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Pablo Picasso i Carles Casa-
gemas. París, 1900. Idea-
lisme i bohèmia. Opi i ab-

senta. I també ella, Germaine, fi-
lla d’un aprenent de pintor i 
d’una costurera. Model de pin-
tors, se’n va al llit amb homes i 
dones. Quan un no té res, enca-
ra disposa d’un cos. Bé, sí que té 
una cosa: és un esperit lliure. Un 
esperit que Cristina Masanés 
converteix en l’eix de l’assaig 
Germaine Gargallo. Cos, pintura 
i error (Llibres del Segle). 

Picasso: “Va ser pensant en Ca-
sagemas que vaig començar a pin-
tar en blau”. Pensant en el seu su-
ïcidi, esclar, ocorregut el febrer 
del 1901, al cafè de l’Hipodrome, 
allà on arrenca Montmartre. A la 
taula hi ha sopa calenta. Eufòric, 
exaltat, ell convida i fa de mestre 
de cerimònies. L’envolten Ger-
maine i Odette, i Manolo Hugué, 
Manuel Pallarès, Frederic Pujolà 
i Alexandre Riera, amics de nits 
etíliques i dones assequibles. Cor-
re el vi. Casagemas intenta matar 
Germaine d’un tret de pistola, pe-
rò és Pallarès qui rep: el deixa sord 
i cec d’un ull. I després es dispara 
a ell mateix, es desploma.  

Amb el drama encara recent, 
Picasso, absent aquella nit, fa el 
retrat de l’amic mort. En blau. 
Després s’uneix a Germaine i el 
1903 torna a evocar l’amic, per úl-
tim cop, a la famosa tela La vie, on 
conjura definitivament el fantas-
ma de Casagemas, per oblidar-lo. 
Quan el pinta, Germaine ja s’ha 

unit a un altre artista català, Ra-
mon Pichot. Tres pintors per a 
una dona: Casagemas, l’últim ro-
màntic; Picasso, l’artista univer-
sal i erotòman incansable, i Pi-
chot, bohemi hedonista i amic 
dels amics. 

Aquest és el nucli del llibre, un 
assaig biogràfic i artístic a tres 
bandes, amb aquesta dona enig-
màtica i poc coneguda al centre: 

ella, el quadre La vie i el record de 
Casagemas i d’una joventut inici-
àtica. I al voltant molts secunda-
ris, començant per la ciutat de Pa-
rís, seguint per un Max Jacob que 
acaba ingressant a un convent be-
nedictí, les guerres, el cubisme, 
Barcelona, el sexe. 

Com escriu Eva Vàzquez a l’epí-
leg: “De Germaine en sabem tan 
poques coses, que tot predisposa a 
inventar-la. N’hi ha que l’han con-
fosa amb una cabaretera del Mou-
lin Rouge; d’altres la suposen em-
parentada amb l’escultor Pablo 
Gargallo...” Masanés finalment 
ens la descobreix en tota la seva 
força juvenil i decrepitud precoç, 
enganxada als records.✒

CRISTINA MASANÉS 
ENS DESCOBREIX UNA 
DONA DE QUI TOTHOM 
TENDIA A INVENTAR 
COSES, A INVENTAR-LA  

Germaine Gargallo, 
entre Picasso i 
Casagemas
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ELS MÉS VENUTS PER SANT JORDI
FICCIÓ CATALÀ

[ 1 ] Algú com tu 
XXAVIER BOSCH 
Planeta 

400 pàgines i 21,50 €                    
[ 2 ] El món blau. Estima... 
ALBERT ESPINOSA 
Rosa dels Vents 
216 pàgines i 15,90 €                     
[ 3 ] Un any i mig 
SÍLVIA SOLER 
Columna 

352 pàgines i 20,50 €                    
[ 4 ] Cremeu Barcelona! 
GUILLEM MARTÍ 
Columna 

602 pàgines i 20 €                          
[ 5 ] També això passarà 
MILENA BUSQUETS 
Amsterdam 

176 pàgines i 16,90 €                     
[ 6 ] Homes sense dones 
HARUKI MURAKAMI 
Empúries 

332 pàgines i 18 €                           
[ 7 ] Strappo 
MARTÍ GIRONELL 
Ediciones B 
320 pàgines i 21 €                           
[ 8 ] L’àguila negra 
JOAN CARRERAS 
Proa 

356 pàgines i 20,50 €                    
[ 9 ] Mariona 
PILAR RAHOLA 
La Magrana 

288 pàgines i 18 €                           
[ 10 ] Número Zero 
UMBERTO ECO 
Rosa dels Vents 

224 pàgines i 20,90 €                    

[ 1 ] És l’hora dels adéus? 
XAVIER SALA I MARTIN 
Rosa dels Vents 

224 pàgines i 16,90 €                    
[ 2 ] Ole tu!!! 
LLUÍS JUTGLAR 
Ara Llibres 

176 pàgines i 21,90 €                     
[ 3 ] Córrer per pensar i... 
FRANCESC TORRALBA 
Angle 

176 pàgines i 19,90 €                     
[ 4 ] No ens calia estudiar... 
MARTA ROJALS DEL ÀLAMO 
Sembra Llibres 

264 pàgines i 18 €                           
[ 5 ] Sàpiens. Una breu... 
YUVAL NOAH 
Edicions 62 

608 pàgines i 23,90 €                    
[ 6 ] Ja t’ho faràs 
DIVERSOS AUTORS 
Cossetània 

124 pàgines i 19,90 €                     
[ 7 ] Revoltats 
ORIOL JUNQUERAS I JUSTO MOLINERO 
Ara Llibres 

192 pàgines i 19,90 €                     
[ 8 ] La formació d’una... 
JOSEP FONTANA 
Eumo 

