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TEXTOS I ESTUDIS DE CULTURA CATALANA Aquest llibre explica la història de l’apassionant relació 
de Pablo Picasso amb els editors barcelonins Gusta-
vo Gili, al llarg de dos grans apartats que narren les 
dues fases de la relació Picasso-Gili: la Primera etapa: 
un editor il·lustrat per a un artista d’avantguarda, i la 
Segona etapa: Treball i amistat. Es complementen amb  
l’Addenda. Barcelona com a teló de fons. Dos apartats 
i una addenda que expliquen la història d’una terna 
indissoluble: Picasso-Gili-Barcelona 

En la primera època, l’artista i Gustavo Gili Roig, fun-
dador de l’editorial, van mantenir un vincle merament 
professional. L’editor i bibliòfil creà una línia de biblio-
fília moderna, Las Ediciones de la Cometa, que volgué, 
infructuosament, encetar amb un llibre il·lustrat per 
Picasso. En la segona etapa, amb Gustavo Gili Esteve 
al timó de l’editorial es desenvolupà una col·laboració 
professional intensa amb Picasso fruit de la qual foren, 
entre altres, dos llibres il·lustrats excelsos: La Tauroma-
quia (1959) i El Entierro del Conde de Orgaz (1969).

Així mateix, entre Pablo i Jacqueline Picasso i Anna 
Maria Torra Amat i Gustavo Gili Esteve s’establí una 
amistat sòlida. Treball i amistat uniren els dos matrimo-
nis fins al final de les seves vides. Tot plegat fa d’aques-
ta obra un instrument únic per al coneixement tant de 
Picasso com d’una editorial important de Barcelona. C
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PRÒLEG

Picasso i els editors Gustavo Gili. Escrits des de Barcelona és una his-
tòria contada des de la documentació dels fons de l’Editorial Gustavo 
Gili. Cartes, postals, telegrames, factures, fulletons, reculls de premsa... 
són el fil conductor de la narració.

Els arxius generats per l’editorial en el decurs dels anys són copiosos 
i plurals. Nosaltres ens hem centrat en el fons Picasso-Gili. L’hem barre-
jat amb documentació del fons de «Las Ediciones de La Cometa» i del 
fons Schiffrin-Gili. Els germans Mònica, Gustau i Gabriel Gili Galfetti 
van fer donació dels arxius de l’Editorial Gustavo Gili, a excepció del 
fons Picasso-Gili, a la Biblioteca de Catalunya l’any 2013. El fons docu-
mental Picasso-Gili ha estat donat al Museu Picasso de Barcelona l’any 
2014.

La majoria de documents que tractem són cartes dirigides, sobretot, a 
Pablo Picasso, i també a Jacqueline Picasso. La resta tenen com a destina-
taris els col·laboradors dels projectes endegats per l’editorial. Són escrits 
enviats des de Barcelona als diferents indrets geogràfics dels seus destina-
taris; per tant, predominen les còpies. Els Gustau Gili tenien per costum 
guardar duplicat de la seva correspondència. 

El correu enviat a Picasso mai no tingué resposta escrita. La contesta 
venia, primer, a través d’intermediaris, i directament de paraula durant 
les seves trobades o per telèfon, després. Jacqueline també solia respon-
dre verbalment. Els col·laboradors dels projectes –impressors, paperers, 
proveïdors de planxes per als gravats, escriptors encarregats de prò-
legs...– empraren el mètode habitual dels períodes que tractem: el correu 
postal. 

Ha estat emocionant per a nosaltres llegir les epístoles –de pròpia mà 
algunes, dactilografiades les altres– de Valle-Inclán, Unamuno, Pío Ba-
roja, Joaquim Sunyer, Ramon Gómez de la Serna (el gran Ramon!),  
Rafael Alberti, Jacques Schiffrin, Alexandrieff, Henry de Montherlant, 
Georges Bloch, Madeleine Lacourière, els Crommelynck, etc., i no cal 
dir les escasses postals de Jacqueline Picasso i algun escrit de Picasso ma-
teix, o les d’Anna Maria Torra Amat i els Gustau Gili. 

