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Els inicis: MÀLAGA, 1890 - LA CORUNYA, 1891-1895 Sala 1
Els primers anys de Pablo Ruiz Picasso es desenvolupen en els entorns artístics dels quals formava part el seu pare,
José Ruiz Blasco, que alternava els oficis de pintor, professor de l’Escuela de Bellas Artes y Oficios de San Telmo i
conservador del Museo Municipal de Màlaga. La figura del pare és decisiva en l’inici de la vocació artística del petit
Pablo, que des de nen mostra una clara predilecció pel dibuix.
El Museu conserva alguns dels pocs dibuixos que existeixen d’aquest primer període, en els quals domina l’infantilisme
del traç i de la composició, tot i que alguns ja deixen entreveure unes certes pautes acadèmiques, que són sens dubte el
resultat dels intents d’emular el pare, tal com passa amb les descripcions freqüents de colomars, un dels temes
predilectes de Don José.
El trasllat de la família Ruiz Picasso el setembre del 1891 a la Corunya representa més gran definició en la carrera del
jove Picasso. Els primers dibuixos realitzats a la Corunya constitueixen una prolongació dels intents malaguenys, no
només des del punt de vista temàtic, sinó també amb relació a la càrrega d’infantilisme que conserven en certa mesura.
A partir de mitjan 1893, la maduresa del traç i el domini progressiu dels diversos recursos tècnics posen de manifest
l’ensenyament rebut a l’Escuela de Bellas Artes. Paral·lelament a la realització d’aquests exercicis existeixen uns
dibuixos i unes petites taules a l’oli, de lliure inspiració, en els quals s’entreveuen els esforços del jove Picasso per donar
curs a la seva pròpia creativitat i per iniciar-se en noves tècniques a través de l’aprehensió del seu entorn immediat.
El 1894 Picasso conrea una marcada tendència a la caricatura, sens dubte com a conseqüència de la profusió
d’il·lustracions caricaturesques que apareixen en els setmanaris de l’època.
A partir de la segona meitat del 1894 i ja durant el 1895, Picasso alterna els estudis de paisatge amb els de la figura
humana. Dins de l’exhaustiu exercici retratista que inicia durant aquest període sobresurten dos olis, Retrat de vell i
Home amb boina, representacions de dos pobletans gallecs, mostra del seu interès per consolidar-se com a retratista,
disciplina indispensable en la formació de tot artista.

Barcelona, 1895 – 1897 (Formació) Sala 2 (i sales 1 i 3)
A Barcelona, Pablo segueix el seu aprenentatge a l’Escola de Belles Arts de Llotja. Un conjunt de dibuixos i olis mostren
l’activitat acadèmica, dominada pel dibuix al natural i pels models escultòrics i pictòrics. Paral·lelament, un seguit
d’aspectes urbans relacionats amb el seu entorn immediat centren la seva atenció: el mar, la platja de la Barceloneta, el
parc de la Ciutadella, els terrats i algunes esglésies, que li serveixen per exercitar la pintura a l’aire lliure i evadir-se de la
rigidesa de la Llotja.
A partir del 1896 intensifica la pràctica del retrat i del paisatge que ja havia iniciat a la Corunya, esforçant-se per copsar
l’essència de la figura humana. Al llarg de l’any conrea també el gènere religiós i l’històric, tan representatius del
programa acadèmic de l’Escola. Amb quinze anys, presenta el seu primer oli de dimensions importants, Primera
comunió, a la III Exposició de Belles Arts i Indústries Artístiques a Barcelona, en competició amb artistes ja consagrats.
