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A la venda el 17.09.2018

A l’obra de Pablo Picasso van influir de manera 
determinant els paisatges de les ciutats en les 
quals va viure durant la seva infància i joventut 
(Màlaga, La Corunya, Madrid i Barcelona). Tam-
bé hi van influir els dos pobles de Catalunya en 
els quals va estar poc temps, però en moments 
importants de la seva vida (Horta de Sant Joan i 
Gósol). Cecilia Orueta ha dedicat diversos anys de 
treball a rastrejar la petjada d’aquests paisatges en 
la iconografia de Picasso, en el seu caràcter i, fins 
i tot, en la pinzellada de la seva obra pictòrica. La 
fotògrafa no està sola en aquest projecte: Rafael 
Inglada presenta els primers anys a la seva Màlaga 
natal, Manuel Rivas els de la seva etapa a La Co-
runya, Julio Llamazares escriu el capítol dedicat 
a Madrid, Eduard Vallès el de l’època d’Horta de 
Sant Joan, Eduardo Mendoza parla de la seva vida 
a Barcelona i Jèssica Jaques de la seva estada a 
Gósol. Sis llocs que marcarien la vida i l’obra del 
pintor espanyol més universal.

Cecilia Orueta
Diplomada en Restauració de pintura, entre els anys 
1983 i 2004 realitza nombrosos encàrrecs per entitats 
privades i públiques d’Espanya, França i Alemanya, fet 
que li permet aprofundir en les tècniques pictòriques 
de mestres com Goya, Zurbarán o els grans pintors 
flamencs i espanyols. Això influiria després en la seva 
manera de fotografiar. A poc a poc, la fotografia pas-
sa de ser una activitat professional a convertir-se en 
una passió i la seva principal dedicació. Li interessa la 
fotografia com a construcció narrativa que té a veure 
amb el pas del temps i amb la recerca de les petges de 
les persones. 
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