Tanmateix, ens hem permès alguna llicència. Hem incorporat al relat 
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10 PRÒLEC

Baldomer Gili Roig, germà del fundador de l’editorial, Gustau Gili Roig, 
atès que fou el primer membre de la saga Gili que conegué Picasso. Tam-
bé hem inclòs Jacques Schiffrin perquè hem considerat que és un referent 
cabdal per a entendre la filosofia del fundador de l’empresa barcelonina.

Algunes cartes originals, d’entre els anys 1926 i 1964 inclosos, són als 
Arxives Picasso del Musée Picasso de París. Ens ha estat permès aca-
rar-les amb les còpies de l’editorial. S’ha complementat la recerca amb 
documents d’arxius públics i documents privats. S’ha agregat bibliogra-
fia i fons d’hemeroteca.

Amb els documents paral·lels, la bibliografia i el material d’hemerote-
ca hem teixit una xarxa referencial que complementa el fonament del 
qual partim: els fons Picasso-Gili de l’Editorial Gustavo Gili, ver motiu 
de la nostra recerca. Per tant, és un llibre volgudament documental, per 
bé que no l’hem assumit com un epistolari stricto sensu. Tot i això, les 
epístoles són la columna vertebral de la narració.

La història s’explica al llarg de dos apartats, complementats amb una 
addenda. Cada apartat inclou diversos capítols que narren les dues fases 
de la relació Picasso-Gili. D’antuvi es desenvolupa la «Primera etapa. Un 
editor il·lustrat per a un artista d’avantguarda». A continuació es tracta la 
«Segona etapa: Treball i amistat». Acabem amb l’«Addenda. Barcelona 
com a teló de fons». Dos apartats i una addenda que narren la història 
d’una terna indissoluble: Picasso-Gili-Barcelona.

Picasso, un cop més, ens embrancà, fa molt temps, en un estudi que 
no teníem previst. La primera consulta als arxius de l’Editorial Gustavo 
Gili, aleshores aixoplugats a la seu de l’editorial, al bell mig de l’Eixam-
ple, ens obrí les portes a un món inusitat per a nosaltres que ens despertà 
l’avidesa de conèixer aquella pila de papers resguardats en caixes.

Pablo Picasso és un geni indiscutible i és un artista de referència del 
segle xx. L’Editorial Gustavo Gili forma part de la història editorial  
del nostre país amb un segell inequívoc. Ultra els lligams professionals 
que uniren Picasso amb l’editorial barcelonina (i viceversa), entre Pablo 
i Jacqueline Picasso i Anna Maria Torra Amat i Gustau Gili Esteve s’es-
tablí una amistat sòlida. Treball i amistat uniren els dos matrimonis, ac-
tors principals d’una història, la història Picasso-Gili, que té el llibre com 
a autèntic protagonista.

El llibre fou la raó de la coneixença i el motiu sine qua non de la seva 
col·laboració professional. Tanmateix, també fou un gaudi compartit i un 
estímul de lectures i converses. El llibre fou el denominador comú que 
els vinculà amb els altres actors que es mogueren al seu voltant. Tot gira 
a l’entorn dels mots escrits i publicats perquè, ultra la vessant empresa- 
rial i, per tant, el negoci, Picasso i els Gili estimaven el llibre.
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PRÒLEG 11

Un factor a ressaltar dels personatges que tractem, tant dels actors 
principals com dels col·laboradors de les seves comeses, és que compar-
tien la cultura de l’esforç i el que comporta d’autoexigència, de treball 
regulat i curós, i fins i tot, en el cas de l’artista, el seu geni creador.

Cronològicament, el relat transcorre en dos períodes. El primer co-
mença a la darreria del segle xix i es clou el 1945 amb la mort de Gustau 
Gili Roig. El segon s’inicia l’any 1956 i finalitza amb la mort de Jacqueli-
ne Picasso el 1986.

