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SOTA LA PINTURA
Emmanuel Guigon

El Museu Picasso presenta un projecte inèdit sobre els estudis tècnics
de les principals obres de la col·lecció permanent del període blau de
l’artista, un període determinant de l’obradel pintor i que està molt
ben representat a les nostres col·leccions. La mostra, comissariada per
Reyes Jiménez, responsable del Departament de Conservació Preventiva
i Restauració, examina diversos aspectes de les obres, des del procés
creatiu, els materials constitutius i la distribució de les capes de color,
fins a la contextualització i la interrelació amb obres del mateix
període o de períodes anteriors, en el cas de les teles reutilitzades.
La mostra presenta els treballs de recerca desenvolupats en diferents
marcs de col·laboració amb institucions museístiques com el Departament
Científic de la National Gallery of Art de Washington —que ha analitzat
les pintures Natura Morta i Jaume Sabartés amb pinçanàs, totes dues
del 1901—, el projecte de recerca de l’Istituto di Fisica Applicata Nello
Carrara de Florència (IFAC-CNR), que s’ha centrat en l’estudi de La
copa blava (c. 1903), i amb la Universitat de Barcelona (UB), que s’ha
encarregat dels primers estudis de l’oli Terrats de Barcelona (1903).
La tecnologia ha esdevingut una eina imprescindible per als museus
del segle xxi i, en aquest cas, els avenços tecnològics han permès
establir ponts entre institucions amb col·leccions importants d’obres
de Picasso per connectar-les i generar una narrativa raonada de l’època
blava de l’artista.
Amb la documentació produïda al llarg de gairebé dues dècades
d’activitat investigadora, és el moment de posar a l’abast del públic
tot aquest material a través dels nous suports que ens ofereix la
tecnologia existent. La gran quantitat de recerca tècnica situa
el Museu Picasso de Barcelona com un referent internacional en

el coneixement de períodes clau en la producció picassiana. Ja l’any
2018, coincidint amb la gran exposició organitzada pel Musée d’Orsay
de París Bleu et rose, amb la qual el Museu Picasso va col·laborar de
manera estreta, vam organitzar el simposi internacional «Al voltant de
Picasso», que va donar lloc a un espai de trobada multidisciplinari i va
representar una oportunitat per enriquir l’intercanvi de coneixements,
a més de permetre una revisió de les darreres recerques en conservació.
El deure d’un museu que allotja obres de Picasso, a més de propiciar la
divulgació i la recerca científica, ha de ser conservar-les i preservar-les.
Ens plau incorporar a l’exposició el dibuix d’època blava El cec (1903),
comprat recentment per l’Ajuntament de Barcelona gràcies al dret de
tempteig sobre l’exportació exercit per la Generalitat de Catalunya
i dipositat al Museu. Picasso va fer aquest dibuix a Barcelona el 1903,
en plena època blava, i està indiscutiblement lligat a obres mestres
d’aquest moment com L’àpat del cec (Metropolitan Museum of Art)
i El cec (Fogg Museum, Harvard Art Museums). És una peça que
indiscutiblement complementa el discurs d’obres d’aquest moment
crucial de l’etapa de joventut de l’artista al nostre museu.
Aquest projecte conclou la recerca de molts anys i es converteix avui
en una exposició i una publicació fascinants on, com a Le Chef-d’oeuvre
inconnu, amb una certa meravella, descobrim les dessous de la peinture.
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INFORMACIÓ GENERAL
PICASSO PROJECTE BLAU
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Dilluns, 4 d’abril, a les 11.30 h.

ENTRADA REDUÏDA
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.

INAUGURACIÓ
Dimarts, 5 d’abril, a les 19 h.
LLOC
Museu Picasso, Barcelona
Montcada, 15 – 23, 08003 Barcelona
Tel. 932 563 000
museupicasso@bcn.cat
www.museupicasso.bcn.cat
#PicassoProjecteBlau

CONDICIONS ESPECIALS
Consultar el web
ENTRADA GRATUÏTA
El primer diumenge de cada mes i els
dijous a partir de les 16 h.

HORARI
De 10 a 19 h. de dimarts a diumenge

CARNET DEL MUSEU PICASSO
Carnet individual: 15€ amb accés prioritari
tot l’any tant a la col·lecció permanent com
a les exposicions temporals.

