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La tribuna

La Jacqueline tan aviat és una joveneta 
adolescent, com una atenta lectora, o una 
espessa teranyina

seva personalitat. En moltes d’aques-
tes imatges, bigarrades en detalls, 
Picasso esdevé gairebé incisiu. En 
algunes la compartimentació del 
rostre, recorda la manera de fer dels 
anònims pintors romànics. En al-
tres, com Jacqueline Amb gorgera i bar-
ret (1962) Picasso s’endinsa en el re-
trat espanyol del segle XVI, extraient 
de la Jacqueline aspectes que la con-
necten amb una dona a l’estil de la 
princesa d’Éboli (1540-1592) segons 
la pintà Carreño de Miranda.

EL PASSEIG constant per les di-
ferents èpoques de la historia de l’art 
al que condueix l’estudi de Picasso 
ens submergeix en la fascinant his-
tòria del pensament humà. L’obra 
de Picasso permet revisar  els artis-
tes del passat i els seus móns des de 
la contemporaneïtat i aquest va ser 
el motiu que em decidí a fer la me-
va tesi (amb l’article de la qual he re-
but el premi que els hi comentava a 
l’inici) sobre aquest artista. Però, hi 
ha quelcom més en la meva elecció: 
Picasso formava part de la meva es-
sència com a pintora, doncs jo havia 
aprés a pintar a l’oli als 10 anys amb 
models picassians (terrats de Barce-
lona, figures blaves, època rosa...) i 
les meves ceràmiques  eren, també, 
picassianes.

No hi ha millor manera de com-
prendre a un altre pintor que copiar 
i parafrasejar la seva obra. Això ho 
han fet sempre els artistes i Picasso 
especialment! I, això ho sabien, tam-
bé, els primers  historiadors de l’art, 
els pintors del Renaixement. H
Doctora en Història de l’Art i pintora

de Baccus en la seva voluntat de sal-
var l’humanitat. El catàleg de l’ex-
posició aporta dades curioses sobre  
cóm se li va ocórrer a Picasso la su-
perposició d’una espina de peix so-
bre un plat. Però, si com a tota infor-
mació, ens quedem amb l’anècdo-
ta documental, només veurem en 
aquest plat (com deia Plutarco) «una 
escena quotidiana o fantasiosa» des-
proveïda de significat.

A les darreres sales retornem a 
les múltiples imatges de la donant, 
de la Jacqueline. La trobem retra-
tada, principalment, de perfil o de 
tres quarts, en diferents tècniques 

nal de l’artista. Picasso deia que un 
quadre era un símbol i utilitzava els 
símbols com els antics autors her-
mètics, «perquè els que saben, com-
prenguin i els qui no coneixen vegin 
en aquestes imatges la representa-
ció banal d’una escena quotidiana 
o fantasiosa» (Plutarco, segle I). Pas-
sar-ho per alt  és desposseir el treball 
de Picasso dels valors que han gui-
at al mestre en el seu camí. L’expo-
sició  de Barcelona, excel·lentment 
presentada, no n’explica res. Crec 
que proporcionar a l’espectador al-
guna pauta en aquest sentit li per-
metria d’endinsar-se en la fascinant 
complexitat picassiana.

Acabant la visita del primer bloc 
expositiu, els faunes, éssers oracu-
lars i lascius, ens encenen una es-
purna d’inquietud. Picasso evoca 
les diferents facetes d’aquests perso-
natges en representacions diverses. 
Recordo especialment un cap de fau-
ne, pletòric, alegre, de colors vius, 
estiuenc i solar  que ocupa la totali-
tat d’una gran  escudella. És un fau-
ne pintat a l’agost, un geni  feliç, pro-
tector dels camps i de la fertilitat del 
bestiar. Penso, també, en altres fau-
nes més foscos, que alternen amb  
diferents representants del seguici 
bàquic: els caps de brau i els de boc, 
en les sanefes concèntriques d’un 
plat on Picasso pinta el sacrifici ri-
tual del brau. Sobre l’obscura mort 
de la divinitat pagana que encarna 
el brau (Baccus), Picasso enganxa 
una lluminosa espina de peix, sím-
bol del sacrifici de Crist, successor 

de gravat (linogravats, aiguaforts, 
puntes seques...) i sobre múltiples su-
ports. Picasso es va implicar a fons 
en el gravat com en els altres proces-
sos artístics i de la seva experimen-
tació en sorgiren innovacions tèc-
niques. L’obsessió de Picasso per el 
perfil grec de la Jacqueline ens acla-
para i ens arrossega, endinsant-nos 

en la contemplació de les múltiples 
dones que a Picasso l’inspira la se-
va musa. La Jacqueline tan aviat és 
una joveneta adolescent, com una 
atenta lectora, o una espessa teranyi-
na. Pentinada amb un monyo sin-
gular sembla una gerra de flors i co-
brint-la amb diferents barrets, l’ar-
tista explora diversos aspectes de la 

Ve de la pàgina anterior.


