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1. PRESENTACIÓ
El Museu Picasso se suma a la celebració del
cente-nari del naixement de Lee Miller (Estats Units,
1907 – Regne Unit, 1977) presentant l'exposició
«Lee Miller: Picasso en privat», que compta amb
el comissariat de Katherine Slusher i amb l'estreta
col·laboració d'Antony Penrose, fill de Lee Miller i
director dels Lee Miller Archives i de la Penrose
Collection.
Fotògrafa documental i publicitària, corresponsal de
guerra, model i artista surrealista de la mà de Man
Ray, Lee Miller (Estats Units, 1907 – Regne Unit,
1977) va fer més d’un miler de fotografies de
Picasso durant els trenta-sis anys que va durar la
seva amistat.
Lee Miller i Pablo Picasso s’haguessin pogut
conèixer a París l’any 1929, quan la fotògrafa vivia
amb Man Ray, o també l’any 1930 mentre
intervenia en la pel·lícula de Jean Cocteau Le Sang
d’un poète. L’atzar va fer que no fos fins l’agost del
1937 que tingués lloc l’encontre entre l’audaç
fotògrafa americana i Picasso. Quan Lee Miller va
arribar amb el seu company Roland Penrose a
Mougins, poble de la costa blava francesa, s’inicià
la que es convertiria en una amistat plena de
complicitats. Fruit d’aquesta estada a Mougins són
també els sis retrats de Lee Miller vestida
d’arlesiana pintats per Picasso, cinc dels quals es
presenten a l’exposició.
Des de la mirada privilegiada i excepcionalment
lliure de Lee Miller aquesta exposició se centra en
el seu treball en relació a Picasso, a través de més
d’un centenar d’imatges, resultat, en termes
generals, de dues actituds força diferenciades.
D’una banda, hi podem trobar el treball més artístic
de Lee Miller, retratant Picasso i alguns dels seus
espais familiars o de treball, faceta en la qual va
aconseguir captar algunes de les imatges de
l’artista que han quedat fixades en l’imaginari
popular, més enllà del coneixement de la seva
autora.

De l’altra, hi trobem les fotografies que Lee Miller va fer complint una funció molt
específica, la de col·laborar amb el seu marit, Roland Penrose, en les seves visites a
Picasso i documentar per a ell les nombroses trobades i sessions de treball mentre
preparava el llibre Picasso: His Life and Work que, publicat per primera vegada l’any
1958, ha esdevingut una de les biografies de referència de Picasso. Les fotografies de
Miller, juntament amb els escrits de Penrose, són un dels registres més extraordinaris
que s’han fet mai d’un artista de la talla de Picasso.
Atès que aquest material suposa només una petita part de l’obra d’aquesta artista que,
utilitzant el títol d’una de les retrospectives que se li han dedicat, va viure moltes vides
en una de sola, hem volgut incorporar a l’exposició una breu selecció de fotografies
representatives del conjunt de la seva producció com a fotògrafa, incloent la seva
vinculació al moviment surrealista, l’activitat en el món de la publicitat i la moda i
l’etapa com a corresponsal de guerra.

2. ASPECTES DESTACATS DE L’EXPOSICIÓ


El Museu Picasso s'adhereix a la celebració del
centenari del naixement de Lee Miller (Estats
Units, 1907 – Regne Unit, 1977) amb aquesta
exposició, centrada en la seva relació
professional i d'amistat amb Picasso



L’exposició reuneix una destacada selecció
d'aquestes fotografies de Picasso i el seu entorn
artístic i familiar i, per primera vegada, cinc dels
retrats que Picasso va pintar de Lee Miller
vestida d’arlesiana



Un apartat especial dedicat a l'estreta vinculació
que Roland Penrose –artista surrealista, marit de
Miller, i un dels biògrafs més importants de
Picasso– va mantenir des del 1936 amb
Catalunya tanca el recorregut de l'exposició



S'ha elaborat amb un ampli programa
d'activitats:
- Jornada de conferències (13 de juny de
2007), amb la participació d'experts nacionals
i internacionals en la figura de Lee Miller com:
Elizabeth Cowling, Mark Haworth-Booth,
Estrella de Diego, Katherine Slusher i Antony
Penrose
-

Lee Miller vista per... (de juny a setembre de
2007), quatre aproximacions transversals a
l'obra i la figura de Lee Miller tot visitant
l'exposició, amb la col·laboració d'Antony
Penrose, Colita, Marc Recha, Pilar Bonet i
Antony Penrose

-

Visites comentades gratuïtes a l'exposició
(incloses en el preu de l'entrada; reserva
prèvia necessària) per a públic individual i per
a grups

-

Tallers (tancats) d’estudiants, en col·laboració
amb el Departament de disseny i imatge de la
Facultat de Belles Arts de la UB i amb l’escola
de fotografia de l’Institut d’Estudis Fotogràfics
de Catalunya (IEFC)



El Museu Picasso ha col·laborat en l'edició en
català del documental Lee Miller, a l'altra
banda del mirall, del realitzador Sylvain
Roumette



La mostra ocupa la primera planta del palau
Finestres i la Sala 0 (planta baixa) i
s'estructura en 8 àmbits:

-



Sala A:
Sala B:
Sala C:
Sala D:
Sala E:

Lee Miller retrata Picasso
Picasso i els Penrose
Visites a Picasso
Els espais de Picasso
Les vides llegendàries de Lee Miller
(1907-1977)
Sala F: Còpies d'època
Sala G: Picasso retrata Lee Miller
Sala H: Roland Penrose i Catalunya

L'exposició aplega 244 obres:

-

164

fotografies de Lee Miller

-

18

-

5

fotografies de David Douglas Duncan

-

5

olis de Picasso

-

3

gravats de Picasso

-

1

obra d’Antoni Tàpies

-

47

-

1

fotografies de Roland Penrose

documents
càmera Rolleiflex de Lee Miller

Procedents de: Lee Miller Archives, The Penrose
Collection, el Musée Réattu (Arles) i de diverses
col·leccions particulars


La Sala 0, situada a la planta baixa del Museu,
s'ha convertit en sala de projeccions on, de
manera gratuïta, es podran veure, durant tot el
període d'exposició les següents pel·lícules i
documentals:

Espai A
-

The Surrealist & the Photographer [El
surrealista i la fotògrafa], The Scottish
National Gallery of Modern Art, 2001, 17 min.
Versió original anglesa subtitulada en català i
castellà

-

Le sang du poète [La sang d’un poeta], Jean
Cocteau, 1930, 50 min. Versió original
francesa subtitulada en català i castellà

Espai B
-

Lee Miller a l’altra banda del mirall [tit.
original: Lee Miller through the Mirror], Sylvain
Roumette, 1995, 55 min. Versió doblada al
català

-

The lives of Lee Miller [Les vides de Lee
Miller], Robin Lough, 1983, 59 min. Versió
original anglesa subtitulada en català i
castellà
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De l'1 de juny al 16 de setembre de 2007
31 de maig de 2007, a les 11.00 hores
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Horari:

De dimarts a diumenge de 10 a 20 hores
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Preu:

Exposició: 5 €. Entrada combinada (exposició temporal +
col·lecció permanent): 8,5 €. Condicions especials per a
grups, menors de 16 anys, membres de l’ICOM, Targeta
Rosa, estudiants, Carnet Jove, aturats, jubilats, passi
acompanyant, famílies nombroses

Organitza:

Museu Picasso de Barcelona, amb la col·laboració dels Lee
Miller Archives i de The Penrose Collection

Superfície:

L'exposició ocupa la primera planta del palau Finestres i la
Sala 0, a la planta baixa. Els 1.000 m2 es distribueixen en
vuit àmbits:
- Sala A: Lee Miller retrata Picasso
- Sala B: Picasso i els Penrose
- Sala C: Visites a Picasso
- Sala D: Els espais de Picasso
- Sala E: Les vides llegendàries de Lee Miller
- Sala F: Còpies d’època
- Sala G: Picasso retrata Lee Miller
- Sala H: Roland Penrose i Catalunya

Catàleg:

Editat en català-anglès i castellà-anglès. Autors: Antony
Penrose, Katherine Slusher, Elizabeth Cowling, Sònia
Villegas. 200 pàgines amb il·lustracions a color. Editat pel
Museu Picasso (ICUB).

Obres:

164 fotografies de Lee Miller, 18 fotografies de Roland
Penrose, 5 de David Douglas Duncan, 5 olis de Picasso i
47 documents, procedents dels Lee Miller Archives i de la
Penrose Collection
www.museupicasso.bcn.cat/lleemiller
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3. RECORREGUT
Planta baixa
Sala 0:

Projecció de pel·lícules i documentals

Primera planta
Sala A:
Sala B:
Sala C:
Sala D:
Sala E:
Sala F:
Sala G:
Sala H:

Lee Miller retrata Picasso
Picasso i els Penrose
Visites a Picasso
Els espais de Picasso
Les vides llegendàries de Lee Miller (1907 - 1977)
Còpies d'època
Picasso retrata Lee Miller
Roland Penrose i Catalunya

4. ÀMBITS I RELACIÓ D'OBRES
EXPOSADES

Sala A: Lee Miller retrata Picasso
La majoria del miler de fotografies que Lee Miller
va fer de Picasso tenen un aire més espontani i
documental que gran part de la resta de la seva
obra. Es tracta del conjunt que Miller va treballar
de manera continuada durant més temps, doncs
són fotografies preses intermitentment al llarg de
molts anys, i en circumstàncies i indrets molt
diferents.
La mirada de Lee Miller va captar aquell Picasso
multiforme en les diverses facetes de la seva
vida: com a artista contemplatiu en estat de
repòs, com a creador completament concentrat
en la seva tasca o envoltat d’amics i familiars. En
la majoria de les imatges, Picasso traspua una
energia magnètica que Lee Miller va copsar
prodigiosament a través de la lent, fent-nos sentir
la vitalitat i la força de la presència de l’artista. En
alguns casos, Picasso posava perquè el
retratessin; en la seva mirada, digna i immutable,
hi ha una solemnitat que té la immediatesa del
retrat clàssic.
Tal com deia Lee Miller, «n’hi ha prou amb haver
vist el rostre de Picasso per quedar fascinats pels
seus ulls foscos i brillants, però tothom qui ha
tingut l’ocasió d’apropar-s’hi s’ha sentit colpit per
l’excitant i curiosa sensació que emana de la
personalitat d’aquest home menut, efusiu i cordial,
el nom del qual es sinònim de modernitat
pictòrica.»

Relació d'obres
1. Lee Miller
Picasso al seu taller
Carrer dels Grands Augustins,
París, agost del 1944
20,9 x 20,2 cm
Lee Miller Archives
2. Lee Miller
Picasso al seu taller
Carrer dels Grands Augustins,
París, agost del 1944
20,9 x 20,2 cm
Lee Miller Archives
3. Lee Miller
Picasso al seu taller
Carrer dels Grands Augustins
París, agost del 1944
20,9 x 20,2 cm
Lee Miller Archives
4. Lee Miller
Picasso i l’escultura Nena saltant a corda
Vallauris, França, 1956
25,9 x 25,4 cm
Lee Miller Archives

Picasso amb màscara i barret
La Californie, Canes, França
abril del 1957
16,6 x 16,5 cm
Lee Miller Archives
9. Lee Miller
Picasso
La Californie, Canes, França, 1956
26,3 x 25,2 cm
Lee Miller Archives
10. Lee Miller
Picasso assegut
La Californie, Canes, França, 1957
25,1 x 25,1 cm
Lee Miller Archives
11. Lee Miller
Picasso
La Californie, Canes, França, 1957
26,3 x 25,7 cm
Lee Miller Archives
12. Lee Miller
Picasso
Nôtre-Dame-de-Vie, Mougins, França,
1963
25 x 25 cm
Lee Miller Archives

5. Lee Miller
PICASSO
Chiddingly, East Sussex, Anglaterra,
novembre del 1950
27 x 25,4 cm
Lee Miller Archives

13. Lee Miller
Picasso amb l’escultura de planxa
retallada de Jacqueline Roque
Nôtre-Dame-de-Vie, Mougins, França
maig del 1963
24,4 x 25,6 cm
Lee Miller Archives

6. Roland Penrose
Pablo Picasso amb gat
Mougins, França, estiu del 1936
30,2 x 20 cm
The Penrose Collection

14. Lee Miller
Picasso assegut
La Californie, Canes, França, 1956
20,4 x 30,2 cm
Lee Miller Archives

7. Lee Miller
Picasso
Mougins, França, 1937
19,8 x 27,8 cm
Lee Miller Archives

15. Roland Penrose
Picasso
Castell de Vauvenargues,
Aix-en-Provence, França, 1959
18,4 x 27,2 cm
The Penrose Collection

8. Lee Miller

Sala B: Picasso i els Penrose
Roland Penrose va conèixer Picasso l’estiu del 1936, gràcies a Paul Éluard, del
qual s’havia fet molt amic arran de l’organització de la «International Surrealist
Exhibition». L’any següent, l’amistat va començar a quallar quan Penrose va
comprar directament a Picasso una de les seves obres −Dona estirada al sol a una
platja (1932)− i va visitar-lo en diverses ocasions −una de les quals, mentre
preparava el Guernica.
Penrose va escriure un total de divuit llibres sobre Picasso, incloent-hi originals i
revisions. Però, sens dubte, el més important va ser la biografia Picasso: His Life
and Work (1958), perquè va ser escrita amb la col·laboració de l’artista i alhora
revela el coneixement ampli i profund que Penrose tenia de l’obra picassiana, ja
que en fou un dels intèrprets i divulgadors més infatigables.
El treball de documentació per a la preparació de totes les publicacions de Penrose
va requerir un contacte estret i constant amb l’artista. Acompanyat de Lee Miller −i
en ocasions del seu fill Antony− Penrose va visitar Picasso sovint, tant a París com
a les seves diferents residències del sud de França (Vallauris, La Californie a
Canes, Nôtre-Dame-de-Vie a Mougins). Picasso, per la seva banda, va visitar un
cop els Penrose a Farley Farm, la seva granja d’East Sussex, durant la seva
estada a Anglaterra amb motiu de la Conferència de Pau del 1950.
La passió fidel de Roland Penrose per la vida i l’obra de Picasso no va decaure
mai, malgrat que la relació entre tots dos no va ser sempre fàcil ni tampoc d’igual a
igual. La intensitat de la fascinació i alhora del patiment que experimentava Roland
Penrose davant de l’artista expliquen que en més d’una ocasió Lee Miller es referís
a si mateixa com una «vídua de Picasso».
Relació d'obres
1. Lee Miller
Picasso i Roland Penrose
Mougins, França, agost del 1937
16,8 x 16,5 cm
Lee Miller Archives
2. Lee Miller
PICASSO I LEE MILLER AL TALLER DE PICASSO
Carrer dels Grands Augustins, París, agost
del 1944
26,5 x 22,8 cm
Museu Picasso, Barcelona
3. Lee Miller
Roland Penrose i Picasso
Farley Farm House, East Sussex,
Anglaterra, novembre del 1950

26,7 x 25,2 cm
Lee Miller Archives
4. Lee Miller
Picasso i Antony Penrose
Farley Farm House, East Sussex,
Anglaterra, novembre del 1950
26,8 x 25,1 cm
Lee Miller Archives
5. Lee Miller
Picasso i Roland Penrose
Vallauris, França, 1954
26,3 x 25 cm
Lee Miller Archives

6. Lee Miller
Picasso i Roland Penrose davant La dansa
Nôtre-Dame-de-Vie, Mougins, França,
gener del 1965
25 x 25,2 cm
Lee Miller Archives
7. Lee Miller
Picasso i Jacqueline Roque davant La
dansa
Nôtre-Dame-de-Vie, Mougins, França,
gener del 1965
25 x 25,1 cm
Lee Miller Archives
8. Lee Miller
Lee Miller, Jacqueline Roque, Roland
Penrose i Picasso al costat de La dansa
Nôtre-Dame-de-Vie, Mougins, França,
gener del 1965
25 x 25,2 cm
Lee Miller Archives
9. Lee Miller
Picasso davant la seva pintura La dansa
Nôtre-Dame-de-Vie, Mougins, França,
gener del 1965
25 x 25,2 cm
Lee Miller Archives
10. Roland Penrose
Picasso i Lee Miller
La Californie, Canes, França, c.1960
19,9 x 30,2 cm
The Penrose Collection
11. David Douglas Duncan
Pablo Picasso, Lee Miller i Roland Penrose
La Californie, Canes, França, 1957
23,4 x 35,5 cm
Harry Ransom Humanities Research
Center
The University of Texas at Austin
12. David Douglas Duncan
Pablo Picasso, Lee Miller, Roland Penrose
i Jacqueline
La Californie, Canes, França, 1957
23,6 x 35,5 cm

