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Ciutat picassiana
Emmanuel Guigon

El lliurament de les obres de joventut de Pablo Picasso a Barcelona va representar l’afirmació de la seva condició de «ciutat picassiana» per voluntat de
l’artista. El Museu Picasso ha celebrat el cinquantè aniversari d’aquesta generosa donació, que constitueix el nucli principal de la nostra col·lecció, al llarg
del darrer any. Es tracta d’un llegat únic que inclou les obres realitzades durant la seva etapa de formació i que arriba fins al final de l’època blava, amb les
pintures que du a terme l’any 1917 durant la seva estada a la capital catalana
amb els Ballets Russos, moment d’eclosió artística del pintor.
La premsa del moment va recollir de manera extensa aquesta donació
amb reaccions unànimes i alhora sorpreses per la generositat del pintor malagueny amb la Ciutat Comtal. El Tele/eXpres del 12 de març del 1970 subratllava que «La donación de Picasso produce gran sorpresa en los círculos artísticos
internacionales. Desde París se destaca que el legado, más que a un país, ha sido hecho a una ciudad, Barcelona». Els únics a qui no va sorprendre la notícia van
ser els que tenien coneixement del gran amor de Picasso per la ciutat i de la
seva estreta vinculació amb la família de la seva germana, Lola Ruiz Picasso,
i amb les seves amistats catalanes.
El 23 de maig del 1970 la revista Paris Match publica un reportatge il·lustrat amb fotografies d’Edward Quinn, «Picasso, ses tableaux inconnus de
Barcelone», i els diaris de Barcelona remarquen el protagonisme de la família
en aquesta donació. Així ho testimonien el Diario de Barcelona i La Prensa:
Como anunciábamos en nuestra edición de ayer, novecientas nuevas piezas de Picasso han pasado
a enriquecer la pinacoteca de la calle de Montcada. A través de sus sobrinos, señores Vilató Ruiz,
el pintor hizo donación ayer de estas obras, pintadas todas en sus años de residencia en Málaga,
Pablo Picasso.
La Coruña y Barcelona.
Lola, germana de l’artista.
Barcelona, c. 1896.

Diario de Barcelona, 11 de març del 1970

Desde hace unos días la gente que sube y baja por el Paseo de Gracia —en Barcelona— se queda
mirando al número cuarenta y ocho [...] Pocas personas sabían hasta ahora que en el segundo
piso, con balcones sin rejas, ni puertas blindadas, se guarda un tesoro incalculable: nada menos
que novecientas noventa y cuatro obras de Picasso, más que en cualquier museo [...] Los sobrinos
del pintor las han cuidado durante más de 60 años con honradez y cariño admirables.
La Prensa, 26 de març del 1970

La donació excepcional constava de 236 olis, 1.149 dibuixos, 17 carnets de
dibuix, 4 llibres de text amb dibuixos i anotacions i 40 obres d’altres artistes,
segons l’acta notarial de donació signada el dia 8 de maig del 1970 a casa de la
família Vilató Ruiz-Picasso al passeig de Gràcia.
Si reculem cinc dècades, però, veiem que l’any 1919 Picasso ja havia fet
el primer regal a la ciutat amb l’oli l’Arlequí (1917), la primera obra de l’artista
que entra a formar part d’una col·lecció pública en tot el món. El 1955, durant
una de les seves visites anuals a Barcelona, l’amic i secretari de Picasso, Jaume
Sabartés, assessorat per ell, va explicitar la voluntat de donar la seva col·lecció
particular a la ciutat: la col·lecció Sabartés serà el nucli germinal del museu
dedicat al pintor. Picasso li havia promès que, si el projecte arribava a bon port,
ell faria la seva pròpia contribució per fer-lo créixer. I així va ser. El 1959, un
any després de la mort de la seva germana Lola, Picasso va fer que el seu nebot
Javier Vilató Ruiz encarregués al fotògraf Francesc Mèlich la reproducció de
totes les obres conservades al pis familiar del passeig de Gràcia. Les 994 fotografies que documenten el conjunt s’envien a l’artista.
El notari Raimon Noguera, que va jugar un paper essencial en la gènesi
del museu, en guarda aquest record:
Durant moltes hores inoblidables Picasso les va compulsar una per una amb emoció amb prou feines continguda, i amb una memòria prodigiosa va identificar llocs i
persones, va recordar anècdotes i va il·lustrar els dibuixos amb comentaris precisos
i aguts, en gran part anotats, que van fer més viva i humana l’evocació de Barcelona.1

1. Raimon Noguera i de Guzman, El Museu Picasso. Barcelona, juliol del 1986
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Recordem en aquest punt que Lola Ruiz Picasso hereta el paper de custòdia del tresor picassià de Barcelona de mans de la seva mare, Doña María, i
ella mateixa traspassa aquesta responsabilitat als seus fills, els germans Vilató
Ruiz. Tots ells van participar amb entusiasme de la idea del seu oncle de fer de la
Ciutat Comtal la receptora de les obres guardades al domicili familiar. El seu rigor a l’hora de tenir cura de les obres del tío Pablo és remarcable, i més tenint en
compte que ho fan durant el període comprès entre la Guerra Civil i els darrers
anys de la dictadura franquista.
Amb la mostra Lola Ruiz Picasso, culminem un any de commemoracions que
ens ha permès reivindicar l’essència de la nostra col·lecció i recordar la voluntat
personal de Picasso de deixar un llegat tan important a Barcelona. Aprofitem
l’ocasió per presentar arxius i imatges inèdites o poc reproduïdes que testimonien les intenses relacions familiars entre París i Barcelona, com per exemple
una fotografia de l’any 1934 on podem veure tota la família Vilató Ruiz amb
Picasso al passeig de Colom i que adquireix una rellevància especial perquè recull una de les darreres trobades dels dos germans (pàg. 27 del dossier de premsa).
Agraeixo calorosament a Malén Gual la seva implicació en el comissariat de l’exposició, el seu darrer projecte com a Conservadora del Museu. Vull
agrair-li expressament la feina compartida durant tots aquests anys. Així mateix, voldria manifestar un agraïment especial a Xavier Vilató, que ha estat un
gran còmplice i enllaç amb la resta de la família. A tots ells, el meu reconeixement i gratitud. Gràcies a l’equip del Museu i a tots els col·laboradors per la
implicació i per la seva contribució indispensable a aquest projecte.
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Informació general