TANCAT
Dilluns i 24 de juny
PREU
12 € entrada general
(exposició temporal + col·lecció permanent)
6,5 € exposició temporal.
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INTRODUCCIÓ

L’estudi tècnic de l’obra de Picasso ens obre les portes a un espai
de recerca i aprenentatge fascinant. Les anàlisis dels materials, les
tècniques d’imatge i la fotografia digital en alta resolució, combinats
amb altres eines d’exploració, ens han permès resseguir el rastre
creatiu de l’artista i desxifrar la informació oculta en quatre pintures
del període 1901-1904.
Extreure imatges no visibles permet revelar també els relats que
l’artista va teixir a través de les seves pintures i els seus dibuixos.
S’evidencia així que cadascuna de les teles estudiades amaga una
altra obra prèvia, no sempre relacionada amb el motiu visible.
Volia Picasso convidar a la percepció activa ja en el 1901? L’artista
va deixar voluntàriament a la superfície de les seves obres vestigis
materials que indueixen a pensar que buscava oferir diferents nivells
de lectura. D’aquesta manera, l’espectador és convidat a implicar-se
en l’intricat procés creatiu picassià.
La tecnologia digital ha transformat la manera d’estudiar les col·leccions
i de relacionar-nos-hi, i ha permès que la informació viatgi de la
tela a la pantalla i indueixi el visitant a participar en aquest exercici
d’anàlisi.
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PATRIMONI INVISIBLE

Una de les principals competències que constitueixen la raó de ser
d’un museu és l’estudi de les seves col·leccions i la generació de nous
coneixements.
El descobriment d’una composició subjacent sota Terrats de Barcelona
(1903) va vincular aquesta tela amb l’obra clau de l’època blava
La vida (1903) i, alhora, es va convertir en un incentiu perquè el museu
iniciés l’estudi tècnic sistematitzat de les pintures de la col·lecció.
Si bé les grans obres realitzades durant els quatre intensos anys de
l’època blava són ben conegudes, d’altres mai van veure la llum perquè
van quedar sepultades sota capes de pintura i van ser reconvertides en
noves creacions.
Aquestes obres estan lluny de ser casos aïllats. Ara sabem que Picasso
sovint reutilitzava les seves pròpies teles i que —més enllà de fer-ho
com una solució davant la precarietat de mitjans— emprava les seves
obres precedents també com un recurs plàstic. Cap d’aquestes quatre
pintures seria igual si hagués partit d’una tela en blanc.
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Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

NATURA MORTA
1901

Fig 1
Pablo Picasso
Natura morta

El 1901 serà un any determinant per a la formació de la identitat
artística de Picasso, un any en el qual emprendrà noves obres amb
un cromatisme i unes formes cada vegada més sobris.

París, 1901
Oli sobre tela
60,5 x 81,5 cm
Museu Picasso, Barcelona.
Adquisició Plandiura, 1932

A la tardor, inicia un conjunt de teles amb mesures i motius similars,
en les quals la figura humana adquireix especial protagonisme, amb
figures solitàries o parelles assegudes davant la taula d’un bar en
actitud melancòlica.

MPB 4.273
Museu Picasso, Barcelona.
Fotografia: Fotogasull
© Successió Pablo Picasso,
VEGAP, Madrid, 2022

La imatge subjacent a Natura morta coincideix formalment amb aquest
grup de pintures. La parella amb el cap cot està recolzada en una
posició forçada que Picasso accentua deformant les extremitats. Els
traços simplificats i la morfologia peculiar d’alguns elements, com les
mans o les orelles, s’assemblen als d’altres obres del mateix període.

Figs. 2-3
Imatges reflectogràfiques en
l’infraroig optimitzades de
Natura morta de Pablo Picasso
combinant diferents longituds
d’ona per tal de visualitzar les
diferents capes de l’obra.
John K. Delaney. National
Gallery of Art, Washington,

El resultat és la transformació dels ombrívols subjectes en objectes
quotidians. Picasso no es va limitar a cobrir la primera composició; va
mantenir la taula en primer terme i va anar afegint elements que van
reemplaçar l’espai abans ocupat per les figures. A mesura que els dos
personatges quedaven reabsorbits per la superposició de capes de color,
la pintura adquiria un significat nou. És la transposició d’un motiu
a un altre a través d’aplicacions d’una pintura espessa, gairebé
tridimensional.

2018. Museu Picasso, Barcelona
Museu Picasso, Barcelona.
Fotografia: John K. Delaney.
National Gallery
of Art, Washington, 2018.
Fig. 4
Imatge radiogràfica de Natura
Morta de Pablo Picasso
Museu Picasso, Barcelona, 2010
Museu Picasso, Barcelona.
Fotografia: SGS, 2010
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Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

JAUME SABARTÉS AMB PINÇANÀS
1901

Fig. 5
Pablo Picasso
Jaume Sabartés amb pinçanàs
París, finals del 1901
Oli sobre tela
46 x 38 cm

Aquesta icònica pintura dels inicis de l’època blava presenta una
història complexa. Realitzada a París a finals del 1901, Picasso se
la va emportar a Barcelona quan va tornar del seu segon viatge.
Un estudi recent ha permès concretar la data del trasllat desxifrant,
amb tècniques infraroges, vestigis tipogràfics del diari parisenc
Le Journal del 18 de gener de 1902 adherits a la superfície de l’obra.

