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Més andorranes que mai
Conxita Boncompte analitza en una monografia per què el dibuix de 
Picasso és l’embrió de la revolució cubista de ‘Les senyoretes d’Avinyó’

No només van posar el Principat 
a la geografia picassiana. No. Les 
Pageses d’Andorra constitueixen la 
baula perduda del cubisme per-
què porten –per dir-ho amb les se-
ves paraules– la «llavor de la pintu-
ra més important del segle XX», la 
que va donar el tret de sortida a la 
revolució cubista  en abandonar 
definitivament els conceptes de 
perspectiva i profunditat, fins ales-
hores canònics en l’art occidental: 
Les senyoretes d’Avinyó. Així ho sos-
té Conxita Boncompte, historiado-
ra de l’art catalana que va consa-
grar al geni malagueny la seva tesi 
doctoral –Iconografia picassiana en-
tre el 1905 i el 1907–, que ha prestat 
especial atenció a les Pageses d’An-
dorra i que ara torna a la càrrega 
amb un extens article publicat a 
l’últim número de L’Erol, revista cul-
tural del Berguedà, dedicat al Picas-
so andorrà. Ja saben, aquest dibuix 
a llapis i tinta datat el 1906 a París 
–tot just arribat de la seva cèlebre i 
epifànica excursió a Gósol–, que el 
1930 va ingressar a l’Art Institute 
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«Porten la llavor de la 
pintura més important 
del segle XX: ‘Les 
senyoretes d’Avinyó’»

PAGESES TRANSCENDENTS

Rosanna Reina Vizcaino
Que ens deixà el 4 de setembre de 2011, als 36 anys a Sant Julià de Lòria.

La família CASANOVAS REINA, comunica la defunció de que fou:

Us convida al funeral que tindrà lloc a l’Església parroquial de Sant Julià de 
Lòria, avui 5 de setembre del 2011 a les 16.00 hores

Rosanna Reina Vizcaino

El Consell d’Administració i el personal d’Andorra Telecom 
expressen el seu més sentit condol per la pèrdua de qui fou

Sempre et recordarem

de Chicago i del qual, i fins no fa gai-
re, només se’n tenien en aquest ra-
có de món vagues referències més o 
menys fabuloses.

Exactament, fins que el 2010 la 
mateixa Boncompte va avançar les 
línies bàsiques de la seva investiga-
ció en una reveladora conferència a 
la Llacuna. Boncompte radiografia 
ara en quinze sucoses pàgines l’an-
dorranitat de les Pageses –discutida 
per Palau i Fabre–, el lloc de privilegi 
que ocupa en el procés de gestació de 
Les senyoretes d’Avinyó i Dues dones nues 
–les obres que donen el tret de sortida 
del cubisme–i la interpretació icono-
gràfica del dibuix. Ras i curt: en enda-
vant, la monografia de referència so-
bre les Pageses. La historiadora –i tam-
bé pintora: firma el díptic de portada 
les recents Vivències meritxel·lianes–  es 

preocupa especialment de raonar el 
títol. Segons Boncompte, quan el di-
buix va ingressar a l’Art Institute de 
Chicago duia al dors dues inscripci-
ons a llapis: la firma de Picasso i el tí-
tol en francès, Paysannes d’Andorre. 
Per tant, diu ella, «fa com a mínim 81 
anys que aquestes pageses són an-
dorranes».  Aquest és també el títol 
que consta al catàleg Picasso, 1900-
1906, de Daix, la bíblia d’aquest perí-
ode del pintor, és el que utilitza John 
Richardson a la seva biografia canò-
nica, i el mateix Picasso –que no ba-
tejava les seves obres– mai no el va 
rectificar.

Els dubtes sobre l’andorranitat de 
les Pageses els va introduir Palau i Fa-
bre, en retitular el dibuix Dues andor-
ranes i rostre de gosolana: per Palau, les 
pageses «ostenten els rostres de du-
es gosolanes per les quals Picasso 
s’havia mostrat particularment atret 
i que no sabem per què són designa-
des, a voltes, andorranes, sens dubte 
perquè, per a molta gent, una andor-
rana és més localitzable geogràfica-
ment que una gosolana». ¡Anatema! 

Passa a la pàgina següent

TONY LARA

L’‘ÀNGEL’ DE BLASI VIGILARÀ EL CONSELL
Andorra la Vella q La monumental escultura de ferro de l’escultor Fernando 
de Blasi que des del 2009 vigilava la rambla Molines, entre la plaça del Poble 
i la Benlloch, s’ha traslladat aquest estiu al nínxol de ciment del carrer de la 
Vall, a tocar de la nova seu del Consell. A la nova ubicació sembla encaixar-hi 
amb més naturalitat, però l’efecte és encara més inquietant.

breus

Vall i Carol tradueixen 
Tamzali al català
LITERATURA 3 Àlvar Valls i Roser Ca-
rol firmen la traducció d’Una do-
na enrabiada (3i4), la primera obra 
de la periodista algeriana Wassy-
la Tamzali que veu la llum en ca-
talà. Es dóna el cas que Tamzali, 
històrica activista per la igualtat 
de gènere, acaba de presentar la 
versió en castellà d’El burka como 
excusa, on equipara aquesta peça 
de roba a l’ablació. Una dona enra-
biada és el que en diu molt més 
gràfciament el subtítol: Cartes des 
d’Alger als europeus desenganyats, 
un amarg retret als intel·lectuals 
occidentals que han renunciat a 
estendre els drets humans més 
enllà d’Europa. 