Loa Ruiz Picasso

entrada reduïda

Dijous, 11 de novembre,
a partir de les 18 h.

7€ (exposició temporal
+ col·lecció permanent).
4,5€ (exposició temporal).
Persones de 18 a 24 anys,
de 65 anys endavant, persones
aturades o posseïdores de la
targeta rosa reduïda, i els posseïdors del carnet de Biblioteques
de Barcelona.

lloc

condicions especials

12.11 2021 - 27.02.2022
roda de premsa

Dijous, 11 de novembre,
a les 11.30 h.
inauguració

Museu Picasso, Barcelona
Montcada, 15-23,
08003 Barcelona
Tel. 932 563 000
museupicasso@bcn.cat
www.museupicasso.bcn.cat
#PicassoLola
horari

10 a 19 h. de dimarts a diumenge
Horari reduït
24 i 31 de desembre, de 10 h
a 14 h

Consultar el web
entrada gratuïta

El primer diumenge de cada mes
i els dijous a partir de les 16 h.
carnet del museu picasso

Carnet individual: 15€ amb
accés prioritari tot l’any tant
a la col·lecció permanent com a
les exposicions temporals.
organitza i produeix

Museu Picasso de Barcelona

tancat

Dilluns, 25 de desembre
i 1 de gener

espai expositiu

Primera planta del Palau
Finestres

preu

12 € entrada general
(exposició temporal +
col·lecció permament)
6,5€ exposició temporal.

02
8

Exposició

Lola Ruiz Picasso
direcció de projecte

Emmanuel Guigon
comissariat

Emmanuel Guigon
Malén Gual

coordinació

Mariona Tió
Laura Parrilla
registre

Anna Fàbregas
Anna Anglès
Mariona Tió
conservació preventiva
i restauració

Reyes Jiménez
Anna Vélez

premsa, comunicació,
web i difusió digital

Maria Choya
Anna Bru de Sala
Mireia Llorella
Montse Salvadó
activitats

disseny gràfic

Setanta

muntatge

Art per cent
transport

TTI International Art Services
fusteria

Tempo

il·luminació

ILM BCN S.L.
edició audiovisual

Patricio Rivera
assegurances

Marsh

Anna Guarro
Mercè Garcia

reproduccions fotogràfiques

xarxes socials

correcció i traducció

Còsmica

EGM

Paula Monteiro
Bernat Pujades
Discobole
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Publicació

Lola Ruiz Picasso.
La custòdia del tresor
P.V.P.: 20€
(edicions en català / anglès
i castellà /francès)
Disponible a la botiga
Laie del Museu Picasso.
isbn català/anglès

978-84-124631-0-1
isbn castellà/francès

978-84-124631-1-8

coordinació editorial

Cristina Vila

coordinació i
documentació gràfica

Júlia Azcunce

projecte gràfic i maqueta

Setanta

traducció

Mireia Carulla
Judit Cusidó Barcelona
Kontext
Graham Thomson
correcció

Pere Farré
Rebecca Close
Graham Thomson
preimpressió

Índex

Xavier Parejo

Ciutat picassiana

impressió

Lola i Pablo

SYL

Emmanuel Guigon
Malén Gual

Picasso retrata Lola
Mariona Tió

La correspondència entre Lola
i Pablo: un fil d’Ariadna infinit
Xavier Vilató

Lola dibuixa
Mariona Tió

Cronologia
Malén Gual
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Lola Ruiz Picasso
(Málaga, 1884 – Barcelona, 1958)
Malén Gual

Tres anys després del naixement de
Pablo, el desembre del 1884 naixia a
Màlaga María de los Dolores (Lola),
segona filla del matrimoni format per
José Ruiz i María Picasso. La família s’instal·là a Barcelona l’any 1895,
després d’haver passat uns anys a la
Corunya (octubre del 1891 - abril del
1895). El 1909, Lola es va casar amb el
doctor Juan Bautista Vilató Gómez i
van tenir set fills.
Filla, germana, mare i àvia de
pintors, Lola també s’inicià en la
pràctica artística. En aquesta exposició mostrem els dibuixos que realitzà
entre el 1896 i el 1900.
La vida de Lola està íntimament
lligada a la del seu germà Pablo Ruiz
Picasso. En els anys juvenils, ella fou la
seva principal model femenina i, després de la partença de l’artista a París,

