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Excursus II: Niky (fitxes 174-181)

174 Harry Mathews
The Conversions
New York: Random House, 1962
Col·lecció Montaner-Quiroga (Palma)
L’escriptor Harry Mathews (1930, Nova York) va estudiar música a les
universitats de Princeton i Harvard. En la dècada dels 50, i vivint a Europa
amb la seva esposa Niki de Saint Phalle, va prioritzar els seus interessos
literaris als musicals i es devingué escriptor professional. Abans de la seva
ruptura amb Niki, Harry ja havia acabat, el 1960, la seva primera novel·la:
The Conversions (ed. 1962).
El matrimoni Mathews va viure a Deià entre 1954 i 1956. Allà varen
entaular una estreta relació amb Robert i Beryl Graves, amistat que es va
mantenir després de la partida dels Mathews de l’illa. The White Goddess
(1948), el llibre més famós de Graves, va marcar tant l’obra plàstica de
Niki com els escrits de Harry (fig. 66). The Conversions se situa en aquest
àmbit d’influència. En aquesta obra la temàtica gira al voltant de la tasca
de desencriptar el codi gravat en determinades osques d’una destral
prehistòrica. Les incisions de la destral ritual i el seu culte de referència
estan directament en deute amb The White Goddess. En una foto dels
Mathews a Deià al costat del ca Anubis (nom del déu egipci que acompanya
els morts en el seu viatge final) i envoltats de símbols esotèrics, llegim el
següent text: The Mirage · Anubis · The Dog God · of Our World, cosa que
il·lustra els interessos del matrimoni (“El miratge · Anubis · el ca déu ·
del nostre món”).
Harry Mathews va ser el primer americà admès a la societat literària
francesa Oulipo, l’objectiu de la qual era experimentar noves tècniques
literàries; entre les quals, una escriptura amb límits i algorismes. Un àmbit
d’investigació en el qual Mathews va poder conjugar la seva formació
musical amb la literatura. Actualment viu als Estats Units.
CBC
175 Lucia Pesapane
Le Petit Dictionnaire: Niki de Saint Phalle en 49 symboles
Paris: Réunion des musées nationaux, 2014
Col·lecció Concepció Boncompte (Els Llombards)
La relació dels artistes amb els símbols és diversa i, entre els partidaris
del seu ús, a pocs els interessa revelar-los. Un símbol abasta un àmbit
poètic, líric i metafòric infinit, així que descriure’l en prosa suposa el seu
empobriment. Però avui dia molts símbols ben visibles no són apreciats
per la societat, que ha perdut ja les seves referències i no els detecta. Així
doncs, actualment els diccionaris de símbols són instruments necessaris
per a comprendre obres com la de Niki de Saint Phalle. L’artista, amb dolor
o amb alegria, s’expressa en un llenguatge de caire naïf creant escultures,
sota l’aspecte anodí de les quals, pot submergir-nos en diàlegs profunds si
som capaços de comprendre els símbols que utilitza.
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Afortunadament, Pesapane ens facilita, en un diccionari de 49 entrades,
la comprensió d’elements o objectes quotidians que es repeteixen a
l’obra de Niki. Alguns són símbols personals de l’artista però d’altres són
símbols universals la dimensió més profunda dels quals ha estat oblidada.
Aquesta obra posa de manifest que el coneixement dels símbols és tan
necessari per a comprendre el significat, per exemple, de l’aigua en un
Botticelli com en una alegre font infantil de Niki. I és que l’aigua és molt
més que H2O.
CBC
176 Niki de Saint Phalle
Harry and Me: The Family Years, 1950-1960
Zürich: NCAF & Bentley Publishers, 2006
Col·lecció Concepció Boncompte (Els Llombards)
Niki de Saint Phalle escriu i il·lustra en el seu inconfusible estil –senzill,
colorista i aparentment naïf– aquest llibre que dedica als seus anys de
matrimoni amb l’escriptor Harry Mathews i al naixement i infantesa dels
seus dos fills. El text s’estructura cronològicament de 1950 a 1960: uns
anys en els quals la parella modela la seva formació entre Cambridge
(EUA), París, Mallorca, Itàlia… Els petits detalls es transmeten amb la
mateixa intensitat que altres esdeveniments: la crisi per la qual Niki
ha de ser hospitalitzada, les diàries visites al Louvre, el descobriment
del barceloní Parc Güell de Gaudí o l’estimulant companyia del cercle
