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Picasso va fotografiar el cafeter d'Horta Joaquín Antonio Vives i el va pintar en un quadre titulat L'atleta

TONI ORENSANZ
Horta de Sant Joan

P icasso, l’estiu de
1909, no se separava
de la seva càmara de
fotos. Tant és així
que a Horta de Sant

Joan, on s’estava aquells mesos,
ara fa justament cent anys, es pen-
saven que Pablo Ruiz Picasso era
fotògraf. “Aquí ens han pres per
fotògrafs, gràcies a la càmera que
en Pablo utilitza egoistament i
que amb prou feines sap usar”, va
deixar escrit en una carta Fernan-
de Olivier, la companya parisen-
ca de l’artista, instal·lada
igualment aHorta, a l’hos-
tal del Trompet. Les fotos
que Picasso va fer aquell
estiu en aquest poble de
la Terra Alta s’exposen, a
partir de diumenge (28
de juny) i per primer cop
a Espanya, al Centre Pi-
casso d’Horta de Sant
Joan. A partir del 22
d’octubre, es podràn
veure al Museu Picasso
de Barcelona. Fins ara,
només se n’havien vist
algunes en el marc
d’una exposició cele-
brada a París, als anys
noranta, sobre la face-
ta fotogràfica dePicas-
so.Hi surt des de la be-
nemèrita del poble
fins a Joaquín Anto-
nio Vives, el seu amic
cafeter.
La correspondèn-

cia queFernandeOli-
vier va mantenir des
d’Horta amb in-
tel·lectuals de la ta-
lla de Gertrude
Stein i Alice Toklas
recull altres notí-
cies de Picasso i el
seu ús “egoista” de
la càmara de retra-
tar. Escriu la bella Fernande:
“Tot el poble està gaudint de po-
der-se retratar amb l’expressió
que fan en aquell moment. I així
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