La família Ruiz-Picasso estiueja a Màlaga. El 1896 reposa uns dies a la finca de Llanes, prop de les muntanyes de
Màlaga, on du a terme un reportatge exhaustiu dels voltants de Màlaga mitjançant un conjunt d’olis d’una gran frescor
descriptiva. Data d’aquest període estiuenc el Retrat de la tia Pepa, possiblement el retrat més important de la fase de
formació de l’artista. Altres retrats de la família, també de 1896, pintats a Barcelona, són Retrat de la mare i Retrat del
pare (sala 1)
L’any 1897 inicia la realització d’una tela que reforçarà la seva presència en els mitjans artístics nacionals: Ciència i
caritat (sala 3). Seguint les línies del realisme social tan en voga i dins d’una línia absolutament acadèmica, aquesta obra
marca el coronament d’aquest primer període de joventut.
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Madrid, 1897 – 1898. Horta de Sant Joan, juny 1898 – gener 1899 (del descobriment del Museo del Prado a
l’estada en ambient rural) Sala 3
Picasso passa el curs acadèmic 1897-1898 a Madrid. Impulsat per la família, consolida el seu aprenentatge artístic a la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid.
Tot fa pensar que Pablo es convertirà en un artista destacat del panorama artístic espanyol. Però el jove es cansa d’anar
a classe perquè està convençut que no hi aprèn res de nou i rebutja el sistema d’ensenyament vigent. Durant aquesta
estada a Madrid, l’activitat artística del jove Picasso, a part dels exercicis acadèmics, es concentra en les escenes de la
vida quotidiana i la còpia dels grans mestres de la pintura al Museo del Prado. [FOTO MPB 110017 Felipe IV]
El juny del 1898 torna a Barcelona, convalescent de l’escarlatina. Poc després se’n va a Horta de Sant Joan convidat pel
seu amic Manuel Pallarès. Durant uns mesos, des de final de juny del 1898 fins al gener del 1899, viu de ple l’ambient
rural de la muntanya.
Les obres d’aquest període són una bella descripció de l’ambient rural, dels habitants i del paisatge de la contrada. Els
dibuixos i les pintures que treballa a Horta són un referent en la seva evolució artística pel seu caràcter directe,
l’espontaneïtat i la lluminositat. Les pintures manifesten una tonalitat nova i una gran llibertat de traç, de pinzellada i de
lluminositat.
El seu pas per Horta és tan important que en el futur no es cansarà de repetir: “Tot el que sé, ho he après al poble d’en
Pallarès”.

Barcelona, 1899 – 1900 (L’avantguarda) Sala 4
El gener del 1899 Picasso torna a Barcelona després de la seva estada a Horta de Sant Joan. A partir d’aquest moment
s’integra de ple a l’avantguarda catalana. El punt de contacte, nucli del món artístic i literari català, és la coneguda
taverna Quatre Gats, oberta el 12 de juny del 1897 al carrer de Montsió, gràcies a la iniciativa de Miquel Utrillo i la
col·laboració de Rusiñol i de Casas. L’encarregat fou Pere Romeu. Els contertulians del jove Picasso són Carles
Casagemas, Jaume Sabartés, Ramon i Cinto Reventós, Mateu i Àngel Fernández de Soto, Joaquim Mir, Hermen
Anglada Camarasa, Isidre Nonell i Ramon Pichot.
La influència del modernisme català és ben palesa en l’obra de l’artista. La producció picassiana del 1899 i del 1900 està
dominada per la figura humana, sobretot pels retrats dels seus amics, els quals mostra a la sala d’exposicions dels
Quatre Gats el febrer del 1900; aquesta és la primera exposició individual de l’artista. Amb tot, no abandona les escenes
de carrer ni els paisatges urbans que tant li agraden i introdueix un tema que recrearà en altres etapes de la seva vida: el
paisatge vist des de la finestra.
El seu esperit obert i àvid de noves experiències no pot deixar de banda el nou mitjà gràfic d’expressió que fa furor a les
acaballes del segle XIX: el cartellisme. El jove participa en diversos concursos d’il·lustració de cartells per als quals
elabora dibuixos. També s’inicia, l’estiu del 1900, en la il·lustració de premsa periòdica, activitat que arribarà al punt
culminant l’hivern següent a Madrid quan crea, amb Francesc d’Assís Soler, la revista Arte Joven, de la qual és director
artístic durant els cinc números editats.

