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Carles Casagemas, Pablo Pi-
casso i Ramon Pichot. Tres pin-
tors i una dona, Germaine Gar-
gallo tambéconegudacomaMa-
dame Florentin i Laure Pichot.
“Els tres la van retratar, la van
pintar i dibuixar; la van desit-
jar...sí, en certa manera, era una
musa per a ells però no només
això sinó que va ser capaç d’acti-
var l’imaginari creatiu i eròtic de
tots tres”. Ho diu CristinaMasa-
nésarrande lapublicaciódeGer-
maineGargallo.Cos,pinturaier-
ror (Llibres del Segle), la biogra-
fiad’unadonadequi res se sabia,
que “vivia des del cos i que es
construí en funció de l’altre”.
ElviatgequeplantejaMasanés

ens evoca un món irrepetible, ja
desaparegut, elParísdefinalsdel
segle XIX i principis del XX que
es va començar a fondre amb la
primera guerra mundial. Allí, al
Turó deMontmartre, els artistes
vivienfregantels límits,algunsde
forma terriblement miserable.
Per contraposició, “tot eradesco-
briment”. Germaine Gargallo hi
va nèixer, al Turó, i és aquí on co-
neix als artistes que vénen del
sud.És, juntambMimi,Blanche,
Paulette i Odette, una “fille de la
nuit”, una dona que fa girar als
homes, “demiradadegata i llavis
gruixuts i pell blanca i dits llargs
(...)decinturaanorèxicadinsuna
jaqueta entallada (...) amb un
pentinat recollit en tres volums”.
Germaine, “que se’nvaal llit amb
homes i dones amb la seva pell
tan blanca”, es regeix pels codis
de la seducció, és “un esperit lliu-
re que no vol renunciar a la lli-
bertatquees téquannoes té res”.

Tres dones diferents
Per ella, un Carles Casagemas
–íntim amic de Picasso– de no-
més 21 anys i atrapat pel mal ro-
màntic, se suïcida disparant-se
untretal cap.Casagemas,quete-
nia molts problemes amb l’alco-
hol, la morfina i certes disfun-
cions sexuals, havia retratatGer-
maine “com la dama dels seus
pensaments”. La mort de l’amic
aproxima Germaine a Picasso.
Els dos mantenen una història,
potser frugal, però que els ajuda
a esborrar “la mirada del mort”.
També aquest geni de la pintura
la retrata, ara, però, com una

dona totalment diferent. Però
Germaine l’abandona per casar-
se amb Ramon Pichot, l’artista
que va saber unir generacions.
Amb ell va viure fins a la seva
mort el 1925, una mort que Ma-
sanés evocaenunpassatged’una
tristabellesaquehapogutrecrear
gràcies a un epistolari familiar.
Durant la recerca, Cristina

Masanés va tenir la gran sort de
trobar un tresor al Museu de Pi-
casso a París: catorze cartes in-
èditesqueGermaine, jagran,sola
i en la misèria, li adreça a un Pi-
casso tocat per la fortuna. “Totes
tenen el mateix to elegíac i nos-
tàlgic”, comenta Masanés. Grà-
cies a elles sabem que, després
d’aquell retrobament, seseguiran
veient i que ell l’ajudarà econò-
micament regalant-li dibuixos
perquè ella els vengués. El vincle
s’allarga quasi deu anys fins que
Germainemort,desífilis, el 1948.
Tenia 68 anys. Ella fou l’única

dona que va estar amb Picasso
–vantenirunarelació frugal–que
mai va parlar d’ell –per aquest
motiu,a l’intensepílegd’EvaVàz-

quez que inclou el llibre ella ano-
mena aGermaine “la dona sense
veu”– i que no va tenir por de re-
trobar-lodenou. “Ambellahaex-

piat una culpa, amb ella ha sutu-
ratmort i sexe”, afirmaMasanés,
remetent-seal suïcidideCasage-
mas.

Germaine Gargallo, lamusa, la dona
De la vida de Germaine Gargallo, qui fou la dona de Ramon Pichot, no es coneixia res. La seva existència s’havia fos tot i ser la dona que
retrataren tres grans artistes del segle XX: Carles Casagemas, Picasso i Ramon Pichot. CristinaMasanés ha escrit la seva biografia i ha
descobert comGermaine, qui fou titllada de nimfòmana, utilitzà el seu cos com a una eina per activar els somnis, per arribar a la veritat.

Ella va activar l’imaginari creatiu i eròtic de Casagemas, Picasso i Ramon Pichot

Amb Germaine Gargallo.
Cos, pintura i error, Cristina
Masanés no ha escrit un assaig
a l’ús sinó que ha elaborat un
text literari, evocador idemira-
da profunda, de ritme quasi ci-
nematogràfic i molt visual. Ha
renunciat a les convencions del
gènere –no hi ha ni una nota a
peudepàgina–ihaexigitunvot
de confiança. “No hi ha cap
dada inventada, ho he docu-
mentat totalmàxim”,assegura.
El lectormés escrupolós dispo-
sad’unllistatadjuntde les fonts
documentals –moltes i diver-
ses– i dels testimonis consul-

tats. “Quant’alliberes,el textaga-
faunanova intensitat.Noentenc
l’assaig sense aquesta intenció
narrativa”, diu l’autora.

Masanés feia temps que con-
viviaambGermaineGargallo.En
va conèixer l’existència gràcies a
l’editor, JaumeVallcorba, i apar-
tird’aquívaanarestirantel fil. La
història va seduir-la però estava
en ple procés de gestació de Lí-
dia de Cadaqués. Crònica d’un
deliri (2001). Tempsmés tard va
reprendre el projecte i gràcies a
una ajuda de la Generalitat del
2005,vapoder fer larecercaamb
comoditat. Un dels moments
més emocionants va ser trobar
les tombesdeGermaine iRamon
Pichot, ocultes pel temps en un
petit cementiri deMontmartre.

“No entenc l’assaig sense una intenció narrativa”

L’AUTORA DEL LLIBRE. Llicenciada
en filosofia, Cristina Masanés treballa
com a documentalista i periodista
freelance des de l’Alt Empordà.
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Fotografia de la família Pichot a Cadaqués el 1904 (arxiu particular). Ramon Pichot i Germaine Gargallo (1880-1948) apareixen drets, segon i tercer
d’esquerra a dreta. A La vie pintada el 1903 per Picasso es veu al pintor amb Germaine. El quadre tanca la seva etapa blava. Germaine Gargallo, cap al
1900, en una imatge on mira obertament i es mostra seductora i coqueta (Fundació Palau). Germaine, ja Laure Pichot, pintada pel seu home, Ramon Pichot,
amb qui va conviure fins la seva mort. Ella el va sobreviure 25 anys. Germaine de nit, un retrat fet per Carles Casagemas amb la signatura de Picasso.5
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De la foscor a la llum De Madame Florentin, a Germaine Gargallo fins arribar a Laure Pichot
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