Museu Picasso, Barcelona.
Donació Pablo Picasso, 1968
MPB 70.491
Museu Picasso, Barcelona.
Fotografia: Fotogasull
© Successió Pablo Picasso,
VEGAP, Madrid, 2022
Figs 6-7
Imatges reflectogràfiques en
l’infraroig optimitzades de
Jaume Sabartés amb pinçanàs
de Pablo Picasso combinant

En les seves memòries, Sabartés recordava que Picasso havia pintat
el seu retrat cobrint el d’una reclusa de la presó parisenca de SaintLazare. Això va ser confirmat per l’estudi radiogràfic, gràcies al
qual es va descobrir una figura femenina, amb la característica toca
que duien les internes, i un fons d’arcades que recorda l’arquitectura
del recinte.
Els resultats de les anàlisis estratigràfiques suggereixen que el color
de la capa subjacent és més viu que a La dona de la còfia (1901), tela
també inspirada en una reclusa de Saint-Lazare. En tots dos casos,
Picasso va perfilar les figures amb blau de Prússia, delimitant els
camps de color que prèviament havia aplicat amb pinzellades espesses.

diferents longituds d’ona per
tal de visualitzar les
diferents capes de l’obra.
John K. Delaney. National
Gallery of Art, Washington,
2018. Museu Picasso, Barcelona
Museu Picasso, Barcelona.
Fotografia: John K. Delaney.
National Gallery of Art,
Washington, 2018.
Fig. 8
Imatge radiogràfica Jaume
Sabartés amb pinçanàs
de Pablo Picasso
Museu Picasso, Barcelona, 2010.
Museu Picasso, Barcelona.
Fotografia: SGS, 2010
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Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

LA COPA BLAVA
1903

Fig. 9
Pablo Picasso
La copa blava

Picasso reutilitzava un o més cops la mateixa tela per crear noves
composicions. A vegades, amb la matèria totalment seca, executava una
idea diferent, acumulant capes de color. La copa blava n’és un exemple.

Barcelona, c. 1903
Oli sobre tela
66,1 x 28,5 cm
Museu Picasso, Barcelona. Donació
Pablo Picasso, 1970
MPB 110.009

La imatge radiogràfica d’aquesta obra va revelar una figura masculina
barbada que porta a la mà el que podria ser un ram de flors. En un
estudi posterior amb tècniques IR, es va identificar un segon rostre
superposat. Aquesta imatge d’home madur serà utilitzada pel pintor
a partir del gener del 1902 i persistirà al llarg d’uns quants mesos.

Museu Picasso, Barcelona.
Fotografia: Fotogasull
© Successió Pablo Picasso, VEGAP,
Madrid, 2022
Figs. 10-12
Imatges reflectografiques en
l’infraroig de La copa blava de
Pablo Picasso, amb longitud d’ona

Tot i que el clivellat de la superfície ens suggereix que totes dues
capes van ser aplicades en un curt espai de temps, Picasso no va
pintar la natura morta de La copa blava immediatament. Va esperar
a tenir ben secs els empastaments de la capa inferior i, fins i tot, va
arribar a signar l’obra, a l’angle superior esquerre, amb l’oli encara
fresc. La signatura va quedar incorporada a la pasta fresca de la capa
subjacent i oculta sota la pintura final. Per aquest motiu avui només
és visible a la radiografia.

de 1.000, 1.250 i 1.500 nm.
IFAC-CNR, 2019. Museu Picasso,
Barcelona
Museu Picasso, Barcelona.
Fotografia: IFAC-CNR, 2019
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Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

TERRATS DE BARCELONA
1903

Fig. 13
Pablo Picasso
Terrats de Barcelona
Barcelona, 1903

De tots els paisatges que Picasso va pintar de Barcelona, aquest és el
més ambiciós. En aquesta pintura, realitzada al seu taller de la Riera
de Sant Joan, l’artista va triar el format horitzontal per fer una
lectura panoràmica de la ciutat.

Oli sobre tela
71 x 111 cm
Museu Picasso, Barcelona. Cessió
permanent del Ministeri de
Cultura, 1991

A primer cop d’ull, s’observen pinzellades curvilínies que no coincideixen
amb la imatge visible. L’estudi radiogràfic va corroborar l’existència
d’una pintura anterior la iconografia de la qual té coincidències
evidents amb obres del període 1902-1903.