París, 1900 – 1901 Sales 5-7
La tardor del 1900 Picasso viatja per primera vegada a París. A la seva arribada a la ciutat, Picasso estableix un contacte
directe amb els corrents avantguardistes que s’estenen per Europa. Aquest període està bàsicament dominat pel
descobriment profund dels impressionistes, neoimpressionistes, puntillistes i nabís. A l’exposició “Centennale” es mostra
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una àmplia representació de l’obra de Manet i dels impressionistes; a la Galeria Vollard pren contacte amb l’obra de
Cézanne, Toulouse-Lautrec, Bonnard i Van Gogh. L’observació de la realitat que l’envolta, la plasmació del París
nocturn, dels personatges i de l’ambient són el leitmotiv de les pintures d’aquesta primera estada a París.
Aquests dibuixos parisencs estan molt connectats amb les escenes taurines i alguns pastels com ara El divan, realitzats
a Barcelona entre l’any 1899 i el 1900.
L’obra d’aquest moment està molt marcada per la de Toulouse-Lautrec. Tanmateix, al contrari que en aquest darrer, en
els olis de Picasso hi ha molt poc dibuix; l’aplicació de la pinzellada és aspra, els colors són càlids i vehements; molt
sovint, la pintura està disposada en pinzellades mitges i lleugeres.

Època Blava, 1901 – 1904 Sala 8
A final del 1901, la descripció de la vida nocturna parisenca, dels paisatges de Montmartre, desapareix de les pintures de
Picasso, i a la rutilant policromia de les pintures del 1900 i 1901, segueix una monocromia de tonalitats subtils. El blau es
converteix en el color dominant de la seva obra, fins al punt que les pintures produïdes entre els anys 1901 i 1904
quedaran definides per aquest color.
Aquest canvi temàtic i cromàtic no apareix de manera sobtada i arbitrària en l’obra de Picasso; la influència de factors
ambientals, culturals, socials i personals determinen el pas d’una pintura mundana a una altra d’un marcat caràcter
simbòlic.
Una de les circumstàncies decisives en el naixement d’aquest període blau és l’amistat que iniciarà Picasso amb Max
Jacob, que l’introdueix en la lectura de Baudelaire, de Rimbaud i, especialment, de Verlaine. Coneix aleshores un tipus
de literatura en què la sinceritat no pot anar deslligada del dolor; en què l’art emana de la tristesa i del patiment.
Amb el pas del temps, el blau monopolitzarà les composicions, alhora que una atmosfera de misteri, tristesa i melangia
envaeix la majoria de les seves pintures. El blau implica associacions literàries amb decadència i es considera un color
molt espiritual. En combinar-lo amb el verd s’aconsegueix suggerir la immensa solitud del mar, i per aquest motiu, sovint,
Picasso fa servir el blau sense cap raó naturalista per fer-ho. Amb aquesta correlació tristesa-sinceritat el món del
marginats adquireix una destacada rellevància.

Època Rosa, 1905 – 1906 Sala 9
El pas del 1904 al 1905 correspon a un canvi molt gradual en l’obra de Picasso. El manierisme encara present en les
primeres obres del 1905 va desapareixent, alhora que el color és cada vegada més variat a base de combinacions
subtils i delicades. Pel que fa a la temàtica, el món dels saltimbanquis i del circ monopolitza la producció d’aquest
període.
És en aquest moment quan augmenta el seu interès per la matèria. Les figures són menys anguloses i més sòlides, i ja
es pot veure una tendència cap a la recerca del volum. Els colors són els de la carn i la sensualitat de la dona holandesa,
que apareix com a motiu central d’una sèrie de composicions d’aquesta fase. Cal destacar el Retrat de la senyora
Canals. Dins d’un marcat classicisme i d’una atmosfera etèria, tota l’atenció de l’artista se centra en la descripció
minuciosa i equilibrada del rostre i de les puntes de la mantellina que l’emmarca.
