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L’artista Salvador Dalí

Tusquets i Dalí,
un nou capítol

A S S A I G
J O A N J O S E P I S E R N

Oscar Tusquets Blanca,
Dalí y otros amigos. RqueR

Editorial. Barcelona, 2004.

A
finals dels 60, quan
era encara un inci-
pient arquitecte i
un editor en fase
d’aprenentatge, Os-

car Tusquets va conèixer Sal-
vador Dalí. Eren els anys de
militància en la Gauche Di-
vine i, per tant, hi havia tots
els condicionants per caure
en la temptació –habitual en
la progressia del moment–
de veure Dalí com un perso-
natge banal, frívol i reaccio-
nari amb el qual el millor
que es podia fer era no te-
nir-hi cap tracte. I, tanma-
teix, des del moment que es
van veure per primera vega-
da, un 18 de juliol a la casa de
Cadaqués de Federico Correa,
va sorgir una espurna comu-
na d’amistat, confiança i
respecte que va durar fins a
la mort del pintor i escriptor
empordanès. Una complici-
tat que, a efectes pràctics, va
cristal·litzar en uns quants
projectes conjunts i amb el
nomenament de Tusquets
com a membre vitalici del
Patronat de la Fundació Ga-
la-Salvador Dalí designat di-
rectament per l’artista.

De tot això ens parla Oscar
Tusquets a Dalí y otros amigos,
editat per RqueR, és a dir per
Esther Tusquets i la seva filla
Milena Busquets. Un llibre de
records escrit des de l’admi-
ració i que, per tant, no pre-
tén distorsionar, almenys

volgudament, cap aspecte de
la realitat. Un retrat que no
busca ni controvèrsies ni
sobtades conversions i que,
per tant, deixarà tothom
–detractors, indiferents i in-
condicionals de l’artista–
convençut de les seves posi-
cions inicials.

SENSE AFANY DE PRECISIÓ
Ens equivocaríem, però, si
ens limitàvem a veure aquest
llibre com una aportació més
a la biografia de Dalí en
aquest any en què es com-
memora el centenari del seu
naixement. En el fons, a Dalí
y otros amigos la figura de

l’artista de Port Lligat és el
pretext perquè Tusquets es
posi a recordar moments
concrets de la seva vida i ens
ofereixi una primera aproxi-
mació memorialística sum-
mament interessant. Sense
afany de precisió –l’autor ja
ens avisa de bon principi que
escriu refiant-se de la memò-
ria– el fil conductor de la
relació amb Salvador Dalí es
trenca cada vegada que con-
vé perquè irromp el record
d’alguna experiència col·la-
teral digna de ser explicada. I
així ens assabentem d’algu-
nes històries internes d’a-
quella colla d’amics decidi-

dament partidaris de la feli-
citat que va ser la Gauche
Divine, coneixem els detalls
de la fugaç i recordada in-
tervenció pictòrica de Joan
Miró a la façana del Col·legi
d’Arquitectes el 1969 i la gè-
nesi de BD Ediciones de Di-
seño, per posar només uns
exemples breus.

DETALLS GRÀFICS
Des d’aquest punt de vista,
doncs, Dalí y otros amigos és
un llibre diferent als tres an-
teriors d’Oscar Tusquets (pe-
tits compendis d’intel·ligèn-
cia i sentit comú no superats,
val a dir, pel que ara comen-
tem) i té, com ja he dit, el
valor de deixar-nos amb la
mel a la boca pensant en
unes hipotètiques memòries
de l’autor. Però hi ha altres
aspectes d’aquest llibre que
crec que cal esmentar perquè
Dalí y otros amigos és també un
llibre dissenyat; així, si us
plau, en cursiva.

Com no podia ser altra-
ment el llibre té detalls grà-
fics que denoten una cura
especial: el collage fotogràfic
de la coberta, les sanefes a
base de formigues dalinia-
nes, el logo de l’editorial en
les pàgines inicials de color
blau... Una cucada, vaja. Llàs-
tima, però, que tanta atenció
pels aspectes gràfics no s’ha-
gi vist acompanyada per la
no menys necessària correc-
ció del text.

