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Uma colecionadora de Paris descobriu uma tela sem assinatura e queria  
a certi!cação de que era de Picasso. Por sete anos a pintora Eugenia Tusquets  
buscou das evidências da autoria. E escreveu um livro, sucesso na Espanha 
POR_JOSÉ GERALDO OLIVEIRA  FOTOS_JEFFERSON DIAS

Na década de 70 trabalhou com roteirista na 
TVE, emissora estatal espanhola de televisão, até 
que num impulso e busca intelectual partiu para 
o México, com o marido Josep Català e as !lhas. 

A aventureira conta que o México provocou 
grandes mudanças em sua estética e foi onde 
“viu seu trabalho amadurecer”. Antes de voltar a 
Barcelona na década de 90, passou pelos Estados 
Unidos, trabalhando como crítica de arte para 
algumas revistas culturais em San Francisco. 

Desde então, Eugenia Tusquets expôs em 
diversos salões e galerias da Europa e Améri-
ca. Sua pintura foi distinguida com vários 
prêmios, principalmente do 1o prêmio de 
pintura na Bay Artes 82 (com júri presidi-
do por George Neubert, que foi diretor do 
Oakland Museum e na época estava à frente 
do San Francisco Museum of Modern Art), 
levou ainda menção honrosa no concurso de 
Hayward Forum para as Artes e o 2o prêmio 
de pintura Marin County, todos na Califórnia.

Mas a guinada veio depois. Na primeira 
incursão ao mundo da literatura, Eugenia revela 
a história do quadro perdido Don Tancredo. O 
livro El cuadro perdido de Picasso (Funambu-
lista, 2007) resgata a gestação desta obra com 
que Pablo Picasso queria homenagear o amigo 
íntimo Carles Casagemas, que se suicidou aos 
20 anos. “O pintor queria render um tributo ao 
amigo, sem fazer alusão à sua morte, na primeira 
exposição que teve em Paris na Galeria Vollard.” 
O romance de Eugenia revela seu trabalho de 
investigação para certi!car a autenticidade da 
tela e oferece uma visão do complexo merca-
do internacional de arte, levando-nos em uma 
viagem emocionante através do tempo para 

a boêmia da Paris do início do século XX. 
O segundo livro, La seducción del gin tonic 

(Suma de Letras, 2011), mostra Eugenia 
Tusquets já escritora consolidada e traçando 
retratos das várias faces de mulheres que viajam 
pelo mundo em buscam de a!rmação. Eugenia 
esteve no Brasil acompanhando o marido, o 
pesquisador Josep Maria Catalá Domènech, 
e recebeu a reportagem da Diálogos&Debates 
num intervalo de sua passagem por São Paul. 

Como foi passar de pintora a escritora? Eugenia 
Tusquets Nasci em Barcelona em uma família 
de médicos, advogados e artistas frustrados, que 
apesar de serem excelentes desenhistas nunca se 
dedicaram às artes plásticas. Aos 20 anos comecei 
a pintar e toda a família !cou emocionada, era 
como se eu fosse a esperança de suas ilusões 
frustradas [risos]. Sonhava em ser bailarina de 
"amenco, o que seria um escândalo numa família 
tão conservadora. A pintura não causou escânda-
lo. A minha primeira exposição aconteceu aos 29 
anos. Minha infância remete muito a minha mãe, 
uma das pintoras da família que nunca pode se 
tornar pro!ssional. De alguma forma acredito que 
a minha vocação partiu dela. É uma visão longín-
qua, mas lembro-me dela pintando em um peque-
no atelier com a pouca luz que tínhamos em casa. 

Como foi esse chamado para as artes? No 
fundo procuro desmisti!car a !gura do artista. 
Penso que todos nascemos artistas e podemos ser 
qualquer coisa. O artista é alguém que necessita 
expressar-se através de qualquer uma ou de todas 
as artes, e ele é um re"exo de seu entorno. Veja, a 
meu redor havia pintores muitos frustrados [risos]. 