MPB 112.943
Museu Picasso, Barcelona.
Fotografia: Fotogasull
© Successió Pablo Picasso, VEGAP,
Madrid, 2022
Fig. 14-15
Imatges reflectografiques en
l’infraroig de Terrats de Barcelona
de Pablo Picasso, en freqüencia
d’infraroig proper NIR2 (950-1.150 nm)

Quan ens endinsem en l’estructura, apareixen colors molt vius que
suggereixen que la pintura hauria estat realitzada en fases diferents.
Amb l’observació al microscopi dels talls estratigràfics, podem concloure
que, quan Picasso va pintar Terrats de Barcelona, la capa que correspon
a l’escena de la parella ja estava completament seca. Va ocultar l’escena
anterior, superposant-hi àmplies àrees de pintura amb una gamma de
tons freds i apagats. Va anar aplicant així fines capes d’oli molt diluït,
sense arribar a eliminar l’empremta de les pinzellades precedents ni
cobrir completament el color de les capes internes, que emergeixen com
centellejos ataronjats.

i NIR3
(1.200-1.550 nm).
Museu Picasso, Barcelona, 2012
Museu Picasso, Barcelona.

Tant el tema com la postura dels personatges seran recurrents en
aquest període i desembocaran magistralment en la gran pintura
La vida (1903).

Fotografia: Departament de
QuimicaAnalitica de la Facultat
de Quimica de la Universitat de
Barcelona, 2012
Fig. 16
Imatge radiografica de Terrats
de Barcelona de Pablo Picasso
Museu Picasso, Barcelona, 2003
Museu Picasso, Barcelona.
Fotografia: SGS, 2003
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Fig. 17

EL CEC

Fig. 17
Pablo Picasso
El cec
Barcelona, 1903
Tinta a ploma i llapis de color
blau sobre targeta postal
14,6 x 9,9 cm
Museu Picasso, Barcelona.
Adquisició, 2022
MPB 115.007
Museu Picasso, Barcelona.
Fotografia: Fotogasull
© Successió Pablo Picasso, VEGAP,
Madrid, 2022

El gener del 1903, Picasso dona per acabada la seva tercera estada a
París i torna a Barcelona, on romandrà catorze mesos. Durant aquest
període, d’intensa producció, l’artista pinta teles tan emblemàtiques de
l’etapa blava com La vida, i continua aprofundint en la representació
de la misèria i el patiment dels individus que viuen en la marginalitat.
En aquest dibuix, fet a l’anvers d’una targeta postal, Picasso ens hi
enfronta figurant un cec amagrit tancat entre quatre parets, assegut
en posició hieràtica i fitant el buit. El cànon allargassat del cos del
cec, tan característic de les figures d’aquest moment, i l’exagerada
desproporció de les mans vehiculen el pathos de la composició,
que Picasso reforça amb un acusat contrallum que cega el rostre
del protagonista. Hi ha, en aquest dibuix, un savi equilibri entre
la inexpressió de qui res no veu i l’expressió de qui vol aixecar
acta contra la pobresa a base de traços vigorosos i essencials.
Aquest dibuix, que l’Ajuntament de Barcelona va adquirir en subhasta
pública el mes d’octubre passat, amb destinació al Museu, cal vincular-lo
a la sèrie d’obres que Picasso va fer durant la segona meitat del 1903
protagonitzades per la figura d’un cec, entre les quals l’extraordinària
L’àpat del cec, del Metropolitan Museum of Art de Nova York, o El cec,
del Fogg Art Museum de la Universitat de Harvard.
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Fig. 18

Fig. 19

EL JOVE PICASSO
Estudis tècnics. Obres de la Col·lecció del Museu Picasso, Barcelona
06.04.2022 – 03.07.2022
Museo Picasso. Colección Eugenio Arias
Buitrago del Lozoya, Madrid

Fig. 18
Pablo Picasso
Estudi per a Ciència i Caritat
Barcelona, [març-abril del] 1897
Oli sobre fusta 13,8 x 22,5 cm
Museu Picasso, Barcelona.
Donació Pablo Picasso, 1970
MPB 110.214

El Museu Picasso de Barcelona col·labora des de fa anys amb el Museo
Picasso - Colección Eugenio Arias, de Buitrago del Lozoya (Madrid), que
conserva una peculiar col·lecció forjada a través d’una llarga amistat
de 26 anys entre l’artista Pablo Ruiz Picasso i el seu barber, Eugenio
Arias. Inicialment la col·laboració ha consistit en el préstec d’una peça
convidada, però aquesta vegada el Museu Picasso exporta a la Comunidad
de Madrid un projecte expositiu que complementa l’exposició Picasso
projecte blau.