La saga dels Gili editors s’origina en un moment clau del desenvolu-
pament de la indústria del llibre. Des del segle xvi, l’impuls d’aquest 
producte imprès anà creixent progressivament. En el segle xix rebé un 
embat espectacular. Des de l’inici de la impremta, Barcelona fou conside-
rada un centre editorial notable. En el Vuit-cents, la revolució industrial 
també es deixà sentir en les arts gràfiques: foneria, impressió tipogràfica, 
nous sistemes de reproducció d’imatges, avenç tècnic aplicat a l’enqua-
dernació, etc. El món del llibre assolí una dimensió nova.

En la societat, la puixança de l’alfabetització, el paper eminent dels 
públics lectors femení i infantil, els col·leccionistes i bibliòfils promotors 
d’edicions singulars i reedicions històriques provocaren la demanda de 
llibres de tota mena i el consegüent increment de la producció.

Dins aquest marc sorgí un planter de professionals de la imatge d’un 
gran calat: dibuixants, litògrafs i il·lustradors que, gràcies al fotogravat, 
van poder prescindir dels gravadors de reproducció i esdevenir autèntics 
artistes del llibre.

La potent indústria editorial del darrer terç del segle xix promogué  
la divulgació del llibre literari, històric i científic i afavorí l’edició de bi-
bliòfil. En aquest àmbit, a partir dels anys vint del Nou-cents, l’Editorial 
Gustavo Gili impulsà una línia de bibliofília moderna que esdevingué un 
referent històric en el nostre país. El vincle Picasso-Gili s’originà quan el 
fundador de l’editorial, Gustau Gili Roig, decidí, amb l’assessorament 
d’Agustí Calvet (Gaziel), impulsar una línia editorial d’alta bibliofília 
moderna que havia d’iniciar-se amb un llibre il·lustrat per Pablo Picasso.

En els anys cinquanta del segle xx, Gustau Gili Esteve recuperà la 
relació amb Picasso i materialitzà el projecte del seu progenitor. Ultra el 
treball que involucrà l’artista amb l’editorial barcelonina, s’establí un 
lligam afectiu entre ells i les seves respectives mullers, motors, sens dub-
te, de la relació.

El teló de fons del relat és Barcelona, ciutat de tradició editorial, cen-
tre neuràlgic de l’Editorial Gustavo Gili i ciutat de referència de Picasso, 
ja que hi va viure la seva joventut.

Hem intentat en tot moment cenyir la informació a les pautes històri-
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12 PRÒLEC

ques i artístiques dels períodes en els quals es desenvolupa la trama. Així, 
hem teixit una malla de referències acotada pel format en què ens mo- 
víem, atès que els continguts són copiosos i pluridisciplinaris, la qual 
cosa els fa inabastables.

Per acabar, permeteu-nos una darrera llicència i manllevar uns mots 
que expressen el nostre sentir:

Agafe a l’atzar el primer assumpte: tots em són igualment bons i no 
tinc per costum tractar-los per complet perquè no veig el tot de res. No 
ho fan tampoc aquells que ens ho prometen. De les cent parts i cares que 
cada cosa té, n’agafe una a vegades només per llepar-la, per acariciar-la, i, 
d’altres, per rosegar-la fins als ossos. Hi faig un tall, no el més ample, sinó 
el més profund que sé. I m’estime més sovint capir-les des d’angles desu-
sats. M’arriscaria a tractar a fons alguna matèria si em coneguera menys. 
Agafant un mot ací, un altre enllà, mostres extretes del seu conjunt, arran-
cades sense intenció i sense haver fet cap promesa, no estic segur d’ex-
treure’n res de bo ni de mantenir-me jo mateix sense canviar quan em 
plau; i puc lliurar-me al dubte i a la incertesa, al meu estat original, que és 
la ignorància (Montaigne, Assaigs, llibre primer, capítol l, Sobre Demò-
crit i Heràclit).

Poder donar les gràcies d’una manera pública a les persones que han 
fet possible aquest llibre és per a nosaltres un ver plaer.