Pablo Picasso
Retrat de Lola Ruiz Picasso
Barcelona, c. 1909
Còpia moderna
12

van mantenir el contacte a través d’una
nodrida correspondència que permet
albirar el gran afecte que es professaven, així com el vincle emocional
de l’artista amb Espanya, Catalunya i
Barcelona. Aquesta exposició presenta una selecció de cartes, postals, documents i fotografies que testimonien
aquesta estreta relació.
En morir la seva mare María,
Lola va assumir el paper de “guardiana del tresor”. Ella i la seva família
van custodiar gelosament els quadres, dibuixos i quaderns que Pablo
havia deixat a Barcelona en instal·
lar-se a la capital francesa. Després
de la mort de Lola l’any 1958, els seus
fills, els germans Vilató Ruiz, van
prosseguir aquesta tasca de custòdia
i conservació fins a la donació de l’artista a la ciutat de Barcelona el 1970.
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Lola per Picasso

En la seva joventut, Picasso pren com
a models les persones del seu entorn
més proper, les de l’àmbit familiar: els seus pares i la seva germana
Lola. Des del punt de vista del retrat,
aquesta darrera és la que presenta
més riquesa iconogràfica en l’obra de
l’artista.
El primer retrat de Lola data del
1894, quan vivien a la Corunya (Retrat
de Lola). En aquesta obra, Pablo fa
semblar més gran la seva germana,
en comparació amb retrats posteriors, com Lola i la seva nina, del 1896.
Lola es converteix en model per a l’artista sobretot durant els anys barcelonins; la noia deixa de ser simplement
la seva germana, i la seva imatge es

transforma també en territori per a
l’experimentació. Picasso la retrata a
l’oli, a la ploma, al pastel i a l’aquarel·
la, en diversos formats que van des
del quadern de dibuix fins al llenç. En
alguns d’aquests retrats, Lola manté
el seu aspecte infantil, mentre que en
d’altres la representa com una dona
jove, destacant-ne la feminitat; és el
cas de Lola, germana de l’artista, inclòs
a l’exposició que se celebrà a la Sala
Gran de Quatre Gats el febrer del
1900.
L’últim retrat que Picasso va fer
de Lola data de 1901, coincidint amb
l’allunyament de l’artista de la llar familiar i la utilitat simbolista de l’època blava.
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Pablo Picasso
Lola amb la seva nina
Barcelona, c. 1896-1897
FABA Fundación Almine
y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte

Pablo Picasso
Retrat de Lola
La Corunya, 1 de desembre del 1894
Fundación Almine y Bernard
Ruiz-Picasso para el Arte, Madrid.
Prèstec temporal al Museu Picasso
de Màlaga

Pablo Picasso
Lola, germana de l’artista, a l’estudi
de la Riera de Sant Joan
Barcelona, gener-setembre del 1900
Museu Picasso, Barcelona.
Donació Pablo Picasso, 1970
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Lola artista:
correspondència
i fotografies
En aquesta exposició, mostrem deu
dibuixos executats per Lola amb certa
habilitat, dos dels quals pertanyents
a la col·lecció del Museu Picasso de
Barcelona i els vuit restants a diverses col·leccions particulars. Les dues
obres del museu són de petit format
i daten del 1896-1897; totes dues són
molt acolorides i el dibuix és tan elaborat que no semblen fetes per una
nena de dotze anys. La resta d’obres
van ser realitzades cap al 1900 i el seu
format és més gran. Lola emprà llapis
de colors sobre paper verjurat. Als retrats femenins hi podem observar la
moda de l’època; les mans i les cares

estan sense acabar. Tanmateix, als gerros hi ha gran quantitat de detalls, un
tipus de dibuix més precís amb el qual
l’artista se sentia potser més còmoda.
Finalment, també presentem una
obra atribuïda a Lola, una peça completament diferent de les anteriors.
És molt plausible que Lola copiés
aquesta imatge d’alguna de les obres
de Picasso, com El convent de Sant
Salvador amb Horta de Sant Joan al fons.
A la majoria de les seves creacions, Lola reutilitza el paper, la qual
cosa ens fa suposar que feia servir
materials descartats pel seu germà o
pel seu pare.
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Lola Ruiz Picasso
Dona asseguda, de perfil
Barcelona, c. 1900
Maria Àngels García de Vilató i fills

Lola Ruiz Picasso
Gerro alt decorat
Barcelona, c. 1900
Maria Àngels García de Vilató i fills
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Carta de Pablo Picasso
adreçada als seus pares
des de París
L’exposició presenta una important
correspondència inèdita entre Picasso
i els seus pares que van romandre a
Barcelona. És el cas d’aquesta carta
que Picasso escriu en arribar a París
el mes de juny de 1901. De la missiva
deduïm que la correspondència entre
Picasso i els seus pares era continuada
en el temps, que en aquells moments
es trobava molt enfeinat i que això li
comportava una despesa important en
materials de treball.
“No se pueden figurar el dinero
que llevo gastado en telas y colores.
Ya tengo al menos 20 cuadros hechos
para la exposición y como ya saben
VM lo que gasto yo el color en todos
los días de colores totalmente lo menos se va 10 o 12 francos.”
També coneixem que està preparant tot un seguit d’obres per a l’exposició a la galeria Ambroise Vollard
que li havia procurat el seu marxant
Pere Mañach. L’exposició es va inaugurar el 24 de juny de 1901 amb 64
obres de Picasso i va marcar un punt
18