Harry Ransom Humanities Research
Center
The University of Texas at Austin
13. David Douglas Duncan
Pablo Picasso, Lee Miller i Roland Penrose
La Californie, Canes, França, 1957
35,5 x 23,3 cm
Harry Ransom Humanities Research
Center
The University of Texas at Austin
14. David Douglas Duncan
Pablo Picasso i Lee Miller
La Californie, Canes, França, 1957
35,5 x 23,4 cm
Harry Ransom Humanities Research
Center
The University of Texas at Austin
15. David Douglas Duncan
Pablo Picasso i Lee Miller
La Californie, Canes, França, 1957
23,4 x 35,5 cm
Harry Ransom Humanities Research
Center
The University of Texas at Austin
16. Lee Miller
Picasso i Roland Penrose
La Californie, Canes, França, 1956
26,5 x 25,2 cm
Lee Miller Archives
17. Lee Miller
Antony Penrose i Picasso
La Californie, Canes, França, 1954
26,2 x 25 cm
Lee Miller Archives
18. Lee Miller
Picasso i Roland Penrose parlant francès
La Californie, Canes, França, 1956
25,6 x 25,6 cm
Lee Miller Archives
19. Lee Miller
Antony Penrose i Jacqueline Roque
La Californie, Canes, França, 1957
26,3 x 25 cm

Lee Miller Archives
20. Lee Miller
Roland Penrose i Picasso
La Californie, Canes, França, c.1955
19,9 x 30,2 cm
Lee Miller Archives

Picasso, Roland Penrose i Jacqueline
Roque mirant la versió francesa de
Picasso. His Life and Work
Nôtre-Dame-de-Vie, Mougins, França,
1961
25,4 x 25,1 cm
Lee Miller Archives

21. Lee Miller
Roland Penrose i Picasso
La Californie, Canes, França, c.1955
19,9 x 30,2 cm
Lee Miller Archives

25. Lee Miller
Roland Penrose i Picasso
La Californie, Canes, França, 1956
19,9 x 30,2 cm
Lee Miller Archives

22. Lee Miller
Roland Penrose i Picasso llegint la primera
edició de Portrait of Picasso
La Californie, Canes, França, 1957
25 x 25,2 cm
Lee Miller Archives

26. Lee Miller
Picasso, Jacqueline Roque i Roland
Penrose
Nôtre-Dame-de-Vie, Mougins, França,
1963
26,4 x 25,4 cm
Lee Miller Archives

23. Lee Miller
Picasso i Roland Penrose amb la primera
edició francesa de Picasso. His Life and
Work
Nôtre-Dame-de-Vie, Mougins, França,
1961
25,5 x 25,1 cm
Lee Miller Archives

27. Lee Miller
Roland Penrose i Picasso
Nôtre-Dame-de-Vie, Mougins, França,
1963
25,7 x 25,1 cm
Lee Miller Archives

24. Lee Miller

Sala C: Visites a Picasso
Les fotografies que Lee Miller va fer de Picasso i el seu entorn des del 1937 fins
pocs anys abans de la mort de l’artista són, en realitat, petits fragments d’una vida
y una obra que van marcar la història de l’art del segle XX.
Totes les imatges que l’objectiu de Lee Miller va immortalitzar −tant les que va
obtenir per documentar els llibres del seu marit, Roland Penrose, com les que va
fer per pur plaer−, traspuen espontaneïtat, frescor, intimitat o familiaritat.
Lee Miller va saber captar com ningú moltes de les facetes privades de l’artista:
l’atmosfera particular de les seves llars, l’alegria del retrobament amb els
companys després de l’alliberament de París o la naturalitat de les estades a la

platja amb la família i els amics. Però Miller també va retratar visites que tenien un
important contingut professional, com la dels arquitectes que li encarregaren
l’escultura per al Civic Center de Chicago o la de marxants com Daniel-Henry
Kahnweiler.
Entre els nombrosos personatges que apareixen a les fotografies de Lee Miller
podem destacar l’amic i fidel secretari Jaume Sabartés, el poeta Paul Éluard
−company de lluites i de lleure−, Georges Braque −el vell amic de l’època de la
creació del cubisme−, Jean Cocteau o l’actor Gary Cooper, a més a més de les
dones de l’artista, des de Dora Maar fins a Jacqueline Roque.
Malgrat la cara afable d’aquest Picasso entre amics, no podem oblidar que sovint
l’artista es va sentir assetjat per tots aquells que el volien veure i li impedien
treballar, raó per la qual en més d’una ocasió va refusar la visita tant de Penrose
com de molts altres coneguts.
Relació d'obres
1. Roland Penrose
Dora Maar, Picasso i Lee Miller
Mougins, França, 1937
14,3 x 13,9 cm
The Penrose Collection
2. Roland Penrose
Picasso i Dora Maar
Golfe-Juan, França, 1937
15,9 x 25,1 cm
The Penrose Collection
3. Roland Penrose
Picasso i Dora Maar
Golfe-Juan, França, 1937
15,6 x 24,9 cm
The Penrose Collection
4. Lee Miller
Dora Maar
Paris, c.1956
15,2 x 15,2 cm
Lee Miller Archives
5. Lee Miller
Dora Maar i Roland Penrose
Hotel Vaste Horizon, Mougins, França,
agost del 1937
25,8 x 25,8 cm
Lee Miller Archives

6. Lee Miller
Picasso i Dora Maar
Hotel Vaste Horizon, Mougins, França,
agost del 1937
25,3 x 24,9 cm
Lee Miller Archives
7. Lee Miller
Picasso
Hotel Vaste Horizon, Mougins, França,
agost del 1937
25,4 x 25 cm
Lee Miller Archives
8. Lee Miller
Roland Penrose i Claire, néta de Paul
Éluard, i Picasso amb Claude
Golfe-Juan, França, 1949
26,3 x 25,2 cm
Lee Miller Archives
9. Lee Miller
Picasso i el seu fill Claude
Golfe-Juan, França, 1949
25,4 x 25,1 cm
Lee Miller Archives
10. Lee Miller
Picasso i el seu fill Claude
Golfe-Juan, França, 1949
25,7 x 25,7 cm

Lee Miller Archives
11. Lee Miller
Picasso i el seu fill Claude
Golfe-Juan, França, 1948
25,8 x 25,4 cm
Lee Miller Archives
12. Lee Miller
Picasso, Roland Penrose i Françoise
Gilot
Golfe-Juan, França, estiu del 1953
25,5 x 25,1 cm
Lee Miller Archives
13. Lee Miller
Françoise Gilot i Picasso flanquejant a
Paul Éluard i Dominique Laure al seu
casament
Saint Tropez, França, juny del 1951
17,5 x 25 cm
Lee Miller Archives
14. Lee Miller
Françoise Gilot i Claude
Vallauris, França, 1949
25,9 x 25,3 cm
Lee Miller Archives
15. Lee Miller
Jacqueline Roque i Picasso admirant una
peça de ceràmica feta per Paloma
Picasso a l’escola
La Californie, Canes, França, 1957
25,2 x 24,8 cm
Lee Miller Archives
16. Lee Miller
Picasso i Paul Éluard a la marxa en
memòria de les víctimes del nazisme amb
el Front National Universitaire pel
cementiri de Père Lachaise de París
París, 16 d’octubre de 1944
26,5 x 25,3 cm
Museu Picasso, Barcelona
17. Lee Miller
Nusch i Paul Éluard a l’apartament de
Christian Zervos
París, 1944

25,3 x 25,3 cm
Museu Picasso, Barcelona
18. Lee Miller
Paul Éluard, Roland Penrose, Elsa
Triolet, Picasso, Nusch Éluard i Louis
Aragon
Taller de Picasso al carrer dels Grands
Augustins, París, 1944
26,4 x 25,2 cm
Lee Miller Archives
19. Lee Miller
Picasso i Marcel, el seu xofer
Taller de Picasso al carrer dels Grands
Augustins, París, 1944
26,5 x 25,1 cm
Lee Miller Archives
20. Lee Miller
Picasso i Louis Aragon
Taller de Picasso al carrer dels Grands
Augustins, París, 1944
26,3 x 25,2 cm
Lee Miller Archives
21. Lee Miller
Lee Miller, Roland Penrose, Louis
Aragon, Picasso, Nusch Éluard, Paul
Éluard i Elsa Triolet al taller de Picasso
Carrer dels Grands Augustins, París,
1944
22,7 x 29 cm
Museu Picasso, Barcelona
22. Lee Miller
Joanna Drew, Picasso i Roland Penrose
Nôtre-Dame-de-Vie, Mougins, França,
gener del 1968
20,2 x 30,3 cm
Lee Miller Archives
23. Lee Miller
Ady Fidelin, Picasso i Nusch Éluard
Mougins, França, 1937
26 x 25,2 cm
Lee Miller Archives
24. Lee Miller

Roland Penrose, Ady Fidelin, Picasso i
Dora Maar
1937
20 x 29 cm
Lee Miller Archives
25. Roland Penrose
Picasso, Nusch Éluard i Dora Maar
Mougins, França, 1937
20 x 30,3 cm
The Penrose Collection
26. Roland Penrose
Ady Fidelin, Lee Miller, Picasso i Nusch
Éluard
Mougins, França, 1937
20,3 x 30,2 cm
The Penrose Collection
27. Lee Miller
Picasso, Paul Éluard i Roland Penrose
Golfe-Juan, França, 1949
25,5 x 25 cm
Lee Miller Archives
28. Lee Miller
Picasso, Cécile Éluard i la seva filla
Claire, i Claude
Golfe-Juan, França, 1949
25,4 x 25,1 cm
Lee Miller Archives
29. Roland Penrose
Picasso, Lee Miller, Cécile Éluard i uns
amics
Golfe-Juan, França, 1949
25,8 x 25,1 cm
The Penrose Collection
30. Lee Miller
Roland Penrose, Paulo Picasso, Picasso i
d’altres al restaurant Le Vallauris
Vallauris, França, c.1954
26,5 x 25,4 cm
Lee Miller Archives
31. Lee Miller
Picasso i Jean Cocteau
Golfe-Juan, França, estiu del 1953
24,8 x 25,2 cm

Lee Miller Archives
32. Lee Miller
Picasso i Tristan Tzara
Vallauris, França, 1951
30,1 x 20,2 cm
Lee Miller Archives
33. Lee Miller
Picasso i Braque amb Roland Penrose en
segon terme
Vallauris, França, juny del 1954
26,3 x 25 cm
Lee Miller Archives
34. Lee Miller
Picasso i Braque
Vallauris, França, juny del 1954
26,3 x 25 cm
Lee Miller Archives
35. Lee Miller
Picasso i Braque
Vallauris, França, juny del 1954
26,3 x 25 cm
Lee Miller Archives
36. Lee Miller
Picasso amb el nadó de l’escultura Dona
amb cotxet
Vallauris, França, juny del 1954
26,3 x 25 cm
Lee Miller Archives
37. Lee Miller
Picasso amb el nadó de l’escultura Dona
amb cotxet
Vallauris, França, juny del 1954
26,3 x 25 cm
Lee Miller Archives
38. Lee Miller
Picasso amb el nadó de l’escultura Dona
amb cotxet
Vallauris, França, juny del 1954
26,3 x 25 cm
Lee Miller Archives

39. Lee Miller
Picasso amb el nadó de l’escultura Dona
amb cotxet
Vallauris, França, juny del 1954
25,6 x 25,1 cm
Lee Miller Archives
40. Lee Miller
Picasso i un visitant desconegut
Canes, França, 1956
19,9 x 30,1 cm
Lee Miller Archives

26 x 25 cm
Lee Miller Archives
47. Lee Miller
Gary Cooper, Picasso i Roland Penrose
mirant el ceramista Jules Agard
Taller de ceràmica Madoura, Vallauris,
França, juny del 1956
20 x 30,2 cm
Lee Miller Archives

41. Lee Miller
Lee Miller i Picasso
La Californie, Canes, França, 1956
18,8 x 28 cm
Lee Miller Archives

48. Lee Miller
Gary Cooper, la seva filla, Jacqueline
Roque i Picasso
La Californie, Canes, França, juny del
1956
20 x 30,1 cm
Lee Miller Archives

42. Lee Miller
Picasso i Jaume Sabartés
La Californie, Canes, França, desembre
del 1956
20 x 30,1 cm
Lee Miller Archives

49. Lee Miller
Gary Cooper, la seva filla i Picasso
Taller de ceràmica Madoura, Vallauris,
França, juny del 1956
16,9 x 25 cm
Lee Miller Archives

43. Lee Miller
Picasso i Jaume Sabartés
La Californie, Canes, França, desembre
del 1956
18,5 x 27,1 cm
Lee Miller Archives

50. Lee Miller
Picasso, Jules Agard i Gary Cooper
Taller de ceràmica Madoura, Vallauris,
França, juny del 1956
30,2 x 20,2 cm
Lee Miller Archives

44. Lee Miller
Picasso i Jaume Sabartés
La Californie, Canes, França, desembre
del 1956
30,1 x 20 cm
Lee Miller Archives

51. Lee Miller
William Hartmann i dos arquitectes –
Charles Murphy i Norman Schlossman–,
Picasso i Roland Penrose
Nôtre-Dame-de-Vie, Mougins, França,
maig del 1963
25 x 25 cm
Lee Miller Archives

45. Lee Miller
David Douglas Duncan, Jacqueline
Roque i Picasso
La Californie, Canes, França, 1956
20,2 x 30,3 cm
Lee Miller Archives
46. Lee Miller
Picasso i Édouard Pignon
Vallauris, França, 1956

52. Lee Miller
William Hartmann i dos arquitectes –
Charles Murphy i Norman Schlossman–,
Picasso i Roland Penrose amb la
maqueta del Chicago Civic Center
Nôtre-Dame-de-Vie, Mougins, França,
maig del 1963
24,9 x 25,1 cm

Lee Miller Archives
53. Lee Miller
Roland Penrose i Picasso, movent una
escultura
Nôtre-Dame-de-Vie, Mougins, França,
1966
25 x 25,2 cm
Lee Miller Archives
54. Lee Miller
Daniel-Henry Kahnweiler, Michel Leiris,
Picasso, Roland Penrose i Maurice Jardot
Nôtre-Dame-de-Vie, Mougins, França,
1966
25,5 x 25,2 cm
Lee Miller Archives
55. Lee Miller
Daniel-Henry Kahnweiler, Roland
Penrose, Picasso i d’altres amics
Nôtre-Dame-de-Vie, Mougins, França,
1966
25,2 x 25,2 cm
Lee Miller Archives

Nôtre-Dame-de-Vie, Mougins, França,
1966
25,3 x 25,4 cm
Lee Miller Archives

57. Lee Miller
Picasso amb uns amics
Nôtre-Dame-de-Vie, Mougins, França,
juny del 1970
20,2 x 30,2 cm
Lee Miller Archives
58. Lee Miller
Picasso amb uns amics
Nôtre-Dame-de-Vie, Mougins, França,
juny del 1970
20,3 x 30,3 cm
Lee Miller Archives

56. Lee Miller
Roland Penrose, Michel Leiris, Maurice
Jardot, Daniel-Henry Kahnweiler i
Picasso

Sala D: Els espais de Picasso
Les fotografies que Lee Miller va fer dels diversos tallers de Picasso ens apropen a
la personalitat i al procés creatiu de l’artista. En tots els casos, l’espai apareix
ocupat per una munió d’objectes, que en qualsevol moment poden recuperar-se i
convertir-se en peces d’art, i que tenen gairebé el mateix protagonisme que les
pintures i escultures que poblen tots els racons.
Grands Augustins, París
Picasso es va traslladar al taller del carrer dels Grands Augustins l’any 1937 i pocs
mesos després hi pintava el Guernica. Un cop alliberat París, l’any 1944, Lee Miller
hi va anar per retrobar-se no només amb Picasso sinó també amb Paul i Nusch
Éluard, Louis Aragon i Elsa Triolet i d’altres amics que havien sobreviscut
l’ocupació nazi.