D’antuvi, la nostra gratitud s’adreça a la família, sense el suport de la 
qual aquest llibre no hauria estat possible. Els germans Mònica, Gustau  
i Gabriel Gili Galfetti ens han mostrat plena predisposició, confiança i 
generositat en deixar-nos absoluta llibertat, no sols en la consulta dels 
seus arxius, sinó també en l’ús de la informació d’uns fons que els afecten 
plenament.

Al seu costat, hem gaudit de la confiança d’unes persones que han 
posat al nostre abast la seva documentació i els seus coneixements d’una 
manera pacient i altruista, i és per a nosaltres de justícia compartir-ho.

Ens plau verament agrair el suport que hem rebut de Luisa Galfetti de 
Valls.

També volem tenir uns mots per a la confiança i la generositat de Rosa 
Maria Selva Mestres.

Fem extensible la nostra gratitud a Ricard Gili i a la doctora Rosa 
Vives Piqué, i també a Josep M. Cadena.

Una menció molt especial a Anna Rodríguez Hernando, de qui valo-
rem la professionalitat i la feina ben feta.

El nostre regraciament a totes aquelles persones que, al llarg de l’ela-
boració d’aquest treball, ens han donat coratge i estímul i, des de l’estima 
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i el respecte, han estat pacientment al nostre costat al llarg d’aquests dar-
rers anys.

Per acabar, expressem el nostre reconeixement a les institucions i als 
seus professionals que ens han aplanat el camí proporcionant-nos l’accés 
a la documentació sol·licitada:

–  A Picasso Administration.
–  Al Musée national Picasso (París) i, d’una manera especial, a Violet-

te Andrés, responsable dels fons fotogràfics.
–  Al Museu Picasso de Barcelona i, amb ell, al Centre del Coneixe-

ment i Recerca i a tot el seu equip. També al Departament de Regis-
tre i a tot el seu equip i, molt especialment, a la seva responsable, 
Anna Fàbregas Sauret.

–  A la Biblioteca de Catalunya, Secció de Manuscrits, especialment a 
la seva cap, Anna Gudayol Torelló, i a Josep Casals.

–  Al Museu d’Art Jaume Morera, amb un agraïment sentit a Oriol 
Bosch Bausà.

–  A l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona i, amb ell, a la seva 
directora, Montserrat Beltran.

–  A l’Arxiu Nacional de Catalunya i, d’una manera especial, al qui en 
fou director, Josep M. Sans Travé, i, també, a Cristina Vázquez Miguel.

–  A la Biblioteca i fons documental de la Fundació Palau (Caldes 
d’Estrac) i, en particular, a Alicia Vacarizo Ferraz.

–  A la Biblioteca de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant 
Jordi i, dins seu, a la seva bibliotecària, Begoña Forteza, i a la secre-
tària, Núria Nos. 

Algunes anotacions pràctiques

Els catàlegs raonats tractats al llarg del relat els hem abreujat de la 
manera següent: 

Bl.  Bloch, Georges: Pablo Picasso, catalogue de l’œuvre gravé 
et lithographié. Kornfeld et Klipstein. Berna, 1968-1979. 4 v.

Cramer  Cramer, Patrick; Goeppert, Sebastian; Goeppert-
Frank, Herma: Pablo Picasso, catalogue raisonné des livres 
illustrés. Patrick Cramer. Ginebra, 1983.

G./B.  Baer, Brigitte: Picasso peintre-graveur. Catalogue raisonné 
de l’Œuvre Gravé et Lithographié et des Monotypes. A par-
tir dels catàlegs de Bernhard Geiser. Kornfeld. Berna, 1986-
1996. 7 v. + 1 addenda.
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Glimcher  Glimcher, Arnold; Glimcher, Marc (ed.): ‘Je suis le ca-
hier’. Los cuadernos de Picasso. Mondibérica. Madrid, 1986.