El 1906, malgrat ser un any de transició entre l’època rosa i el cubisme, implica un gir important dins l’obra de Picasso. A
Gósol, s’accentua la recerca del volum i el predomini de les tonalitats ocre-rogenques molt connectades amb el paisatge
d’aquest poblet del Berguedà. D’altra banda, l’exposició d’escultures ibèriques procedents d’Osuna i del Cerro de los
Santos reafirma la tesi de la influència de l’art ibèric en les pintures de Picasso d’aquest període. Tots aquests factors
contribueixen a fer que els seus olis estiguin impregnats d’una enorme serenitat, objectivitat i equilibri, alhora que
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Barcelona, 1917 Sales 10-11
La col·laboració de Picasso amb els Ballets Russos de Diaghilev és el factor que condiciona una gran part de la seva
producció durant aquest any.
Pel febrer, Cocteau i Picasso se’n van a Roma per reunir-se amb Diaghilev i Massine, que treballaven en el muntatge del
ballet Parade. El contacte amb la cultura clàssica, amb l’art de Miquel Àngel, d’una banda, i la influència d’Ingres, de
l’altra, tenen una importància decisiva en l’evolució de l’obra picassiana, que torna a les fonts clàssiques, amb la qual
cosa aconsegueix una gran harmonia, equilibri i naturalisme.
Picasso arriba a Barcelona acompanyant els Ballets, darrere una de les ballarines, d’origen rus, Olga Khokhlova, amb qui
contrau matrimoni un any més tard.
El Museu conserva una sèrie de teles d’aquest període barceloní, que evidencien l’interès de Picasso en la recerca de
noves fonts i recursos plàstics. En algunes d’aquestes teles els cànons del cubisme encara son vigents, i per la intensitat
dels colors i el tractament de la geometria de les formes entronquen amb obres del 1915.
El passeig de Colom, vist des de la pensió Ranzini, on s’allotjava Olga, combina el cubisme amb un divisionisme que en
una certa manera es remunta a l’utilitzat el 1901. Molt connectat amb el divisionisme d’aquesta obra és el puntillisme
utilitzat per a l’execució del retrat Dona amb mantellina.
A l’Arlequí, Picasso opta pel retorn al classicisme, no només en la factura, sinó també en la suavitat i subtilesa de les
tonalitats, reminiscència dels arlequins del 1905. Presentat per Picasso a l’Exposició d’Art del 1919, i donat posteriorment
als museus d’art de Barcelona, és la primera obra picassiana ingressada als museus de la ciutat.

LAS MENINAS Sales 12-15
Entre l’agost i el desembre del 1957, Picasso du a terme una anàlisi exhaustiva de Las Meninas de Velázquez. La suite
de les 58 obres que Picasso va donar al Museu el 1968 està formada per quaranta-quatre interpretacions inspirades en
la pintura de Velázquez; nou, Els colomins, que versen sobre les descripcions del colomar que tenia instal·lat al seu
estudi de la vil·la La Californie a Cannes; tres paisatges i dues interpretacions lliures, El piano i Retrat de Jacqueline.
Partim de les paraules de l’artista, recollides per Sabartés al llibre L’atelier de Picasso, publicat el 1952, per fixar les
bases d’anàlisi d’aquesta sèrie: “Si algú es posés a copiar Las Meninas amb tota la bona fe, posem per cas, en arribar a
un cert punt, i si qui copiés fos jo, em diria: I si posés aquest una miqueta més a la dreta o a l’esquerra? I provaria de
fer-ho a la meva manera, oblidant Velázquez. La prova em faria modificar o canviar segurament la llum, pel fet d’haver
canviat de lloc un personatge. Així, a poc a poquet aniria pintant unes Meninas que semblarien detestables al copista
d’ofici; no serien les que ell creuria haver vist a la tela de Velázquez, però serien les meves Meninas.”
