
En l’adéu
a Esther Tusquets

inc records molt estimables de
la meva companya i amiga Es-
ther Tusquets. A la universitat

vam fer teatre junts, i després sempre
hem compartit uns sentiments
d’amistat més enllà del que realment
ens distanciava, que era el seu món so-
cial i el meu. La nostra amistat va cul-
minar quan l’any 1990 em va animar a
publicar a l’editorial que dirigia, Lu-
men, la meva obra completa, fins ales-
hores, Lizanía, aventura poética. Cer-
tament vaig haver de pagar-me l’edi-
ció, ja que l’extensió del llibre i el tema
feien difícil la seva possible venda. En-
cara que no va ser així, perquè després
de l’entrevista del periodista Sánchez
Dragó a la televisió, Lizanía es va esgo-
tar a tot l’Estat espanyol, i era el mo-
ment idoni perquè Lumen en fes una
segona edició, tenint en compte que la
primera no li havia costat ni un duro,
però l’Esther ja no n’era la directora.

Recordo que va ser ella qui em va re-
comanar publicar el llibre perquè, poc
temps després, ja no dirigiria l’edito-
rial. I crec que ho deia sabent fins a
quin punt seria diferent la manera
com en el seu món reconeixerien la
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meva obra, tenint en compte no no-
més que jo no en formo part, d’aquest
món, que entre d’altres noms va rebre
el de Gauche Divine, sinó que m’havia
manifestat rebel a tot el que implicava.

He sentit molt el seu adéu inesperat,
i no haver pogut assistir al comiat que
sens dubte li devien organitzar, i no
haver-ne tingut notícies des de feia un
cert temps, entre altres coses perquè ja
no vivia, sembla ser, a la seva casa del
passeig de la Bonanova.

Quadre d’Honor de l’Amistat
Hi ha una foto molt curiosa en què es-
tem asseguts José María Valverde, José
Agustín Goytisolo i jo, i dreta, darrere
nostre, l’Esther. Sense comentaris. La
veritat és que he llegit poc els seus lli-
bres, però no hi ha dubte que seria
molt interessant que ho pogués fer.
Recordo una de les frases més entra-
nyables que va dir a propòsit de Liza-
nía i sobre mi: que no havia conegut
cap poeta que visqués tan intensament
la seva obra. Tot i que, de fet, ha passat
a l’inrevés. Crec que l’Esther mereix
un lloc al Quadre d’Honor de la litera-
tura. I al de l’amistat. ❋

Esther Tusquets
Va morir el 23 de
juliol passat. La foto
és d’un homenatge
que el 2006 se li va
fer al Col·legi de
Periodistes.
LLUÍS CRUSET

L’apunt
Esther Tusquets
(Barcelona,
1936-2012) va
ser una escriptora i
editora en llengua
castellana. Durant
40 anys va ser
l’ànima de Lumen.
El 2005 va rebre
la Creu de Sant
Jordi. El seu
primer títol com a
autora va ser El
mismo mar de
todos los veranos
(1978) i el darrer,
Confesiones de
una vieja dama
indigna (2009).
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 Portbou, la tramuntana s’em-
porta el bou; manresà i home
de bé no pot ser; a Tarrago-

na manxen i a Reus enganxen; Tortosa,
ciutat ventosa; a Setcases tots són lla-
dres, a Molló fins el rector...; a Begur,
pluja segur; a la plana de Vic, nou me-
sos d’hivern i tres d’infern. Aquestes
són només algunes de les dites tòpiques
que el paremiòleg Víctor Pàmies està
recollint en el Mapa de paremiologia tò-
pica dels Països Catalans (http://topi-
ca.dites.cat). Es tracta d’un bloc que in-
clou una fitxa de cada un dels prop de
2.000 municipis dels Països Catalans,
dins de la qual es pot consultar els re-
franys relacionats amb el municipi cer-
cat. El projecte, que es va impulsar
aquest estiu, de moment ha recollit les
dites de més de 390 poblacions. Per ai-
xò l’autor ofereix als usuaris la possibi-
litat de fer arribar refranys dels pobles
que encara no tenen la fitxa oberta
–com ara Sant Feliu de Guíxols, Man-
lleu, Ripoll o Lleida– o bé que els inter-

nautes puguin aportar dites que encara
no han estat incorporades al mapa.

Les fitxes també inclouen el gentilici
de la població, els nuclis de població
que depenen de cada municipi, un en-
llaç al mapa de Google Maps i si els seus
habitants són coneguts amb algun mal-
nom. Així descobrim que els reusencs
són coneguts com a ganxets i els de Tar-
ragona com a pelacanyes; els tianencs
se’ls coneix per saltamarges; els xativins
reben el malnom de socarrats i els saba-
dellencs, saballuts.

I ja ho sabeu, si aneu a Calafell, bella
platja i vell castell; a Mollet ballen amb
les calces a la mà; i a més a més, no hi ha
terra com Granollers, i per millor, la
de Mataró, i per no haver de fer res, la
de Montornès ❋

A
Dites i pobles

ETCÈTERA. 

NÚRIA PUYUELO

Sabíeu que...
Les dites tòpiques són refranys que
tenen a veure amb llocs, poblacions,
muntanyes, etcètera, que han passat
de generació en generació i que molts
cops han estat creats i estesos amb
mala bava pels pobles veïns.
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