d’inflexió en la trajectòria de l’artista.
Fou en aquell moment quan París va
descobrir el seu talent a través de les
crítiques positives que es van publicar a la premsa de l’època, algunes de
les quals li auguraven un gran futur,
tot i que encara tenia 19 anys.
A la carta, l’artista també descriu
el taller del Boulevard de Clichy: “Es
un taller de señó... Hasta hoy no ha
quedado con las cortinas así que hasta hoy no las han colocado. / Ahora
queremos poner el gas en fin que será
un taller de burgués que se está agradablemente y un día os mandaré una
fotografía de el”.
I sortosament inclou un autoretrat: “Yo voy con unos pantalones cortos y unas medias gruesas inglesas /
Ya os mandé otros dia un retrato y
ahora os mando otro / Que os parece
/ Estoy bien?”.
A la missiva, i com a últim encàrrec, demana als pares que li facin un
petó de part seva a la Lola, la germana
estimada.
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Carta (correspondència)
Picasso, Pablo
Carta de Picasso als seus pares amb autoretrat
París, juny de 1901
Tinta sobre paper
16,5 x 22,5 cm
Col·lecció X.V, París
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La custòdia del tresor

Quan l’any 1904 Picasso deixà
Barcelona per instal·lar-se definitivament a París, les seves obres d’infantesa i joventut van quedar sota
la custòdia de la seva família en els
successius domicilis barcelonins; al
carrer de la Mercè, primer, al passeig
de Colón, després, i posteriorment
al passeig de Gràcia. En morir Doña
María l’any 1938, Lola va prendre el
relleu com a guardiana del tresor i
persona a cura de les obres del seu
germà, fins i tot en els moments de

dificultats econòmiques, tal com evocaven els seus fills el 1982: “La mare
resistia —considerava que en el fons
els quadres eren més importants que
tota altra cosa—, el pare resistia i els
nostres estómacs resistien”.
En morir Lola l’any 1958, van ser
els seus fills, els germans Vilató Ruiz,
els que van continuar la tasca de salvaguarda i conservació de l’obra, fins
a la donació de Picasso a la ciutat de
Barcelona el 1970.
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Edward Quinn
Lolita Vilató amb part de la col·lecció de Pablo
Picasso en el moment d’embalar-la per fer la
donació al Museu Picasso de Barcelona
Barcelona, 1970

Inge Morath
Lola Ruiz Picasso en el seu domicili del Passeig
de Gràcia, 48, amb el seus fills Lolita i Jaime
a la seva dreta i Pablin tocant la guitarra
Barcelona, 1954
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Arbre genealògic família Vilató

María
Picasso López

1880

1855 - 1938

José
Ruiz Blasco
1838 - 1913

Pablo
Ruiz Picasso

María Dolores (Lola)
Ruiz Picasso

1881 - 1973

1884 - 1958

1909

Juan Bautista
Vilató Gómez

Conchita
Ruiz Picasso

1885 - 1947

1887 - 1895

Juan (Juanín)
Vilató Ruiz

Josefín (Fín)
Vilató Ruiz

Pablo (Pablín)
Vilató Ruiz

María Dolores (Lolita)
Vilató Ruiz

Mercedes
Vilató Ruiz

Javier
Vilató Ruiz

Jaime
Vilató Ruiz

1910 - 1992

1916 - 1968

1918 - 1987

1918 - 1995

1920 - 1920

1921 - 2000

1923 - 2019

Cronologia
25 d’octubre del 1881
Neix a Màlaga Pablo Ruiz
Picasso.
28 de desembre del 1884
Neix a Màlaga, a casa
d’Antonio Muñoz Degrain,
María de los Dolores Ruiz
Picasso, a qui col·loquialment anomenaran «Lola».
31 de desembre del 1884
Inscriuen Lola al Registre
Civil de Màlaga com a
María de los Dolores
Joaquina Juana Josefa
Teodora de la Santísima
Trinidad.
10 de gener del 1885
Bateig de Lola a la parròquia de Santiago Apóstol.
Els seus padrins són
Dolores Sánchez de Muñoz
22

* Extreta de Lola Ruiz Picasso. La custòdia del
tresor, edicions de la Fundació Museu Picasso,
Barcelona 2021

*

Degrain i el seu fill Joaquín
Muñoz Sánchez.
Neix Juan Bautista
Vilató Gómez.
30 d’octubre del 1887
Neix a Màlaga María de la
Concepción Ruiz Picasso
(Conchita). La seva padrina
és la seva cosina Aurelia
Ghiara Picasso, i el padrí
el seu oncle Salvador Ruiz
Blasco.
1888
Lola estudia al col·legi
regentat per les Germanes
de la Sagrada Família de
Bordeus, al número 12 del
carrer de la Madre de Dios,
a la vora de la plaça de la
Merced.
Pablo va estudiar al
Colegio de San Rafael i després a l’Instituto Gaona.

6 d’octubre del 1891
Lola i la seva família abandonen Màlaga.
14 d’octubre del 1891
Arribada de la família a la
Corunya. S’instal·len a la
pensió La Paloma.
17 d’octubre del 1891
La família Ruiz Picasso es
trasllada al carrer de Payo
Gómez, núm. 14, 2n.
1892
Pablo i Lola assisteixen a
classes de ball per a infants
al Círculo de Artesanos.
12 d’octubre del 1894
En un quadern de dibuix
(MPB 110.923c) Pablo retrata
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Lola brodant. A la paret
de la cambra es pot distingir un paisatge de Rafael
Blanco Merino.
15 d’octubre del 1894
Lola s’inscriu al curs de
Solfeig que imparteix el professor Arturo Doval.
8 de novembre del 1894
En un quadern (MPB 110.923c)
Picasso retrata Lola endormiscada.
1 de desembre del 1894
Picasso pinta el Retrat de
Lola.
Principis de gener del 1895
Picasso retrata Lola i
Conchita.