La Californie, Canes
L’estiu del 1955 Picasso va comprar La Californie, una vil·la lluminosa prop del
Mediterrani, on va pintar la sèrie Las Meninas. La característica arquitectura de
l’edifici s’identifica clarament en moltes de les obres que l’artista va realitzar durant
els anys que hi va viure. Picasso va deixar la casa quan van començar a construir
edificis alts que li tapaven la visió del mar.
Nôtre-Dame-de-Vie, Mougins
L’any 1961 Picasso es va traslladar a Nôtre-Dame-de-Vie, on viuria fins a la seva
mort. Situada en un indret solitari i resguardada de les mirades tafaneres, Picasso
hi va trobar la intimitat que necessitava per treballar intensament.
Relació d'obres
1. Lee Miller
El taller de Picasso al carrer dels Grands
Augustins
París, 1944
26,3 x 25 cm
Lee Miller Archives

2. Lee Miller
Pintures
Taller de Picasso al carrer dels Grands
Augustins, París, 1956
30,1 x 20 cm
Lee Miller Archives
3. Lee Miller
Cantonada del relleix de la xemeneia
Taller de Picasso al carrer dels Grands
Augustins, París, 1956
20 x 30,2 cm
Lee Miller Archives
4. Lee Miller
Pintures
Taller de Picasso al carrer dels Grands
Augustins, París, 1956
30,1 x 20,1 cm
Lee Miller Archives
5. Lee Miller
Picasso envoltat de pintures
La Californie, Canes, França, maig del
1956
19,1 x 19 cm
Lee Miller Archives

6. Lee Miller
Jardí de La Californie
La Californie, Canes, França, 1956
20,1 x 30,2 cm
Lee Miller Archives
7. Lee Miller
Jardí de La Californie
La Californie, Canes, França, 1956
30,1 x 20 cm
Lee Miller Archives
8. Lee Miller
El taller de Picasso
La Californie, Canes, França, 1956
29 x 19,7 cm
Lee Miller Archives
9. Lee Miller
El taller de Picasso
La Californie, Canes, França, abril del
1957
25,8 x 25,3 cm
Lee Miller Archives
10. Lee Miller
El taller de Picasso
La Californie, Canes, França, abril del
1957
26,2 x 25,3 cm
Lee Miller Archives
11. Roland Penrose
Castell de Vauvenargues
Aix-en-Provence, França, 1959

19,8 x 30,1 cm
The Penrose Collection
12. Roland Penrose
Castell de Vauvenargues
Aix-en-Provence, França, 1959
19,7 x 30,2 cm
The Penrose Collection

15. Lee Miller
El taller de Picasso
Nôtre-Dame-de-Vie, Mougins, França,
1970
24,9 x 25,2 cm
Lee Miller Archives

13. Roland Penrose
Castell de Vauvenargues
Aix-en-Provence, França, 1959
30,2 x 20,1 cm
The Penrose Collection
14. Lee Miller
Picasso, Roland Penrose i Joanna Drew
Nôtre-Dame-de-Vie, Mougins, França, 21
de gener de 1968
20 x 30,2 cm
Lee Miller Archives

Sala E: Les vides llegendàries de Lee Miller (1907- 1977)
La fotògrafa Lee Miller va néixer a Poughkeepsie (Nova York) l’any 1907. El seu
apropament professional a la fotografia no va tenir lloc fins al 1927, quan va ser
descoberta pel propietari de la revista Vogue i es va convertir en model.
L’any 1929 es va traslladar a París i va entrar en contacte amb Man Ray, de qui va
ser deixeble, model surrealista, musa, i amant. Plegats van descobrir el procés de
solarització. Lee Miller va desenvolupar aleshores una visió surrealista molt
desenvolupada que la va acompanyar al llarg de tota la seva obra posterior.
L’any 1932 Lee Miller va tornar als Estats Units i hi va obrir amb èxit el seu propi
estudi fotogràfic, especialitzant-se en el retrat i en publicitat. L’any 1934 es va casar
amb un home de negocis egipci, Aziz Aloui Bey, i van anar a viure a Egipte. El
1937, durant unes vacances a França, va conèixer Roland Penrose i se’n va
enamorar. Més tard, aquell mateix estiu visitarien plegats a Picasso per primera
vegada.
Quan va esclatar la guerra a Europa, Lee Miller va abandonar Egipte i es va
traslladar a Anglaterra amb Penrose. Durant els bombardeigs de Londres, Miller
va fer fotografies d’una visió surrealista de la destrucció que l’envoltava alhora que
continuava la seva feina de fotògrafa de moda. Mentre treballava com a freelance
per a Vogue, Lee va ser acreditada com a corresponsal de guerra i va crear un dels
testimonis més apassionants de la Segona Guerra Mundial a través de les seves
imatges i escrits, que es publicaven mensualment a la revista. Va viatjar per tot

Europa i va ser una dels primers fotoperiodistes que van entrar als camps de
concentració de Buchenwald i Dachau.
Lee Miller va conèixer i retratar la pitjor cara de la humanitat, però també en va
fotografiar el seu costat més amable. Els seus retrats magistrals i lúcids
constitueixen un document fascinant i estan considerats —inclosos els que es
mostren aquí de Jean Cocteau, Joan Miró o Marlene Dietrich—, entre els millors
del segle XX.
Relació d'obres
1. Lee Miller
Man Ray afaitant-se
París, c.1929
Lee Miller Archives
2. Lee Miller
Ocells engabiats
París, c.1930
Lee Miller Archives
3. Lee Miller
Finestres
París, c.1930
Lee Miller Archives
4. Lee Miller
Aparador de la botiga Guerlain
París, c.1930
Lee Miller Archives
5. Lee Miller
Carrer Aux Deux Anges
París, c.1930
Lee Miller Archives
6. Lee Miller
Escultura a la finestra
París, c.1930
Lee Miller Archives
7. Lee Miller
Cadires
París, 1931
Lee Miller Archives
8. Lee Miller
Cues de rata
París, c.1930
Lee Miller Archives

9. Lee Miller
Mà esclatant
París, c.1930
Lee Miller Archives
10. Lee Miller
Dona amb una mà sobre el cap
París, 1931
Lee Miller Archives
11. Lee Miller
Nu inclinat cap al davant
París, c.1930
Lee Miller Archives
12. Lee Miller
Nu
París, c.1930
Lee Miller Archives
13. Lee Miller
Retrat solaritzat de dona desconeguda
(podria ser Meret Oppenheim)
París, 1930
Lee Miller Archives
14. Lee Miller
Tanja Ramm
París, 1931
Lee Miller Archives
15. Lee Miller
Autoretrat
Estudi de Nova York, Nova York, 1932
Lee Miller Archives
16. Lee Miller
Dorothy Hill

Nova York, 1933
Lee Miller Archives
17. Lee Miller
Retrat solaritzat, Dorothy Hill
Estudi de Nova York, Nova York, 1933
Lee Miller Archives
18. Lee Miller
Cap flotant
Nova York, 1933
Lee Miller Archives

Picnic (Lee Miller amb barret)
Mougins, França, 1937
Lee Miller Archives
27. Roland Penrose
Picnic (Lee Miller amb cigarret)
Mougins, França, 1937
Lee Miller Archives
28. Lee Miller
Picnic
Mougins, França, 1937
Lee Miller Archives

19. Lee Miller
Retrat de Joseph Cornell amb un dels
seus objectes
Nova York, 1933
Lee Miller Archives

29. Lee Miller
Des del cim de la Gran Piràmide
Egipte, c.1938
Lee Miller Archives

20. Lee Miller
Obra de Joseph Cornell
Nova York, 1933
Lee Miller Archives

30. Lee Miller
Eileen Agar al Brighton Pavillion
Brighton, Anglaterra, 1937
Lee Miller Archives

21. Lee Miller
Ampolles de perfum
Nova York, 1933
Lee Miller Archives

31. Lee Miller
A la carretera
Romania, 1938
Lee Miller Archives

22. Lee Miller
Retrat de l’espai
Prop de Siwa, Egipte, 1937
Lee Miller Archives

32. Lee Miller
“Refreshments”
Londres, 1940
Lee Miller Archives

23. Lee Miller
Cargols morts
Egipte, c.1936
Lee Miller Archives

33. Lee Miller
Venjant-se de la Cultura. De la publicació
del 1914 Grim Glory
Londres, 1940
Lee Miller Archives

24. Lee Miller
Escala
El Caire, 1936
Lee Miller Archives
25. Lee Miller
Platja de Brighton
Brighton, Anglaterra, 1937
Lee Miller Archives
26. Roland Penrose

34. Lee Miller
Remington silenciada. De la publicació
del 1914 Grim Glory
Londres, 1940
Lee Miller Archives
35. Lee Miller
Model de barrets
París, 1944
Lee Miller Archives

36. Lee Miller
Roland Penrose amb galteres
Londres, 1942
Lee Miller Archives
37. Lee Miller
Allotjament de les infermeres de l’exèrcit
americà
Oxford, Anglaterra, 1943
Lee Miller Archives
38. Lee Miller
Jean Cocteau
París, 1944
Lee Miller Archives
39. Lee Miller
Saul Steinberg donant els últims tocs al
Long Man of Wilmington
East Sussex, Anglaterra, 1954
Lee Miller Archives
40. Lee Miller
Joan Miró
Zoo de Londres, Anglaterra, 1964
Lee Miller Archives
41. Lee Miller
Deportats morts al costat d’un tren
Camp de concentració nazi de Dachau,
Alemanya, 30 d’abril de 1945
Lee Miller Archives
42. Lee Miller
Doctor fent servir un broncoscopi per a
una reanimació d’emergència
Hospital d’Evacuació núm. 44,
Normandia, França, 1944
Lee Miller Archives
43. Lee Miller
Cas de cremades greus
Hospital d’Evacuació núm. 44,
Normandia, França, 1944
Lee Miller Archives
44. Lee Miller
Marlene Dietrich

París, 1944
Lee Miller Archives
45. Lee Miller
Interior d’un avió C47
Sobrevolant Alemanya, 1945
Lee Miller Archives
46. Lee Miller
Fàbrica de reactors
Alemanya, 1945
Lee Miller Archives

47. Lee Miller
Catedral de Colònia
Alemanya, 1945
Lee Miller Archives
48. Lee Miller
París nevada
1945
Lee Miller Archives
49. Lee Miller
Frankfurt, teulada del Festhalle enrunada
Alemanya, 1945
Lee Miller Archives
50. Lee Miller
Homes mirant els ossos calcinats dels
seus companys
Camp de concentració nazi de
Buchenwald, Alemanya, 1945
Lee Miller Archives
51. Lee Miller
Presoners morts
Camp de concentració nazi de
Buchenwald, Alemanya, 1945
Lee Miller Archives
52. Lee Miller
Forns crematoris
Camp de concentració nazi de
Buchenwald, Alemanya, 1945
Lee Miller Archives

Objecte:
Càmera de Lee Miller
Alemanya, 1937
The Penrose Collection
[Creada el 1928, la càmera Rolleiflex és la primera de doble objectiu. Consta d’interruptor
de flaix integrat i estoig de cuir amb corretja].
Documentació (projecció en dues pantalles tàctils, a paret):
Entrevista a Lee Miller i Roland Penrose emesa al programa de ràdio “Ona Munson Show”,
l’any 1946.
V.S.O. català i V.S.O. castellà

Sala F: Còpies d'època
La selecció de còpies d’època de Lee Miller i Roland Penrose que s’exposa aquí
abasta un període de dotze anys. Lee −el pare de la qual era un bon aficionat a la
fotografia− sentia un gran interès pels aspectes tècnics de la disciplina i
s’encarregava de positivar ella mateixa gran part de les seves fotos. Man Ray havia
estat un mestre molt exigent i ella es va mostrar com tota una experta a l’hora de
revelar, fixar, rentar i retocar les seves còpies en blanc i negre. Per treballar Lee
Miller emprava habitualment una càmera Rolleiflex i un fotòmetre manual.
Aquestes còpies d’època ens mostren les opcions estètiques que va fer l’artista:
com va decidir retallar la imatge, quines zones havien de quedar enfosquides i
quines il·luminades, i quines havien de ser les dimensions de la còpia.
Entre les còpies exposades volem destacar-ne dues, de mida més gran, perquè
són una bona mostra de la qualitat de la textura que Lee volia aconseguir. En
aquesta ocasió, Lee Miller va retratar Picasso i el fill dels Penrose, Antony, a
Vallauris, al jardí de l’estudi, al costat d’una escultura femenina de bronze −La dona
de la clau−, inspirada en una famosa madame de Canes. Picasso feia la broma de
ficar-li un cigarret a la boca, com si així l’escultura hagués de cobrar vida.
Relació d’obres
1. Lee Miller
Picasso amb la seva escultura L'home de
l'anyell
Taller de Picasso al carrer dels Grands
Augustins, París, 1944
10,4 x 10,1 cm
Còpia d’època
Lee Miller Archives

2. Roland Penrose
Picasso, Lee Miller, Antony Penrose i un
altre nen
Farley Farm House, East Sussex,
Anglaterra, novembre del 1950
20,5 x 19,1 cm
Còpia d’època
The Penrose Collection

3. Lee Miller
Antony Penrose i Picasso amb un toro a
Chiddingly
Farley Farm House, East Sussex,
Anglaterra, novembre del 1950
20,2 x 19,3 cm
Còpia d’època
Lee Miller Archives
Còpia d’època
The Penrose Collection
4. Lee Miller
Autoretrat
La Californie, Canes, França, 1956
15,1 x 20,3 cm
Còpia d’època
Lee Miller Archives
5. Lee Miller
El taller de Picasso
La Californie, Canes, França, 1956
7,2 x 10,3 cm
Còpia d’època
Lee Miller Archives
6. Lee Miller
Jacqueline Roque i Picasso
La Californie, Canes, França, 1956
7,2 x 10,3 cm
Còpia d’època
Lee Miller Archives
7. Fotògraf desconegut [Roland
Penrose o David Douglas Duncan]
Jacqueline i Picasso llegint l'article de
Roland Penrose al número d'octubre de
la revista L’Œil
La Californie, Canes, França, c.1956
17,3 x 22,7 cm
Còpia d’època
Lee Miller Archives
8. Fotògraf desconegut
Roland Penrose i Lee Miller a Sitges
1972
18,3 x 12,7 cm
Còpia d’època

Lee Miller Archives
9. Lee Miller
Claude i Paloma Picasso
Vallauris, França, estiu del 1953
12,6 x 11 cm
Còpia d’època Lee Miller Archives
10. Roland Penrose
Antony Penrose, Lee Miller i Picasso
Vallauris, França, 1954
10,9 x 10,1 cm
Còpia d’època
The Penrose Collection
11. Roland Penrose
Rosita (filla de Manolo Hugué), Antony
Penrose, Patsy Murray, Lee Miller,
Picasso, Paulo i Totote Hugué
Vallauris, França, 1954
10,5 x 10,2 cm
Còpia d’època
12. Roland Penrose
Rosita (filla de Manolo Hugué), Lee Miller,
Antony Penrose, Picasso i Totote Hugué
Vallauris, França, 1954
10,4 x 10,1 cm
Còpia d’època
The Penrose Collection
13. Lee Miller
Picasso i el seu nét, Pablo
Vallauris, França, 1954
19,9 x 19 cm
Còpia d’època
Lee Miller Archives
14. Lee Miller
Picasso i Antony Penrose amb l'escultura
La dona de la clau
Vallauris, França, 1954
24,2 x 22 cm
Còpia d’època
Lee Miller Archives

15. Lee Miller
Picasso i Antony Penrose amb l'escultura
La dona de la clau
Vallauris, França, 1954
24 x 22,7 cm
Còpia d’època
Lee Miller Archives
16. Lee Miller
Pintures de Picasso
Vallauris, França, 1954
10,5 x 10,4
Còpia d’època
Lee Miller Archives

