
 

 

No sóc una paleta 

 

Una tarda d'agost, el pintor Salvador Llimona ho va tornar a provar. Però la veritat és 
que no hi havia manera; dubtava de tot, no sabia ni per on començar: una poma, un 
arbre, unes cireres…? Havia perdut la inspiració, així que va decidir anar-se’n a fer un 
tomb, a veure si la trobava per alguna banda. Va deixar la paleta sobre la taula de 
l'estudi i mentre marxava no va sentir com li deia: 

—No sóc una paleta!  

Cansada dels dubtes del pintor, en aquell mateix moment la Paleta va prendre una 
decisió: volia ser una artista, una pintora que pintés amb la mateixa llum de Rembrandt, 
que fos tan colorista com Frida Kahlo i tan impactant com Pollock… El primer que va 
fer va ser vestir-se d'artista. Fins i tot va trobar que, sent dona, li quedava prou bé un 
bigoti tipus Dalí… Volia traspassar fronteres, guanyar molts diners, ser famosa, rebre 
premis, que li fessin fotos pel carrer… 

Així s’estava, somiant en l'èxit total, quan se li va acostar la paleta més antiga de 
l’estudi, que en veure-la disfressada de pintora la va voler dissuadir. 

—Però què fas? Nosaltres no hem nascut per ser artistes, només som eines. Deixa que 
pintin els pintors. Els colors no ens pertanyen, només els portem a l’esquena per 
ajudar… Val més que no et facis il·lusions, t'ho dic per experiència… 

I dit això, va plegar i se’n va anar a fer una becaina.  

Però la Paleta no li va fer cas; al contrari. En lloc de tirar la tovallola es va dir: “Jo seré 
pintora, peti qui peti.”  

I va començar a pintar, i a pintar i a pintar… Fins que va acabar el seu autoretrat.  

Li va quedar tan exacte, tan ple de matisos, tan lluminós… realment havia fet una bona 
feina!  

Quan la paleta vella es va aixecar de fer la migdiada i ho va veure, va exclamar: 

—Òndia! Em trec el barret... No m'ho puc creure, quina meravella! Jo mai hauria pogut 
fer una cosa així…  

I la Paleta se li va acostar, i li va dir amb afecte: “No t'amoïnis, companya. Si t’hi fixes 
bé, veuràs que tu mateixa ets també una obra d'art; mira quins colors més expressius que 
tens! Estàs… per emmarcar!”I ara només em queda afegir una cosa. Com diria el gran 
Marcel Duchamp: “Oh la la!” 

 

Guió: Victoria Bermejo 


