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ElMuseu Picasso aplega 200 obres de l’‘ull de París’ i repassa les dècades de relació amb el pintor malagueny

L’ull deBrassaï il·luminaParís aMàlaga
JUSTOBARRANCO
Màlaga

H
enry Miller el va de-
finir directament
com “l’ull de París” i
no va escatimar diti-

rambes: “Un ull vivent”. “Els
seus ulls presenten aquella esfe-
ricitat perfecta i límpida, aquella
voracitat exhaustiva que fan del
falcó o del tauró estremidors
sentinellesdelarealitat”.“Home
de ciutat, es limita al festival es-
pectacular quenomésuna ciutat
comParís pot oferir.Nohi ha fa-
sede lavidacosmopolitaqueha-
giescapatals seusulls”.Milleres
referia així aBrassaï, pseudònim
que va adoptar el jove fotògraf
hongarèsGyulaHalászalParísal
qual arribaria als 25 anys i del
qual janoesmouriamai.
Un París que des dels anys

trenta ajudaria a formar la imat-
geque téavui amb les seves foto-
grafies, la ciutat de la llum, la de
la nit lliure i gamberra, la de la
bohèmia, laromàntica: l’eterna.I
ara el Museu Picasso deMàlaga
revisa lasevaobrafinsal3d’abril
en una formidable mostra amb
200 obres, El París de Brassaï.
Fotos de la ciutat que estimà Pi-
casso, en què s’aborda també la
relaciódequatredècades ambel
pintormalagueny.
El París pobre i el ric. L’in-

tel·lectual i elprohibit.Botiguers
envoltats de piles de salsitxes i
senyoresambabricdepellpasse-

jantelfoxterrier.Sol-
dats fent exercicis
militars en trinxeres
als Camps Elisis amb
màscares de gas en
ple1939ielegantsba-
nyistesambuncòctel
a la mà. Un home
adormit al metro al
costat d’una artística
màquina de xocolata
Menier i una dona
dubtant si entrar al
carro de l’astròloga
Misthouka, que pro-
mettractartotamena
decasos.
La ciutat amb les

seves eternes llam-
bordes sota la pluja i
la neu i plena d’una
boira que multiplica
els llums.Encaramés
quana la imatgehiha
un dels nombrosos
ponts deParís ambel
Sena a sota. Parelles
caminantcapa la tor-
re Eiffel i parelles en
bars plens de miralls
que multipliquen els
seus perfils, de vega-
deselmalestar.
I nens feliços amb

brillantsglobusofent
inscripcions a les pa-
rets, d’aquestes que Brassaï per-
seguirà per tota la ciutat i que es
convertiran en algunes de les se-
ves millors fotos: el grafiti abans
queel gènereexistís. I cabarets, i
prostíbuls, iClaudelaGordaves-

tida amb vestit i corbata mascu-
linsal costatde la sevanòviaaLe
Monocle. I l’enigmàticaNenade
lesJoies, queva serprostitutaen
anys ja molt llunyans i plena de
perles, anells i ulls sobremaqui-

llats mira directa a la
càmeraamblesmans
creuades asseguda
enunbar.
I per descomptat,

per lesparetsdelmu-
seu desfilen tots els
creadors de París, si-
guinJeanGenet,Sar-
tre, Simone de Beau-
voir,Giacometti,Jac-
ques Prevert amb el
seugat,Matisse,Coc-
teau, Picasso i una
DoraMaarmolt sim-
bòlica, al costatd’una
gàbiaambocells. Iun
joveníssimDalí, i Ga-
la, i JoanMiróenuna
poderosa foto amb
grans politges i gan-
xos del MuseuMarí-
tim.Iperdescomptat
són les fotos surrea-
listes del mateix
Brassaï, com quan
una patata grillada es
converteix en el cap
d’un cérvol o una do-
na s’abandona al son,
imatge que Dalí farà
servir per a un colla-
gede la revistaMino-
taure...enquèBrassaï
coneixeràPicasso.
“Brassaï va ser un

dels més reconeguts fotògrafs
europeus de la primera meitat
delsegleXXiamblasevafeinava
forjar la imatge d’aquell París
etern.Qui nohi ha estatmai l’es-
pera trobar al segle XXI”, recor-

da José Lebrero, director del Pi-
casso Màlaga. I assenyala que
“eraunnenquanvaarribar aPa-
rís per primera vegada amb els
seus pares i allà va començar a
col·leccionar fotosde la ciutatde
principisdesegle”.Ambelsanys,
donaria forma ell a la seva imat-
ge.
Picassoelconeixeràel 1932en

fotografiar les seves escultures
per a Minotaure. Seria l’inici
d’una llargaamistat enquèBras-

saï ho anotava tot i que va donar
lloc el 1964 al llibre Converses
ambPicasso, enquèescomprova
la seva comunaafició pels objec-
tes trobats, els grafitis o el circ:
van veure junts el circMedrano.
UnPicassodelquales reuneixen
a la mostra 16 obres que van ser
fotografiades per Brassaï, entre
lesqualsdestacaunavistadeNo-
tre-Dame el 1945. Un documen-
taldel1960tancalamostraexpo-
sant un home, conclou Lebrero,
“quenonomésvaserun fotògraf
sinó que va viure la vida i li va
agradar ferdecadamotiunomés
unafoto:buscavalafotoambma-
júsculesdel llocquehaviavist”.c

“Brassaï va forjar amb
la seva feina la imatge
d’aquell París etern
que encara s’espera
trobar avui”

MUSEOPICASSOMÁLAGA

Au couchon Llemosí (1935), de Brassaï