Sala G: Picasso retrata Lee Miller
En aquesta sala es mostren cinc dels sis retrats que Pablo Picasso va fer de Lee Miller
el 1937, durant l’estiu que l’artista va passar a Mougins en companyia d’ella i de
Roland Penrose, Paul i Nusch Éluard, Man Ray i Ady Fidelin, Eileen Agar i Joseph
Bard, a més de la seva companya sentimental d’aquell moment, Dora Maar.
Picasso retrata Lee amb un o diversos elements característics del vestit típic de les
arlesianes, és a dir, amb cosset a base de fil d’Arles entrecreuat, amb còfia i/o amb
guidon (cinta) als cabells. Tot i tractar-se de retrats imaginaris, la identificació de la
persona i de la personalitat de Lee és força evident, sobretot quan la representa amb
els seus característics grans ulls i la boca d’ampli somriure. Les tonalitats estridents
també constitueixen una clara al·lusió a l’energia vital i creadora de la fotògrafa, a més
del clima i paisatge assolellats del sud de França. Per la seva part, els motius espirals i
geomètrics, la distorsió generalitzada de les formes, així com el seu marcat erotisme,
ens remeten tant al primitivisme com al surrealisme, dos conceptes promoguts pels
acompanyants de Picasso aquell estiu.
Es podria dir que Picasso revisa de forma especialment violenta, morfològicament i
cromàticament parlant, les arlesianes realitzades per Vincent Van Gogh uns cinquanta
anys enrera.
Relació d'obres
1. Pablo Picasso
Retrat de Lee Miller vestida d’arlesiana
Mougins, França, 20 de setembre de 1937
Oli sobre tela
81 x 65 cm
Dació Jacqueline Picasso. Musée Picasso,
París
Dipòsit al Musée Réattu, Arles
2. Pablo Picasso
Retrat de Lee Miller vestida d’arlesiana
1937
Oli sobre tela
74,5 x 60 cm
Col·lecció particular
3. Pablo Picasso
Retrat de Lee Miller vestida d’arlesiana
1937

Oli sobre tela
81 x 59 cm
A. & R. Penrose, Anglaterra
4. Pablo Picasso
Retrat de Lee Miller vestida d’arlesiana
1937
Oli sobre tela
81 x 65 cm
Col·lecció particular
5. Pablo Picasso
Dona amb còfia d’arlesiana sobre fons verd
2 de setembre de 1937
Oli sobre tela
81 x 65 cm
Col·lecció particular, cortesia de
PaceWildenstein

Sala H: Roland Penrose i Catalunya
Si bé el nom de Roland Penrose és inseparable del de Picasso, com a biògraf i com
una de les persones que més va conèixer l’artista, volem destacar un altre aspecte de
la seva trajectòria: l’estreta vinculació que va tenir amb Catalunya i amb alguns dels
seus artistes.
Penrose va visitar Catalunya per primera vegada l’any 1926 amb la seva primera
esposa, la poetessa Valentine Boué. Inspirat per una trobada amb Picasso, i convidat
per la Generalitat de Catalunya, va tornar a Barcelona el 1936, al començament de la
Guerra Civil. Un dels motius del viatge era rebatre la notícia que les forces
republicanes estaven destruint obres d’art. El resultat es va publicar l’any següent a
Anglaterra en un volum dirigit per Christian Zervos, amb la participació de Penrose al
capítol titulat «Art and the Present Crisis in Catalonia».
Durant la guerra a Espanya, Penrose va contribuir activament a recollir fons i a cercar
recolzament a favor de la causa republicana. Va organitzar una exposició itinerant amb
el Guernica de Picasso per tot el Regne Unit, va publicar diversos fullets del grup
surrealista a Anglaterra i va participar en l’organització d’un acte per ajudar els nens
refugiats bascos.
Passada la guerra, Penrose va servar sempre els lligams amb el nostre país.
Mitjançant la llarga amistat amb un dels seus amfitrions a Barcelona l’any 1936, el
marxant d’art Joan Prats, Penrose va conèixer a Joan Miró i al fotògraf Joaquim
Gomis. El seu cercle d’amistats catalanes incloïa també Antoni Tàpies i Joan Brossa i
l’arquitecte Josep Lluís Sert. A més a més de la biografia de referència de Picasso,
Penrose va publicar importants monografies sobre Miró (1970) i Tàpies (1978) i fou un
dels membres del patronat fundador de la Fundació Miró de Barcelona, que li dedicà
una exposició l’any 1981.
Relació d'obres
1. Roland Penrose
Lleida
Març del 1926
Tècnica mixta (aiguada i tinta) sobre paper
The Penrose Collection
2. Sis Fotografies preses per Roland Penrose durant la seva tercera visita a Catalunya l’any
1936
The Penrose Collection
3. Pablo Picasso
Somni i mentida de Franco I
8 de gener de 1937
Aiguafort i aiguatinta sobre paper
Roland Penrose Archive, Scottish National Gallery of Modern Art, Edimburg

4. Pablo Picasso
Somni i mentida de Franco II
8 i 9 de gener i 7 de juny de 1937
Aiguafort i aiguatinta sobre paper
Roland Penrose Archive, Scottish National Gallery of Modern Art, Edimburg
5. Pablo Picasso
Somni i mentida de Franco (poema)
1937
Facsímil litogràfic
Roland Penrose Archive, Scottish National Gallery of Modern Art, Edimburg
6. Pablo Picasso
Toros amb ales de llagosta
Disseny per al llibre de visitants de l’Institute of Contemporary Art, Londres
15 de novembre de 1950
Fotolitografia sobre paper, feta a partir d’una aquarel·la
The Penrose Collection
7. Antoni Tàpies
Sense títol
1978
Tècnica mixta sobre paper
The Penrose Collection
8. Pablo Picasso
Dibuix dedicat a Antony Penrose
14 de novembre de 1960
The Penrose Collection
9. Roland Penrose
Coberta del llibre 80 Años de Surrealismo
1981
Collage
42,5 x 56 cm
Col·lecció particular
10. Roland Penrose
Guardes del llibre 80 Años de Surrealismo
1981
41,5 x 51,5 cm
Col·lecció particular
11. Sis Fotografies del Museu Picasso preses per Lee Miller durant la seva visita a Barcelona
1 de setembre de 1970
Lee Miller Archives

Documents de vitrines:
Vitrina I
Carta d’A. Fenner Brockway, Secretari de l’Independent Labour Party, demanant que es donin
facilitats al Sr. i a la Sra. Penrose com a ajudants del Sr. Castagnet en la realització d’un film
7 d’octubre de 1936
Roland Penrose Archive, Scottish National Gallery of Modern Art, Edimburg
Salconduit per a Roland Penrose signat per Luis Araquistáin, Ambaixador de la República
Espanyola a París
París, 21 d’octubre de 1936
Roland Penrose Archive, Scottish National Gallery of Modern Art, Edimburg
Autorització del Sotssecretari de Cultura de la Generalitat de Catalunya a Roland Penrose per
documentar gràficament les institucions docents, museus i biblioteques dependents de la
Conselleria
Barcelona, 29 d’octubre de 1936
Roland Penrose Archive, Scottish National Gallery of Modern Art, Edimburg
Carta del Delegat de la Comissaria de Propaganda de la Generalitat de Catalunya a França
demanant que es donin facilitats a Roland i Valentine Penrose per realitzar les seves activitats
París, 22 d’octubre de 1933
Roland Penrose Archive, Scottish National Gallery of Modern Art, Edimburg
Carta de Jaume Miravitlles, Comissari de Propaganda de la Generalitat de Catalunya, per a
Roland Penrose, per poder travessar la frontera amb documentació gràfica
Barcelona, 25 de novembre de 1936
Roland Penrose Archive, Scottish National Gallery of Modern Art, Edimburg
Carta de Jaume Miravitlles, Comissari de Propaganda de la Generalitat de Catalunya,
demanant que es donin facilitats a Roland Penrose per
documentar gràficament fàbriques i tallers
Barcelona, 28 d’octubre de 1936
Roland Penrose Archive, Scottish National Gallery of Modern Art, Edimburg
Christian Zervos & Roland Penrose, “Art and the Present Crisis in Catalonia” a Christian Zervos
(ed.), Catalan Art from the Ninth to the Fifteenth centuries. Londres, William Heinemann,1937
The Penrose Collection
Notes de Roland Penrose de les seves vivències a Barcelona i comentaris sobre l’art religiós a
Catalunya
1936
Roland Penrose Archive, Scottish National Gallery of Modern Art, Edimburg
Declaration on Spain
Publicació del grup surrealista a Anglaterra
Novembre del 1936
Roland Penrose Archive, Scottish National Gallery of Modern Art, Edimburg

Full informatiu de la trobada “Spain & Culture” organitzada pel National Joint Committee for
Spanish Relief al Royal Albert Hall de Londres, el 24 de juny de 1937
Il·lustrat amb un dibuix de Picasso dedicat a les mares i nens d’Espanya
Roland Penrose Archive, Scottish National Gallery of Modern Art, Edimburg
Catàleg de l’exposició del Guernica de Picasso a les New Burlington Galleries, Londres
Octubre del 1938
Roland Penrose Archive, Scottish National Gallery of Modern Art, Edimburg
Fullet de l’exposició del Guernica de Picasso, a les New Burlington Galleries, Londres
Octubre del 1938
Roland Penrose Archive, Scottish National Gallery of Modern Art, Edimburg
Roland Penrose
Mentides
Poema manuscrit
Roland Penrose Archive, Scottish National Gallery of Modern Art, Edimburg
Cartell anunciant l’exposició del Guernica de Picasso a les New Burlington Galleries, Londres
Octubre del 1938
Roland Penrose Archive, Scottish National Gallery of Modern Art, Edimburg
Amnesty, Artists support for Spanish political prisoners and exiles. Montpelier Galleries, 1961
Catàleg de la subhasta celebrada el 12 d’octubre de 1961
Roland Penrose Archive, Scottish National Gallery of Modern Art, Edimburg
John McNair, In Spain Now!, c.1936
Publicació de l’Independent Labour Party en suport als republicans espanyols
Roland Penrose Archive, Scottish National Gallery of Modern Art, Edimburg
Intellectuals and the Spanish Military Rebellion, c.1937
Publicació del Departament de premsa de l’Ambaixada Espanyola a Londres
Roland Penrose Archive, Scottish National Gallery of Modern Art, Edimburg

Vitrina II
2 Cartes d’amor de Roland Penrose a Lee Miller amb el segell contra el feixisme
1937
The Penrose Collection
Roland Penrose, The Road is Wider than Long, Arts Council of Great Britain, 1980
Dedicatòria i dibuix original de Roland Penrose a Joaquim i Odette Gomis
Col·lecció particular
Paul Éluard, À Pablo Picasso. Ginebra-París, Trois Collines, 1947
Dedicatòria autògrafa de l’autor: [Per a Roland Penrose que es preocupa de la Lee perquè
quelcom bell és quelcom que dóna vida, i allò que dóna vida és quelcom per estimar i una
alegria per sempre, el seu amic Paul]
The Penrose Collection

Roland Penrose, Hommage to Picasso on his 70th Birthday. Londres, Lund Humphries, 1951
Catàleg de l’exposició de l’Institute of Contemporary Arts (ICA)
Dedicatòria autògrafa de Picasso per a Roland Penrose, de 18 de maig de 1952
The Penrose Collection
Lee Miller, “Picasso” a Vogue
Novembre del 1951
The Penrose Collection
Roland Penrose, Picasso: his life and work. Londres, Victor Gollancz, 1958
Dibuix original de Picasso a la guarda datat “24.4.59”
The Penrose Collection
Picasso, At Tate Gallery, 6th July – 18th September. Londres, The Arts Council of Great Britain,
1960
Catàleg de l’exposició retrospectiva Picasso de la Tate Gallery, Londres
Introducció de Roland Penrose. Dedicatòria autògrafa de Picasso
The Penrose Collection
Àlbum de fotografies d’Antony Penrose
The Penrose Collection

Vitrina III
Hommage à Pablo Picasso. París, Réunion des Musées Nationaux, 1966
Catàleg de l’exposició antològica presentada al Petit Palais, París, entre el novembre del 1966 i
el febrer del 1967
Dedicatòria i dibuix original de Picasso, amb data “23.4.67”
The Penrose Collection
Pablo Picasso, Desire Caught by the Tail. Londres, Calder and Boyars, 1970
Traducció a l’anglès de Le désir attrapé par la queue de Picasso
Dedicatòria autògrafa de Picasso a Roland Penrose i Lee Miller datada “13.3.70”
The Penrose Collection
Roland Penrose, The Sculpture of Picasso. Nova York, The Museum of Modern Art, 1967
Catàleg de l’exposició retrospectiva del MoMA
Dedicatòria autògrafa de Picasso datada “21.1.68”
The Penrose Collection
Pablo Picasso, El entierro del Conde de Orgaz. Barcelona, Gustavo Gili, 1970
Dedicatòria autògrafa a Lee Miller a la coberta i a la guarda
The Penrose Collection
Pablo Picasso, El entierro del Conde de Orgaz. Gustavo Gili, Barcelona, 1970
Dedicatòria autògrafa de Picasso a Roland Penrose datada “5.6.70”
The Penrose Collection

Carta de Roland Penrose a Rosa Maria Subirana demanant-li que rebi a Lee Miller al Museu
Picasso l’1 de setembre
20 d’agost de 1970
Roland Penrose Archive, Scottish National Gallery of Modern Art, Edimburg
Roland Penrose, Portrait of Picasso. Lund Humphries Publishers Limited, 1971
Dedicatòria i dibuix original de Roland Penrose a Joaquim i Odette Gomis
Col·lecció particular
Roland Penrose, Miró. Londres, Thames & Hudson, 1970
Dibuix original a llapis de Picasso per a Roland Penrose
Dedicatòria autògrafa de Roland Penrose a Lee Miller
The Penrose Collection
Pablo Picasso, The Four Little Girls. Londres, Calder and Boyars, 1970
Traducció a l’anglès de Roland Penrose de Las Cuatro niñitas de Picasso
Dedicatòria autògrafa de Picasso a Roland Penrose datada “12.15.71”
The Penrose Collection
Picasso, dessins en noir et en couleurs. París, Galerie Louise Leiris, 1971
Catàleg de l'exposició celebrada a la Galerie Louise Leiris de París del 23 d'abril al 5 de juny de
1971
Dedicatoria y dibujo original de Picasso en la guarda fechados “12.5.71”
The Penrose Collection
Para Picasso. Norman Granz, c.1971
Catàleg de les obres de Picasso dedicades a Granz
Dedicatòria autògrafa de Picasso per a Roland Penrose i Lee Miller datada “12.5.71”
The Penrose Collection

5. «El nen que va mossegar Picasso»
Antony Penrose

La veritat és que no recordo haver mossegat
Picasso. Sembla que un esdeveniment tan important
com aquest m’hauria hagut de quedar imprès a la
memòria amb absoluta claredat, però per molt que hi
rumio no me’n ve cap reminiscència. Ni tan sols
recordo que ell s’hi va tornar amb una altra
mossegada i que jo em vaig posar a bramar com un
boig. Tots aquests fets transcendentals els va
conservar per a mi Lee Miller, la meva mare. Va
deixar amagada aquesta informació a la casa que
tenia a Sussex formant part d’una càpsula del temps
que documenta quasi tota la seva vida. Era com si
sabés que jo algun dia trobaria els seus escrits i les
seves fotografies, les seves cartes i els seus
quaderns de notes, i que reconstruiria la seva vida i
d’aquesta manera la redescobriria com a mare i com
la fotògrafa i escriptora de categoria que va ser.
Haig d’admetre que en vida seva no la vaig conèixer
pràcticament gens. Patia unes terribles seqüeles de
tot el que va viure durant la guerra, però jo aleshores
això no ho sabia. La veia com una persona difícil,
neuròtica, que sovint estava beguda i se n’anava
sovint de viatge amb el meu pare. No sabia que
moltes d’aquestes sortides eren visites a Picasso, en
què va fer algunes de les millors fotografies de la
seva carrera i va continuar una amistat amb el pintor
que em sembla que va començar amb unes
màgiques vacances que van fer a Mougins al 1937.
Potser arribarà un dia que la tecnologia ens permetrà
enviar correus electrònics a persones difuntes de fa
temps. Una de les primeres preguntes que faria a la
meva mare no seria pas si el cel o l’infern existeixen
ni si ha coincidit amb cap dels morts que tant ella
com jo vam estimar, sinó: «Quan vas coincidir amb
Picasso per primera vegada?»
Lee Miller va ser una figura destacada en els cercles
parisencs d’art modern entre el 1929 i el 1932. Va
viure amb Man Ray, i ben aviat, quasi
automàticament, es va convertir en una fotògrafa
surrealista amb personalitat pròpia.