Estudi Napoleon
Retrat de Lola,
Barcelona, 1904

8 de gener del 1895
Conchita contreu la diftèria.
10 de gener del 1895
Mor Conchita.
12 de gener del 1895
Enterrament de Conchita.
14 d’abril del 1895
La família Ruiz Picasso
abandona la Corunya.
16 d’abril del 1895
Pablo, acompanyat pel doctor Pérez Costales, visita el
Museo del Prado a Madrid.
Després la família continua el viatge en tren fins
a Màlaga.
17 d’abril del 1895
Arribada a Màlaga.

13 de setembre del 1895
La família Ruiz Picasso se’n
va a Barcelona.
21 de setembre del 1895
Arribada a Barcelona. La
família s’instal·la en una
pensió als Porxos d’en Xifré.
Principis d’octubre del 1895
La família s’instal·la al carrer
de la Reina Cristina, núm.
3 (cantonada amb Llauder).
Pablo es matricula a l’Escola
Superior de Belles Arts (la
Llotja). Lola estudia a casa.
20 d’octubre del 1895
Picasso retrata els tres
membres de la seva família

en un quadern de dibuix
(MPB 110.912c).
Primer trimestre del 1896
Picasso pinta l’oli Primera
Comunió, en el qual commemora la primera comunió
de Lola.
27 de juny del 1896
Vacances d’estiu a Màlaga.
La família s’instal·la a casa
de l’oncle Salvador Ruiz
Blasco, al número 47 del
carrer Cortina del
Muelle. També passen uns
dies al Lagar de Llanes, propietat de la família Blasco
Alarcón.
23

Cronologia

Quatre Gats, inaugurada l’1
de febrer del 1900.
1900
Pablo retrata Lola en una
pintura a l’oli (p. 71) a l’interior de l’estudi del número 17
de la Riera de Sant Joan, que
va compartir amb Carles
Casagemas des del gener
fins a l’octubre.

Juan Bautista Vilató, Pablo
i Doña María Picasso, Juanín i
Josefín Vilató al terrat del domicili
familiar del carrer de la Mercè, 3
Maria Àngels García de Vilató i fills

28 de juliol del 1896
Retorn a Barcelona en
el vapor Denia.
Setembre del 1896
Els Ruiz-Picasso es traslladen al número 3 del carrer
de la Mercè, al pis 3r 3a.
6 de juny del 1897
Lola firma i data un dibuix.
Estiu del 1897
A mitjan juny, la família es
trasllada a Màlaga per passar-hi les vacances d’estiu.
A principis de setembre
tornen a Barcelona.
Octubre del 1897
Pablo es trasllada a Madrid
per continuar-hi els estudis.
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Maig del 1898
Lola viatja a Madrid per
cuidar el seu germà, malalt
d’escarlatina. Pablo la retrata en un full solt i en un quadern de dibuix (MPB 110.922c)
datat al maig.
1899
Lola inicia una relació amb
Juan Bautista Vilató. En un
full amb dibuixos, gargoteja
repetidament el seu nom i el
del seu promès.
Finals del 1899 principis del 1900
Picasso retrata la seva germana amb pastel i carbonet
(MPB 4.265). Aquest retrat
forma part de l’exposició individual a la Sala Gran dels

1901
Picasso pinta l’últim retrat de
la seva germana. A l’inici de
l’època blava l’artista busca
arquetips femenins en comptes de personatges propers.
Maig del 1906
Picasso, acompanyat de
Fernande Olivier, visita la
família a Barcelona abans
d’anar a Gósol.
24 de març del 1908
Carta de Lola a Pablo comunicant-li la greu malaltia de
l’oncle Salvador.
18 d’agost del 1909
Casament de Lola i Juan
Bautista Vilató Gómez a
l’església de la Mercè de
Barcelona. Els testimonis
de la núvia són Martín
Esteve i Jacinto Taulina, i
els del nuvi, Enrique Ayné
i Manuel Jiménez. Picasso,
que aleshores és a Horta de
Sant Joan, no assisteix a la
cerimònia, tot i que hi col·
labora econòmicament. La
parella Vilató-Ruiz s’instal·
la al número 14 del carrer de
la Ribera, a Barcelona.

1910
Neix Juan, el primer fill
del matrimoni Vilató-Ruiz
(mort el 1992).
5 de setembre del 1910
El matrimoni es trasllada
a Maó, on el doctor Vilató
és nomenat metge bacteriològic del Llatzeret de
Menorca.
1912
Juan Bautista Vilató obre
consulta al número 60 del
passeig d’Isabel II,
a Maó.
Abril del 1913
El matrimoni torna a
Barcelona a causa de la
malaltia de Don José, i
s’instal·la amb Doña María
al domicili del carrer de la
Mercè, núm. 3.
3 de maig del 1913
Mor José Ruiz Blasco.
Picasso és a Barcelona.
1916
Neix José «Fín» Vilató Ruiz
(mort el 1968).
Maig del 1917
Picasso viatja amb els
Ballets Russos de Diaguilev
a Madrid.