La seva interpretació d’aquesta pintura constitueix un exhaustiu estudi de ritme, color, moviment i un constant joc
d’imaginació en què metamorfosa les personalitats de diversos components de l’obra. Tot i això, la fidelitat i respecte per
l’atmosfera de l’obra de Velázquez són evidents al llarg de totes les composicions. El tractament de la llum, del volum, de
l’espai i de la perspectiva desenvolupat pel pintor sevillà es conserva al llarg de totes les anàlisis picassianes de conjunt,
encara que per fer-ho recorre a procediments ben diversos.

ELS COLOMINS I PICASSO CERAMISTA Sales 15-16
Durant l’estiu del 1946, arran de la seva visita a Vallauris, al Migdia francès, Picasso coneix el matrimoni Ramié,
propietaris de la fàbrica de ceràmica Madoura. Aquesta trobada propicia l’inici de la seva tasca com a ceramista.
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La seva dedicació a la ceràmica s’intensifica entre els anys 1947 i 1963. La seva capacitat creadora es conjuga amb els
seus dots d’artesà i es lliura a una sèrie d’experimentacions que desbarataran tots els processos i tècniques d’aquest art
mil·lenari. La seva pintura s’amaga darrere d’innombrables plats blancs multiformes. La manipulació de les substàncies i
del forn li proporcionen uns resultats inesperats: gerros que, amb l’acció de les seves mans, adquireixen formes i efectes
nous, de caire escultòric.
El total de 41 peces corresponents al Picasso ceramista que posseeix el Museu respon a la generositat de la seva vídua,
Jacqueline Picasso, que en va fer donació l’any 1982.
La frescor, la lluminositat i la mediterraneïtat que defineixen la pintura picassiana d’aquest període queden materialment
reflectits en totes les ceràmiques que elabora, en les quals les curses de braus, els caps de faunes, els peixos i els
gerros antropomòrfics confereixen al conjunt una brillantor desbordant.

Sala 16 ÚLTIMS ANYS
En l’últim període de l’obra de Picasso l’artista actua amb una llibertat total, la deformació i la pinzellada guanyen en
gosadia i la iconografia gira obsessivament al voltant d’uns temes concrets, extensos en el seu tractament, però que
esdevenen un espectacle variat en què l’espectador té la sensació vertiginosa de veure’s sacsejat d’una banda a l’altra,
des dels mosqueters i fumadors de pipa, que ens remeten al Segle d’Or, fins a unes escenes amoroses atrevides i
desvergonyides. Tot això té la pretensió de submergir-nos en un món on la impudícia alterna amb la ingenuïtat més
pregona i l’aparent mal gust assoleix la grandiositat i la bellesa d’una nova estètica més enllà de la modernitat.
El to satíric i burlesc que domina una gran part de les obres d’aquest moment del període d’Avinyó, anomenat així amb
motiu de les grans exposicions del 1970 i el 1973 al Palais des Papes d’Avinyó, queda recollit a Home assegut i Dona de
perfil.
Com a prolegomen a aquest moment cal destacar l’oli Pintor treballant, que entronca amb el tema del pintor i la model. El
Pintor treballant s’inscriu dins d’aquestes variants que monopolitzen la paleta de l’artista en la descripció de la seva
pròpia tasca creativa, en la narració de les relacions pintor/tela/model.

SALES GRAVAT
Les sales de gravats romandran tancades des del 7 de gener fins el mes de maig per treballs de restauració del sostre
enteginat gòtic i a causa també de la preparació de la nova exposició temporal sobre gravats eròtics de Picasso que
obrirà la primera quinzena de maig.
Picasso gravador. Una amplíssima producció —més de 2000 gravats de gran varietat temàtica, una gran part dels
quals es troba present a la col·lecció del museu—, realitzada amb total domini, diversitat i experimentació tècnica, fa de
Pablo Picasso el mestre per antonomàsia del gravat modern. A ell es deuen algunes de les estampes més belles de la
Història del Gravat, i també un seguit d’innovacions en la pràctica de l’aiguatinta, la litografia i el linogravat.