Arran d’això va conèixer Max Ernst, Paul Éluard, Jean Cocteau i moltes de les figures
clau d’aquella època que tenien una relació estreta amb Picasso, però no consta enlloc
que aleshores hi coincidís. Podria ser que l’hagués conegut però no n’hagués dit mai
res? Podria ser, perquè li agradava guardar secrets, però també podria ser que
senzillament no coincidissin. Tampoc va conèixer aleshores el meu pare, Roland
Penrose, que formava part del mateix cercle d’artistes i poetes surrealistes. En Roland
i la seva primera dona, la Valentine, havien sigut fotografiats per Man Ray, i el meu
pare era amic íntim de Max Ernst, però, pel que sembla, tant ell com Lee Miller
estaven predestinats a fer cada un un gran periple abans de coneixe’s.
El periple d’en Roland va comportar el final d’una estada de catorze anys a França i la
tornada a Anglaterra, on va organitzar la «International Surrealist Exhibition» de
Londres del 1936. Aquell mateix any va visitar Barcelona acompanyat per la Valentine,
abans que se separessin i s’acabessin divorciant. Durant aquesta etapa de la seva
vida va fer alguns dels objectes i quadres més destacats de la seva carrera.
El periple de Lee Miller la va portar a Nova York, on va muntar un estudi que va tenir
molt de renom. Després, un rampell la va portar a casar-se amb Aziz Eloui Bei, un
empresari egipci amb qui va anar a viure al Caire. No va trigar gaire temps a avorrir-se
de la vida confinada de la comunitat estrangera i va dedicar-se a fer llargues
excursions amb la màquina de retratar per copsar les imatges surrealistes naturals que
trobava en abundància al desert. Tot i les aventures amoroses que la Lee va tenir,
l’Aziz no va deixar d’estimar-la, i, veient que li faltaven estímuls intel·lectuals i culturals,
li va pagar un bitllet d’avió a París perquè pogués anar a veure els seus amics
d’abans. La nit que va arribar va ser el moment en què les peripècies vitals d’ella i d’en
Roland van coincidir, i es van conèixer al ball dels Rochas. Man Ray, Éluard i Ernst
també hi eren, sense saber que qualsevol d’ells hauria pogut presentar la Lee a en
Roland cinc anys enrere i unir les seves vides aleshores. Si hagués anat així, la vida
que m’he dedicat a rastrejar durant tants anys hauria sigut completament diferent.
Un dels molts motius que van impulsar en Roland a interessar-se per donar a conèixer
el surrealisme a Anglaterra, defensar la causa republicana i fer la coneixença de
Picasso tal com ho va fer al 1936 va ser la infelicitat que li causava la vida matrimonial
amb la Valentine. La convivència amb aquesta poeta plena de bellesa i de misteri
havia començat bé, però les diferències en la forma de viure i en la personalitat de
cada un que d’entrada havien semblat un al·licient, havien acabat enverinant la relació
i els havien obligat a separar-se. La inclinació de la Valentine per una vida retirada de
meditació i contemplació havia sigut el detonant involuntari perquè en Roland triés el
camí oposat i renunciés a la vida que havia seguit tot aquell temps a França. El seu
paper com a ambaixador del surrealisme europeu a la Gran Bretanya va consolidar la
seva amistat amb Éluard i va propiciar que al 1936 Éluard li presentés Picasso.
Per en Roland, conèixer la Lee al ball de disfresses dels Rochas va desencadenar el
que més tard va descriure com a coup de foudre. Havia descobert la seva versió
particular de la dona surrealista ideal esdevinguda realitat: d’una bellesa indescriptible,
intel·ligent, creativa i original, i amb un esperit sarcàstic que sovint s’expressava en
forma d’humor novaiorquès. No era pas una musa surrealista que es conformés a ser
admirada i posseïda. Sempre es va fer valdre i va voler triar el camí que li interessava
seguir. Era una artista enmig d’artistes capdavanters. Totes aquestes característiques

devien contribuir a fer-la interessant als ulls de Picasso quan van coincidir a Mougins
al 1937.
Després del coup de foudre del ball dels Rochas, en Roland va tornar-se’n a
Anglaterra i va convidar la Lee a passar les vacances junts a Cornualla. Van ser una
mena de colònies d’estiu surrealistes, amb Man Ray, la seva amiga Ady Fidelin, Max
Ernst i Lenora Carrington, Paul i Nusch Éluard, i Eileen Agar amb el seu marit, Joseph
Bard. Al cap de tres setmanes van posar fi a la trobada, van travessar Europa i es van
tornar a aplegar a l’Hotel Vaste Horizon de Mougins. Picasso hi era, en companyia de
Dora Maar.
Al llarg de les setmanes subsegüents, Picasso va pintar Lee Miller sis vegades amb el
vestit tradicional de les dones d’Arles, que accentua la gràcia i l’encant naturals que les
caracteritza. Pintant la Lee així, Picasso ponderava sincerament la seva bellesa, però
al darrere hi havia una altra història.
Al 1869, Alphonse Daudet havia publicat un relat breu que forma part del recull de
contes provençals Lettres de mon moulin. El relat, inspirat en fets reals, es titula
L’arlesiana i parla d’en Jan, un camperol jove que acaba embogint i suïcidant-se per
culpa del cruel desengany que li causa una bellesa d’Arles. Pel que sembla, Picasso
ho veia com una lliçó moral sobre el perill d’abandonar-se al poder seductor de les
dones boniques, com una mena d’advertiment contrari a l’elogi que André Breton feia
de l’amour fou, l’admirat «amor foll» a què aspiraven els surrealistes. Potser va ser en
un gest d’equanimitat que Picasso també va pintar Paul Éluard i Roland Penrose
vestits d’arlesianes, però amb una diferència fonamental: que, d’aquests retrats,
només es reconeix clarament el de la Lee. La gran obertura somrient de la boca ben
dentada, l’esclat del seu entusiasme i l’exuberància dels seus pits mòrbids, tot es
reflecteix en el que el meu pare va descriure com «una misteriosa semblança
indiscutible [que] va quedar demostrada més de deu anys més tard quan vaig aixecar
a pes de braços el meu fill Tony, de dos anys, perquè el mirés per primera vegada. A
l’acte va exclamar, entusiasmat: “Mama, mama.”»i
No tinc record d’aquesta anècdota, i la veritat és que el retrat, que teníem penjat a
casa, em feia sentir violent quan era més gran perquè els meus companys d’escola em
feien bromes cruels sobre l’estrany aspecte de la meva mare.
Els sis retrats que Picasso va pintar de la Lee amb el vestit tradicional de les dones
d’Arles deixen veure clar que en aquell moment la Lee i en Picasso eren amants.
Tothom d’aquella colla creia que compartir la parella no posava en perill l’amistat entre
ells, sinó que la reforçava. Era un ideal magnífic en aquell moment, però pretendre’l
prolongar fins a la vellesa era difícil.
La següent vegada que la Lee va tornar a coincidir amb Picasso va ser al 1939, durant
aquella època crepuscular d’Europa en què la Segona Guerra Mundial estava a punt
d’esclatar. Durant els cinc anys següents es va interrompre tota relació normal, i no se
sabia si Picasso era viu, estava presoner o l’havien mort. Va ser la Lee, vestida amb
l’uniforme de corresponsal de guerra i acompanyant l’exèrcit dels Estats Units, que va
presentar-se a l’estudi de Picasso durant l’alliberament de París. Ell li va obrir la porta,
i, després del primer moment de sorpresa, la va abraçar ben fort, li va fer un petó i li va
pessigar el cul. «Això és meravellós», va exclamar. «El primer soldat aliat que veig, i
resulta que ets tu!»

Per la Lee, els anys de la postguerra van ser una època difícil. Com a periodista
gràfica havia sigut testimoni de les esgarrifoses atrocitats dels camps d’extermini
nazis. Tothom qui va veure allò va quedar condemnat a portar aquelles imatges
impreses a la memòria durant tota la vida, i la Lee no en va ser una excepció. Va caure
en un estat d’abatiment del qual es coneixia ben poca cosa en aquella època, el que
avui dia s’anomena síndrome d’estrès postraumàtic. Actualment es pot fer molt pels
qui en pateixen; però tant la Lee com milions de persones més com ella no van tenir
més remei que sortir-se’n pel seu compte. Patia de depressió aguda i bevia molt, però
s’esforçava molt per ocultar-ho, fins al punt que, quan Picasso va venir a Anglaterra al
novembre del 1950, segurament no es va adonar que li passés res.
La Lee va ser l’amfitriona perfecta, perquè va saber exactament com complaure
Picasso accentuant el «caràcter anglès» de tot el que l’envoltava. Havia vingut a
Anglaterra per participar a la Conferència de Pau d’inspiració comunista que s’hauria
hagut de celebrar a Sheffield al novembre del 1950 però que el govern britànic va
sabotejar. A l’esborrany original d’un article per a Vogueii publicat l’any següent, en què
retia un afectuós homenatge a Picasso en ocasió del seu setantè aniversari, la Lee va
escriure:
«De cop Picasso va decidir tornar a París amb el ferry de Newhaven passant per la
nostra casa de camp. Va anar-se a acomiadar de la senyora Keynes (viuda de John
Maynard Keynes), la Lidia Lopokova dels Ballets Russes de Diaghilev. Ella li va fer un
petó i el va renyar tal com l’havia renyat trenta anys enrere, i vam sortir de Londres
amb la intenció d’anar parant i comprant menjar i records pel camí. Era dimecres, i les
botigues de les poblacions dels afores de Londres ja havien tancat i tenien tirades les
seves tristes cortines verdes. En aquells moments em vaig sentir l’amfitriona més
impotent del món. El rebost de casa havia quedat buit per l’arribada inesperada, aquell
cap de setmana, de Picasso i les seves amistats. Es podia anar a fer la compra
l’endemà, però ¿què prendríem per sopar? Per sort, la nostra última esperança,
Brighton, és una població sui generis i ho tenia tot obert […]. En Roland es va
encarregar d’acompanyar-lo als llocs d’interès i de fer-li d’intèrpret a l’hora de comprar
els regals que volia portar a la família i als amics, mentre jo, amb les cartilles de
racionament a la mà, comprava un menú complet de llaunes a ca l’adroguer […].
»A Sussex, a la nostra casa de camp, Picasso va trobar que l’ambient era molt anglès:
el paisatge de turons suaus amb núvols de Constable, el melindrós Long Man de
Wilmington, la conducció per l’esquerra, les vaques Ayrshire roges i blanques, les llars
de foc enceses, el whisky amb soda d’abans d’anar a dormir, les bosses d’aigua
calenta, els esmorzars calents i el te. Un púding de Nadal de botiga, flambejat i amb
una garlanda de grèvol, era molt anglès, molt anglès, una autèntica meravella. [...]
»Picasso no és només capaç de donar vida a la tela, el paper i el bronze, sinó que tot
el que té al voltant experimenta la seva màgica influència. El gessamí va florir, les
enutjoses ortigues es van guarnir amb farbalans de gebre, i fins i tot una muntanya de
runa i teules partides va prendre una forma harmoniosa. El Taure (Henry, el nostre
toro) feia cabrioles i s’estufava com una corista que busca feina. La Heather, la gossa
de casa, que era grossa i tranquil·la, estava tan emocionada que es va fer pipí sobre la
pell d’ós de l’habitació dels convidats.
»En Tony, el nostre fill, que tenia tres anys, estava entusiasmat. Picasso i ell es van fer
molt amics, i s’explicaven secrets, trobaven tresors de teranyines i tavelles de llegums,

feien lluites i miraven quadres. En el vocabulari rudimentari d’en Tony, els termes
“pintura” i “Picasso” eren sinònims, segurament perquè en Roland i jo ens referíem a
un mateix quadre ara com a “pintura” ara com a “Picasso” i perquè totes dues paraules
començaven igual. Més tard va descobrir que Picasso era un home que, igual que el
papa i igual que ell, feia pintures. “Pintura” inclou Craxton, Max Ernst, Klee, Braque.
Encara que no sé quin terme genèric fa servir per a les il·lustracions realistes o
fantàstiques, per ell res d’això no són “pintures”. Picasso i ell van coincidir-hi de
seguida, i els llibres il·lustrats, sobretot The Farmer’s Weekly, van esdevenir eines per
aclarir malentesos en el seu misteriós llenguatge mutu. Fins no fa gaire no he intuït
que Picasso parla segurament bastant més anglès del que diu que sap. Només això, i
no pas cap mena de màgia, podria explicar la perfecta sintonia i les converses en veu
baixa que tenien. [...]
»Les lluites silencioses no existeixen. Picasso i en Tony s’esbatussaven cridant i
xisclant. A cada trobada, tant aquí com a França, la cosa anava a més: rialles,
emboscades darrere els sofàs, toros que bramulaven, l’ole ole d’aprovació. El grau de
violència va passar de les torçades d’orella a les coces, i finalment a les mossegades.
Picasso va tornar la mossegada amb ràbia […] al “mossegador mossegat”, i, trencant
el silenci tens que es va fer, va dir: “Pensez! C’est le premier anglais que j’ai jamais
mordu!” [“Què et sembla! És el primer anglès que he mossegat!].»
Va ser llegint aquestes ratlles vint-i-cinc anys més tard que vaig tenir notícia per
primera vegada d’aquella mossegada transcendental. Vaig buscar-me alguna cicatriu
pel cos. Si n’hi hagués hagut una, hauria sigut una obra d’art de Picasso; però no me’n
vaig trobar cap. El record que tinc d’ell en aquella primera trobada és molt més vaga.
Recordo que feia una olor deliciosa: una barreja de Gauloises i d’una colònia forta, o
potser de sabó d’olor. Recordo que l’americana de xeviot que portava picava, i que
exterioritzava la seva efusivitat mediterrània amb molts petons i abraçades.
L’any següent vam anar en famille amb la Patsy, la meva mainadera, a veure’l a
Vallauris. Això va ser en ocasió del casament de Paul Éluard i Dominique Laure a
Saint-Tropez. La cerimònia va coincidir amb la Bravade, una festa que va omplir els
carrers de processons de gent vestida amb indumentària del segle XIX que disparava
amb trabuc mentre altres portaven grans imatges de sants. Aquella celebració em va
semblar un prolongament de les noces dels Éluard. El manuscrit de la Lee continua
així:
«En Tony continua sota l’influx de Picasso. Explica fantasies perfectament
inversemblants del que Picasso i ell van fer a Saint Tropez, de cabussadors en alta
mar, de processons amb armes de foc i d’un gerro per a flors que Picasso va regalar a
Paul Éluard com a regal de noces […] “més alt que ell i cobert de senyores
despullades i molt alegres”. Porta una boina i sandàlies de Saint-Tropez igual que el
seu heroi, i l’excusa que dóna per qualsevol cosa estranya que fa és: “A França ho fan
així […] igual que en Picasso.” Suca el pa i s’entossudeix a prendre’s el gelat amb el
plat a la mà i d’esquena a la taula “igual que en Picasso” […] que ho feia així per no
perdre’s la vista del port i de les dones boniques que passaven pel carrer.»
Al cap de poc més d’un any, tristament, la Dominique enviudava, i la mort de Paul
Éluard deixava un buit impossible d’omplir en la vida dels meus pares.
Una vegada vaig sentir que el meu pare anava a París a veure Picasso, i li vaig donar
el meu autobús londinenc de joguina perquè el regalés a en Claude. En Claude va