Museu Picasso, Barcelona.
Fotografia: Fotogasull
© Successió Pablo Picasso, VEGAP
Madrid, 2022
Fig. 19
Imatge radiogràfica de la obra
Ciència i Caritat de Pablo Picasso
Fotografia: Museu Picasso,
Barcelona. 2018

La mostra, comissariada per Reyes Jiménez i que tindrà lloc del 6
d’abril al 3 de juliol de 2022, es vertebrarà a partir de dues pintures
fonamentals del període de formació del jove Picasso que formen part
de la col·lecció del Museu: Primera comunió (gener-març de 1896) i
Ciència i caritat (gener-abril de 1897). Ambdues pintures representen
moments clau en l’evolució del procés formatiu d’un jove Picasso de
15 anys i, per tant, són cabdals per al relat del Museu Picasso. El discurs
expositiu es construirà a partir d’una selecció de dibuixos i pintures
de la col·lecció de Barcelona relacionades amb aquestes obres mestres
i es complementarà amb la documentació dels estudis tècnics realitzats
per l’equip científic del Museu.
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CRONOLOGIA

----------------------------------------------------1r viatge

------------------------Setembre del 1900
El 27 de setembre, la
revista Catalunya
Artística menciona el
viatge de Picasso i
Casagemas a París. Els
amics s’instal·len a
l’antic taller d’Isidre
Nonell i visiten
l’Exposició Universal
on està exposat Últims
moments (Barcelona,
1899).
------------------------11 de novembre
del 1900
Escriu al seu amic
Ramon Reventós
explicant que treballa
en la seva primera
tela, Le Moulin de la
Galette (París, c.
novembre del 1900).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------2n viatge

------------------------Finals d’abril

------------------------El 8 de maig del 1901

------------------------Tardor del 1901

L’industrial català
Pere Mañach li ofereix
un contracte de cent
cinquanta francs al
mes.

Viatja a París amb
Antoni Jaumandreu
Bonsoms. Picasso
contempla obres
de Cézanne i de Van
Gogh a la galeria
Vollard.

Inicia la creació d’un
conjunt de pintures de
personatges solitaris
i melancòlics, fonent
les escenes de cafès
amb la iconografia de
la commedia dell’arte.

------------------------25 de juny del 1901

Pinta L’habitació
blava (Le Tub)
(París, 1901), cobrint
un retrat masculí.
Comença a perfilar els
contorns amb blau de
Prússia. Apareixen les
seves primeres
obres relacionades
amb la presó de
Saint-Lazare.

------------------------23-24 de desembre
del 1900
Picasso i Casagemas
tornen a Barcelona.
------------------------28 de gener del 1901
Després d’una estada
junts a Màlaga,
Casagemas torna a
París i Picasso viatja
a Madrid.
------------------------17 de febrer del 1901
Suïcidi de Casagemas
a París mentre Picasso
s’hi està a Madrid
treballant en el
projecte de la revista
Arte Joven.
------------------------29 d’abril del 1901
S’inaugura a Madrid
l’Exposició General de
Belles Arts on Picasso
presenta la pintura
Mujer en azul (Madrid,
1901).

La galeria Vollard de
París inaugura una
exposició de Picasso i
del pintor basc
Iturrino. Presenta allà
una seixantena d’obres
entre les quals va
incloure probablement
el seu autoretrat
“Jo Picasso”.
La seva paleta
comença a allunyar-se
en aquell moment dels
colors purs i dona peu
a un nou llenguatge
que es consolida
durant aquell any:
“l’estil vitrall”.
En aquesta època
coneix Max Jacob
i pinta un retrat
d’ell, que de seguida
ocultarà sota una
maternitat inspirada
en les internes de la
presó de Saint-Lazare.

------------------------Finals d’estiu del 1901
La tragèdia de
Casagemas inspira
en ell una sèrie de
dibuixos i pintures
que evoquen el seu
amic i que l’artista
conservarà a la seva
col·lecció particular.

------------------------Finals d’hivern
del 1902
Pinta La Miséreuse
accroupie damunt d’un
paisatge anònim del
Laberint d’Horta de
Barcelona.
------------------------Juliol del 1902
Escriu a Max Jacob
explicant que està
treballant en la
pintura Les dues
germanes, una obra
fonamental del
període blau, en què
aquest color domina
i estructura l’escena.

------------------------Desembre del 1901

------------------------Setembre del 1902

Pinta Sabartés amb
pinçanàs, damunt d’un
retrat femení d’una
interna de SaintLazare, i també
l’Autoretrat blau, un
manifest del moment
vital de l’artista.

Dibuixa Gana, una
obra amb un manifest
polític manuscrit:
“muy importante /
os hablo de cosas
muy / importantes de
Dios - de el Arte. / Si
- Si - pero mis hijos /
tienen hambre”.

------------------------Gener del 1902
Després del 18 de gener,
torna a Barcelona, on
reutilitzarà algunes
de les teles que hi
havien quedat. La seva
obra adquireix llavors
un tractament més
escultòric, influenciat
per Rodin i Gauguin.

