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L’aniversari (1915) 
Museu d’Art Modern, Nova York 

Marc Chagall (Vitebsk, 1887-Saint-Paul-de-Vence, 19 85) 
 

 

 

Els personatges volen? 

És perquè estan enamorats. El quadre mostra el propi pintor, Marc, que s’acaba de retrobar amb la seva 
promesa. Havien estat separats durant molt temps i ara són tan feliços que tenen ganes de córrer, de 
saltar, se senten lleugers com ocells. Aquí els veiem quan es fan un petó. 

Per què no té braços ell? 

En canvi, segur que l’ha abraçada. Però el quadre expressa el que ell sentia. No volia només estrènyer 
a Bella entre els seus braços, volia envoltar-la amb tot el cos, cargolar-s’hi al seu voltant. Per tant es va 
pintar així. I a més, potser els braços l’haurien destorbar per volar. 

Ella té un ram de flors 

Ell l’hi ha regalat pel seu aniversari. Potser ha arribat per darrere sense que ella tingués temps de girar-
se, per donar-li una sorpresa. Ell està tan emocionat que té el cap a l’inrevés. Ja no sap ni on és. Ella fa 
uns ulls com unes taronges. 

No hi ha espelmes d’aniversari? 

Això passa a Vitebsk, el poble de Rússia on van néixer. En aquest país no hi ha el costum de posar 
espelmes sobre els pastissos d’aniversari. Però el pastís ja està a punt, damunt de la taula vermella, 
coberta amb unes boniques tovalles blaves. Només cal tallar les porcions i servir-se. 

La casa està plena de colors 

No hi ha gaire objectes i sobretot no hi ha res de luxós, però els colors vius fan la sensació que 
l’habitació està plena, sobretot gràcies al vermell del terra. Els xals de Bella estan penjats a les parets 
per decorar la cambra. Els seus dibuixos, tots diferents, floretes, formes geomètriques, fan ballar la 
casa. És una veritable festa per als ulls. 

El pintor es va representar a ell mateix? 

Sí, és el que s’anomena un autoretrat. En la majoria dels casos, el pintor es mira en un mirall mentre 
treballa per reproduir el seu reflex sobre el quadre. Però en aquest cas, no és un retrat gaire precís. No 
era necessari que ho fos. Com que està amb Bella, estem segurs que és ell. 
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Què es veu fora? 

Darrere de la taula, es veu un carrer del poble amb una església. El que sorprèn és que a dalt de la 
finestra està fosc mentre que a baix s’hi veu molta llum. Chagall sempre barreja el somni i els detalls 
reals. Com a prova, va representar a dalt una petita obertura que permet airejar una mica; a Rússia hi fa 
massa fred per obrir de bat a bat. I darrere de l’altra finestra hi ha una escala d’emergència. De totes 
maneres, els és ben igual que sigui de di o de nit, no veuen passar el temps. 

A la taula li manquen potes 

Quan entrem en una habitació, no ens fixem si la taula té totes les potes. Tothom sap que almenys en té 
quatre. I Chagall també ho sap, com tothom. Només pinta el que és útil per fer la imatge suficientment 
comprensible. La seva taula s’aguanta molt bé així perquè en un quadre pot passar tot, sobretot allò 
improbable. Aquesta taula és com ell, que no té braços. I la Bella només necessita una mà per aguantar 
les flors. 

Els personatges són molt grans en relació amb els o bjectes 

El quadre tracta de la seva història. La resta només hi és per situar l’escena. La Bella encara sembla 
més gran que Chagall, cosa normal perquè ell va pintar el quadre per explicar el lloc enorme que ocupa 
en la seva vida. Per a ell no existeix res més que tingui tanta importància. En pintar així, reprèn  les 
obres de l’edat mitjana, que representaven la gent i les coses no pas en funció de la seva mida real sinó 
de la importància que se’ls atorgava. 

Per què tenim la impressió que els mobles es bolque n? 

La taula i el tamboret negre els veiem des de sobre,tal com els veuen també els personatges del 
quadre. Com que volen, és normal que els percebin així. Nosaltres, davant del quadre, a més veient els 
xals a les parets, les dues finestres, les flors. Chagall combina dos punts de vista, el de l’espectador, 
que són nosaltres, i el de la parella a l’interior de la imatge. A la seva manera ens fa entrar dins del 
quadre. 

Tot està una mica tort 

Si considerem el quadre com un resumen de la realitat quotidiana, llavors efectivament res no s’aguanta 
dret. Si, en canvi, acceptem la idea que Chagall pinta de la mateixa manera que explicaria una faula, 
llavors tot s’aclareix. Va créixer en un món tradicional on eren presents, d’una manera particular, les 
històries meravelloses. La cultura jueva d’on procedia, i que va ser el bressol de la seva infantesa, 
n’està plena; a les llegendes hassídiques, trobem persones que volen, animals que voleien en un món 
que s’arremolina i que balla, arbres que riuen i violinistes sobre la teulada de les cases. Chagall mai no 
va oblidar aquestes històries, van forjar el seu univers. 

En alguns llocs, la pintura grisa es desborda 

S’embolica al voltant del tamboret, s’estén sota la taula, dibuixa una corba sota els peus de Chagall i 
davant del vestit de la Bella; és com un núvol que esborra el negre del teixit. El pintor manté una mena 
d’equilibri, descriu formes, objectes precisos i després, de sobte, ja en té prou. Llavors deixa que el 
pinzell es diverteix per la superfície de la tela, sense imposar-li cap lògica. Si les formes esdevenen 
inversemblants, és simplement perquè el color es deixa anar i fa el que vol. 

Sembla que estem en un conte de fades 

Chagall pinta la vida com un conte de fades, i, en aquella època, segurament va viure així la seva 
història d’amor amb Bella. Però no es tracta només de la seva felicitat personal. Si representa el món en 
moviment, fent saltirons perpètuament, és perquè en el judaisme la Creació divina està considerada 
com un procés que no s’acaba mai. Pintar un món quiet voldria dir negar-ho. Chagall no vol immobilitzar 
el món amb la seva pintura, ben al contrari, l’acompanya en la seva cursa. 

Chagall va explicar els seus quadres? 

Sense explicar-los d’una manera erudita, en les seves memòries va descriure nombrosos moments que 
reapareixen en les seves pintures.  També va explicar que li agradava treballar com un sabater; el 
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sabater cus una sola fent-la girar amb les mans mentre va cosint, ell també pintava els seus quadres en 
tots els sentits. Els nens petits dibuixen així espontàniament, fent girar el full de paper, sense cap 
voluntat de jerarquia entre la part de dalt i la de baix, la dreta i l’esquerra. 

Chagall va pintar sovint la seva pròpia vida? 

Sí, pintava la gent que coneixia, els llocs que li agradaven. En un cert sentit, la seva pintura és una 
autobiografia. Però també va tractar mols altres temes, sobretot extrets de la Bíblia. L’ambient dels seus 
quadres sempre té alguna cosa de meravellós, volia transmetre el sentiments que, sigui quina sigui la 
misèria del món, aquest li semblava ple de màgia constantment. 

Chagall va viure sempre a Rússia? 

No, ni de bon tros. Va anar a França quan tenia vint-i-tres anys per descobrir la pintura moderna. Va 
tornar a Rússia uns anys més tard per casar-se amb la Bella, llavors va ser quan va pintar aquest 
quadre. Després va viure sobretot a França, encara que durant la Segona Guerra Mundial va haver de 
refugiar-se als Estats Units. El 1937 va decidir adoptar la nacionalitat francesa. Però Rússia mai no va 
abandonar el seu cor. 

 