estar tan content per aquell regal que, a canvi, em va fer arribar una de les seves
joguines preferides, una figureta de fusta d’una dona en actitud maternal que Picasso
havia fet amb un tros de fusta sobrer. Immediatament li vaig donar la cura de la meva
Arca de Noè, un càrrec d’extrema responsabilitat que va exercir durant dècades, fins
que els meus fills van començar a jugar amb l’arca de Noè. Com que es va descobrir
la importància de la senyora Noè com a obra d’art, però, van haver de veure amb
impotència que se la rellevava de les seves obligacions i se n’anava a viure en una
vitrina.
La següent vegada que vaig anar a veure Picasso va ser al 1954. Tenia l’estudi a la
fàbrica de perfums abandonada del carrer Fournas de Vallauris, al pati posterior de la
qual hi tenia una figura femenina de bronze alta i imponent. Picasso, jugant, li va posar
un cigarro a la boca i la figura va cobrar vida a l’acte. Jo la vaig trobar una «dona
curiosa», i fins anys més tard no vaig saber per boca del meu pare que estava
inspirada en una famosa madame de Canes. Per mi, les persones i els animals que
creava tenien tanta vida que no em costava gaire confondre’ls amb els éssers vius que
formaven part de la seva existència. Tenia tot l’estudi ple de trastos: testos trencats,
ferralla, cartrons, roba i troncs arrossegats pel mar que esperaven que la prodigiosa
imaginació de Picasso els infongués vida convertint-los en part de la seva següent
escultura. La Nena saltant a corda tenia un cistell com a pit en què els vímets
figuraven les costelles i una corda de saltar de veritat enrigidida amb guix i una ànima
metàl·lica i les sabates de la mare figurant els peus. El guix i l’argila eren els únics
materials que necessitava comprar, i la seva olor envaïa l’interior fred i fosc de l’antiga
fàbrica, el conjunt de la qual no constituïa sinó una prolongació del pla general de
reciclatge de Picasso.
Les següents visites que vam fer a Picasso van ser a la seva nova casa, la vil·la La
Californie. Picasso, indiferent a la grandiositat i a la decoració recarregada d’aquesta
gran mansió, la tenia completament abarrotada. Va omplir les habitacions de tresors
disposats en llargues rengleres, en un caos d’instruments musicals africans, escultures
polinèsiques, objectes trobats de tota mena, un bé de Déu de ceràmiques, pintures,
escultures i dibuixos seus, i obres d’en Claude i la Paloma, els dos fills que havia tingut
amb la Françoise Gilot. «¿Que s’acaba d’instal·lar, en Picasso?», vaig demanar a la
Lee. «No, fa temps que hi viu. ¿Per què ho demanes?», em va dir ella. «Perquè
encara ho té tot per endreçar», vaig dir jo. Ella va riure i em va respondre: «A ell li
agrada tenir-ho així.» Des d’aquell dia, els meus pares no van aconseguir mai més ferme tenir l’habitació ordenada.
A les habitacions on treballava hi havia moltes variacions de la cara de Jacqueline, la
seva nova parella, que ens mirava des del capdamunt de piles de teles amuntegades
tot al voltant de les parets. Un estrambòtic sistema d’il·luminació de tres bombetes
muntades en uns braços metàl·lics allargats li donava llum per treballar de nit. Aquests
sistema es va espatllar sent-hi nosaltres, però la Lee va treure unes quantes eines de
dintre la bossa de la màquina de retratar i, sota la mirada ansiosa d’en Roland i en
Picasso, en un moment va arreglar el problema que hi havia amb el fil. Picasso va
quedar impressionat.
Hi havia un gran bufet cobert de màscares, perruques i barrets, i sovint, quan
arribàvem, tenia lloc una mena de ritual per trencar el gel en què cadascú triava la
disfressa que li venia més de gust. Fer pallassades i jocs formava part essencial de la

vida. Mentre en Roland aplegava material per a la biografia de Picasso hi va tenir
moltes converses serioses, però hi dominaven molt més les rialles i l’ambient de
broma. A en Roland li agradava explicar el cas d’un home seriós que va demanar a
Picasso quin sentit tenia l’art. Després d’uns moments de reflexió, Picasso, li va
respondre: «No ho sé, i si ho sabés no l’hi diria.»
Em deixaven voltar pertot arreu i tocar-ho tot, i, quan no jugava amb en Claude i la
Paloma, jugava amb els animals. Sempre hi havia gossos, gats i ocells engabiats que
apareixien en les obres de Picasso, però l’animal domèstic que més efecte em va fer
va ser una cabreta que es deia Esmeralda. De dia la tenien fermada al jardí, i a la nit i
quan plovia dormia a dalt, davant la porta de l’habitació de Picasso, dintre d’una caixa
d’embalatge per a quadres. Per un nen de camp com jo, allò era un somni convertit en
realitat. A casa sempre m’havien prohibit entrar cap vedell o cap garrí a la meva
habitació, i Picasso feia això mateix amb aquella cabra. I a dintre l’habitació hi tenia
més meravelles. Les grans portes balconeres que donaven a la badia de Canes
acostumaven a estar obertes de bat a bat, i els coloms que ocupaven les caixes niu
fetes exprés a banda i banda de les finestres entraven i sortien volant de l’habitació.
Els mobles i l’empostissat encerat estaven sembrats de cagarades. Una altra opció
interessant, vaig pensar.
Al 1960, durant una d’aquestes visites que en Roland li feia, Picasso va demanar per
mi. El meu pare li va explicar que jo estava molt trist perquè m’havien enviat a una
escola especial perquè aprovés els exàmens. Picasso va opinar que allò era una
barbaritat, i quan en Roland se’n va anar li va donar com a regal per a mi, per aviam si
així m’alegrava, un petit dibuix molt bonic d’un toro que mira una ballarina que toca la
flauta i un centaure. Des d’aleshores que sempre m’ha anat bé.
Encara el vam visitar altres vegades. L’últim cop que vaig veure Picasso va ser quan ja
s’havia traslladat a Nôtre-Dame-de-Vie, a Mougins. La vil·la La Californie havia quedat
envoltada de cases altes que li tapaven la gran vista que tenia del mar i li robaven
intimitat. Nôtre-Dame-de-Vie no tenia el meravellós caràcter informal de La Californie,
però estava en un indret bonic i retirat, i vam veure que Picasso s’hi sentia bé.
En aquella època jo ja tenia la meva primera màquina de retratar, i em deixaven voltar
amunt i avall fent fotografies a tort i a dret de tot allò que em cridava l’atenció. M’havien
dit que els rodets eren cars, de manera que no en vaig fer gaires, però les que van
sortir em recorden que em vaig concentrar en detalls com ara les teles i els dibuixos de
l’estudi o el petit exèrcit de maquetes que hi havia al llarg de l’escala, potser fent cua
per anar a agafar menjar de la cuina. Més significativa és una fotografia de la Lee, en
Roland, Picasso i Jacqueline mirant un full. Tenen un aire plàcid i alegre, i es nota que
estan de gust tots junts. Per mi aquesta fotografia representa la fusió íntima d’amistat i
creativitat que s’amagava darrere l’efusivitat sincera d’aquell home modest i generós
que ha sigut l’artista més gran de tots els temps. Per mi, aquesta imatge espontània
conté l’essència del que va començar amb una mossegada i es va convertir en una de
les experiències més valuoses de la meva vida. Gràcies, Picasso!

6. «La musa, el minotaure i el mecenes. Lee
Miller, Picasso i Penrose»
Katherine Slusher

La relació entre Lee Miller, Picasso i Roland Penrose
va ser una relació simbiòtica, nascuda de la passió,
la poesia i l’esperit pràctic. El lligam que els unia no
es pot reduir a una simple equació, perquè com a
equació hauria funcionat molt diferent i sense la
fluïdesa que li va donar la química del trio.
L’exposició i el catàleg presents examinen aquesta
relació en profunditat des del punt de vista de cada
un d’ells a través del seu mitjà d’expressió principal,
tant si és la fotografia com la pintura com l’escriptura,
i també a través dels ulls dels qui en van ser
testimonis i n’han deixat algun testimoniatge visual o
escrit. L’homenatge més gran a la seva relació és
justament de Picasso: exposats aquí per primera
vegada tenim cinc dels retrats que va pintar de la
seva musa, Lee Miller, vestida d’arlesiana aquell
primer estiu que tots tres van estar junts a Mougins.
Lee Miller va fer més d’un miler de fotografies de
Picasso durant els trenta-sis anys que va durar la
seva amistat. Les fotografies de Miller, juntament
amb els textos de Roland Penrose, són uns dels
registres més extraordinaris que s’han fet mai d’un
artista de la talla de Picasso. La seva mirada
perspicaç va copsar aquell Picasso proteïforme en
les múltiples facetes de la seva vida: com a artista
contemplatiu en estat de repòs, com a creador
completament concentrat en la seva tasca, com a
minotaure mític jugant en família i amb els amics,
traspuant sempre una energia magnètica que Miller
va captar a través de la lent. Miller el va fotografiar,
seguint-li els passos, mentre Picasso avançava a
través del laberint del seu món.
Al llarg de tota la seva vida, Roland Penrose havia
escrit diaris i cartes i havia omplert retalls de paper
amb anotacions, i més tard va començar a escriure
quaderns manuscrits de cada una de les visites que
va fer a Picasso. Aquestes notes, publicades
conjuntament en un volum titulat Visiting Picasso,
proporciona una visió inestimable de l’artista, la seva
obra i la seva relació amb Penrose i altres persones.

Té molt valor que aquestes notes fossin escrites aleshores mateix, perquè això els
dóna una frescor i una immediatesa que el filtre de la memòria no ha deformat. La
dedicació de Penrose a Picasso i a la divulgació de la seva obra per mitjà
d’exposicions i publicacions va anar en augment amb el pas dels anys. Com Penrose
mateix va escriure mentre organitzava l’exposició del Guernica, va haver d’«escriure
un bé de Déu de cartes, però per Picasso i per Espanya es poden fer moltes coses
que en altres casos no faries».iii Entre les altres coses que va fer, arran d’haver
conegut Picasso, va ser anar a Barcelona en plena Guerra Civil per obtenir proves que
demostressin que l’acusació que es feia a les forces republicanes de destruir obres
d’art era falsa.
Durant els anys de postguerra, David Douglas Duncan, el conegut fotògraf, va ser
present més d’una vegada a les visites que Lee Miller i Roland Penrose van fer a
Picasso. Les seves fotografies de Lee Miller fotografiant Picasso constitueixen un
retrat molt valuós i molt poc freqüent d’un fotògraf en acció fotografiat per un altre
fotògraf. Ell va poder fer el que molts hauríem desitjat més d’una vegada a la vida:
poder mirar per un forat i copsar tots els detalls amb el seu gran angular. L’altra
persona present va ser l’Antony, el fill únic de Lee Miller i Roland Penrose, que sovint
acompanyava els seus pares quan anaven a veure Picasso. La seva relació va ser de
naturalesa i de grau molt diferents: la d’un nen entusiasmat per conèixer un adult que
estava disposat a jugar i a fer lluites de forma tan desinhibida com ell.
Contactes amb el surrealisme
A l’hora d’escriure sobre la vida, la història i la biografia d’una persona, per una banda
hi ha el que se’n sap, i per una altra hi ha el que se’n suposa, se n’imagina o s’hi
projecta. El que se’n sap és que Picasso i Roland Penrose es van conèixer al 1936 i
que es van conèixer arran de la primera «International Surrealist Exhibition», que es va
fer a les Burlington Galleries de Londres al juny d’aquell any. Fins no fa gaire, la data
exacta d’aquesta primera trobada no era ben clara. Roland Penrose, juntament amb
Herbert Read, eren l’ànima i els organitzadors d’aquesta exposició, inspirada i
alimentada per la relació que tots dos tenien amb els surrealistes francesos que van
prendre-hi part activa. Picasso hi va exposar onze quadres, i, encara que no se
l’acostuma a considerar un surrealista, la seva obra va tenir una època en què va estar
estretament lligada a membres d’aquest moviment i a les seves idees i recerques.
Coincidia amb ells en la seva voluntat de fer anar més enllà els paràmetres de l’art, de
forma semblant a com ell ho havia fet. Picasso no va assistir a la inauguració, però el
fet que se l’hi inclogués li va donar un èxit enorme. Un cop clausurada l’exposició, i
arran de la relació cada vegada més íntima de Penrose amb Paul Éluard, Penrose i la
seva dona, la poeta francesa Valentine Boué, van rebre la invitació per anar per l’agost
a Mougins, on es trobarien amb Éluard i amb Nusch, la seva dona. Va ser aquí on en
realitat Penrose i Picasso es van conèixer. També hi havia altres persones passant-hi
l’estiu, com ara Dora Maar, que havia començat la seva relació amb Picasso no feia
gaire; Man Ray, l’artista surrealista íntim de Lee Miller, i Christian i Yvonne Zervos,
editors de la revista Cahiers d’Art i reconeguts historiadors especialistes en Picasso.
Encara es fa més difícil de dir quan es van conèixer Miller i Picasso; el que se sap és
que Miller i Picasso van coincidir l’estiu següent, a l’agost del 1937, quan Penrose va

tornar a anar a passar l’estiu a Mougins, i que va ser ell qui els va presentar. Una cosa
que intriga és que Lee Miller vivia a París i va estar molt ficada en els cercles artístics
parisencs entre el 1929 i el 1932. Podria ser que hagués coincidit amb Picasso durant
aquests anys, però no n’hi ha cap prova. El que és segur és que, a causa de la seva
relació amb Roland Penrose, la primera obra del qual sobre Picasso va ser la decisiva
biografia del 1958, va tenir amb Picasso una relació prolongada i continuada. Tots dos
van visitar amb regularitat l’artista i la seva gran família, tant a París com al sud de
França. Picasso va arribar fins al punt de viatjar a Anglaterra i d’anar-los a veure a
Farley Farm, la casa que tenien a East Sussex, al 1950.
Les grans obres d’art són als museus, a les col·leccions i al lloc on neixen —els
estudis dels artistes—, però sense l’especialista, l’acadèmic i el comissari difícilment
arribarien a un públic interessat i receptiu. Penrose, que no va perdre mai la seva
passió per la vida i l’obra de Picasso, va continuar organitzant importants exposicions
en qualitat d’intermediari per als museus dels Estats Units i d’Europa que l’hi
demanaven, i va publicar extensament sobre l’artista. El paper de Penrose va ser
crucial per interpretar l’obra de Picasso i, per tant, per fer-la accessible al gran públic.
Llegint The Beauty and the Monster, el penetrant i magistral assaig de Penrose, se’ns
torna a fer patent no tan sols com va ser d’important Penrose per fer Picasso
accessible, sinó també el paper clau que va tenir en aquest procés. Penrose va molt
més enllà de la superfície de l’home i del pintor i proporciona una visió sobre els
mecanismes interns de l’artista per mitjà d’una anàlisi coherent dels principis rectors
que hi ha darrere la seva producció. La dicotomia de bellesa i bestialitat en Picasso, i
en la vida, tenia Penrose fascinat. És un tema recurrent en els seus textos al llarg dels
anys: la bellesa contra el contrari de bellesa, tant si es diu lletjor com horror. Analitzar
això va permetre a Penrose aprofundir en l’atracció primària que Picasso sentia per
moltes coses que anaven a contracorrent del que convencionalment es considerava
bell, com ara l’art indígena o tribal. Els principis de l’art s’infringien als seus quadres
cubistes; Picasso s’interessava per l’aspecte dels objectes, però els interpretava o els
incorporava en un altre pla. La seva capacitat per assimilar conceptes visuals i fer-se’ls
seus era una de les seves virtuts més notables com a artista. La seva ruptura amb els
cànons clàssics d’art va ser revolucionària. Mentre que els surrealistes s’interessaven
pel que ells consideraven la puresa de l’art africà, Picasso va anar més enllà i va
plasmar les emocions contradictòries i les reaccions diverses que suscitaven en els qui
el contemplaven. Com Picasso va dir en una ocasió cèlebre, ell no copiava altres
artistes, sinó que els assassinava.
Enmig del remolí d’aquells anys plens de vida i d’activitat, a vegades es fa difícil seguir
el rastre de les relacions canviants que inevitablement van alimentar la creació artística
que s’hi produïa. Picasso n’és un exemple excel·lent. La seva pintura és sovint un
reflex de la seva vida i del seu món en conjunt: les seves relacions amb les dones que
habiten els seus quadres en la primordial successió de festeig, passió i distanciament,
que sovint presagiava un canvi d’estudi i de residència amb finestres amb volta,
objectes de tota mena i espais que poblen la seva obra en un cicle paral·lel de
companyes i ambients canviants. Les fotografies de Miller constitueixen un testimoni
gràfic d’aquesta vida rica i variada, i la seva aguda mirada surrealista copsa les
incongruències, el silenci i la intimitat de l’artista.

