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Sergi Pàmies

Flotats (un conte)

D iumenge d’agost, tres de la tarda. Entro
enuna copisteria que no tancamai. La in
tenció és fer tres fotocòpies, però ja se sap
que quan entres en una copisteria el més

normal és que, a més amés, acabis comprant sobres
encoixinats o un quilo de gomes d’esborrar que no
necessites. Al taulell, només hi ha un client: Josep
Maria Flotats esperant que li acabin d’enquadernar
un text. Duu una jaqueta de tweed i un jersei. M’hi
fixo perquè no és el vestuari habitual a l’agost i a una
hora d’alta insolació. Especulo que a) deu ser fre
dolic o b) vesteix així per superstició. Dic per su
perstició perquè quan acabo d’escriure un llibre,
vinc religiosament a aquesta copisteria, també en
diumenge i vestit amb la mateixa roba, per enqua
dernar el text. És un moment d’angoixa, perquè els
dubtes i les expectatives formen una impaciència
tan intensa que et fa creure en supersticions.
Flotats espera que li tornin, ben enquadernades,

amb l’espiral del llom i les cobertes plastificades, les
còpies que ha encarregat. No perd de vista l’emplea
da que manipula l’original perquè, encara que no
vulguis, et fa por que et robin l’original o que el pira
tegin. Són pensaments delirants, que tenen a veure
més amb la impaciència que amb la vanitat. Quan li
tornen les còpies, Flotats sembla alleugerit, es gira,
somriu, es presenta i em saluda. Fins ara jo m’he
mantingut a distància per no interferir en el que,
potser de manera precipitada, he interpretat com a
momentd’intimitat.Encaraquehavíemcoincidit al
guna vegada al segle passat, comque formalment no
ens havíem presentat, m’he estimat més no dir res
(lamentant que aquesta actitud sovint s’interpreti
com altivesa). Un cop saludats, corresponc a la seva

amabilitat.
M’agradaria pre
guntarli per la ja
queta de tweed a
l’agost i si la copis
teria forma part
d’un ritual vincu
lat a la sort d’un
projecte.
Mesos més tard,

al programa 8 al dia, en companyia de Jordi Basté,
torno a coincidir amb Flotats. Com que ja ens vam
presentar a l’agost, tot ésmés espontani. Ens explica
la il∙lusió que li fa estrenar l’obra Ser-ho o no i duu
una jaqueta de tweed. Li desitgem sort i ens convida
generosament a anarlo a veure. Ara he llegit que ja
no queden entrades i que ell actua amb el talent
que tothom li reconeix però ambmés saviesa, classe
i contenció. Me n’alegro. Potser pixo fora de test,
però el Flotats de la copisteria i de la il∙lusió d’abans
d’una estrena sembla diferent del Flotats del segle
passat, quan levitava i s’estarrufava i, per reacció,
venia més de gust imitarlo satíricament que no
pas aplaudirlo. És una interpretació barata, ho
admeto, però el Flotats d’avui transmet saviesa, cul
tura i la mena d’humilitat dels que s’han permès el
luxe de no ser sempre humils. Sembla diferent
d’aquella bèstia escènica divinitzada pel pujolis
meferrusolisme, tan magnètica i carismàtica
que els consellers sentien la irrefrenable necessitat
d’abraonarse contra ell.

El Flotats de la
copisteria i la il∙lusió
d’abans d’estrenar
sembla diferent

Barcelona, centrereferencial
de l’obragràficadePicasso
Donació del fons documental de Brigitte Baer sobre gravats

DAVID LECLERC

La historiadora Brigitte Baer al costat de l’oli Bust de dona (DoraMaar), de Picasso

JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona

El Museu Picasso de Barcelona
s’ha convertit en un referent in
dispensable per a la investigació
dels gravats del pintor mala
gueny. I això és així gràcies a la
donació del fons documental de
Brigitte Baer, historiadora fran
cesa i autora del catàleg raonat de
l’obra gràfica de Picasso.
Aquest fons, que es comple

menta amb la donació de materi
als diversos de la galeria suïssa
Kornfeld, editora del catàleg rao
nat, se suma al conjunt patrimo
nial rebut de l’editorial Gustavo
Gili el 2014. D’aquestamanera, el
museu català no només posseeix
1.671 gravats de Picasso, d’un to
tal de 2.024 catalogats per Baer,
sinó que ara també permet conèi
xeraldetall elsprocessosdecrea
ció i producció gràfica de l’artista
gràcies a aquesta documentació.
El fons, del qual ahir es va fer

l’acte formal dedonació alMuseu
Picasso, està format pels set vo
lums del catàleg que va escriure
Brigitte Baer, amb innombrables
anotacions i comentaris afegits a
posteriori; altres catàlegs picassi
ans, tambéanotats; 36manuscrits

d’articles (no va arribar a treba
llar mai amb ordinador) i textos
per a catàlegs i diferents edicions
(està en projecte la seva propera
publicació en diversos idiomes);
unmilerdecartes; dotzemil foto
grafies, i altres documents de la
seva investigació recopilats des
del 1975 fins a la seva mort el
2005.
La donació ha estat possible

gràcies a l’amistat de Brigitte Ba
er amb la seva col∙laboradoraBri
gitteLeal, ambMaiteOcaña, anti
ga directora delmuseu barceloní,
i amb Paco Rebés, director de la
galeria A34 de Barcelona, especi
alitzada en temes picassians. I
probablement (encara que no es
digui) per les seves discrepàncies
amb Anne Baldassari, la que va
ser directora del Picasso de París.
BrigitteLeclerc, coneguda com

a Brigitte Baer, va néixer el 1931 a
París, i pertany a la nissaga dels
editors Armand Colin. Va treba
llar en aquesta editorial i a la re
vista Jours de France, en què diri
gia la secció de bellesa. Però el
1975, trobantse a l’atur, va rebre
l’oferta per treballar amb l’equip
que inventariava l’obra de Picas
so.Vapassarcincanysentreel so
terrani de la caixa forta de la ban
ca BNP a París i NotreDame de
Vie, aMougins. Allà es va familia
ritzaramb l’obradePicasso i esva
iniciar la seva passió pel gravat.
Durant els quinze anys següents
va treballar en la catalogació dels
dos mil gravats de Picasso. El seu
nebot i hereu David Leclerc, ar
quitecte –va treballar ambRicard
Bofill–, recorda que Barcelona va
ser el lloc d’estudi i de moltes va
cances de Brigitte Bear. I afegeix
una anècdota: després de la seva
mort, la seva gossa Dinah va ser
acollidaper la família dePacoRe
bés a Barcelona, on va viure deu
anys més. Dinah havia jugat mol
tes hores amb la gossa de Maya
Picasso, que vivia a sobre del pis
de Baer al Quai Voltaire de París.
El seu viatge a Barcelona va pre
cedir doncs el del llegat intel∙lec
tual de la seva propietària.!

El fons inclou un
miler de cartes, més
de dotzemil fotos
i altresmaterials de
la seva investigació

Aldees Infantils SOS és una organització internacional,
privada, d’ajuda a la infància, sense ànim de lucre,
interconfessional i independent de tota orientació
política, fundada l’any 1949 a Imst (Àustria) i amb

presència a 134 països.

Amb la Col·laboració:

12a.
edició

MERCAT DE
MODA SOLIDARI
20 i 21 DE NOVEMBRE de 10h a 20h
22 DE NOVEMBRE de 10h a 18h

MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA


