
S’ha hagut de sentir més d’un i
de dos cops que és un error no ha-
ver posat el nom de Picasso en el
títol del llibre Germaine Gargallo.
Cos, pintura i error (Llibres del Se-
gle), una mala decisió comercial,
és clar, però no volia Cristina Ma-
sanés (Manresa, 1965) que l’a-
tracció magnètica d’una de les
grans icones de la cultura del se-
gle XX enterbolís el missatge d’u-
na obra que parla «de la seducció
i la nimfomania». L’autora de Lídia
de Cadaqués: crònica d’un deliri
(Quaderns Crema) ressegueix les
petjades de la dona per qui es va
suïcidar Carles Casagemas, se’n va
anar al llit amb Picasso per fer-se
passar mútuament el dol per l’amic
perdut i es va casar inesperada-
ment amb Ramon Pichot. Un fresc
vigorós i d’escriptura elèctrica del
París efervescent dels primers
anys del segle XX, del qual emer-
geix la figura d’una supervivent del
mitificat barri de Montmartre.

Què fa única Laure Antonie
Gargallo, nascuda el 1880 i co-
neguda com a Germaine?

De midinettes com ella n’hi ha-
via d’altres, modistes i planxado-
res que volien prosperar, noies
que posaven com a models per als
pintors i se n’hi anaven al llit. Però
si podem accedir a la seva me-
mòria és perquè es va relacionar
amb Casagemas, Pichot i Picasso. 

Es va sentir atreta, doncs, per
una figura anònima amb una
particularitat que la singularitza?

Fa uns anys vaig escriure un

llibre sobre la Lídia de Cadaqués,
i passava el mateix que amb la Ger-
maine. De delirants, n’hi ha a tots
els pobles, però ella estava rela-
cionada amb Eugeni d’Ors i Sal-
vador Dalí. D’aquesta manera vaig
poder accedir a informació sobre
la seva biografia que em va per-
metre parlar sobre el fenomen
del deliri. Però si de la Lídia en te-
nia les paraules, de Gargallo, no,
perquè no va deixar res escrit.

Com ha pogut resseguir el seu
rastre, doncs?

Hi havia poca informació d’ella.
I no vaig poder parlar amb ningú
que l’hagués conegut. Per tant, la
memòria oral és inexistent. La
meva feina va consistir a cercar
pels arxius i llegir el que s’havia es-
crit sobre ella i el seu entorn, els
pintors, el París del 1900... Hi ha-
via pistes, però no un relat. Poques
dades, per això vaig amarar-me del
context i vaig poder compondre
una narració que no volia que fos
un assaig acadèmic. No hi ha no-
tes a peu de pàgina.

Sembla mentida, amb Picasso
pel mig, que costés tant de trobar
informació de Germaine.

És brutal la quantitat de pàgines
que s’han escrit sobre ell. Dels
seus quatre o cinc grans biògrafs
n’he extret el que he considerat
més interessant. De John Ric-
hardson, el rigor de les dades; de
Pierre Daix, els judicis de valor. La
família Pichot també em va per-
metre remenar en la memòria, i
Antoni Pitxot, director de la Fun-
dació Gala-Dalí, nebot del Ra-
mon Pichot que es va casar amb
Germaine Gargallo, em va explicar
el que sempre havia sentit dir a
casa, i vaig poder llegir cartes dels
anys que van viure a Montmartre.

En el llibre, aporta fragments
de cartes escrites per Germaine
a Picasso. És un material inèdit?

Trobar-les va ser un gran tresor.
Recordo que vaig contactar amb
Marilyn McCullly, una dona que va
treballar amb Richardson, i em va
comentar que al Museu Picasso de
París hi havia la correspondència
que la Germaine, que va morir el
1948, va enviar a Picasso quan ja
eren grans, catorze cartes dels
seus nou darrers anys de vida. No
sabem si l’artista li va respondre.

Als anys 40, Picasso ja no era
aquell jove desconegut que va ser
el seu amant sinó un pintor de
fama mundial. Què hi diu Ger-
maine en aquestes notes?