17-21 de juny del 1917
Picasso viatja de nou a
Madrid.
21 de juny 19 de novembre del 1917
Picasso i Olga passen cinc
mesos a Barcelona. Olga
s’instal·la a l’Hotel Ranzini
i Pablo al domicili familiar,
amb la mare, la germana,
el cunyat i els nebots.
1918
Neixen Pablo Vilató Ruiz
(mort l’any 1987) i Lola
Vilató Ruiz (morta el 1997).
La viuda de Salvador
Ruiz envia a Lola els
quadres Ciència i Caritat i
Primera Comunió. Fins aleshores, havien estat penjats
al seu domicili del carrer de
l’Alameda de Màlaga.
12 d’agost del 1920
Mor Mercedes Vilató Ruiz
quan només té cinc mesos.
1921
Neix Javier Vilató Ruiz
(mort l’any 2000). També
neix Paulo, fill de Picasso i
Olga Khokhlova.
1925
Neix Jaime Vilató Ruiz
(mort el 2019). Apareixen
els primers símptomes
de l’artritis reumatoide
degenerativa que afectarà
Lola.

9-17 de juny del 1917
Picasso passa uns dies a
Barcelona per visitar la família. Es fotografien al terrat
Octubre del 1926
de l’immoble del número 3
del carrer de la Mercè.
Pablo, amb Olga i el seu fill
Paulo, visita la seva mare, la

germana i els seus familiars
a Barcelona.
1927
La família Vilató Ruiz es
muda al passeig de Colom,
núm. 7.
1930
Juan Bautista Vilató i la
seva sogra, Doña María,
visiten Picasso, Olga i Paulo
a Boisgeloup. També van al
Clos Normand de Dieppe.
Abril del 1932
Juan Bautista Vilató i Doña
María viatgen a París per
preparar els tràmits del
judici contra Miquel Calvet
i Madame Zak. Aprofiten el
viatge per assistir a la primera comunió de Paulo.
18 d’agost del 1933
Picasso arriba a Barcelona
per visitar la mare i la família, amb Olga i Paulo. Tot
i que s’estan a l’Hotel Ritz,
acudeixen sovint al domicili familiar del passeig de
Colom, núm. 7. Passen un
dia plegats amb la família
Vilató Ruiz al Tibidabo.
1934
Picasso torna a passar uns
dies a Barcelona, des de
finals d’agost fins al 6 de
setembre. Abans ha estat
a Sant Sebastià, Burgos,
Madrid, Toledo i Saragossa.
La família Vilató Ruiz
es muda al número 48 del
passeig de Gràcia.
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d’acord amb la llei espanyola
i Roland Dumas el fa d’acord
amb la llei francesa, perquè
Picasso resideix a França.
8 de desembre del 1969
Picasso signa un document
en què autoritza Raimon
Noguera a lliurar al Museu
Picasso, en concepte de
donació, totes les obres
conservades al domicili dels
Ruiz Vilató.
Josefín, Doña María Picasso, Juanín, Lolita, Juan Bautista Vilató, Lola
Ruiz Picasso, Pablín, Javier i Jaime Vilató al Tibidabo, Barcelona, 1932
Col·lecció particular

1936
Exposició de Picasso a la
Sala Esteva. És probable
que la seva família visités la
mostra.
24 d’abril del 1936
Conferència de Juan
Bautista Vilató
«Interpretació psicològica
de l’obra de Picasso», al carrer Consell de Cent, núm.
351, organitzada pel grup
ADLAN.
13 de gener del 1938
Mor María Picasso López,
mare de Pablo i Lola Ruiz
Picasso.
1947
Mor Juan Bautista Vilató
Gómez.
1954
Reportatge fotogràfic d’Inge
Morath al domicili de Lola
del passeig de Gràcia.
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30 de setembre del 1958
Mor Lola Ruiz Picasso.
2 d’octubre del 1958
Funeral a la parròquia de
la Concepció i enterrament
al cementiri de l’Est.
1959
A través del seu nebot
Javier Vilató Ruiz, Picasso
fa fotografiar les obres que
es guardaven al domicili familiar del passeig de Gràcia,
núm. 48. Francesc Mèlich fa
994 fotografies, que s’envien
a l’artista.
1969
El notari Raimon Noguera,
acompanyat de Gustau Gili
i Anna Maria Torra, visita
Picasso a Mougins, perquè
l’artista els vol demanar el
parer sobre la possibilitat de
donar les seves obres de joventut a Barcelona. Raimon
Noguera fa un dictamen

23 de febrer del 1970
Picasso signa un document
en què dona les seves obres
a la ciutat de Barcelona, «en
memòria del seu inoblidable
amic Jaume Sabartés».
10 de març del 1970
L’Ajuntament de Barcelona
agraeix en un document a la
família Vilató Ruiz que hagi
«conservat amb tanta cura
i, en greus circumstàncies,
amb risc i sacrifici» les obres
del seu oncle Pablo Ruiz
Picasso.
25 d’abril del 1970
Acord municipal per agrair
a Pablo Picasso la seva
generosa donació.
26 d’abril del 1970
Decret d’Alcaldia acceptant
la donació de Pablo Ruiz
Picasso.
8 de maig del 1970
Acta notarial de la donació
de les obres de Picasso a la
ciutat de Barcelona.