Entre el 1900 i el 1903, Picasso va fer tres viatges a París i, el 1904, s’hi
instal·là definitivament. La tardor del 1901, durant la segona estada a
la capital francesa, va iniciar una etapa d’introspecció provocada pel
suïcidi del seu amic Casagemas, que consolidarà el trencament definitiu
amb la seva formació acadèmica. S’engega així un viatge sense retorn
que avui coneixem com «període blau».

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------3r viatge

------------------------Finals de gener del
1903

------------------------El 19 d’octubre
del 1902
Viatja a París amb
Julio González i Josep
Rocarol. Sense domicili
fix, es veu obligat a
compartir allotjament a
diferents emplaçaments.
------------------------Desembre del 1902
Sense estudi propi, es
concentra en el dibuix,
visita els museus i
cerca inspiració en el
classicisme de Puvis
de Chavannes.
------------------------Gener del 1903
Amb la venda d’un
pastel per dos-cents
francs, Picasso salda
els seus deutes
d’allotjament i es paga
el viatge de tornada a
Barcelona.

Ocupa el taller de la
Riera de Sant Joan que
havia compartit amb
Casagemas el 1900.
Durant els catorze
mesos en què resideix
a Barcelona realitza
molts dibuixos i una
cinquantena de
pintures, entre elles
moltes obres mestres.
Tot i l’ús general del
blau a les seves
creacions, introdueix
també traces de
vermell per donar
calidesa i sensualitat
a les seves obres.
Visita l’hospital de la
Santa Creu i Sant Pau
gràcies a la intercessió
del doctor Reventós.
Després d’una de les
seves visites al
dipòsit de cadàvers,
pinta de memòria
La dona morta.

----------------------------------------------------4t viatge

------------------------Març del 1903

------------------------Agost del 1903

------------------------Agost del 1904

Pinta La tragèdia
durant els primers
mesos de l’any.

El 6 d’agost, envia una
carta a Max Jacob amb
un esbós de L’àpat del
cec. La seva obra
adquireix un caràcter
manierista i es centra
en temes com
la ceguesa i la soledat.

Coneix Fernande
Olivier. L’artista
comença el gravat
L’àpat frugal,
utilitzant una planxa
iniciada per Joan
González.

Un estudi tècnic va
descobrir que la
pintura havia sofert
diverses metamorfosis,
i que ocultava
anotacions i dibuixos
subjacents del 1899 i
dues escenes taurines
molt coloristes del
1901 i el 1902.
------------------------Principis de maig
del 1903
Comença La Vida,
reutilitzant la tela
del quadre Últims
moments (1899).
L’obra pateix moltes
modificacions fins
que l’artista conclou
la versió final.

Un estudi tècnic va
descobrir modificacions
durant el procés
d’elaboració de la
pintura, així com
coincidències a la
capa subjacent
amb la composició de
La Vida.
------------------------Finals del 1903
– principis del 1904
Comença a pintar El
vell guitarrista sobre
un panell de fusta amb
diverses composicions
prèvies
Un estudi tècnic
va descobrir una
seqüència de capes
superposades
corresponents a
tres composicions
anteriors que
combinaven capes
cromàtiques amb
altres en les quals
domina la paleta
blava. Una carta
dirigida a Max Jacob
de maig del 1903, on
Picasso fa anotacions
sobre els colors,
documenta les capes
internes d’aquesta
obra.
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------------------------Tardor del 1904
------------------------L’11-12 d’abril del 1904
Viatja a París amb
Sebastià Junyer
i Vidal.
------------------------Estiu del 1904
Sebastià Junyer i
Vidal torna a Barcelona
i deixa l’estudi del
Bateau-Lavoir a Picasso.

Pinta La planxadora
damunt d’un retrat
previ de Ricard
Canals, amb qui
coincideix a París.
------------------------1a meitat del 1905
Comença a mostrar
interès pel món del
circ i el teatre.
Comença a freqüentar
els espectacles del
Circ Medrano.
Realitza nombrosos
gouaches i la seva
pintura comença a
ser més fluida i
transparent.

METODOLOGIA D’ESTUDI
I GLOSSARI DE TÈCNIQUES

L’objectiu general de qualsevol investigació sobre una obra d’art és
la identificació dels materials i les tècniques d’execució que l’artista
hi va utilitzar, així com la definició de l’estat de conservació.
Els resultats permeten comprendre millor l’obra i la degradació
provocada pel pas del temps i ens ajuden a plantejar les estratègies
de conservació adequades.
Els resultats d’aquestes anàlisis científiques també s’utilitzen per
actualitzar la documentació d’arxiu de les obres, millorant les dades
de les imatges tradicionals amb imatges digitals obtingudes amb
tècniques innovadores i sofisticades, que permeten veure «més enllà
del visible».
Per altra banda, estudiar les col·leccions de forma extensa i precisa és
de summa importància, no només perquè s’obté informació fonamental
per a la documentació de les peces, sinó també perquè es garanteix
una conservació a llarg termini de les obres de cara a les generacions
futures, i aquesta és una de les funcions del museu.