A arte
NO LIMIAR NA TECNOLOGIA

Eugenia Tusquets Trias de Bes nasceu em Barcelona 
numa família de médicos, advogados e artistas frustra-
dos. Sonhava ser bailarina de flamenco mas se tornou 
pintora e por mais de trinta anos as artes plásticas 
foram a principal atividade, até seu lado inquieto a"orar 
levando-a a enveredar pelos caminhos da literatura.
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Foi no México, vivendo em meio a outros 
costumes, pessoas diversas, que ganhei 
intensidade, mudei até a minha cor. Nesse país 
mágico vi meu trabalho amadurecer

A arte é exigente. Ela cobra dedica-
ção total, por isso é difícil viver de arte. 
Quando se entra nesse universo não se 
consegue mais sair, é uma droga que 
agarra e não nos deixa escapar. Pode ser 
contraditório, mas é nesse momento que 
tomamos consciência de que nascemos 
para isso. Quando entro no atelier não 
sei por quanto tempo ficarei e, mesmo 
quando não estou pintando “!sicamen-
te”, estou o tempo todo realizando isso 
mentalmente. Estou quase sempre imersa 
em pintura. É um esforço e uma energia 
enorme, que consome, pois qualquer coisa 
que vejo a meu redor, uma pessoa na rua, 
um gesto, uma cor é motivo de inspiração. 

Em 1980 a senhora expôs seus trabalhos 
no México. Na realidade realizei a minha 
primeira exposição aos 26 anos, mas no 
meu currículo altero a data, pois tenho 
vergonha dos trabalhos anteriores a essa 
fase. Não estava ainda preparada, isso só 
veio a acontecer aos 30 anos. Hoje, quando 
vejo o que pintava acho um horror. Os 
trabalhos não estavam maduros e nem eu 
estava preparada. A caminhada é longa.

O que foi fazer no México? Foi um pouco 
de aventura, fui com meu marido e as !lhas. 
Vivemos dois anos e foi onde me senti mais 
madura. Estava acostumada à Europa, 
fui surpreendida pelo país e vivendo em 
Guadalajara tive de adaptar-me a outros 
costumes, convivendo com pessoas diversas, 
e isso deu uma intensidade a meu trabalho, 
mudando a minha estética e até minha cor. 
Talvez por isso apaguei as fases anterio-
res da minha carreira [risos]. Foi nesse 
encontro com um país mágico e exube-
rante que vi meu trabalho amadurecer.

A senhora gosta da Frida Kahlo? No 
meu último livro, La Seducción del Gintonic, 
escrevi sobre a obra de Remedios Varos, 
contemporânea de Frida e integrante do 
Movimento Surrealista Mágico mexicano 
juntamente com Leonor Fini e Leonora 
Carrington. Frida Kahlo é a mais conhe-
cida e a que teve mais promoção, até 

porque sua família fez grande divulga-
ção de seus trabalhos, explorando a vida 
conturbada que viveu ao lado do marido, 
o muralista Diego Rivera. Sem dúvida, 
Frida e Diego viveram um momento 
político e cultural forte, ela foi amante 
de Trotski, sobreviveu por um milagre 
a um acidente. Tudo isso criou em seu 
entorne essa coisa do ícone, mas a obra 
é o tormento de sua vida, por isso pre!ro 
Remedios Varo e Leonora Carrington, 
que considero tecnicamente superiores.

A presença da !gura humana é forte em 
seus trabalhos,  como na série “Histórias 
Urbanas”, em que a cidade é apenas pano 
de fundo. Como foi o processo de elabo-
ração dessa série? Na realidade é parte de 
uma busca de conceitos e de novas formas 

de expressão. Gosto da experimentação. 
Queria afinar realisticamente a figura 
humana e para isso recorri à fotogra!a, na 
tentativa de buscar um realismo extremo, 
sem cair no hiperrealismo ou fotorrealismo. 
Há uma escola espanhola de realismo extre-
mo que é a de Antonio López, queria partir 
desse mestre e tentar algo novo, usando a 
fotografia, tratando-a no Photoshop, e 
trabalhando pinceladas em cima, para 
a figura se tornar tão realista, como se 
a fotografia fosse pintura e vice-versa.

Em seus quadros há uma sensação de 
profunda solidão. Solidão é um tema 
contemporâneo? O tema não me impor-
ta, é uma desculpa, mas o tratamento, o 
sentimento que se coloca em cima é que 
dá o resultado final. Essa sensação que 
lhe passou pode ser o meu inconsciente 
ou o subconsciente do artista. A solidão 
não é física, pois estou sempre rodeada 
de pessoas. Talvez seja solidão intelectu-
al, não sei bem, mas de qualquer forma 
o que me incomoda se plasma na arte. 

Como foi seu trabalho como crítica. Por 
ser muito exigente comigo não considero 
que deveria falar muito dos outros, mas 
de qualquer forma trabalhei como críti-
ca por um tempo no México, e mesmo 
antes na num programa de televisão na 
Espanha, mas não me dediquei a fundo. 
Ultimamente estou na expectativa de 
um movimento interessante que vem 
ocorrendo na arte contemporânea que 
não sei se é para o bem ou para o mal.

