents o gats que perden les seves maneres ancestrals. Tal com passa a les faules mitològiques, l’ordre que
governa la realitat inverteix la seva substància, el món es
gira a l’inrevés i apareixen possibilitats imprevistes, altres
sabers que fins ara eren subalterns o estaven proscrits.
Sala 4
Els contes infantils tradicionals també han estat objecte
de resignificació per part de Paula Rego. La Blancaneu,
Peter Pan i, en aquest cas, la Caputxeta Vermella serveixen
a l’artista per indagar en personatges aparentment secundaris, per aprofundir en situacions psicològiques ambigües,
al voltant d’espais físics carregats de violència o desposseïts
de la seva senzillesa originària i idíl·lica. Rego transforma les moralitats edificants que rubriquen aquests relats
mitjançant girs narratius que els restitueixen una dimensió tràgica, ridícula o oberta a les interpretacions menys
tranquil·litzadores. La beateria d’aquestes paràboles, que
sintetitzen alguns dels principals valors de l’ideari benpensant burgès; el reduccionisme i la superioritat des dels quals
es jutja la conducta dels nens i, especialment, de les nenes,
així com la persecució i el càstig posterior per qualsevol
abandonament dels rols preestablerts, són qüestionats en
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l’obra de Paula Rego, que altera els arguments de totes
aquestes faules i els seus previsibles finals feliços.
Sala 5
L’abús de poder i la tirania en la seva accepció més àmplia
—psicològica, política, física, etc.—, i també les conseqüències que se’n deriven en forma d’extralimitacions, alienacions o submissions, ocupen un espai molt significatiu
en la gramàtica pictòrica de Paula Rego.
Lluny del pietisme, però també evidenciant una ferma
solidaritat amb els individus que pateixen dominis no desitjats, els personatges de Rego són, al mateix temps, amos
i esclaus, practiquen el sadisme i en són víctimes. No obstant això, més que una postura nihilista, aquesta crueltat
d’anada i tornada assenyala, novament, un cert curtcircuit
respecte a les assignacions de conducta vinculades al gènere i a l’extracció econòmica i social.
L’empremta de l’educació catòlica en països com Portugal o Espanya i en generacions com les de l’artista, el pes
de la fatalitat entesa com a paradigma inalterable, l’honor
i el sacrifici com a valors clausurats sobre si mateixos, no
com a construccions públiques, troben en l’obra de Paula
Rego una reescriptura de caràcter ideològic, són vehicles
que exorcitzen la memòria personal i col·lectiva.
Sala 6
El cosí Basílio (1878), la novel·la d’Eça de Queirós, és utilitzada per Paula Rego per tornar a l’escriptor portuguès, una
de les seves referències literàries predilectes. Tal com va fer
en la dècada de 1990 amb El crim de mossèn Amaro (1875),
l’artista recrea lliurement el relat mitjançant set obres que,
a manera de seqüència cinematogràfica, aïllen episodis decisius de la narració original, una història d’adulteri entre
dos cosins. Així doncs, Somni del paradís al·ludeix a l’apartament llogat per Basílio per a les trobades amoroses amb la
seva cosina Luisa, que tots dos anomenen «paradís», mentre
que a Pena veiem Jorge, el marit d’ella, derrotat i amb una
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Sèrie Avortaments, Sense títol núm. 4, 1998