Güse-Rau  Güse, Ernst-Gerhard: Pablo Picasso. Die Lithographien. 
Gerd Hatje. Stuttgart, 1988.

Harris  Harris, Tomás, Goya engravings and lithographs. Bruno 
Cassirer. Oxford, 1964. 2 v.

M.  Mourlot, Fernand: Picasso lithographe. André Sauret. Du 
Livre. París, 1970.

Ramié  Ramié, Alain: Picasso, Catalogue de l’œuvre céramique 
édité 1947-1971. Madoura. París, 1988.

Reu  Reusse, Felix: Pablo Picasso. Lithographs. Hatje Cantz Pu-
blishers. Münster, 2000.

Spies  Spies, Werner: Picasso Sculpteur. Catàleg raonat d’escultu-
res realitzat en col·laboració amb Christine Piot. Éditions 
du Centre Pompidou. París, 2000.

Z.  Zervos, Christian: Pablo Picasso. Cahiers d’art. París, 1932-
1978. 33 v.

Abreviacions de fons i institucions

AEGG Fons dels Arxius de l’Editorial Gustavo Gili
AMCB Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
MPB Museu Picasso de Barcelona
MPP Museu Picasso de París

Nota important

S’han mantingut els textos originals tal com es varen escriure.
En el moment de publicar aquest llibre, el fons Picasso-Gili, consultat 

íntegrament i exclusivament en els Arxius de l’Editorial Gustavo Gili, ha 
passat a formar part de la Fundació Museu Picasso de Barcelona i, per 
tant, la citació Arxiu de l’Editorial Gustavo Gili i el seu l’acrònim AEGG 
ha canviat per Museu Picasso. Donació Editorial Gustavo Gili, 2014. Les 
planxes citades com a Col·lecció Editorial Gustavo Gili, Barcelona, tam-
bé passen a ser Museu Picasso. Donació Editorial Gustavo Gili, 2014 i, 
per tant, a tenir un número d’inventari del MPB.
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Pablo Picasso i els 
editors Gustavo Gili
Escrits des de 
Barcelona
CLAUSTRE RAFART
PLANAS

Claustre Rafart i Planas, solsonina, és llicen-
ciada en geografia i història (especialitat en 
història contemporània) per la Universitat 
de Barcelona. Conservadora del Museu Pi-
casso de Barcelona (des de l’1 de gener de 
2014). Assessora tècnica del Museu Picasso 
de Barcelona (1 de gener de 2008 - 2013). 
Assessora tècnica de la Direcció d’Acció 
Cultural —arts visuals— (2006-2007). Con-
servadora del Museu Tèxtil de Barcelona 
(2003-2005). Responsable de Comunicació 
i Acció Cultural del Museu Picasso (1992- 
2002). Tècnica superior en art i història de 
l’Ajuntament de Barcelona. Museu Picasso 
(des del 1992). Comissària d’exposicions. 
Investigadora especialista en avantguardes 
històriques, i en la vida i l’obra de Pablo Pi-
casso i, de manera especial, en la relació 
de Picasso amb Barcelona. És autora d’ar-
ticles de catàlegs d’exposicions i de llibres 
com: Guia del Museu Picasso de Barcelona 
(1998), Picasso i Barcelona (1999), Las Me-
ninas de Picasso (2001) i Els paisatges de la 
Barcelona de Picasso (2007). Ha publicat en 
revistes especialitzades, en premsa escrita i 
en el blog del Museu Picasso. Ha participat 
en jornades i seminaris, i ha impartit nom-
broses conferències.