La família Vilató Ruiz amb
Pablo Picasso en una de les
darreres trobades de Lola
i Pablo, passeig de Colom
Barcelona, 1934
Col·lecció X.V., París

Jacqueline Roque
Pablín Vilató amb
el seu oncle Pablo
Picasso, c. 1955
Col·lecció particular
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Activitats a l’entorn
de l’exposició
Lola Ruiz Picasso

Novembre 2021

Doctorat Picasso. Lectures ginocèntriques
de l’obra de Picasso
Sis sessions del Doctorat Picasso (des del novembre fins al febrer
del 2022) formaran part de les activitats programades al voltant
de l’exposició Lola Ruiz Picasso, dedicada a la germana de Pablo Picasso. Aprofitant la dimensió transversal del Doctorat Picasso es
proposa una reflexió sobre els aspectes vitals i creatius del pintor,
des d’una perspectiva ginocèntrica que focalitzi la reflexió atenent
al valor universal de la mirada de les dones. Complementàriament
s’hi oferiran sessions que mostrin una perspectiva general de les
condicions vitals de les dones i la seva transformació des de finals
del xix fins a mitjans del segle xx.
Amb la moderació Dra. Jèssica Jaques (UAB).
Les activitats del Doctorat Picasso dels mesos de desembre del 2021
i l’any 2022 es presentaran properament.
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DIJOUS,
18 DE NOVEMBRE
A LES 18H

Doctorat Picasso.
Lectures ginocèntriques de l’obra de Picasso
Les dones en temps de Lola
Dr. Emmanuel Guigon, director del Museu Picasso i Malen Gual,
comissària de l’exposició.
Breu presentació del llibre sobre l’exposició «Lola Ruiz
Picasso» i contextualització de l’exposició.
Dra. Mary Nash.
La historiadora Mary Nash, especialista en història de les
dones, reflexionarà sobre els models de vida femenina de finals
del xix i les seves transformacions graduals fins a la dècada dels
seixanta del segle xx , temps en el qual va viure Lola Ruiz Picasso.
Dra. Danièle Giraudy.
Françoise Gilot va exercir una gran influència sobre la vida i
l’obra de Picasso. Danièle Giraudy proposa en aquesta sessió una
lectura ginocèntrica de la presència significativa de Gilot en l’obra
de Pablo Picasso.
Amb la moderació Dra. Jèssica Jaques (UAB).
Activitat en línia

DISSABTE,
20 DE NOVEMBRE

El dia dels germans
Un germà, una germana és algú amb qui segurament has compartit milers d’experiències i de moments per recordar. Veniu al
Museu Picasso amb la vostra germana o el vostre germà i celebreu, amb Lola i Pablo Picasso, la complicitat, l’amistat i l’estima
fraternals.
Entrades 2x1 per accedir al Museu i a l’exposició temporal per a germans i un
seguit d’activitats tant per germans grans com per petits, per celebrar la vostra
relació a través del dibuix i de l’exercici del retrat.
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Activitats

DIJOUS, 25
DE NOVEMBRE
A LES 18H

Doctorat Picasso. Lectures ginocèntriques de l’obra
de Picasso. Gènere, creació artística i conflicte amb
la visió androcèntrica
Art al Quadrat.
Mònica i Gemma del Rey formen Art al quadrat. En aquesta
sessió parlaran sobre els seus procediments creatius, des de la
seva condició de bessones, dones i mares; tres elements que determinen la seva obra artística.
Alba CeColl.
La historiadora d’art i divulgadora Alba CeColl reflexionarà
sobre el paper de la figura de Picasso en la construcció androcèntrica de la Història de l’Art contemporani i del seu cànon; una
construcció erigida i protagonitzada pels homes.
Amb la moderació Dra. Jèssica Jaques (UAB).
Activitat en línia

Febrer 2022

DIJOUS, 3
DE FEBRER
A LES 19 H

La custòdia del tresor. Una visió des del dret
A càrrec de Javier Gutiérrez (director general de VEGAP),
Eva Sòria (directora d’Innovació, Coneixement i Arts Visuals
de l’Institut de Cultura de Barcelona i M. Antònia Perelló (cap de
la Col·lecció, MACBA).
Les transmissions i herències familiars relacionades amb
l’obra artística, així com les gestions dels drets d’autor entre els
hereus dels creadors i creadores i la seva articulació en el mercat
de l’art esdevenen una especialitat dins l’àmbit jurídic. Aquesta
taula rodona ens permetrà conèixer de primera mà la cobertura
legal de les custòdies i les transmissions dels tresors artístics. Un
món apassionant i prou desconegut.
Activitat gratuïta
Sala d’actes, accés per Pl. Sabartés
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DIJOUS,
10 DE FEBRER
A LES 19 H

La custòdia del tresor. Una visió familiar
A càrrec de Xavier Vilató (artista) i Malén Gual (comissària
de l’exposició Lola Ruiz Picasso)
Lola i els germans Vilató van tenir un paper fonamental en la
preservació del tresor artístic dels primers anys de trajectòria de
Picasso. Unes obres que van recórrer una part de la geografia barcelonina (carrer de la Mercè, passeig Colom i passeig de Gràcia) al
ritme dels canvis de domicili de la família Ruiz-Picasso i del matrimoni Vilató-Ruiz, fins a arribar definitivament al Museu Picasso.
Xavier Vilató, primer besnebot de Picasso, ens parlarà de
la seva relació amb el pintor i de l’obra del seu besoncle, en una
conversa que, de ben segur, oferirà claus significatives sobre la
custòdia del tresor picassià.
Activitat gratuïta
Sala d’actes, accés per Pl. Sabartés