Olga, 2003

La vella república, 2005

Teràpia, 2011

angoixa evident, amb una carta de Basílio a les mans en
què aquest culpa la jove de la traïció marital.
Al costat d’aquestes peces es mostra una litografia titulada La Celestina, la qual remet a un altre text literari investigat per Rego des de nombrosos projectes. Aquí s’observa
de nou una versió totalment divergent de la del llibre de
Fernando de Rojas, començant per les asincronies en les
vestimentes dels dos personatges, com també en l’espai
que ocupen tots dos, una habitació minimalista que sembla un no-lloc postmodern.
Sales 7 i 8
Martin McDonagh, dramaturg i cineasta angloirlandès
considerat un dels màxims exponents actuals del «teatre
de la crueltat» —que avui dia, sobretot en el context britànic, també s’anomena in-yer-face—, ha escrit diverses
peces dramatúrgiques que han inspirat una bona colla
d’obres de Paula Rego. Tots dos autors comparteixen una
mateixa inclinació per les històries grotesques que exploren conflictes íntims i socials, al·legories despietades o
esperpèntiques en què l’humor negre adquireix una rellevància singular.
Partint de l’obra homònima escrita per McDonagh el
2003, L’ home coixí barreja elements biogràfics de l’artista,
entre els quals hi ha la relació de l’artista amb el seu pare,
i descripcions del relat teatral, en què un escriptor és arrestat perquè els seus textos tenen vincles inquietants amb
diversos crims i abusos a menors. Com en altres tríptics de
Rego, el conjunt esdevé una crònica formada per episodis
independents, frames narratius que són «parpellejos» de
l’argument originari.
També amb una història de McDonagh, La sala
Shakespeare al·ludeix a la dita anglesa que diu que si donéssim una màquina d’escriure a un mico, a còpia de fer-la
servir, acabaria escrivint com Shakespeare.
Espantaocells és una obra que homenatja Gutiérrez
Solana i que utilitza un relat de McDonagh en què un porc
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salva un espantaocells de la mort, i aquest, a canvi, no fa
res per ajudar l’animal quan l’han de sacrificar.
Sala 9
Tot i que viu a Londres des dels anys cinquanta, Paula Rego
ha recreat mitjançant diverses obres la història política
de Portugal. En aquest sentit, alguns dels seus projectes de començaments dels anys seixanta —inf luïts per
Dubuffet i per la lectura de Tròpic de Càncer (1934), de
Henry Miller, segons la pintora— són un al·legat antiautoritari i antibel·licista que ridiculitza la dictadura de
Salazar i s’oposa a la guerra colonial portuguesa contra
els exèrcits d’alliberament d’Angola, Guinea Bissau i
Moçambic (1961-1974).
Manuel II, l’últim rei de Portugal, protagonitza una
sèrie de sis peces en què els records de Rego s’intercalen
amb la biografia del monarca.
Per acabar, La vella república és una versió irònica sobre el retrat oficial de Jorge Sampaio, president de Portugal
entre els anys 1996 i 2006, que també és obra de l’artista.
Sales 10 i 11
La sèrie dedicada a Jane Eyre (1847) és un dels exemples
més eloqüents de fins a quin punt el dibuix té una importància cabdal en l’obra de Paula Rego, i també del pes que
adquireix la literatura en la seva pràctica artística. Certament, es tracta d’un conjunt amb una càrrega dramàtica
molt mordaç, que esquiva el costumisme i rescata la tensió
política del text de Charlotte Brontë. Les escenes semblen
plans cinematogràfics, i els rostres dels diferents personatges evidencien un expressionisme tenebrós i inquietant, com si les pintures negres de Goya se solapessin amb
una pel·lícula de Murnau. Seqüències bigarrades i retrats
despullats, gesticulacions estentòries i silencis oceànics:
la sèrie posa de manifest la mestria de Rego per resumir,
en un plec de roba o en una ganyota de desassossec, tota
la intransigència de certs ambients tancats.
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Sala 12
El 1998 es va fer a Portugal un referèndum per la despenalització de l’avortament. La consulta no va ser vinculant, ja que només van anar a votar el 31% dels electors.
L’any següent, Paula Rego va presentar al Museu Calouste
Gulbenkian de Lisboa una exposició en què mostrava Sense
títol, una sèrie de pintures, dibuixos i gravats que retraten,
amb una gran cruesa i crispació ideològica, els efectes de
l’avortament clandestí. Des d’aleshores, l’artista ha ampliat significativament la producció sobre aquest tema, que
ha acabat constituint una mena de capítol autònom dins
la seva trajectòria.
Les dones que apareixen a les obres de Rego ocupen
espais d’una nuesa asfixiant i alternen el desconsol amb la
ràbia. Moltes miren, entre desafiadores i acusadores, els
ulls de l’espectador, com el personatge femení d’Un bar
aux Folies Bergère (1881-1882), d’Édouard Manet. Altres
jeuen sobre butaques o llits, o estan estirades a terra en posicions fetals de dolor i indefensió. Rego les mostra fins i
tot amb els estris que s’han utilitzat per a la pràctica abortiva: palanganes sense higiene, fòrceps bruts i tovalloles
usades. El moment triat és sempre posterior o anterior a la
interrupció de l’embaràs, entre les decisions i les seves conseqüències, mai durant la intervenció quirúrgica furtiva.
Resulta eloqüent que una artista com Paula Rego, als quadres de la qual s’amunteguen multituds d’individus, opti,
en les obres dedicades a l’avortament, per mostrar personatges solitaris; un abandonament emotiu, però sobretot
un rebuig polític i social.
Sales 13 i 14
Tant si és a causa de lleis com per manca de llibertats, mitjançant teràpies correctives o agressions múltiples com
l’ablació o el maltractament, al llarg de la història els cossos femenins han estat perseguits per un sistema sexista
que ataca amb una brutalitat ferotge qualsevol diferència
de gènere oposada a l’heteropatriarcat dominant. Paula
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Rego ha denunciat amb gran ímpetu aquest estat de violència estructural contra les dones, que, al mateix temps
i de manera paradoxal, en alguns casos té com a braç executor altres dones.
Les obres que s’exhibeixen aquí mostren una espiral
completa de dolor: els protagonistes són individus malmesos, la venjança dels quals és fer mal de manera exponencial als seus semblants més febles.
Sala 15
L’anomenada «Croada dels Nens» és una llegenda semireal
de principis del segle xiii que explica com un nen afirma
haver estat visitat per Jesucrist, que li ordena recuperar
Jerusalem per a la cristiandat. En el seu periple cap a Terra
Santa recluta milers de nens, però en arribar a Alexandria
els que han resistit el viatge són venuts com a esclaus.
Partint de les il·lustracions fetes per Sidney Nolan
per a The Children’s Crusade (1973), composició musical
de Benjamin Britten a partir de la balada Kinderkreuzzug
(1939), de Bertolt Brecht, Paula Rego aprofundeix en aquest
relat, que, segons el text brechtià, posseeix una forta càrrega antibel·licista. La pintora centra l’atenció en les visions
místiques dels nens, però sobretot en la capacitat i les metodologies d’aquests per organitzar-se.
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