Poderia explanar mais sobre isso? A 
tecnologia abriu novas portas. Antes a arte 
se apoiava humildemente na fotogra!a. 
Era meio fotogra!a e meio pintura, agora 
há mil possibilidades por causa da evolu-
ção da tecnologia. Vi a exposição retros-
pectiva do Nelson Leirner [Nelson Leirner 
2011-1961=50 anos] e me surpreendi ao 
ver a quantidade de recursos estilísticos 
e imaginativos utilizados por ele em um 
tempo em que não havia toda essa tecno-
logia. Fico imaginando o que ele pode ser 
capaz de inventar agora com todos esses 
meios. Leirner é um artista assombroso. 
Nesse caminho novo, temos de ver até 
onde se pode chegar, apesar de me entris-

tecer pensar que se pode perder a pintura 
“pintura”. Mas penso ser possível a convi-
vência da pintura tradicional com as novas 
estéticas e que essa aventura não morra, 
mas abra mais caminhos. Há um forte 
impulso do realismo ou neorrealismo e 
ainda não sabemos aonde nos levará. Não 
posso falar muito, pois estou inserida nesse 
movimento. Deixa a gente fazer [risos].
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Como despertou a escritora em 
Eugenia? Durante todos esses anos não 
vivi de arte, pintava, expunha, me movia 
de um país a outro, mas ganhava a vida 
no meio editorial [risos], trabalhando 
como revisora e tradutora. Não basta ter 
uma boa ideia para escrever um livro, 
é preciso técnica. As editoras recebem 
milhares de originais que às vezes nem 
são abertos. Mas o fato de haver traba-
lhado neste universo por treze anos 
ajudou e facilitou bastante. Leram o meu 
trabalho, gostaram e publicaram [risos]. 

Como foi a elaboração de El Cuadro 
Perdido de Picasso? A história veio a mim 
como um presente dos céus e não podia 
deixar passar. Uma marchand de Paris, 
mulher com um olfato extraordinário 
descobriu uma tela e queria a sua certi-

!cação, para isso buscou um pro!ssional 
de Barcelona, que era meu representante 
naquele momento. Fui uma das pessoas 
que por sete anos trabalharam na certi-
ficação desse quadro sem assinatura e 
que supostamente era de Pablo Picasso. 
Foram recolhidas provas e mais provas, 
todas circunstanciais e nenhuma objetiva. 
Explico esse processo do ponto de vista 
de uma pintora, não de crítica de arte, 
tentando me colocar na alma de Picas-
so enquanto realizava aquela pintura. 

Como foi o processo de certi!cação? Na 
prática é preciso recolher provas concre-
tas e objetivas. Os familiares de Picasso 
não cobram para certificar, pois vivem 
su!cientemente bem com as vendas dos 
quadros [risos]. É preciso veri!car o estilo, 
o tipo de pincelada, o dinamismo, a espon-
taneidade, as cores utilizadas, sobretudo 
a existência de uma prova objetiva que 
quase sempre correspondem a um esboço 

que a família guarda. No caso especí!co 
do Don Tancredo não existia um esboço, 
pois a tela foi pintada rapidamente antes 
de sua primeira exposição francesa em 
1901 e não houve tempo para criar esboço. 
Mas como o quadro esteve na raiz do 
suicídio de Casagemas, Picasso não quis 
expor. Picasso tinha 20 anos e imagino 
que existam outros quadros perdidos sem 
possibilidade de certi!car. Nesse trabalho 
apontei algumas questões técnicas, como 
o tipo de branco usado, que correspondia 
ao tipo de óleo utilizado por ele (titânio, 
platino e zinco), além da pincelada preci-
sa. Descobri algo interessante: no quadro 
está a primeira intenção cubista de Picas-
so. O quadro não é cubista, mas há um 

primeiríssimo intento, em que a cabeça 
de um dos cavalos está de per!l e frente 
ao mesmo tempo, pela posição dos olhos. 

O fato de se inspirar em fatos reais 
envolvendo Picasso não trouxe proble-
mas com sua família? Não pedi autori-
zação à família para usar a história, pois 
ela não insulta a ninguém. É preciso deixar 
claro que não !ccionei a história do quadro. 
O único personagem real é a família 
Picasso, assim quando me referia à família 
dizia a verdade. Todo o resto é ficção. 