DISSABTE,
19 DE FEBRER

El dia dels germans
Un germà, una germana és algú amb qui segurament has compartit milers d’experiències i de moments per recordar. Veniu al
Museu Picasso amb la vostra germana o el vostre germà el i celebreu, amb Lola i Pablo Picasso, la complicitat, l’amistat i l’estima
fraternals.
Entrades 2x1 per accedir al museu i l’exposició temporal per a germans i un
seguit d’activitats tant per germans grans com per petits, per celebrar la vostra
relació a través del dibuix.
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Vilató.
Dibuixos del telèfon

Paral·lelament a l’exposició Lola Ruiz
Picasso, presentem Vilató. Dibuixos del
telèfon, del seu fill Javier Vilató (19212000), amb motiu del centenari del
seu naixement. Vilató dedicava els
intervals de temps en què parlava per
telèfon a fer dibuixos, i no uns gargots
d’aquells que només interessen els
psiquiatres, sinó unes composicions
que perllongaven el seu gest creador.
Unes imatges que tenim la sort de poder veure reunides aquí. En paraules
del seu fill Xavier, «D’una manera

Javier Vilató, dibuixos del telèfon 1974-1979,
tècniques diverses sobre paper i cartró.
Col·lecció X. V., París / col.lecció particular

paral·lela i inesperada, tots aquests
dibuixos s’imposen, tant a l’artista
com al públic, com el dibuix actual de
la pintura de Vilató, que s’endureix i
s’endolceix per torns. La creació pot
sorgir en qualsevol instant i en els
moments més imprevistos, però cal
ser-hi per recollir-la i saber prolongar aquell moment per fer-ne una
obra. Sona el telèfon: “Digui?”, contesta Vilató; n’hi ha per creure que
si Vilató té una musa, és una musa
telefònica.»
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* Extreta principalment del llibre Lázaro,
L. (Autor) / Torstenson, M. (Autor) / Inglada,
R. (Autor) Vilató (1921-2000). Barcelona - París:
un camí de llibertat); Ajuntament de Barcelona
i Líniazero edicions, 2012

*

1921
Naixement de Javier Vilató
Ruiz a Barcelona. El seu
pare, Juan Bautista Vilató
Gómez, nascut a Barcelona
el 1885, és neuropsiquiatre;
la seva mare, María Dolores
(Lola) Ruiz Picasso, nascuda
a Màlaga el 31 de desembre 1884, és la germana de
Pablo Picasso.
1925
Naixement del seu germà
Jaime Vilató Ruiz. Javier
comença a pintar i dibuixar.
1926
Primera visita a Barcelona
de Pablo Picasso i Olga amb
el seu fill Paul, nascut el
1921.
1927
Tota la família Vilató es
trasllada al número 7
del Passeig de Colom de
Barcelona.
1928
Javier comença la primària
a l’escola dels pares esco-

lapis. Després de l’escola i
durant les vacances, pinta i
dibuixa; la seva àvia María
Picasso li compra els colors,
li ensenya a tensar les teles i
posa per a ell.
1929
Als vuit anys fa el seu
primer autoretrat en què
se’l veu amb un fes al cap i
vestit amb una jaqueta de
pijama.
1932
Exposa dues teles –una
natura morta i un paisatge–
a la galeria Emporium de
Barcelona en una exposició
col·lectiva d’artistes adults.
1934
Javier continua els estudis
als germans maristes. La família es trasllada al número
48 del Passeig de Gràcia de
Barcelona.
1936
Esclat de la guerra civil;
Javier deixa d’anar a l’institut.

1939
Javier s’allista a les tropes
republicanes sense avisar a
la seva família i el 7 de gener
marxa al front on es troba
amb el seu germà Josefín (J.
Fin) amb qui és internat al
camp de refugiats d’Argelèssur-Mer. El seu oncle Pablo
Picasso aconsegueix que els
alliberin i Javier s’instal·la
a París fins a l’esclat de la II
Guerra Mundial, moment
en el que torna a Barcelona
on inicia la seva activitat
expositiva.
1942
El mes de maig marxa a fer
el servei militar, que durarà
tres anys i mig, a Vilafranca
del Penedès.
1943
Destinat a Barcelona, lloga
un taller amb el seu germà
Josefín (J. Fin) al carrer
Anglesola.
1946
Becat pel govern francés,
Javier Vilató s’instal·la definitivament a París.

1948
Exposa als principals
salons artístics de París.
Entre els 50 i 60 la seva
obra s’internacionalitza: Institucions com la
Biblioteca Nacional de París
o el Museu Espanyol d’art
Contemporani presenten la
seva obra.

A finals dels 60 i en
reconeixement a la seva
tasca com a gravador, Javier
Vilató és nomenat membre
de la Societé des Peintres
Graveurs Français.
Durant les dècades dels
70 i 80, l’obra de Javier Vilató
es consolida internacionalment amb exposicions en

Javier Vilató en ciclomotor
Francesc Mèlich
Arxiu Foto Mèlich, Barcelona

museus, fundacions i galeries
de Suïssa, Mèxic, França,
Espanya, Itàlia, Anglaterra…
A mitjans de la dècada
dels 90 s’inicia en l’escultura, a la que es dedicarà amb
gran passió.
El 10 de març de l’any
2000 Javier Vilató mor a
París.

Bestiole et soleil
Setembre del 1979
Col·lecció X.V., París

Violoncelle mère et petite fille
7 d’agost del 1978
Col·lecció X.V., París

Pintures

Sense títol
Estiu del 1979
Col·lecció X.V., París

Le Violoncelliste
Abril del 1976
Col·lecció X.V., París