Jornada de portes 
obertes a la Llacuna
EDUCACIÓ 3 El departament de Cul-
tura de la capital convoca una do-
bles jornada de portes obertes a 
la Llacuna, que tindrà lloc el 6 i 
el 7 de setembre. Els directors i 
el claustre de professors de l’Es-
cola d’art, de l’Institut de músi-
ca i de l’Aula de teatre estaran a 
disposició del ciutadà de 16 a 20 
hores, per exposar l’oferta peda-
gògica de cadascuna de les esco-
les, així com els horaris del curs. 
També es rebran suggeriments i 
demandes, i es mostraran als vi-
sitants les instal·lacions dels cen-
tres. Es tracta de la primera jorna-
da de portes obertes que té lloc a 
la Llacuna. 
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33 A l’esquerra, Pageses d’Andorra, dibuix a llapis i tinta (1906) que, segons Boncompte, constitueix el punt de partida de 
les dues obres que inauguren el cubisme: Les senyoretes d’Avinyó, a l’esquerra, i Dues dones nues, totes dues del 1907.

querra i que ocupa, adverteix, el 
lloc central de la composició. Sím-
bol, diu, de la fertilitat femenina, 
i que identifica amb les fases de la 
lluna i el cicle etern de la mort i la 
resurrecció. El tirabuixó que vin-
cula les nostres humils Pageses amb 
la revolució cubista arriba al final: 
a París, sosté, Picasso anirà accen-
tuant els trets més fèrtils dels cos-
sos de les dues dones, el fon amb 
el tema del boc que en aquell mo-
ment estava explotant en la com-
posició Els camperols, i de la fusió de 
tots aquests elements –passats pel 
sedàs de la influència pompeiana 
que havia descobert a París en una 
exposició dels frescos de Vil·la Bos-
coreale, així com de l’art romànic 
amb què s’havia topat al Pirineu– 
en surt Dues dones nues, que ben avi-
at evolucionaran fins a les deesses 
de Les senyoretes d’Avinyó.

Fins aquí, el fascinant periple 
que, segons Boncompte, condueix  
des de les Pageses d’Andorra «fins al 
temple-bordell on s’inicia l’aventu-
ra cubista». Pel que fa al dibuix, una 
obra de dimensions considerables –
fa 63 per 42 centímetres i que, com 
s’ha dit, va ser donat el 1930 a l’Art 
Institute de Chicago per Robert 
Alllerton, hereu del fundador del 
First National Bank– queda per re-
construir-ne la prehistòria, aquests 
dos decennis llargs que van des del 
1906, quan les recrea al seu estudi 
parisenc, fins que ingressa a l’Art 
Institute. Així que, amb una mica 
de paciència... Continuarà. H

Segons Boncompte, la divagació del 
poeta català –i amic de Picasso– cons-
titueix «un exercici de llibertat poè-
tica sense rigor científic i introdueix 
un factor de confusió al voltant de les 
Pageses». A banda dels arguments li-

terals –el títol que consta al dors de 
l’obra, l’aval tàcit de Daix i Richard-
son, el fet que el mateix Picasso no 
ho desmentís mai– apel·la als estrets 
contactes entre Gósol i Andorra man-
tenien a principis del segle XX: a tra-
vés de les dones que hi anaven a tre-
ballar com a minyones i temporeres, 

dels venedors ambulants i tractants 
de bestiar, dels vincles familiars que 
encara avui s’han mantingut, i, sobe-
tot, del contraban, una activitat pel 
que es veu universalment practicada 
pels gosolians que va conèixer Picas-
so i que el va fascinar. De tot plegat 
conclou que el títol, Paysanes d’Andor-

ra, «coincideix amb la deno-
minació exacta que rebien 
els andorrans a la zona de 
Gósol, pagesos d’Andorra, 
i, per tant, les models picas-
sianes podien ser perfecta-
ment andorranes o evocar 
dues andorranes». Acudeix 
finalment a arguments an-
tropomètrics: «Les fisono-
mies ovals, els nassos rec-
tes i figures fines són trets 
cvaracterístics de les dones 
d’aquestes muntanyes: An-
dorra, els Pallars, Gósol...»

De pageses a deesses
Igual de reveladora és l’ex-
cursió per la iconografia 
del dibuix, una obra de ta-
ller, diu Boncompte, acaba-
da de polir a París a partir 
de notes del natural i que 
relaciona directament amb 
dues obres de l’any anteri-
or, Dona jove dempeus i Do-
na amb ventall. De les Pageses 
en destaca el traç «delicat, 
lent, gairebé amorós i la ri-
gidesa de l’estutària clàssi-
ca (...) que les apropen a la 
digniitat dels retrats divinit-

zats de Fernande», la musa de l’artis-
ta aquell 1906. Són una mare (la més 
baixa, a l’esquerra) i la filla vestides 
de festa però amb austeritat, «proba-
blement per anar a ballar», amb els 
únics extres d’unes agulles i unes ar-
racades. Sobta la dèria de Boncomp-
te pel ventall que du la pagesa de l’es-

Ve de la pàgina anterior