O quadro em homenagem a Carles 
Casagemas é extremamente simbóli-
co. O que é raro na obra de Pablo, foi o 
primeiro que ele fez, a partir daí pintou 
outros. Essa foi uma das provas. Don 
Tancredo, que simboliza Casagemas, é 
um personagem da tradição madrilena, 
conhecido como de grande valor. Nas 
corridas de touros permanecia imóvel 
no centro da arena por ter a convicção 
que o touro não investiria em um objeto 
inanimado. O quadro apresenta cinco 
cavalos brancos, uma alusão ao poema 
que Casagemas escreveu no dia do 
suicídio e às cinco pessoas presentes no 
restaurante L’Hippodrome de Paris. Esse 
quadro desapareceu em 1901, nas véspe-
ras da exposição inaugural de Picasso 
em Paris e reapareceu um século depois.

Picasso e Casagemas eram figuras 
opostas. Um egocêntrico e o outro 
retraído. Picasso era um egocêntrico 
absoluto. Um narciso com patas. Carles 
era um artista muito bom, pintou pouco, 
pois se suicidou aos 20 anos. Seus poemas 

não eram bons, pois não há bons poetas 
com 19 anos de idade. Como pintor era 
extraordinariamente maduro, acredito 
que mais que Picasso, apesar de falarem 
tanto dos quadros que ele pintou aos 15 
anos, mas vendo-os pessoalmente perce-
bemos outra coisa. Picasso é um artista 
de várias facetas, um grande, mas que às 
vezes não acertou. Casagemas era um 
louco, idealista, se drogava sem limite 
e se enamorou por Picasso. Biografi-
camente sabemos que Picasso só teve 
relações heterossexuais, mas me dá a 
impressão que também ele se enamo-
rou. É uma história forte de dois grandes 
artistas e loucos daquele momento.

Picasso foi o causador do suicídio? Foi 
uma relação artisticamente louca, mistu-
rada com a atração sexual. Por parte de 
Picasso foi uma aventura, pois viviam em 
um mundo de machos e ele não se permi-
tiria isso; mas por parte de Casagemas 
era amor o que sentia, um sentimento 
completo de amizade e admiração e não 
apenas sexual. Carles era !lho da burgue-
sia catalã e Picasso saiu de uma família 
humilde que migrara do sul da Andaluzia 
para a Catalunha em busca de vida melhor. 
Então o amigo, frágil, poeta, intelectu-
al, admirava a força artística de Pablo, e 
quando este o deixou de lado, se suicidou. 

A senhora gosta de gim tônica? [risos] 
Não. Isso é uma referência pequena 

ao segundo livro, La Seducción del Gin 
Tonic, onde das uma personagem toma 
um porre de gim e é seduzida por um 
homem por quem nunca se sentiu atraída. 

Como foi a concepção desse romance? 
Depois do primeiro livro, que a críti-
ca aceitou bem, resolvi me aventurar na 
ficção. Embora sempre recorra a fatos 
reais, como a morte do prefeito George 
Moscone e do vereador Harvey Milk 
em San Francisco, assassinados por um 
louco por serem gays. O livro mostra a 
trajetória de cinco protagonistas em que 
as histórias se cruzam e entrecruzam 
criando fronteiras e labirintos emocio-
nais para quem não busca respostas e 
sim a forma de sobrevivência. Mulheres 
diferentes, que se aventuram a viver à 
margem das convenções estabelecidas, 
viajantes e livres em busca da felicidade. 
É um livro de confidências femininas, 
experiências que revelam os con"itos da 
globalização atual – histórias parecidas 
com a minha, pois também fui mulher 
migrante com necessidade de sobreviver 
por questões emocionais ou intelectuais.

Em sua pintura é interessante obser-
var o olhar dos personagens. Nunca 
miram o espectador. Para onde olham? 
Não penso nisso no momento em que 
realizo o trabalho. O processo artísti-
co é complicado, não há um planeja-
mento o tempo inteiro, as coisas saem 
com energia, acontecem muitas voltas 
mentais, mas no momento da realiza-
ção os detalhes não estão planejados. 

E Eugenia para onde olha? Os anos 
e a experiência me fizeram mais feliz 
[risos]. As coisas vêm de modo diferen-
te, temos que aceitá-las da melhor 
forma como a vida vai se apresentado, 
sem esperar demais. Quando era jovem, 
as elucubrações voavam por aí. Quero 
seguir trabalhando de maneira intensa.

Carles era da 
burguesia catalã e 
Picasso de família 
pobre vinda do 
sul da Andaluzia 
em busca de vida 
melhor. O poeta, 
frágil, admirava sua 
força artística