Anàlisi de La copa blava
de Pablo Picasso (Barcelona,

L’examen científic de l’obra comença sempre amb la tècnica menys
invasiva, la inspecció visual. Aquesta inspecció es pot fer a ull nu
o bé amb el suport d’instruments òptics d’augment, des d’una simple
lupa de visera a una lupa binocular.

c. 1903) mitjançant un dispositiu
portàtil d’espectroscòpia
de reflectància amb fibra
òptica (FORS), 2019
Museu Picasso, Barcelona

Es poden combinar també diferents tipus d’il·luminació, ja sigui
general visible o rasant o bé radiacions invisibles que produeixin
un fenomen o resposta visible. En aquest cas fem servir un espectre
ample (estudi multiespectral).
Per enregistrar tota aquesta informació obtinguda de l’estudi de l’obra,
disposem de la fotografia. Actualment, no es fa servir simplement
per reproduir les obres, també s’ha convertit en un vehicle de difusió
i estudi del patrimoni.
Quan aquest és l’objectiu, els procediments d’obtenció d’imatges es
modifiquen a través de les fonts d’il·luminació. Així obtenim imatges amb
llum rasant, per identificar la morfologia de la superfície pictòrica, o
amb llum transmesa, per veure possibles fissures de la tela.

Al Museu Picasso la fotografia és un dels pilars de la investigació
científica de les col·leccions, i hi recorrem a partir de diferents
metodologies tècniques d’estudi. La fotografia ens permet analitzar
la superfície de l’obra, les capes de vernís, i també distingir-hi
materials que són de diferent naturalesa, com ara repintades o
intervencions posteriors.
Quan estudiem una obra els conservadors de les col·leccions ens
fem preguntes com:
De què està feta la peça (complexitat material)?
Com la fa ver l’artista (complexitat tecnològica)?
Quan la va fer (datació)?
On i en quines circumstàncies (localització)?
Però també hem d’estudiar aspectes com:
Han canviat els materials amb el pas del temps (deteriorament)?
Com es pot evitar que continuï aquesta degradació (conservació)?
L’anàlisi científica del patrimoni requereix una aproximació a
diferents escales de treball i sempre comptant amb un equip
multidisciplinari, perquè no sempre és fàcil respondre les nostre
preguntes amb una sola tècnica. També es important disposar
d’equips portàtils o que puguin ser transportats per no haver de
moure les obres del seu marc museístic i, així, evitar els possibles
riscos durant els desplaçaments.
A continuació apuntem algunes de les tècniques utilitzades:
Espectroscòpia de reflectància amb fibra òptica (FORS)
Tècnica d’anàlisi puntual per a la identificació de materials segons
els rangs espectrals. S’utilitza per identificar pigments. Es treballa
amb equips portàtils que es desplacen per no haver de moure les obres.
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Espectroscòpia de fluorescència de raigs X (XRF)
Tècnica d’anàlisi puntual per a la identificació de la composició
química dels elements presents a través de la radiació secundària
o fluorescent. S’utilitza per identificar pigments. Es treballa amb
equips portàtils que es desplacen per no haver de moure les obres.
La imatge obtinguda és un espectre o gràfic on s’observen els
elements de la taula periòdica que es troben en el punt analitzat.
Fotografia tècnica en ultra-HD
Gigapíxel de les obres per generar documents de màxima qualitat.
Aquesta tecnologia permet analitzar de forma exhaustiva tots els
detalls de l’obra gràcies a un zoom d’alta definició. Es treballa amb
equips portàtils que es desplacen per no haver de moure les obres.
La càmera porta un sistema robotitzat d’eixos cartesians per al
desplaçament controlat de la càmera en paral·lel a la superfície
de l’obra que permet generar una imatge sense distorsió.
Espectroscòpia FTIR (Fourier Transform Infrared)
Tècnica basada en la interacció d’una radiació IR amb la matèria.
Un espectròmetre FTIR recopila simultàniament dades espectrals
d’alta resolució i en rang espectral ample d’absorció o emissió.
Com que cada compost químic reacciona d’una manera característica
permet completar l’espectre i fer les identificacions de materials.
Radiografia
Registre fotogràfic visible que s’aconsegueix mitjançant el pas de
raigs X a través d’un objecte opac com ara una estructura pictòrica.
La imatge, obtinguda per impressió sobre una pel·lícula o en format
digital, mostra l’estructura i totes les capes de l’objecte, amb
intensitats diverses segons la capacitat que tenen els materials
constitutius d’absorbir les radiacions. Permet també fer una primera
aproximació als materials constitutius d’una obra.
Raigs X
Els raigs X són una forma de radiació electromagnètica amb una
longitud d’ona més curta que la llum visible. Tot i que són invisibles,
tenen la capacitat de travessar cossos opacs. La imatge obtinguda
es enregistrar en pel·lícula fotogràfica o bé en un suport digital.
Són molt útils per documentar capes no visibles d’una obra.
Reflectografia d’infraroig
Tècnica d’examen basada en les propietats òptiques dels materials.
Les pintures són percebudes pel nostre ull com el resultat de la
llum reflectida pels pigments dins de la regió visible de l’espectre
electromagnètic. La resposta depèn de la capacitat d’absorció i de les
característiques de la superfície pictòrica. Amb aquest tècnica podem
estudiar els estrats subjacents de les capes pictòriques i descobrir
dibuixos preparatoris no detectables amb els raigs X. La visualització
depèn de dos paràmetres: el contrast i la transparència. Una càmera
sensible processa la radiació reflectida per l’objecte i permet obtenir
un mosaic d’imatges o reflectogrames.

