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Amb total naturalitat.
Una xerrada amb 

             Laura Riera Mascaró

Són les 11 del matí d’un dilluns d’a-
bril. Sortim de Felanitx en direcció a
Vilafranca per anar a parlar amb una
persona extraordinària, na Laura,
una jove pintora manacorina que viu
a Vilafranca amb les seus pares.

La verdor del paisatge primaveral ens
acompanyarà tot el camí, el trajecte
ens resulta especialment relaxant, un
preludi del que ens espera. 

Arribem al domicili familiar de na
Laura i ens rep la seva mare, na
Joana, amb una cordialitat i frescor
que ens fa sentir com si fóssim velles
amigues. Immediatament abracem na
Laura que es troba asseguda sobre una
estora que ocupa gairebé la totalitat de
l’estança. Irradia felicitat pels quatre
costats, sembla molt contenta de tenir
visites i tenir la possibilitat de mostrar
la seva obra pictòrica. Ens quedem
encisades amb ella des del primer
moment. L’expressivitat dels seus ulls i
de la seva cara ens comunica el que la
resta del seu cos no pot transmetre. Na
Laura presenta una paràlisi cerebral

que limita la seva mobilitat i dificulta
la seva parla, però no minva per res la
seva expressivitat. 

De l’habitació del costat surt en
Tomeu, el pare, que completa la famí-
lia. Amb el to afable dels altres mem-
bres, també ens dóna la benvinguda i
ens obre les portes de casa seva.

Nosaltres havíem preparat una entre-
vista per parlar de discapacitat i de la
forma en què una persona jove amb
mancances s’enfronta als reptes de la
vida quotidiana. Però ens trobem amb
una situació en què paraules com dis-
capacitat, minusvalidesa, ostracisme,
aïllament, discriminació... fins i tot
integració no apareixen a la nostra
conversa. Només quan nosaltres, per
deformació professional, insistim en el
tema, tant el pare com la mare ens
donen una resposta clara i definitiva:
«Tot s’ha fet amb naturalitat.» 

Na Laura i la seva mare formen un
tàndem tant a l’hora de respondre les
preguntes com en la resta d’aspectes de

la seva vida. Si bé és na Laura qui res-
pon, la mare col·labora ajudant-nos a
comprendre-la i ampliant continguts
amb les seves pròpies vivències. 

Per començar aquesta entrevista
ens agradaria que ens contessis un
poc com va transcorre la teva infàn-
cia i la teva adolescència.

De nina no m’agradava gaire anar a
l’escola, no en guardo un record espe-
cialment agradable, però sí dels com-
panys i dels mestres que vaig tenir. Ja
més gran vaig anar a ASPACE fins als
16 anys, però això suposava haver-me
d’aixecar molt d’hora, a les sis del
matí. Després agafava el bus i fins a
les 10.30 no arribava a l’escola.
Aquest tragí m’esgotava i arribava a
casa sense ganes de fer gaires coses, no
em compensava.

En canvi, sí que gaudia molt de les
colònies d’estiu i, durant adolescèn-
cia, dels concerts de rock català: Sopa
de Cabra, Gerard Quintana, Ja t’ho
diré... La meva mare m’acompanyava
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a tots els concerts que feien i de vega-
des no era fins a les 7 de la matinada
que ens retiràvem... Però ara , amb
l’edat, els meus gustos han variat. 

Conta’ns d’on sorgeix el teu interès
per la pintura.

Un dia que anàrem a dinar a casa del
pintor Rafel Joan, ell em va portar al
seu estudi i em deixà experimentar
amb pintures. Crec que el que vaig
fer li va agradar, perquè va parlar amb
els meus pares perquè m’animessin a
pintar. A partir d’aquí, la meva vida
va canviar i ara la pintura omple gran
part del meu temps, és la meva feina.

Quines exposicions has realitzat?

Moltes. (La mare completa aquesta
resposta enumerant algunes de les
exposicions realitzades.) La primera
exposició va ser a l’abril de 2005, al
cafè Can Lliro de Manacor. Vuit
mesos després exposà a la sala Camí
del Mar, també a Manacor. El gener
de 2006 anàrem a Alemanya a mos-
trar l’obra de na Laura a l’hotel Düb-

bekold, on té un gran èxit. Després
ha fet exposicions a diversos indrets
de Mallorca com a Pollença, Ariany,
Alcúdia, Manacor, Vilafranca, Porre-
res, Valldemossa, Felanitx, Artà,
Selva... Quan va fer l’exposició al res-
taurant Da Vinci de Manacor fou
descoberta pels representants muni-
cipals, que decidiren adquirir un qua-
dre per a l’ajuntament. També ha
realitzat diverses exposicions coŀlecti-
ves a Manacor, Palma, etc.

Un esdeveniment rellevant a la seva
carrera fou quan a l’abril del 2010 es
va triar la seva obra per decorar l’ho-
tel rural Sa Franquesa Nova; això li
possibilità donar a conèixer la seva
obra a turistes estrangers.

La darrera novetat ha estat la publi-
cació del llibre MAKA (Terra), pre-
sentat 5 d’octubre passat a Can Lliro
de Manacor. El llibre recull les seves
pintures inspirades en els missatges
curts i clars que contenen les Cartes
endevinatòries dels indis americans,
de Simone Bedetti, que reflecteixen

…intent reflectir
les meves vivències
personals, allò que
m’ha cridat 
l’atenció, que m’ha
impactat, que m’ha
fet feliç. 
De qualque mane-
ra intent exterio-
ritzar allò que bull
dins el meu cos, les
meves impressions,
les meves sensa-
cions…
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l’estreta relació que té amb els indis
nord-americans, concretament el
poble Lakota (EEUU) i Blakfoot
(Canadà).

Que t’inspira per pintar?

Intent reflectir les meves vivències
personals, allò que m’ha cridat l’aten-
ció, que m’ha impactat, que m’ha fet
feliç. De qualque manera intent exte-
rioritzar allò que bull dins el meu cos,
les meves impressions, les meves sen-
sacions.

(Tant la mare com el pare pensen que
allò que la majoria podem expressar
fàcilment a través de la parla, ella ho
expressa amb la pintura.)

Quins són els pintors que t’agraden
més?

Els impressionistes, especialment
Monet, Renoir i Manet. De la pintu-
ra actual Jim Bird, Tomeu Payeras i
Rafel Joan, entre d’altres.

(La mare ens explica que precisament
el pintor britànic Jim Bird es va inte-
ressar per l’obra de na Laura, de la
qual va dir: «Té una expressivitat
molt potent, potser perquè manifesta
amb la pintura la frustració de no
poder parlar.») 

Quan començares a pintar, pensa-
res que en algun moment podries
arribar al punt on et trobes ara?

No, mai m’ho hauria pogut imaginar.

Quin és el quadre que t’ha satisfet
més de fer?

Tots tenen alguna cosa d’especial per
a mi. Però els retrats són els que més
satisfaccions em donen. Hi ha una
anècdota curiosa: una vegada vaig
pintar disset o divuit cares, i d’entre
totes n’hi havia tres que eren d’uns
amics. Quan ells arribaren a casa els
les vaig mostrar totes i els vaig dema-
nar que s’hi cerquessin; em va fer
molta il·lusió veure que ràpidament
s’hi reconegueren.

(S’ha de dir que té una habilitat espe-
cial per plasmar trets essencials de les
persones...)

Alguna vegada, quan has acabat de
pintar algun quadre, l’has espenyat
perquè no t’agradava com havia sor-
tit?

Sí, moltes vegades.

(El pare i la mare comenten que el que
fa és cobrir-los totalment de pintura i
tornar-hi a pintar a sobre; això contri-
bueix a donar una altra textura al nou
quadre.)

Quins projectes de futur tens?

