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Rodin va dir d’ella: 

"a woman who is neither futurist nor cubist. She knows what gracefulness is 
serpentin”. 

(Tokin' Women: A 4000-Year Herstory.) 
 
“Ni futurista ni cubista. Ella és com la pedra de quars serpentina.” Va dir 
Rodin d’aquesta dona sorprenent, Maire Laurencin (París, 31 d’octubre de 
1883 – 8 de juny de 1956). La pedra serpentina és de color verd obscur i 
translúcida. No es podria retratar millor a una dona que es va submergir al 
vocabulari visual de la feminitat des de la nebulosa i des de d’allò líquid.  
 
Alguns la varen considerar una resposta reactiva al a masculinitat del 
cubisme. No obstant això, em sorprendria que necessités referenciar NI al 
cubisme ni a cap altre moviment representat per homes per definir el seu 
estil. De totes formes no es pot deixar de dir que va formar part dels grups 
d’intel·lectuals i artistes majorment representats per barons de renom com 
Apollinaire, (amb qui va tenir una important relació amorosa), molt amiga de 
Picasso, Picabia i tot el cercle d’Avantguarda del Bateau-Lavoir de Paris de 
principis de segle.  
 
Amb la utilització de colors pastel i l’abstracció sinuosa, casi diluïda, 
Laurencin sembrà les bases de l’imaginari femení. Representa la ponderació 
del ying, una sublim idealitat fins al punt de l’evaporació que encara avui en 
dia es mantén dins l’imaginari col·lectiu occidental.  
 
Dones de pell blanca com la lluna, rostres suaument inclinats, gests subtils a 
la punta dels dits, dones levitants, rostres innocents, fràgils, intangibles, 
onírics, transparents,...  
Més enllà dels colors suaus, pàl·lids, semi ombrívols d’entre guerres; 
Laurencin, amb les seves visions, va tractar de reafirmar la seducció femenina  
a la faç de la  modernitat triomfant posant en qüestió un model dins la 
delicada frontera entre la dona infantilitzada i la nina prematurament 
sexualitzada.  
 
El que més crida l’atenció és que Laurencin pintava amb qualsevol cosa menys 
amb pintures. Podia fer servir pomades, barres de llavis, maquillatges, 
perfums... Productes de maquillatge que emfatitzaven els trets femenins que 
tant inquietaven a l’artista. Aquest fet revela una Laurencin performàtica i 
protoconceptual, que posava en evidència, tant amb la imatge com amb la 
matèria, la ironia de la feminitat. Una feminitat construïda i sòrdida que es 
reforçava amb el vestuari dels ballets on també treballava.  

http://mkt.com/california-norml/tokin-women-a-year-herstory


 
La feminitat de Laurencin és despreocupada, coqueta, costumista, aliena a la 
guerra i a la pobresa. Una feminitat tan llunyana d’una dona en el treball del 
part o d’una dona menstruant, que sembla quasi irònica.   
 
Durant la Primera Guerra Mundial Laurencin es refugià a la neutralitat 
d’Espanya i va ser allà on coedità amb Picabia el primer “Dada Magazine 
391”.  Cada número contenia poemes, escrits i notes caracteritzades per un 
to atacant a tot i a tothom, a l’estil dels teòrics avantguardistes com 
Apollinaire o Jarry. Les cobertes foren dissenyades pel propi Picabia amb 
il·lustracions mecanomòrfiques que guardaven analogies  sexuals, sobretot als 
primers exemplars. Les edicions es succeïren irregularment fins al 1924 a Nova 
York, Zurich i Paris. 
 
Per als membres del Dadaisme, aquest era un modus vendi. Realitzaven 
accions que pretenien fonamentalment provocar, qüestionar i reptar al cànon 
literari i artístic avantguardista. El Dadaisme crea una espècie 
d’antiartmodern, un provocació oberta a l’ordre establert. Una premonició a 
la letargia del postmodernisme.  
 
Dins aquest context súper al·lèrgic a tot, en que s’havia radicalitzat el 
modernisme, em fa dubtar molt que els retrats de Laurencin estiguessin 
absents d’autocrítica o al menys d’innocència.  
 
Laurencin era una de les poques dones a qui se’ls permetia accedir a les 
tertúlies, cafès o salons, context habitual de la intel·lectualitat de l’època. El 
món del dandisme estava entre allò espiritual, irònic, cínic i l’elegància 
prussiana de la capital. Se li donava importància allò decoratiu, allò urbà i 
allò modern, però també a un món culte i contemporani al que la presència 
femenina emergia de forma discruptiva i d’una   forma nova.  
 
Tal i com es recull als testimonis de l’època, a Barcelona durant els anys 20 
les úniques figures femenines que es podien veure a dites tertúlies o salons, 
eren a més de Marie Laurencin: Olga Sacharoff, Laura Albéniz i Norah Borges. 
 
Aquestes dones varen jugar un paper crucial per a la història, no tant per la 
seva obra creativa, sinó més bé, pel seu rol social. Per que amb les seves 
vides romperen els estereotips i les convencions socials. Per que transgrediren 
allò que a una dona d’aquella època se li estava permès com viatjar sola, 
estar emancipada, tenir un projecte personal, tenir idees pròpies... 
 



Les seves vides varen iniciar el debat sobre les dicotomies entre: una dona 
bíblica i una terrenal; entre la maternitat i l’estafa de la bellesa; entre la 
dona domèstica  i la dona professional.  
Debats, encara avui en dia candents, que perduren 100 anys més tard, a una 
era post que continua essent bastant dadaista.  
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