TEXTOS I ESTUDIS DE CULTURA CATALANA Aquest llibre explica la història de l’apassionant relació 
de Pablo Picasso amb els editors barcelonins Gusta-
vo Gili, al llarg de dos grans apartats que narren les 
dues fases de la relació Picasso-Gili: la Primera etapa: 
un editor il·lustrat per a un artista d’avantguarda, i la 
Segona etapa: Treball i amistat. Es complementen amb  
l’Addenda. Barcelona com a teló de fons. Dos apartats 
i una addenda que expliquen la història d’una terna 
indissoluble: Picasso-Gili-Barcelona 

En la primera època, l’artista i Gustavo Gili Roig, fun-
dador de l’editorial, van mantenir un vincle merament 
professional. L’editor i bibliòfil creà una línia de biblio-
fília moderna, Las Ediciones de la Cometa, que volgué, 
infructuosament, encetar amb un llibre il·lustrat per 
Picasso. En la segona etapa, amb Gustavo Gili Esteve 
al timó de l’editorial es desenvolupà una col·laboració 
professional intensa amb Picasso fruit de la qual foren, 
entre altres, dos llibres il·lustrats excelsos: La Tauroma-
quia (1959) i El Entierro del Conde de Orgaz (1969).

Així mateix, entre Pablo i Jacqueline Picasso i Anna 
Maria Torra Amat i Gustavo Gili Esteve s’establí una 
amistat sòlida. Treball i amistat uniren els dos matrimo-
nis fins al final de les seves vides. Tot plegat fa d’aques-
ta obra un instrument únic per al coneixement tant de 
Picasso com d’una editorial important de Barcelona. C
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194.  GUILLEM MOLLA. Ramon Esquerra. Geografia 
crítica d’un esperit comparatista. 304 pp.

195.  CARLES LLUCH. Novel·la catalana i novel·la 
catòlica. Sales, Benguerel, Bonet. 312 pp.

196.  ENRIC PUJOL CASADEMONT. Tres imprescindi-
bles: F. Soldevila, J. Vicens Vives i P. Vilar. 138 pp.

197.  JOAQUIM ESPINÓS, ANTONI MESTRE, ISABEL 
MARCILLA (ed.). La biografia a examen. 344 pp.

198.  JOSEP BENET. Personatges. 288 pp.

199. Actes del Setzè Col·loqui Internacional de 
Llengua i Literatura CatalanesSalamanca, 2012. 
Volum III. 352 pp.

200. JAUME VALLCORBA I ROCOSA. Obra gramati-
cal i lin güística completa. Vol III. En premsa.

201. Actes del Setzè Col·loqui Internacional de Llen-
gua i Literatura Catalanes. Salamanca, 2012. 
Volum III. 352 pp.

202. CARLOTA CASAS BARÓ. Gabriel Ferrater i Jaime 
Gil de Biedma, poetes de la consciència. 294 pp.

203. R. C. TORRES FABRA. La política en la maleta.
Les relacions entre els partits i sindicats catalans 
a l’exili. 112 pp.

204. SANTIAGO MERCADER SAAVEDRA. Els mo-
numents de Setmana Santa de la catedral de 
Barcelona. 344 pp.

205. GEMMA GÓMEZ DURAN. Gramàtica del català 
rossellonès. 200 pp.

206. GUILLEM TARRAGÓ. L’obra de Josep de Man-
jarrés. Teoria i historiografia de l’art. 104 pp.

207. FRANCESC MORALES. Josep Pujol, àlies Bo-
quica. Les tropes auxiliars catalanes al servei de 
Napoleó. 110 pp.

208. JOAN TOMÀS MARTÍNEZ GRIMALT. El conflicte 
social en el teatre català del tombant de segle 
(1890-1909). 320 pp.

209. F. CARBÓ, C. GREGORI I R. X. ROSSELLÓ (Eds.) 
La ironia en les literatures occidentals des de l’inici 
de segle fins a 1939. 552 pp.

210. Els manuscrits, el saber i les lletres a la Corona 
d’Aragó, 1250-1500. 272 pp.

211. JOAN MARTÍ I CASTELL. Filologia, història i 
societat. 264 pp.

212. SHARON G. FELDMAN I FRANCESC FOGUET. 
Els límits del silenci. La censura del teatre català 
durant el franquisme. 272 pp.

213. MARIA DASCA. Entenebrats. Literatura catalana 
i bogeria. 504 pp.

TEXTOS I ESTUDIS
DE CULTURA CATALANA
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