Na Laura ens mostra una nova
col·lecció de quadres inspirats en unes
cartes que li regalaren uns amics,
cadascuna porta un missatge. 

Els pares comenten que preparen una
nova exposició d’aquesta col·lecció i que
també preparen amb molt d’esforç i
il·lusió un llibre on es recopilaran les
reproduccions d’aquest nou material.

A més de la pintura, quines altres
aficions tens?

M’agrada la música, com ara el rock
català, però actualment m’agrada

molt la música oriental i de medita-
ció; som fan de Deva Premal. També
m’agrada molt llegir, sempre llegeixo
una estona després de dinar. M’agra-
da sobretot la literatura fantàstica: El
senyor dels anells, Memòries d’Idun...
Una altra de les meves aficions és la
gimnàstica. Cada dia faig pilates,
m’ajuda molt a millorar la flexibilitat
i a sentir-me millor.

Com ha influït la teva família en la
teva trajectòria?

M’han ajudat molt! (Na Laura
acompanya amb gestos i expressivitat
facial tot el que ens vol transmetre...
sobren les paraules.)

(La mare i el pare ens comenten que
ells gaudeixen molt i estan orgullosos
de la seva filla.)

Hi ha alguna cosa que et faci espe-
cial il·lusió fer?

Ara el que em fa més il·lusió és anar al
concert de Deva Premal. 

Na Laura, una aŀlota de 28 anys amb
una feina creativa que l’omple de satis-
facció, amb uns interessos propis que la
connecten tant amb els seus amics,
amb la gent del poble, amb la música...
és com qualsevol altra aŀlota jove d’a-
vui en dia. Amb una capacitat per
transmetre emocions d’una transpa-
rència i puresa que contagia tots els que
l’envolten.

Miquel Magraner diu, respecte de na
Laura i la seva obra: «Des del que
sembla que podria ser una impossibili-
tat física i mental, quan es tenen bons
companys de viatge que donen espe-
rança, esdevé el miracle que l’alba és
clara com la vida.

És la capacitat increïble de Laura
Riera, pel fet de sentir-se impedida,
compresa i estimada, la de generar
valors positius, optimistes i savis...»

Acabada l’entrevista, sortim de casa de
na Laura amb una sensació de placi-
desa i harmonia que es reflecteix a les

…no existeix un
únic model de
vida, no hi ha per-
sones «normals» i
persones «dife-
rents», únicament
hi ha PERSONES
i cadascú fa el seu
camí amb les 
cartes que li han
tocat…
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nostres cares. Na Laura i els seus pares
ens han confirmat que l’amor i la con-
fiança mútua és el que vertaderament
omple, dóna sentit i ajuda a superar els
entrebancs de la vida. No ens han
mostrat receptes màgiques, complexos
tecnicismes o avançada farmacologia.
Tot és molt més senzill, «AMB
TOTAL NATURALITAT». Cre -
iem que l’única alternativa és la d’ac-
ceptar els reptes, viure el dia a dia i
saber destriar els aspectes positius del
que ens ha tocat viure (encara que de

vegades ens sembli impossible trobar-
los) sentint-nos acompanyats de les
persones que ens estimen i que esti-
mem. 

No existeix un únic model de vida, no
hi ha persones «normals» i persones
«diferents», únicament hi ha PER-
SONES i cadascú fa el seu camí amb
les cartes que li han tocat. S’ha de saber
seguir endavant aprofitant allò que
tenim, gaudint de cada alè de vida i
sentint-nos satisfets del que fem.

No hi ha fórmules màgiques. La vida
és un aprenentatge i de vegades tenim
la sort de topar-nos amb grans mestres,
d’una saviesa antiga, que ens transme-
ten importants lliçons.

Tal vegada en aquests temps convul-
sius i de canvis profunds a la nostra
societat és important aprendre a viure
valorant el que és vertaderament
essencial. 

Na Laura n’és un bon exemple. 