A partir del seu cèlebre aiguafort L’àpat frugal (1904), Picasso es va dedicar incansablement al gravat calcogràfic durant
tota la seva vida. Al mateix temps va consagrar períodes d'intensa producció a la litografia (de 1919 a 1930 i de 1945 a
1962), així com al linòleum (de 1954 a 1964).
En el conjunt sobresurten gravats excepcionals, com la Minotauromàquia (1935) o les cent estampes que formen la Suite
Vollard (1930-1939). Del seu pas pels tallers Mourlot de París en destaquen meravelloses litografies com el Colom
(1949) o la sèrie de retrats de Françoise i de Jacqueline, tot això predominantment en negre. Va reservar l'experiència
del color per als linòleums, com els audaços Natura morta sota la làmpada o Le Déjeuner sur l’herbe (1962).
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Entre 1910 i 1972, també va il·lustrar amb gravats uns 154 llibres: Les metamorfosis d'Ovidi, Història natural de Buffon,
La tauromaquia o el arte de torear de Pepe Illo, La Celestina de Rojas, etc. Aquesta fluïdesa creativa va culminar al final
de la seva vida amb dues sèries: els 347 gravats (del 16 de març al 5 d'octubre de 1968) i els 156 gravats (entre 1970 i
1972), en els quals Picasso va reprendre la seva iconografia particular per materialitzar el seu últim elogi a l'amor, a
l'erotisme entre el pintor i la pintura, entre l'artista i el gravat.
66 gravats de Picasso que il·lustren el llibre La Celestina. El Museu Picasso presenta a les sales de gravats una de
les darreres adquisicions: els 66 aiguaforts i aiguatintes, de 1968, que Picasso va seleccionar de la seva producció per a
il·lustrar l'edició francesa de 1971 de l'obra de Fernando de Rojas, La Celestina, a instàncies de l'impressor Aldo
Crommelynck. El pintor va escollir seixanta-sis gravats de la sèrie 347 (exposada a la galeria Louise Leiris de París el
desembre del 1968), que havia realitzat entre l'11 d'abril i el 18 d'agost del 1968 a Mougins.
Per representar Celestina, Picasso va mantenir-se fidel a les poques pinzellades descriptives del llibre de Rojas i a la
tradició iconogràfica de les antigues edicions i dels gravats que Goya ja havia realitzat sobre el mateix text. Aquesta
intermediària avara i borratxa, el nom de la qual es va convertir en el terme que designa el seu ofici, apareix retratada
com una dona menuda, vella i barbuda, vestida amb un mantell tronat i tapada amb una caputxa miserable. Aquests trets
coincideixen amb els de Carlota Valdivia, una alcavota que l'artista va conèixer a Barcelona el 1902 i a qui va retratar en
alguns dibuixos i en una tela magnífica de l'època blava.
A la major part dels gravats, Celestina se'ns mostra oferint els serveis de les seves joves pupil·les a personatges
masculins de tota mena, ben plantats o patètics, vestits amb robes més pròpies del segle XVII que de l'època en què es
va escriure el text (final del segle xv).
L'exemplar adquirit pel museu és l'exemplar nominal de Pierre Baudier, l'impressor del text a París. El tiratge de l'edició
va ser de 400 exemplars, dels quals només 18 de nominals, reservats als col·laboradors del projecte, cosa que dóna un
alt valor afegit a l'exemplar del museu, que conté els 66 gravats originals i la signatura original de Picasso.

Darrera adquisició: linogravat Home amb gorgera segons El Greco.
La recent adquisició d'un nou exemplar de l'Home amb gorgera, segons El Greco (1962), juntament amb set proves dels
seus quatre estats, a més de ser una incorporació molt valuosa al fons del Museu, constitueix un magnífic testimoniatge
del procés que va idear Picasso per a l'execució dels seus linòleums en color amb una sola matriu.