d’intel·lectuals que envolta la parella.
Al lector li arriba l’amor dipositat per l’artista en tots els detalls: les
majúscules il·luminades, els dibuixos, les fotos, la distribució de texts al
voltant d’aquestes… Una manera molt femenina i poètica de fer les coses.
Molt “Niki”. El llibre compta amb els punts de vista de Harry Mathews
introduïts com a glosses, al marge.
El capítol titulat “Renovació al paradís” és el destinat als anys mallorquins
de l’artista (1954-1956). El paradís és el Deià dels anys 50, on els Mathews
varen viure amb altres artistes en una comunitat liderada per Robert
Graves. L’estreta relació amb els Graves es tradueix en la influència que el
llibre d’aquest autor The White Goddess tindrà en la futura obra de Niki (les
seves deesses, les seves Nanas…). No en va Niki recordarà sempre com la
saludava Robert Graves: –Are you the White Goddess?
CBC
177 Niki de Saint Phalle
Mon secret
Paris: La Différence, 2014
Col·lecció Concepció Boncompte (Els Llombards)
Niki es va decidir a escriure (1992) el secret que la torturava des dels 11
anys d’edat: la violació que va sofrir per part del seu pare. L’artista explica
aquest horror de manera pausada i en forma de carta a la seva filla Laura.
És un llibre d’artista que manté la cal·ligrafia infantil de Niki. Sorprèn la
llibertat de la pintora per a convertir qualsevol lletra en una divertida obra
d’art al llarg de la narració.
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La introducció situa el lector a la campanya de Nova Anglaterra i en
el si d’una família aristocràtica durant les vacances estivals de 1942.
El to bucòlic dels primers paràgrafs contrasta amb la gravetat dels fets
explicats a continuació: Com assevera Niki, la violació es dóna en tots
els estaments socials i la hipotètica defensió per part de la nina o el nin
davant la llei és inviable perquè als 11 anys es tenen moltes pors, entre
d’altres la de perdre l’amor dels teus.
Niki, a partir de la violació, es va sentir menyspreable i va desenvolupar
diferents formes de rebel·lia. Durant 50 anys va anar a les palpentes
al voltant d’una diana a la qual no podia acostar-se: relatar la veritat i
enfrontar-se directament al pare. A la sèrie titulada Les tirs (anys 60) Niki
dispara metafòricament contra el pare, en la pel·lícula Daddy (1972)
explora truculències familiars i mata el pare. Però no és fins a la redacció
de Mon secret –mig segle després de la violació– quan pot explicar la
veritat i alleugerir el pes que l’hauria convertida en una terrorista si no
hagués trobat a les arts plàstiques un espai de diàleg per a reinventar-se
a si mateixa.
CBC
178 Camille Morineau, dir.
Niki de Saint Phalle: 1930-2002
Paris: Réunion des musées nationaux, 2014
Col·lecció Concepció Boncompte (Els Llombards)
Aquest catàleg, publicat arran de l’exposició dedicada a Niki de Saint
Phalle al Grand Palais de París i al Museu Guggenheim de Bilbao, és,
a hores d’ara, el document més complet sobre l’obra de l’artista
francoamericana. En diferents articles s’explora la complexitat d’aquesta
escultora autodidacta així com les fases de la seva trajectòria. L’estudi
comença amb les primeres pintures, alguns quadres realitzats a Deià, on
ella i el seu marit varen estar vinculats al cercle de Robert Graves, i arriba
fins a la seva darrera obra: el conjunt escultòric Queen’s Califa’s Magical
Circle a Escondido (Califòrnia).
El catàleg desenvolupa els diferents temes de Niki –els tirs, els parts, les
deesses, les núvies, les Nanas, les mares devoradores, les truculentes
relacions amb el pare, l’esoterisme– i evidencia la unitat entre la seva
vida i la seva obra. Una vida intensa presidida pel seu feminisme i
pensaments com el del retorn a la societat matriarcal o l’equiparació
entre la dona al món dels homes amb la del negre a la civilització dels
blancs.
La gran ductilitat de Niki es manifesta en la seva capacitat per a adaptarse a diferents materials i tècniques en funció de la seva necessitat
expressiva (pintura, escultura, arquitectura, gravat, joieria…). Única
dona al grup del Nouveau Réalisme francès, feminista femenina, Niki
va lluitar per a ser reconeguda com a artista de ple dret en un món
d’homes.
CBC