El to sempre és el mateix, li re-
corda els vells temps, com en van
ser, de feliços, li demana si la pot
ajudar perquè no arriba a final de
més... és un to melodramàtic d’u-
na dona malalta i desdentagada
que implora ajuda. Germaine ex-

plica que ja ha venut els dibuixos
de Picasso que en Sabartés, que va
ser amic i secretari del pintor, li va
dur per treure’n alguns diners. En
una altra carta lamenta no haver
pogut anar a un sopar, en un altra
diu que ja passarà per la porteria
del domicili de Picasso a la Rue de
Grand-Augustins per veure si li ha
deixat el sobre amb diners.

Ja no era, com es refereix en el
llibre, aquella dona per qui es gi-
raven els homes a mirar-la.

I, per això mateix, no és la veu
que jo vaig estar buscant, perquè
en aquestes cartes no parla la Ger-
maine que es construeix a partir
del cos, sinó una senyora ja gran,
i que havia perdut el marit.

Picasso, Casagemas i Pichot,
doncs, no deixen de ser actors se-
cundaris del seu interès?

Exacte, jo volia parlar de la se-

ducció i de la nimfomania des de
dins, perquè de Germaine se’n
deia que era una nimfòmana i
una devoradora d’homes. Almenys
això era el que l’imaginari masculí
projectava. I per aquest motiu,
vaig adonar-me que no era tant
preocupant no trobar la veu de
Germaine, perquè la seva veu era
el fet de seduir, les operacions
que feia amb el seu cos... Ella es
construïa en aquest joc.

Era una noia jove quan va co-
nèixer els pintors catalans. Per
tant, la seducció no era una es-
tratègia d’ascens social?

No, és clar, era la manera de so-
breviure de la noia d’un barri po-
bre que s’havia d’espavilar per so-
breviure. No era una prostituta,
sinó una midinette. Abans de Ca-
sagemas, Picasso i tota la resta,
Germaine ja coneixia Isidre Nonell,
i van ser veïns quan es va casar
amb l’escultor Vital Florentin.

Casagemas i Picasso van ser
amics íntims, però aquest va dei-
xar plantat el primer en un viat-
ge a Màlaga perquè cada cop be-
via més. Pocs dies després, el ca-
talà es va disparar un tret al cap
en un restaurant de París, i Ger-
maine, objecte del desig del finat,
i Picasso es van consolar plegats
una temporada. Per què el va
acabar abandonant?

Ens hauríem de preguntar qui
va deixar a qui, però crec que eren
massa iguals. Germaine va ser un
personatge molt del seu temps,
com el mateix Casagemas. Avui 
dia, per a aquestes noies dels sub-
urbis ja hi ha altres sortides. El ma-
teix fet de tenir models per a pin-
tar és molt d’una època concreta.
Hi havia la Germaine, però també
la Benedetta, que es va casar amb
el pintor Ricard Canals. 

«Nimfòmana» és una paraula
molt connotada avui dia. No va té-
mer fer-la servir?

Sí, però la van utilitzar per par-
lar d’ella, i m’interessava mantenir
aquest terme. A Germaine la van
pintar Casagemas, Picasso i Pichot,
i totes tres mirades són molt dife-
rents entre si. El que tenim d’ella és
la capacitat d’actuar a través de la
mirada de l’altre.
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Entrevista Cristina Masanés
Escriptora. Primer va ser Lídia de Cadaqués, una figura que li va permetre endinsar-se en el món del deliri, i, ara, Germaine
Gargallo, que es va relacionar amb diversos pintors catalans i espanyols al principi del segle XX a París, i que va fer de l’art
de la seducció la seva veu. En el seu nou llibre, la periodista i documentalista manresana, establerta a l’Empordà, explora la
biografia de la jove musa d’artistes i ofereix una panoràmica vibrant d’un moment de la història de l’art viscut a París

«Germaine
Gargallo es va
construir a
través del cos»

Toni Mata i Riu
BARCELONA

Masanés parla de la nimfomania en el perfil
biogràfic de la dona per qui Casagemas es va
suïcidar, va ser amant de Picasso i es va casar
amb Pichot, tres pintors de fortuna desigual
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«Vaig voler mirar el desig

sexual d’aquella dona des

de dins, veure com la seducció

era la seva veu»

«Germaine no va ser una

prostituta, sinó una

´midinette’ que posava per a

artistes i volia prosperar»

EL LLIBRE

GERMAINE
GARGALLO. COS,
PINTURA I ERROR

L’escriptora manresana Cristina Masanés

ARXIU PARTICULAR

Ramon Pichot i Laura «Germaine» Gargallo, a la platja

ARXIU PARTICULAR


