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ns trobem davant d’un llibre, molt ben editat,
centrat a radiografiar la primera estada de Pi-
casso a Horta de Sant Joan, de l’estiu del 1898

a les primeries del 1990. La publicació inclou diversos
articles acompanyats de moltes imatges, tant de
l’obra de Picasso realitzada durant la primera estada a
Horta, com també d’algunes fotografies antigues i ac-
tuals que ens situen a Horta i els Ports. Dels textos
se’n reprodueixen versions en castellà i anglès.

Elias Gaston Membrado, a Primera estada a Horta,
1898-1899, descriu detingudament els motius i el
transcurs del temps que Picasso va passar a Horta, a
partir, sobretot, del manuscrit mecanografiat del seu
amic Manuel Pallarés, a la casa del qual va fer estada,
convidat per recuperar-se en la convalescència de
l’escarlatina que havia patit. “Amb els caldos de galli-
na de ma mare segur que et refaràs”, li havia dit el seu
amic. Gascon incideix a remarcar les sensacions i les
emocions viscudes per Picasso que mai més oblida-
ria. Així, en la correspondència adreçada a Apollinaire
s’hi pot llegir: “Les meves
emocions més pures les
he experimentat en un
gran bosc d’Espanya on,
als setze anys, em vaig re-
tirar per pintar”, que cal
sumar a la coneguda frase
de Picasso: “Tot el que sé
ho he après a Horta.”

Eduard Vallès, a Horta a
l’obra de Picasso: les col-
leccions del Museu Picas-
so de Barcelona, descriu,
relaciona i qualifica l’obra
conservada al Museu Pi-
casso de Barcelona, olis i
dibuixos realitzats pel pin-
tor malagueny durant la
primera estada, que tro-
barem excel·lentment re-
produïda a l’apèndix Horta al Museu Picasso o entre el
text de l’obra.  

Per la seva part, Joaquim Ferràs Prats, a El ganivet
de Picasso, hi aboca l’anècdota de la conservació per
Picasso –com a objecte valuós– d’un ganivet proce-
dent d’aquella estada. Aquesta petita història serveix
a l’autor per expressar el sentiment de Picasso envers
Horta i també per mostrar la violència latent en aquell
temps a Horta i més en general a les Terres de l’Ebre.
Palau i Fabre contava que, al cap de 70 anys de la se-
va primera estada a Horta, Picasso encara conserva-
va el ganivet, que utilitzava tant per menjar com per
tallar branques.

Aventura a la cova de Morago
Finalment, Salvador Carbó, a L’home i els Ports: la vall
dels Estrets, emmarca l’espai que va conèixer Picas-
so, sobretot l’entorn de la cova de Morago, on amb el
seu amic Manuel Pallarès van passar uns dies tot sols,
fins que les inclemències del temps van fer finir l’aven-
tura. Salvador Carbó detalla el recorregut que feren
per arribar a la cova; ens descriu els masos de l’en-
torn, els seus orígens, les seves característiques, i ens
detalla les persones que hi vivien l’any 1898. D’alguna
manera en dibuixa l’ambient humà i paisatgístic del
temps i el lloc.

Aquest llibre és un producte més de l’excel·lent tas-
ca –sovint sorprenent– realitzada pel Centre Picasso
d’Horta de Sant Joan al llarg de molts anys i de les es-
tretes relacions travades amb el Museu Picasso de
Barcelona. ❋
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crea, de seguida, una empatia forta
amb el lector (cosa que passava
també amb aquella deliciosa novel-
leta d’Alberto Vigevani, Un estiu al
llac, superior a la de Mestres, certa-
ment). Els colors lluminosos, crida-
ners i llampants, conviuen amb els

foscos, amb l’“aspre color rovell”,
els que representen la presa de
consciència del dolor, que els nens
comencen a advertir. Mestres crea
interessants jocs estilístics amb el
relat: aquí interromp amb brusque-
dat una frase, seguint la interrupció

d’un pensament del protagonista;
allà repeteix dues o tres vegades un
mateix sintagma, en funció de la in-
sistència d’un desig.

La història és senzilla, però fonda.
La consciència del protagonista és al
centre del relat: “L’Albert no perdrà
mai la capacitat de meravellar-se pel
món perquè des del principi ha
comprès, fos quan fos aquest princi-
pi, que no hi ha separació, que el
món i ell són tot u.” Hi ha, però, un
moment d’una gran tensió en què el
nen se sentirà, de cop, expulsat del
paradís. Si “l’amor és el moll de l’os
de tota transgressió”, a partir
d’aquest moment climàtic (i tràgic)
esdevindrà consciència de culpa.
Uns dies de forta tempesta ho han
capgirat tot. “Cadaqués, cada volta
que et miro, que amarga que és la
meva sort”, podrien cantar els pro-
tagonistes imitant Pau Riba. ❋
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