486 pàgines i 25 €                          
[ 9 ] Desclassificat: 9-N 
VICENT PARTAL 
La Magrana 

144 pàgines i 12 €                            
[ 10 ] En quarantena 
QUIM MORALES 
Columna 

216 pàgines i 9,95 € 

                                                              

Rànquing provisional del Gremi de Llibreters que classifica les 
vendes del dia 23 d’abril amb dades de la xarxa Librired 

[ 1 ] La templanza 
MARÍA DUEÑAS 
Planeta 

544 pàgines i 21,90 €                     
[ 2 ] Hombres buenos 
ARTURO PÉREZ-REVERTE 
Alfaguara 

592 pàgines i 22,90 €                    
[ 3 ] Blitz 
DAVID TRUEBA 
Anagrama 

176 pàgines i 16,25 €                      
[ 4 ] El mundo azul. Ama... 
ALBERT ESPINOSA 
Grijalbo 

216 pàgines i 15,90 €                     
[ 5 ] El tesorero 
FRANCISCO IBÁÑEZ 
Ediciones B 

48 pàgines i 12 €                              
[ 6 ] La ley de los justos 
CHUFO LLORÉNS 
Grijalbo 

1152 pàgines i 22,90 €                   
[ 7 ] También esto pasará  
MILENA BUSQUETS 
Anagrama 

176 pàgines i 16,90 €                     
[ 8 ] Número Cero 
UMBERTO ECO 
Lumen 

224 pàgines i 20,90 €                    
[ 9 ] El impostor 
JAVIER CERCAS 
Literatura Random House 

420 pàgines i 22,90 €                    
[ 10 ] El guardián invisible 
DOLORES REDONDO 
Destino 

440 pàgines i 18,50 €                    
 

[ 1 ] MasterChef Junior 
DIVERSOS AUTORS 
Temas de Hoy 

204 pàgines i 21,90 €                    
[ 2 ] Yo fui a EGB 
JAVIER IKAZ I JORGE DÍAZ 
Plaza & Janés 

256 pàgines i 18,90 €                     
[ 3 ] Grandes platos para... 
JORDI CRUZ 
Temas de Hoy 

208 pàgines i 21,90 €                    
[ 4 ] Yo fui a EGB 2 
JAVIER IKAZ I JORGE DÍAZ 
Plaza & Janés 

288 pàgines i 18,90 €                     
[ 5 ] El fango 
BALTASAR GARZÓN 
Debate 

608 pàgines i 21,90 €                    
[ 6 ] De lo peor, lo mejor 
AURONPLAY 
Martínez Roca 

160 pàgines i 9,90 €                       
[ 7 ] Urbrands 
RISTO MEJIDE 
Planeta 

256 pàgines i 19,90 €                     
[ 8 ] En ocasiones veo pelis 
BERTO ROMERO 
Planeta 

224 pàgines i 16,95 €                     
[ 9] No estamos solos 
EL GRAN WYOMING 
Planeta 

368 pàgines i 17,50 €                     
[ 10 ] El francotirador 
CHRIS KYLE 
Crítica 

384 pàgines i 20,90 €                   

ELS LLIBRES 
I LES COSES

IGNASI 
ARAGAY

Si mai vas a Vic, 
compra pa de pessic

Però aquí, més que el pa de 
pessic, ens interessa l’ús de 
mai en frases com la del títol. 

Fa uns anys un anunci de la nostra 
ràdio nacional reiterava la següent 
absurditat: “Si mai heu portat una 
moto, us ensenyarem a portar-la”.  

En una condicional mai és posi-
tiu –vol dir alguna vegada– tant si 
és preverbal (“Si mai heu portat...”) 
com si és postverbal (“Si heu portat 
mai...”). Això no passa amb mots 
negatius com ara ningú: “Si ningú 
apareix...” no equival a “Si apareix 
ningú...” En una condicional sense 
cap no, el ningú preverbal equival 
a ningú no; i el postverbal, a algú.      

I en aquest cas el diccionari 
normatiu només t’ajuda a caure. 
El mai del DIEC2 inclou dins l’ac-
cepció cap vegada l’exemple “Si 
mai vas a Vic, no deixis de visitar 

el Museu Episcopal”. Per contra, 
el GDLC posa el mateix exemple a 
l’accepció alguna vegada. 

Qui té raó? És fàcil d’esbrinar. 
Quina seria la frase equivalent: “Si 
alguna vegada vas a Vic...” o “Si cap 
vegada vas a Vic...”? Bada el  DIEC? 
No ben bé i, segons com, és pitjor: 
mostra poca finor gramatical, mas-
sa respecte per Fabra i, sobretot, 
una escassa vocació pedagògica. 

El 1995 el DIEC1 –saltant-se la 
millora introduïda a partir de 1982 
pel DLC (Enciclopèdia Catalana)– 

torna a redactar l’entrada mai com 
el vell Fabra: amb l’exemple de Vic 
i el “Si mai...” darrere cap vegada. 
Segurament, la ment ultralògica 
de Fabra, que sabia que cap també 
té sentit positiu en condicionals 
(“Si en veus cap, avisa’m”), devia 
concloure que cap vegada també 
vol dir alguna vegada allà on mai 
és positiu; i que, per tant, es podia 
definir sempre mai com cap vegada. 

Però Fabra obviava, i ara ho 
obvia el DIEC2, que el cap vegada 
preverbal no vol dir mai alguna ve-
gada. Més enllà d’això, el raona-
ment és tan subtil que aboca l’usu-
ari mitjà –i potser el corrector de 
l’esmentat anunci– a creure que el 
mai preverbal equival al castellà 
nunca. És com si el DIEC2 patís 
més per semblar intel·ligent que 
per ser comprensible.✒
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