Reflectograma (IR)
Imatge fotogràfica obtinguda per reflectografia infraroja.
Microscòpia òptica (MO)
Tècnica d’anàlisi puntual amb la qual s’observen preparacions
de mostres a diferents augments (fins a 1.000 augments). Es pot
enregistrar fotogràficament, incorporant al microscopi lents
específiques i diferents tècniques d’il·luminació: transmissió,
reflexió, camp clar (BF), camp fosc (DF), llum polaritzada (POL)
i llum ultraviolada (UV).
Microscòpia estereoscòpica
Tècnica d’anàlisi i observació puntual a través d’un estereoscopi o
lupa binocular que permet observar la superfície de l’obra a diferents
augments (fins a 200) sense que calgui una preparació específica de
les mostres.
Estratigrafia
És la secció transversal d’una mostra de pintura en la qual s’observen
tots els estrats resultants d’un determinat procés creatiu, que es
basa en la superposició de capes diferents. Per obtenir-la, la mostra
s’introdueix en una resina que, un cop endurida, es talla i es poleix
triant la cara més representativa amb l’ajuda del microscopi òptic.
Les imatges estratigràfiques es poden fotografiar i són un suport
imprescindible per conèixer la distribució de les capes de color
d’estructura estructura pictòrica.
Microscòpia electrònica de rastreig SEM-EDX (Scanning Electron
Microscopy - Energy Dispersive X-ray spectroscopy)
Tècnica en què s’aplica a la mostra un feix d’electrons amb el
qual s’obtenen imatges en blanc i negre, de molt alta resolució, que
permeten estudiar detalls de la seva morfologia. També facilita
l’anàlisi elemental de la superfície. El resultat gràfic és una imatge
en blanc i negre de la morfologia i de la distribució dels elements
químics a la mostra.
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Activitats a l’entorn de l’exposició

Dia: 17 de maig
Hora: 18h a 20h
—
Lloc: Museu Picasso.
Edifici de Coneixement i Recerca.
Plaça Jaume Sabartés, 1

Visita a l’exposició “Picasso Projecte Blau”
A càrrec de Reyes Jiménez
La comissària de l’exposició “Picasso Projecte Blau”, Reyes Jiménez,
t’explica tots els detalls de la mostra dedicada als estudis tècnics de
l’època blava de l’artista.
Podràs conèixer aspectes tan diversos com el procés creatiu, els
materials, les capes de color, el context o la conservació. Tot, de la mà
de la responsable del Servei de Conservació Preventiva i Restauració
del Museu Picasso.
Imprescindible reserva prèvia a:
museupicasso_reserves@bcn.cat
Activitat gratuïta, inclosa en el preu de l’entrada

Els dissabtes d’abril,
maig, juny i juliol 2022
15h – anglès
16h – castellà
17h – català

Una aproximació a Picasso Projecte Blau
Les visites programades per a l’exposició “Picasso Projecte Blau”
estan pensades per ajudar a comprendre els processos de treball de
Pablo Picasso. L’artista sovint reutilitzava teles així que ara és el
moment, gràcies a la tecnologia actual, de veure els Picassos amagats
sota els Picassos blaus... Tot, de la mà de les educadores del Museu.
Activitat gratuïta, inclosa en el preu de l’entrada. Es recomana la
compra anticipada en línia.
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Servei de premsa Museu Picasso
932 563 026
museupicasso_premsa@bcn.cat
www.museupicasso.bcn.cat

