
La col.lecci6 Bassat

Catalunya no t~ m~s d’una dotzena
de col.leccionistes d’art contemporani
catal& I quart parle de col*leccionistes
estic parlant de gent que ha aplegat
m6s d’un centenar de peces de duali-
tat, arab determinada coher6ncia. De
col.leccionistes que podrien fundar un
petit, o gran museu-fundaci6, cam Can
Framis, d’Antoni Vila Casas.

El publicista Lluis Bassat
n’~s un altre. Actualment,
est~ mostrant la seva col-
lecci6 d’art de la segona
meitat del segle XX, b&sica-
ment catal~, a la Nau Gaudf
de Matar6, un espai d’ori-
gen fabril, perb d’una mfs-
tica senzillesa que corpr~n
el visitant, AIh’, i arab una
s~via intervenci~ que no alte-
ra I’ess~ncia del contenidor,
Bassat acaba d’estrenar la
cinquena configuraci6 de la
col.lecci{3, titulada: "Quatre
d~cades, cinquanta artistes
(1940 - 1979)", i comissari-
ada per Ndria Poch.

EIs gustos s5n eclectics,
per5 el conjunt dSna una idea
poc difosa d’aquest periode
de I’art catal~ -i valencia, de
les Espanyes, i encara una
miqueta de les avantguardes
intemacionals-. Per exemple,
Sergi Aguilar i Andreu Alfaro
dialoguen meravellosament
en una senzillesa radical-
merit avantguardista, mentre
Subirachs i Fenosa remouen
les bases del classicisme

Ilista dels autors, i detalles ~
les obres rods interessants, I
em quedaria sense espai.
Tan sole dir-vos que us reco-

mane una visita. Si no sou de Matar6,
un cop de tren i apa-li[

L’origen de la Col.lecci6 Llu~s Bassat
d’Art Contemporani de Catalunya no ~s
accidental: el dia d’octubre del 1973
que creua la porta de la galeria Adri~
per comprar el quadre Ba~ista de Xavier
Serra de Rivera -la segona adquisici6 de
la seva vida-, no sospitava que acabaria
sent accionista d’aquesta empresa did-
gida per Francesc Mestre. L’aventura va
durar sis anys. itinerari breu per mar de
la cr]si del petroli, per6 van ser sis anys
intensissims en que gaireb~ cada ves-
pre Llu’s es pessava per la galeria per
comentar arab en Francesc Mestre les

Eduard Arranz Bravo: Dona deu m|nu~s, 1972. Una p~a que capta
I’espedt de la ©ol.lecci6 Bassat.

incidencies de la jornada. Junts, tambe
visitaven tots els tallers dartistes £ue
pog~essin semblar interessants.

Us imagineu el Llu~’s al taller de Rafa
Bartolozzi, poc despr~s de tancar un
tracte arab en David Ogilvy que capgi-
raria el mercat de la publicitat? EIs ve-
ritables pares de I’art conceptual -aix~
~s, la publicitat- adorant els radicals
Iliures de la creativitat. Cam devia fluir
I’energia en aquelles visites... Tampoc
oblideu que un dels grans cr’tics d’art,
Alexandre Cirici, tambe es guanyava la
vida amb la publicitat!

Despr~s de la clausura de la galeria
el 1979, amb un patrimoni viscut i pait,

el fundador Mique] Adri~ li va
ofedr la seva pr~pia col.lecci6,
sencera. No va pealer dir que
no. Era cam un avis del destL
Lluis Bassat havia de custodi-
ar aquell moment extraordina-
ri del nostre art.

Si ens hi fixem b~, van
set sis anys, els que van fi-
xar I’obsessi6 bassadana per
I’art. Poc m~s d’un lustre.
Per6 va ser un periode in-
tens de coneixement humS.
de vitalitat compartida, ja que
la majoria dels artistes que
s’exposaven a la galeria Adri~
havien nascut pec abans o
poc despr~s que ell. Eren
companys de viatge vital.

Corn deia al principi, gent
corn Arranz Brave e Bartolozzi.
Serra de Rivera, Artigau, Anse-
sa, oels m~s veterans Joan
Claret, Guinovart, Tharrats...
s6n autors gaireb~ invisibles
per al pOblic catal~. Si volem
veure la seva obra en un mu-
seu, ens caldr~ anar, amb una
mica de sort, al Reina Sofia
de Madrid. I ~s que, de vega-
des, ens passem de queixa i
no fern res per posar-hi remei.
Sort de coHeccionistes corn
en Llufs Bassat.
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