L’inesperat element sorpresa tan apreciat pels surrealistes és present en l’obra de
Picasso. Ell no va ser mai presoner de les limitacions ni de les normes sovint rígides
de cap moviment artístic concret, sinó que va moure’s endavant i endarrere, amunt i
avall en la seva experimentació del mitjà artístic sense la cotilla d’un dogma, tant si era
la perspectiva de punts de vista múltiples del cubisme com la recerca surrealista de
l’inconscient. Picasso tenia una relació molt directa amb la seva obra, que es basava
molt en el present, en la seva vida i en la seva realitat visual. Picasso apreciava que
els surrealistes fessin trontollar els punts de vista convencionals, però els estats onírics
no van ser mai una part del llenguatge pictòric que decidís explorar a fons. Tot i així, hi
va haver una època en què la seva afinitat amb ells va portar-lo a fer una exploració de
les profunditats de les formes primitives i de la psique humana, de l’irracional i l’intuïtiu.
John Golding, al seu assaig «Picasso and Surrealism», resumeix així el grau de
vinculació de l’artista amb el moviment: «Picasso va ser una de les tres influències
principals en el desenvolupament del surrealisme visual […]. Per als pintors i escriptors
surrealistes era una figura a part, un profeta que els havia assenyalat el camí, dotat
d’una inventiva miraculosa que va continuar sent font d’inspiració per a ells fins i tot en
moments en què van haver de reconèixer que no seguia la mateixa línia que ells. A
canvi, aquesta admiració d’un grup de joves artistes únic en els annals de la història
per la intensitat amb què tractaven d’alliberar la imaginació creativa va proporcionar a
Picasso un estímul renovat: gaudia de la seva companyia, sobretot de la dels poetes;
va permetre que s’exposés la seva obra a la primera gran exposició d’art surrealista, i
va consentir que els seus quadres apareguessin reproduïts a diferents publicacions
surrealistes.»iv
Aquesta relació de Picasso amb el surrealisme és important, perquè aquest moviment
va definir i informar, més que cap altre, tant l’obra com els interessos de Lee Miller i
Roland Penrose. A la darreria dels anys vint i el començament dels trenta, abans que
es coneguessin, tant Miller com Penrose havien estat ficats en el puixant moviment
surrealista parisenc. Lee Miller està íntimament relacionada tant amb Man Ray com
amb el París dels anys trenta. Man Ray, que en aquella època era el seu amant i
mentor, la tenia com a musa i en va fer infinitat de fotografies en actituds diverses:
dreta vora una finestra, amb el tors ratllat per les ombres d’una cortina, o, en una altra
imatge, amb el perfil perfecte realçat per la tècnica de solarització que van descobrir
junts. Com a fotògrafa, va descobrir el seu propi llenguatge visual a còpia
d’experimentar i d’anar definint el seu estil. A la seva obra parisenca de 1930 endavant
hi ha rastres de la nova objectivitat i el cubisme. Al mateix temps, a les seves
fotografies va continuar explorant el subtil i misteriós món surrealista. Roland Penrose,
a través de Max Ernst, amic i mentor artístic seu, va entrar en el grup dels surrealistes
francesos i es va convertir en un adepte apassionat del moviment. Max Ernst va
compartir amb Penrose les tècniques artístiques del frottage, la decalcomania i el
collage, i li va obrir les portes a un món nou i meravellós. Igual que en el cas de Miller,
va ser a París que el món de Penrose es va eixamplar i va aixecar el vol en direccions
inexplorades fins aleshores.
Lee Miller

Elizabeth Miller (que es va canviar el nom pel de Lee als vint anys) va néixer al 1907 a
Poughkeepsie, a l’estat de Nova York. El seu pare, Theodore Miller, era un enginyer
reconegut, i la seva mare, Florence MacDonald, canadenca, va treballar d’infermera
fins que es va casar. Quan Miller tenia set anys va ser víctima d’una violació i la vida
bucòlica que feia es va truncar; com es pot suposar, aquell fet brutal va marcar-la per
tota la vida. Fotografiada i aviciada pel seu pare, va anar fent-se gran sense perdre el
seu caràcter de nena entremaliada. Als divuit anys va anar a França i va convèncer els
seus pares que la deixessin quedar a París per estudiar art durant la tardor. Va llogar
un pis petit i es va matricular en una escola de teatre experimental, on va estudiar
il·luminació, figurinisme i disseny, a més d’art dramàtic. Van ser quatre mesos de
llibertat viscuts amb intensitat, en què va descobrir tots els quartiers de París i va viure
la vie bohème. La primavera següent va tornar a Poughkeepsie i es va apuntar als
nous estudis de teatre que es feien al Vassar College. Miller va ser la responsable de
la il·luminació d’uns quants muntatges; però, després d’haver tastat la llibertat, es delia
per fugir. Aquella mateixa tardor, Miller es va matricular a l’Art Students League de
Nova York per estudiar-hi dibuix. Miller no va trigar a adonar-se que no tenia prou
paciència ni prou afició per la pintura per dedicar-s’hi. En el fons era una rebel que
volia viure la vida, no pas contemplar-la en silenci des de darrere un cavallet en un
estudi.
Miller encarna l’esperit seductor de l’època. Poc abans del seu vintè aniversari, quan
estava a punt de travessar un transitat carrer de Manhattan, Condé Nast, l’influent
editor de Vogue, la revista de moda més important d’aleshores, va descobrir-la a
temps i la va fer recular d’una estrebada. Al cap de no gaire, Miller apareixia a la
portada de Vogue i era fotografiada pels principals fotògrafs de moda de l’època. La
cara fotogènica de Miller i el seu cos esvelt i elegant van ser especialment apreciats
pel fotògraf Edward Steichen. Gràcies al seu esperit inquiet i tafaner, va saber aprofitar
les seves sessions de treball. Des de petita que estava familiaritzada amb l’equip
fotogràfic i l’habitació de revelar del seu pare, que sempre l’havien interessat, i ara se
sentia cada vegada més fascinada per la fotografia i les seves possibilitats artístiques.
Als vint-i-dos anys, Miller va tornar a París i va anar de dret a l’estudi que Man Ray
tenia a Montparnasse. El va convèncer perquè l’agafés com a alumna i aprenent i es
va passar treballant amb ell quatre anys. Acabada la seva relació personal i
professional amb Man Ray, Miller va tornar a la ciutat de Nova York i va obrir el seu
propi estudi fotogràfic, que va tenir molt èxit. Es va especialitzar en retrat i en fotografia
publicitària, però tot això es va acabar de cop quan va acceptar la proposta de
matrimoni que li va fer Aziz Aloui Bei, un potentat egipci que havia conegut a París. A
Egipte va fer fotografies de les excursions que va fer pel desert, en què va visitar els
seus pobles remots i les seves vastes solituds. Al 1937, quan encara vivia casada a
Egipte, en un viatge que va fer a França va conèixer Roland Penrose i se’n va
enamorar. Quan la guerra va esclatar a Europa, Miller se’n va anar a viure a Anglaterra
i es va instal·lar en una casa de Hampstead amb Penrose. Va ser allà on Miller va
complementar la seva feina quotidiana com a fotògrafa de moda amb la seva mirada
irònica i surrealista sobre la destrucció causada pels bombardejos de Londres, que
més tard es va publicar en un volum titulat Grim Glory: Pictures of Britain under Fire.
Miller va convèncer la revista Vogue perquè l’enviés com a free-lance a cobrir la
guerra, i així va començar la seva tasca com a corresponsal de guerra i, més tard, com

a fotògrafa al front. Va convertir-se en un dels testimonis més punyents de la Segona
Guerra Mundial tant per les seves imatges com per la seva forma de fer periodisme.
Va fotografiar els combats i el setge de Saint Malo tot just tres setmanes després del
dia D. Miller va travessar Europa amb la 83a divisió i va ser dels primers periodistes
gràfics que van entrar als camps de concentració de Buchenwald i Dachau. Va
contemplar la cara més terrible de la humanitat i la va fotografiar, però també va
fotografiar-ne algunes de les millors. Els seus retrats són un document fascinant de
l’època, i les imatges dels artistes Joseph Cornell, Jean Cocteau, Joan Miró, Isamu
Noguchi, Wifredo Lam i el compositor Igor Stravinski continuen sent de les millors en la
fotografia de retrat del segle XX.
Picasso vist per Lee Miller
S’han escrit moltes coses sobre els ulls de Picasso, i es tracta invariablement d’una de
les primeres coses que els fotògrafs i els escriptors esmenten sobre ell quan descriuen
el seu físic. La seva negra intensitat atreia la mirada de la màquina de retratar,
impenetrable com les màscares que tant li agradava posar-se tot jugant. Aquests ulls
penetrants i intensos en unes cares que semblen màscares també apareixen als seus
quadres; com molts artistes, Picasso estava molt compenetrat amb el seu treball, i l’un
reflecteix trets de l’altre. Les fotografies que Miller va fer de Picasso ens el mostren
des de molts angles diversos. El posat que fa a molts d’aquests retrats posseeix una
antiquada formalitat pròpia del segle XIX. Picasso posava literalment, i l’expressió
impàvida i digna amb què mira la màquina de cara és plena de solemnitat. Miller
sempre va tenir una mirada surrealista, des de les seves primeres imatges, i jugava
amb reflexos en finestres o en miralls per donar un nou relleu a les seves obres per
mitjà del misteri d’allò que no es veu. Al llarg de tota la seva obra també trobem un
humor i una ironia visuals que juguen amb l’escala i les dimensions. En conjunt, les
fotografies tenen un aire més espontani i documental que bona part de la resta de la
seva obra; d’altra banda, és el reportatge més llarg sobre un sol tema que va realitzar.
En aquestes imatges, potser és quan està concentrat en la feina o en qualsevol altra
activitat que es percep més bé la seva vitalitat i el seu magnetisme.
Les facetes de la seva personalitat que Miller va retratar cobreixen un ventall molt
ample, i això, juntament amb tots els diferents ambients i espais on l’artista va viure al
llarg dels anys, dóna una gran envergadura al conjunt dels retrats que Miller va fer de
Picasso. Va fotografiar-lo sol, amb les seves amants Dora Maar i Françoise Gilot, amb
Roland Penrose i més tard amb Antony, el fill d’ella i Penrose, acabada la guerra, i
amb la seva segona dona, Jacqueline Roque. Els fills de Picasso també hi apareixen:
Paulo, fill de la seva unió amb Olga, Claude i Paloma; i també Pablo, el seu nét.
L’espontani sentit de l’humor i l’afició a les bromes de Miller lligava molt amb
l’incorregible caràcter juganer de Picasso. Ho demostren algunes de les darreres
fotografies, sobretot aquelles en què tots dos s’emproven màscares, on la mirada
sagaç de Miller crea imatges de gran espontaneïtat però sense deixar d’aprofundir en
la psicologia de la persona.
Miller va demostrar ser experta en l’art de copsar l’essència de Picasso a través dels
espais on vivia. Molts dels retrats més interessants són aquells en els quals no hi ha
cap presència física. Els seus estudis, on passava la major part d’hores que no dormia,

són omnipresents: les grans sales caòtiques de la vil·la La Californie, a Canes; els
vessants de muntanya i els racons de Nôtre-Dame-de-Vie de Mougins; els espais
elegants i majestuosos del castell de Vauvenargues, i el desendreçat magatzem de
l’estudi parisenc de la Rue des Grands Augustins.
Roland Penrose
Roland Penrose va néixer al 1900 a Saint John’s Wood (Londres), en el si d’una
estricta família victoriana. El seu pare, James Doyle Penrose, era un retratista irlandès
que havia estudiat a la Royal Academy de Londres. La mare, Josephine Peckover, era
filla de Lord Peckover, un acabalat banquer quàquer. Quan Penrose era petit, la
família es va mudar a Oxhey Grange, al nord-oest de Londres. Després de la Primera
Guerra Mundial, Penrose va anar a estudiar a Cambridge i es va matricular al Queen’s
College, on va conèixer l’economista John Maynard Keynes, a l’esplèndida col·lecció
d’art del qual hi havia les primeres obres cubistes de Braque i Picasso que Penrose va
veure, i també quadres de Matisse i Cézanne. A través de Keynes, Penrose va entrar
en el món tancat del grup de Bloomsbury, on va intimar especialment amb el crític d’art
Roger Fry, que va ser qui va organitzar la decisiva exposició sobre postimpressionisme
que va esdevenir un model per a la de Penrose sobre surrealisme uns quants anys
més tard.
Barcelona i la Guerra Civil
Penrose procedia d’una família quàquera de pacifistes fervents, però durant la seva
vida va haver de viure tres guerres. Va prendre una posició militant tant a la Primera
com a la Segona Guerra Mundial, i el suport a la causa republicana en la Guerra Civil
espanyola el va portar a Barcelona en un moment crucial, el començament del
conflicte.
Va anar a Barcelona a l’octubre del 1936 convidat per Jaume Miravitlles, el comissari
de Propaganda de la Generalitat de Catalunya. La correspondència relacionada amb
aquest viatge incloïa les necessàries cartes de salconduit per a Roland Penrose i la
seva primera dona, Valentine Boué, per anar a Espanya durant la guerra, i diferents
cartes de presentació. Respecte a aquest viatge s’esmenten diferents objectius. En
una de les primeres cartes escrites pel secretari del Partit Laborista Independent de
Londres, es diu el següent: «Són socialistes dignes de confiança i, amb el nostre vist-iplau, visiten Barcelona per col·laborar amb el senyor Castagnet [Joan Castanyer] en la
filmació d’un documental per obtenir suport per la lluita obrera i material per ajudar-nos
a nosaltres a aconseguir més suport al nostre país.»v A continuació van haver de
passar per París, on el comissari d’Informació de la delegació francesa de la
Generalitat de Catalunya va escriure una carta de presentació que deia: «Preguem
tots els companys d’ajudar i facilitar el viatge al company i companya Penrose de
nacionalitat anglesa, ferm defensor del nostre moviment de llibertat i justícia social. El
company i la companya Penrose per la seva activitat mereixen d’ésser acollits amb
germanor per els [sic] companys que llegeixin aquestes ratlles.»vi A continuació, els
Penrose van seguir cap a Barcelona, on se’ls va proporcionar un altre salconduit per
moure’s per Catalunya. En aquesta carta, Miravitlles descriu el pròposit de la visita de
Roland Penrose, «[...] documentar-se gràficament de les realitzacions econòmiques i

socials, en fàbriques, tallers, etc. per tal de fer propaganda al nostre favor a Inglaterra
per mitjà d’una exposició que en breu tindrà lloc a Londres», i insta al destinatari de la
carta que «destaqui l’esperit noble i constructiu de la nostra revolució».vii
Acompanyats per David Gascoyne, el jove escriptor surrealista britànic i membre
recent del Partit Comunista, van arribar a Barcelona, on van ser rebuts per Christian
Zervos, que preparava una exposició d’art català per al Jeu de Paume de París per la
primavera següent. Un dels objectius principals d’aquest viatge era examinar el ric
patrimoni històric i cultural de la regió i comprovar que les forces republicanes el
protegien. Penrose va rebre permís de la Conselleria de Cultura de la Generalitat per
visitar museus, biblioteques i institucions acadèmiques.viii Van estar a Catalunya un
mes llarg, i a moltes de les visites els va acompanyar Joan Prats, que ja exercia de
promotor d’activitats artístiques a Barcelona anys abans d’obrir la seva coneguda
galeria encara en actiu. Penrose va anar a veure ermites romàniques al Pirineu, el
Tapís de la Creació del segle XII a Girona, el monestir de Pedralbes, el Museu del
Poble a Lleida i moltes altres obres romàniques i gòtiques de la resta del territori
català. A Barcelona també va anar a visitar la mare i la germana de Picasso a
instàncies de l’artista.ix A la darreria de novembre, Penrose va rebre documentació per
travessar la frontera espanyola amb permís per sortir del país amb «[...] uns
reportatges molt interessants del nostre moviment i porta documentació tal com:
fotografies, articles, cartells, etc.»x
Un dels resultats d’aquesta visita va ser publicat al 1937 per Christian Zervos en un
gros volum titulat Catalan Art - Architecture, sculpture, painting from the ninth to the
fifteenth centuries. Penrose va col·laborar-hi amb un capítol titulat «Art and the Present
Crisis in Catalonia». Zervos va relatar el seu viatge a Cahiers d’Art en tornant de
Catalunya, i hi afirmava que s’havien tapiat les portes de les esglésies per protegir el
que hi havia dintre, fins i tot als pobles més remots. Grups d’artistes, poetes i músics
van treballar nit i dia pel seu compte per salvar el patrimoni cultural del país
transportant un gran nombre d’obres d’art al Museu Nacional d’Art de Catalunya, a
Barcelona, durant els quinze dies posteriors al començament de la guerra, perquè
quedessin en lloc segur. Zervos també relata que es va sospitar que dos dels
voluntaris eren lladres i els van afusellar durant el transport de les obres.xi
Aquesta visita de Roland Penrose va refermar-lo en el seu compromís amb Picasso i
amb la tragèdia que va tenir lloc arran de la Guerra Civil espanyola. Va ser la seva
època de més militància política, i va ajudar a donar a conèixer la situació a Espanya
per mitjà de pamflets com ara la «Declaration on Spain» que el moviment surrealista
va posar en circulació a Anglaterra al novembre del 1936, o de l’«Artists’ International
Congress and Exhibition» que va organitzar també el grup surrealista a l’abril del 1937.
Va participar en l’organització de col·lectes per la causa republicana a Espanya; l’acte
Spain & Culture que es va celebrar al Royal Albert Hall el 24 de juny del 1937 va ser
concretament per obtenir ajuda en favor dels infants refugiats bascos. A la coberta del
díptic hi ha un dibuix de Picasso dedicat a les mares i als infants d’Espanya, i a dintre
una citació de Goethe: «La Ciència i l’Art pertanyen a tothom, i les barreres de la
nacionalitat desapareixen davant seu.»xii
París: Lee Miller, Picasso i Roland Penrose

Lee Miller va ser el pont ideal entre Picasso i Penrose, i tots tres han quedat
indeleblement units en el temps. El dia 21 de juny del 1937 va ser el més important per
molts motius. Per una banda, va ser el dia que Penrose i Miller es van conèixer.
Penrose havia anat amb Max Ernst a una festa de disfresses que es feia a casa de la
família Rochas, i va ser allà on a primer cop d’ull va quedar captivat per Lee Miller.
També va ser el dia que Penrose va veure per primera vegada el Guernica acabat.
Penrose i Henry Miller hi havien estat un mes enrere per veure com anava l’obra i hi
havien trobat molts altres artistes, com ara Max Ernst, Paul Éluard, André Breton i
Giacometti, que dinaven amb Picasso. El colossal Guernica, amb les seves
dimensions monumentals, cobrava més força encara amb la preocupació creixent de
Picasso per la Guerra Civil espanyola, que li feia abocar a la tela tota la còlera,
l’angoixa i la ràbia que sentia contra la força bruta del feixisme.
Quatre dies més tard, Penrose tornava a ser a Londres, des d’on va escriure la seva
primera carta d’amor a Lee Miller per convidar-la a passar el mes de juliol amb ell i els
seus altres convidats a la casa que el seu germà tenia a Cornualla. D’allà, el grup va
anar cap al sud de França, i tots es van tornar a reunir a l’Hotel Vaste Horizon de
Mougins. Entre el grup d’amics que va estar amb Picasso i amb Dora Maar aquell
agost hi havia els seus amics surrealistes Nusch i Paul Éluard, Man Ray i Ady Fidelin.
Una de les fotografies més destacades dels surrealistes descansant a Ile de Sainte
Marguerite, titulada Pícnic, Mougins, la va fer Lee Miller aquell estiu memorable que
van passar tots junts, igual que les menys conegudes en què Roland Penrose aguanta
la màquina de retratar. S’hi van estar quasi tot un mes, des del 19 d’agost fins al 17 de
setembre, i durant aquest temps es van dedicar a fer gresca a les aigües de la Costa
Blava, i a gaudir de bons àpats amb bons vins i d’amistosos canvis de parella mentre
es dedicaven a treballar i a esbargir-se a parts iguals.xiii
Va ser a Mougins on Picasso va pintar sis retrats de Miller com a arlesiana [p. 158167], reproduint amb la seva aguda mirada el somriure esdentegat de Miller i el to
lleugerament verdós dels cabells rossos, uns trets distintius que apareixen a cada un
dels quadres. Cada un mostra la mateixa simetria de faccions, un ull horitzontal i un de
vertical, una orella amb forma de vuit o potser de símbol d’infinit, un ample somriure, i
una composició triangular per al cos amb uns pits grossos i turgents ben visibles. Miller
està en la postura en què sempre li agradava que la fotografiessin, de perfil, amb els
braços oberts a quatre dels retrats, cosa que dóna una sensació d’expansió i
dinamisme als quadres, que, com a grup, constitueixen una dansa magistral de
geometria i color. A més a més dels sis retrats de Miller que Picasso va pintar aquell
estiu, també va fer retrats d’altres membres del grup vestits d’arlesiana; Nusch, amb
els cabells negres i arrissats, és fàcil de reconèixer. Ja no ho són tant el retrat de
sexualitat ambigua de Paul Éluard donant mamar a un gat [p. 159] i el que es
considera que és de Roland Penrose, amb els seus característics cabells negres
pentinats enrere i amb pits de dona [p. 161].
Penrose relata la visita que va fer a l’estudi de Picasso el dia que va comprar un dels
retrats de Miller vestida d’arlesiana per regalar-l’hi: «A la tarda vaig trobar per fi
Picasso i vaig anar amb ell i amb Dora al seu estudi. Tots els quadres de Mougins
estaven disposats al voltant de les parets excepte uns quants entre els quals hi havia
el meu “retrat”, que ha acabat viatjant als Estats Units abans que jo. Tal com
m’esperava, el que li havia dit a Mougins havia fet el seu efecte i no vaig tenir cap

problema per comprar el teu “retrat”, que em vaig emportar exultant. Com que no he
tingut temps d’emmarcar-lo ni d’enviar-lo, el tinc aquí, i així puc gaudir dels seus
encisos mentre busco per Londres un marc que s’hi adigui. Aleshores agafarà el barco
per trobar-te amor inspirador de tantes obres mestres.»xiv
Egipte i Anglaterra
Penrose i Miller es van acomiadar a primers d’octubre; ella va tornar al Caire per
reprendre la seva vida en companyia del seu marit, i Penrose va tornar a Hampstead.
Les cartes de Penrose reflecteixen la seva preocupació persistent per la guerra a
Espanya, tal com esmenta explícitament, fins a l’extrem que al darrere de cada carta
d’amor a Miller hi ha un segell commemoratiu en català de suport a la causa
republicana. Al novembre, Penrose li fa una descripció del que hi passava: «Em
demanes per Espanya; aquesta pobra gent pateix més cada dia que passa. No és
només el fet que els militars i els diplomàtics siguin cecs i covards; el govern tampoc fa
res efectiu per aturar la intervenció italiana ni per rescatar els refugiats del nord
d’Espanya, on, segons notícies fidedignes, estan fent una carnisseria: homes, dones,
infants, capellans i tothom qui no estigui d’acord amb Franco. Un avió rebel ha
enfonsat un altre barco britànic davant de Barcelona; transportava gra i llet i tenia a
bord dos membres del Comitè de No-intervenció. La cosa està més negra que mai, i,
ara que totes les tropes italianes i rebels estan en disposició de marxar sobre Madrid,
els diaris comencen a parlar amb optimisme d’una victòria completa dels italians de
Franco […]. Tothom parla de la possibilitat de guerra i de pànic borsari, però no es
percep un clima de guerra i segurament encara queda lluny.»xv
La correspondència va continuar, igual que la guerra a Espanya, i la següent notícia
que Penrose en va donar va ser la següent: «Les notícies que arriben d’Espanya són
pitjors cada vegada. Els llocs que vaig visitar a la tardor estan tots destrossats.
Recordo especialment Lérida [Lleida], on va tractar-nos a cos de rei el vell coronel que
ara l’està defensant amb tanta valentia. Tot i així em resisteixo a creure que tot s’hagi
acabat, perquè aquesta gent és molt soferta.»xvi
Penrose va descriure l’èxit que el Guernica tenia a Londres en una carta a Miller:
«Després tinc l’exposició de Picasso que he organitzat a Whitechapel […]. Vaig haver
de fer un discurs a la inauguració després d’Attlee i d’uns quants membres de les
Brigades Internacionals; com et pots imaginar, jo estava una mica fora de lloc, però la
cosa ha tingut un èxit extraordinari i estan recaptant més diners per aliments per a
Espanya que els que vam aconseguir al West End.»xvii Realment va ser un èxit, tant
pel que fa a nombre de visitants com als diners que es van recaptar: només durant la
primera setmana, van visitar l’exposició més de 15.000 persones i es van recaptar
dues-centes cinquanta lliures.xviii
Picasso vist per Roland Penrose
Penrose, amb la seva diplomàcia innata i el seu tarannà cordial, havia forjat una forta i
duradora amistat amb Picasso que li va permetre accedir a les cases, els estudis i la
vida privada de l’artista. Després de la guerra, Penrose es va trobar amb el dilema de
continuar la seva activitat com a artista o dedicar-se a donar a conèixer al món les
pintures de Picasso i d’altres artistes. Va triar la segona opció, i, a banda d’organitzar

exposicions d’art de primera magnitud, va perseverar en el seu somni de crear a la
Gran Bretanya un museu dedicat a l’art modern. Aquest esforç va culminar en la
fundació de l’Institute of Contemporary Art de Londres (ICA) al 1947, que Penrose va
contribuir a finançar venent-se part de la seva col·lecció particular d’art. Al 1955,
Penrose va començar a escriure la seva biografia sobre Picasso, que es va publicar
tres anys més tard amb el títol Picasso: His Life and Work. Com va explicar anys més
tard en una entrevista: «Just després de la guerra vaig tornar [a París] i la nostra
amistat va tornar a agafar embranzida, però no crec que hagués arribat mai a un grau
tan alt d’intimitat si Gollancz no m’hagués demanat, amb gran sorpresa per part meva,
que escrivís una biografia exhaustiva de Picasso […] la primera cosa que vaig pensar
va ser: “Aniràs a veure Picasso per demanar-li què en pensa”. I ho vaig fer. Vaig
trobar-lo a l’aigua, a la platja de Collioure, i vaig anar nedant fins on era. Li vaig dir:
“¿Què en penses, que a algú com jo, que no ha escrit mai un llibre fins ara i amb prou
feines sap redactar, li demanin si vol escriure un llibre sobre tu? ¿Creus que me’n
sortiria?” Picasso va dir: “Sí, ves; han escrit centenars de llibres, sobre mi, i hi han
posat el que pensaven. Fes tu el mateix, i posa-hi el que tu penses.” I vaig dedicar-me
a freqüentar-lo; diria que pròpiament no el vaig entrevistar mai. Un dia hi vaig anar a
dinar, i dinaven només la Jacqueline i ell, i em van rebre molt bé com sempre. La
Jacqueline em va dir: “Aprofiti; estem dinant tots tres sols; demana tot el que et
sembli.” Jo vaig dir: “La veritat és que em resulta molt difícil demanar les coses
d’aquesta manera; podria fer alguna pregunta impertinent.” Aleshores Picasso va dir:
“Si em fas alguna pregunta impertinent, jo et donaré una resposta impertinent.”»xix
Penrose es refiava del bon ull de Miller i del seu do de gents i respectava la seva
intel·ligència i el seu instint, i la va considerar un element essencial en la seva nova
faceta de biògraf de Picasso. Quan estava animada, era divertida i simpàtica i
convertia en espontànies situacions que altrament haurien sigut forçades. Miller encara
patia els efectes de la guerra, i la seva síndrome d’estrès postraumàtic li causava
sovint angoixa i abatiment. El fet de retrobar-se amb Picasso i amb el que
representava —l’època més feliç d’abans de la guerra— era per a ella un antídot ideal.
Penrose no es va limitar a fer les preguntes pertinents per a la biografia de Picasso,
sinó que va escriure un total de divuit llibres sobre Picasso comptant-ne les diferents
edicions, inclòs Scrap Book, l’autobiografia de Penrose, que està farcida de
referències a la seva relació amb l’artista.xx També hi ha moltes presentacions de
catàlegs i entrevistes a la ràdio i a la premsa. Les obsessions i els temes recurrents
que el fascinaven sobre l’obra de Picasso no el van abandonar mai, i va continuar
treballant-hi. Durant aquests anys intel·lectualment fèrtils, Penrose també va escriure
llibres sobre Joan Miró i Antoni Tàpies, monografies sobre l’escultura de postguerra i
textos de catàlegs sobre Max Ernst, Francis Bacon i altres artistes. La seva amistat
sincera amb els artistes que admirava, en qui creia i amb qui es relacionava, i el suport
que els donava, l’havien portat a començar una col·lecció d’art que «es feia sola» i que
va esdevenir el nucli de les col·leccions d’art de començament del segle XX de la Tate
Gallery i de l’Scottish National Gallery of Modern Art, amb obres de Braque, Picasso,
Ernst, De Chirico, Man Ray, Tanguy, Magritte i Giacometti. Com a reconeixença a la
seva important contribució a les arts, va rebre el títol de Sir al 1966, cosa que el va
convertir, com ell mateix va dir irònicament, en un «Sir Realista». L’ICA també va

continuar evolucionant i canviant, igual que la relació que Penrose hi tenia, i al 1968 es
va traslladar en un espai més gran de Londres.
Barcelona
Penrose va continuar la seva relació íntima amb Barcelona al llarg dels anys. Va ser
membre fundador del patronat de la Fundació Joan Miró, i es va relacionar molt tant
amb Miró com amb el marxant Joan Prats i el fotògraf Joaquim Gomis. L’amistat que
va tenir amb Gomis va ser transcendental; formaven part d’un grup on, a banda de
Miró i Prats, hi havia els artistes Antoni Tàpies i Joan Brossa i l’arquitecte Josep Lluís
Sert. Alexandre Cirici va descriure el projecte més important que van tenir tots ells en
comú, que va ser la Fundació Joan Miró, i el seu equilibrat patronat, compost per
«quatre antics amics que havien viscut la gran aventura de la seva obra de joventut
(dos catalans, el Sert del GATCPAC, el Gomis de l’ADLAN, i dos estrangers: Penrose,
el vell col·leccionista i promotor de l’Institut d’Art Contemporani de Londres, i Sweeney,
que havia estat president de l’AICA i director dels museus Guggenheim i de
Houston.»xxi
En un homenatge a Prats publicat per la Fundació Joan Miró al 1975 en un gran
volum, Penrose va col·laborar-hi amb un text on relatava la seva amistat, que s’havia
prolongat durant més de trenta anys a desgrat de les guerres i les grans distàncies que
sovint els havien separat. La força d’aquest vincle ha persistit fins anys després de la
mort de Prats. La Polígrafa, l’editorial associada a la galeria Joan Prats, va publicar,
seguint un ordre poc habitual, l’autobiografia de Penrose traduïda al castellà abans
que se’n publiqués la versió original anglesa a Thames & Hudson.
Un any abans de la mort de Penrose, com a homenatge a la seva persona es va
publicar una carpeta de gravats titulada Portfolio Homenatge a Penrose amb obres de
sis artistes, inclosa la que segurament va ser l’última litografia que Penrose va fer, al
1983. A cada gravat de la carpeta s’hi va posar el títol «Homenatge a Penrose». Eren
un aiguafort d’Eduardo Chillida, un altre d’Stanley William Hayter i litografies de
Dorothea Tanning, Antoni Tàpies, Zao Wou-Ki i Penrose. La seva obra conté les
paraules «Més llum!». Va ser l’última exclamació de Goethe moribund, una frase que
Penrose havia fet servir temps enrere per descriure Picasso. Ara que havia de reunirs’hi, incorporava l’artista a la seva vida i la seva obra per última vegada.
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