259

260

La musa i la mar. Viatgers, artistes i escriptors anglòfons a Mallorca (1900 - 1965)

179 Niki de Saint Phalle
Rêve, 1971
Litografia, 65 x 50 cm
Niki Charitable Art Foundation (Santee, CA)

© 2015 Niki Charitable Art Foundation,
All rights reserved. Photo: Andre Morain

Entre les múltiples facetes de les seves Nanas, símbols de
la dona i del món femení, Niki destaca a la Nana Rêve la
capacitat per a l’ensomni. La Nana sembla surar amb el
somni que sorgeix del seu cap, com l’antena dels endevins,
i l’eleva a un altre món. El món oníric facilita el vol de la
Nana.
Amb aquesta temàtica, Niki exalta alguna de les
característiques femenines –la intuïció, el somni– que
ella oposa al món masculí dominat per la raó, la tècnica,
la ciència o el progrés que està acabant amb el nostre
planeta. La Nana, dibuixada en sinuoses línies negres i
blaves, apareix disminuïda davant la grandesa d’un somni,
aquest pintat a tot color. Del cos de la dona destaquen
els pits amb dues imatges: un cor i una flor (amor i Mare
Natura?). El somni consisteix en alegres flors, els pistils de
les quals (part femenina de la flor) són en forma d’ulls i
obren noves portes a altres dimensions.
Niki afirmava el 1969: “Abans creia que per a provocar
calia atacar la religió o els generals. Ara he comprès que
no hi ha res més xocant que l’alegria.” La Nana Rêve
recull també qualcom d’aquesta idea de l’alegria com a
desafiament.
CBC

180 Niki de Saint Phalle
Nana pomme de terre, 1975
Litografia, 51 x 67 cm
Niki Charitable Art Foundation (Santee, CA)
Al cap de 10 anys de la seva presentació a la Galeria
Alexandre Iolas de París, les escultures de les Nanas havien
adquirit una extraordinària acceptació i provocat, també,
controvèrsia. Com Niki volia, el Nana Power havia plantat
el seu símbol en múltiples àmbits: Nana Hon (1966), la
Nana geganta a l’interior de la qual el públic accedia per
la vagina i que va ser efímerament exposada al Moderna
Museet d’Estocolm; les Nanas-pilota (1968) per a nins;
la felicitació nadalenca Nana per al MoMA (1968), o les
Nanas gegants disseminades per parcs públics del món,
per a citar-ne alguns exemples.
A l’origen de les Nanas, que és un dibuix de Clarice
Rivers embarassada (1964), hi trobam el tret essencial: la
fertilitat de la dona. Aquesta característica és exagerada
per Niki a Nana pomme de terre potenciant malucs, pit
© 2015 Niki Charitable Art Foundation,
All rights reserved. Photo: Ed Kessler
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i sexe com les Venus esteatopígies del paleolític. Niki il·lumina la seva
deessa amb una alegria psicodèlica i confereix així a Nana pomme de terre
una lectura paral·lela a les prehistòriques escultures votives de fertilitat.
Però la Nana pomme de terre no és una imatge utilitzada per a atreure la
fertilitat per màgia simpàtica. És la dona individual, orgullosa i feliç de la
seva abundància. Niki exalta la fertilitat com a bé propi de la dona per
utilitzar-lo segons li plagui.
CBC

181 Niki de Saint Phalle
La Femme (Portrait of Mimi) or Clarissa, 1995
Litografia, 65 x 50,5 cm
Niki Charitable Art Foundation (Santee, CA)
Quan Niki va realitzar aquesta litografia el 1995 ja
feia 30 anys que havia llançat les seves Nanas i,
aproximadament, 5 anys més de les seves sèries de
deesses blanques (relacionades amb The White Goddess
de Robert Graves) i deesses dels parts. Amb perspectiva
i havent assumit les característiques intrínseques de
cadascuna de les anteriors creacions, a La Femme
(Portrait of Mimi) or Clarissa Niki mescla amb total
llibertat les troballes realitzades en altres períodes i hi
afegeix nous valors.
Durant els anys 60 es relacionaven les Nanas amb
amigues de Niki pels títols que rebien aquestes
escultures ja que, en tenir una decoració genèrica, res
les identificava. En canvi, al present retrat de Mimi
l’artista tatua el cos de la seva amiga amb algunes
imatges de la seva història personal: els seus monstres,
les seves fruites, una caravana, un número de telèfon,
un revòlver… Detalls que han configurat l’ànima de
Mimi i que la defineixen millor que un retrat físic del
model “real”. L’artista, en aquest retrat, no solament
es reinterpreta a si mateixa sinó que recicla allò que
li convé del treball de pintors pertanyents a diferents
èpoques. Arcimboldo (1527-1593) és la referència més
important, per haver estat el primer a configurar personatges mitjançant
fruites i verdures. Però en el seu cas es tractava, vgr., de retrats anònims
o personificacions de les estacions. El rostre de Mimi està en deute amb
Picasso (1891-1973); el sexe, amb les espirals neolítiques; el braç, amb
les filigranes blaves d’Alechinsky (1927)… I, tot això –i més– apareix
contingut al cos partit d’una Venus clàssica, prototip de dona i feminitat.
CBC
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