Aquestes proves permeten observar pas a pas el tall i la disposició cromàtica realitzada amb un linòleum per al fons i un
altre per a la imatge, aquest últim gravat al “linòleum o planxa perduda”. Per dur-ho a terme, va gravar les formes del
primer color —blanc— i va efectuar el tiratge de tots els exemplars sobre el fons negre. Després va reprendre la matriu,
va tallar les del segon color —també blanc— i les va imprimir sobre el primer, de manera que, en aquest estadi, el cap
tenia tres colors, dos de blancs i el negre del fons, i així va seguir fins a l'últim color, un altre negre. Al final la matriu
només conservava la part corresponent a aquest negre, i era irrecuperable.
En l'austeritat tonal d'aquest retrat, destaquen els matisos que prenen el blanc i el negre amb les sobreimpressions del
mateix color i de tots dos superposats. El blanc cremós sobre negre es torna d‘un gris blavenc. El blanc sobre blanc i
sobre negre adopta una varietat d’un blanc gris perlat. I, mentre el primer negre és mat, el segon, el negre sobre negre,
és brillant.
Una altra originalitat és la composició partida en dues: la imatge i el marc. Com en el gravat antic, en què es gravava un
marc separat de la planxa principal per emmarcar l’efígie de diversos sants o personatges notables, també Picasso es va
servir del mateix marc per a tot el grup de retrats al·lusius a les pintures dels grans mestres del segle XVII —Barret de
flors, Dona amb barret de flors, Retrat de Jacqueline amb gorgera i Escena familiar—, que acompanyen aquest cavaller
directament inspirat en El Greco.
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Espai Sabartes Sales S
Nou espai del museu dedicat al seu promotor i alhora amic i secretari personal de Picasso.
L’entranyable amistat que va unir Picasso amb Jaume Sabartés (1881–1968) data dels anys de joventut, quan tots dos
freqüentaven els cenacles literaris i artístics barcelonins. Aquesta amistat va perdurar durant tota la seva vida i va fer que
Sabartés esdevingués, a partir del 1935, en el seu secretari personal. Per aquest motiu, no és estrany que la imatge de
Sabartés sigui objecte des d’un principi de l’atenció de l’artista dins la seva iconografia.
Són nombrosos els retrats amb llapis o a l’oli a través dels quals s’entreveu un coneixement profund del personatge i una
especial complicitat que no únicament ens permet analitzar estilísticament l’obra, sinó que alhora ens obre nous horitzons que ens indueixen a un coneixement més profund de la biografia de Pablo Picasso.
El retrat de Sabartés fet a Royan el 1939 representa una fita en la iconografia de Sabartés en l’obra de Picasso. En el
moment de dur a terme el retrat les seves vides s’havien tornat a ajuntar, i en aquell instant, no només els uneix l’amistat,
sinó que, a més, Sabartés s’ha convertit en el seu secretari personal i en el testimoni més discret i fidel de la biografia
picassiana.
Aquest darrer retrat a l’oli significa la materialització d’una antiga aspiració de Sabartés. Ell mateix fa una minuciosa
descripció del moment en què fou creat: “Per distreure’l o perquè sí, és a dir sense solta ni volta, quan em sembla que es
cansa de sostenir un soliloqui i per fer-li sentir que me l’escolto, m’agafa per dir-li: ‘M’agradaria fer-me un retrat amb una
gorgera, a la manera dels senyorassos del segle XVI, i barret amb ploma per cobrir el cap’. ‘Ja te’l faré’, em contesta
despreocupadament”. Aquesta escena té lloc el 1938, i el desig de Sabartés de veure’s com un gentilhome dels temps
de Felip II, culmina amb el retrat realitzat a Royan el 1939.
Els dibuixos de l’any anterior són un brou de cultiu idoni perquè la caracterització desitjada per Sabartés prengui cos
definitivament en aquest esplèndid i interessant retrat del seu amic. És una obra que se cenyeix a les pautes del moment
de l’artista: la distorsió dels trets, el tractament del nas, l’aparent dislocació facial que no es desvia gens ni mica de les
senyes d’identitat que formen la fisonomia i el caràcter del vell amic, a qui farà constants al·lusions en la seva obra tant
d’una forma literària com gràfica.
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