D’exemples n’hi ha a ca-
bassos. Per començar, la sis-
temàtica presència d’errades
ortogràfiques cada vegada
que apareix –ves per on–
una expressió en català: “als
tords”, “cunillet de vellut”,
merevella, mirate’l, quans, mi-
nyò... Es diria que els respon-
sables de RqueR perden els
papers cada vegada que se les
han de veure amb la llengua
catalana i, en el dubte, li en-
dinyen la solució errònia.
Però ens equivocaríem si vè-
iem només fantasmes lin-

güístics; la cosa empitjora i
amb l’anglès també coixeja:
es publica Darkvader, per Dar-
th Vader, freeks, per freaks, “Five
Avenue”, per Fifth i Judith
Melina, per Malina. Si voleu
exemples de mera deixadesa
també n’hi ha: al cineasta
Jaime Camino se’l rebateja
com Paco, igualet que el to-
rero; el perruquer Lluís
Llongueras passa a dir-se Jo-
sep; es parla de la Biblioteca
Central de Catalunya en una
mateixa línia de la pàgina
109 el pintor i poeta Rà-
fols-Casamada surt esmentat
amb accent i sense; el cog-
nom del fotògraf Ramon Ma-
sats va alternant la grafia
correcta i la de doble essa... I
m’aturo perquè em sembla
que queda prou demostrat
que no sóc (amb perdó) dels
que se l’agafen amb paper de
fumar.

QÜESTIÓ DE PRESSUPOST?
RqueR és una editorial petita
i encara jove però plena
d’ambició i pretensions, cosa
que l’honora. La gent que té
al darrere no és nova en l’o-
fici. Què ha passat, doncs,
amb aquest títol Dalí y otros
amigos? M’agradaria sa-
ber-ho, tot i que la resposta
sembla clara: hi ha hagut
pressupost per al disseny
–més cursiva, si us plau–, i
no n’hi ha hagut per a la
correcció editorial, un ofici
que sembla en fase de desa-
parició (amb magnífiques
excepcions com Quaderns
Crema, que en els crèdits dels
seus llibres esmenta nom i
cognoms de qui ha corregit
el text).

No és pas la primera vega-
da que des d’aquestes matei-
xes pàgines ho denuncio. La
descurança sempre és una
desconsideració cap al lector.
I que hi incorrin precisament
els Tusquets, entesos en afers
editorials i en afers de dis-
seny i acabats, és francament
molt lleig. Molt.

Muntanyes regalades
LLIBRES RECUPERATS

O R I O L I Z Q U I E R D O

Joan Cervera i Batariu,
La màgia de la muntanya.

Publicacions de l’Abadia

de Montserrat.

Barcelona, 1991.

J
a fa molts anys que no
segueixo la col·lecció.
En tinc al davant el
volum 42, publicat el
1991, i em queda el

dubte de si ha anat gaire més
enllà. A la pàgina web de l’e-
ditor s’accedeix a la fitxa d’una
quarantena de títols, sense es-
pecificar-ne el número d’ordre,
i entre aquests no hi ha el que
comento, per la qual cosa de-
dueixo que ha estat descatalo-
gat. En tornar a provar sort, ara
a través de l’agència espanyola
d’ISBN, trobo una llista de sei-
xanta i escaig Llibres de motxilla,
alguns d’esgotats i altres de
disponibles. Si ens hem de re-
fiar de les dades referenciades
en aquest catàleg, els darrers
van aparèixer el 1999. Eren lli-
bres de format de butxaca, per
tant també aptes per trobar

sempre un racó a la motxilla.
Les cobertes grogues, un color
ben característic que va resistir
diversos retocs de disseny, aju-
daven a identificar-los amb fa-
cilitat.

UN ARBRE I UNA GARSA
El logotip dibuixava la capça-
da d’un arbre amb una garsa
al capdamunt, mirant a l’es-
querra, amb l’ull viu i el bec
entreobert com espiant per
entre les lletres del nom de la
col·lecció, que el limiten fent
una diagonal d’esquerra, a
baix, a dreta. Al terç superior
de la coberta, una fotografia,
que en aquest cas mostra en
primer terme l’autor, encor-
dat, en un moment de repòs
en plena ascensió, el piolet a
la neu i la mirada perduda
pendent amunt. A l’esquena
un impressionant circ de

muntanyes, pintades de con-
gestes, les fondalades cobertes
de boira. Cap peu no aclareix
on ha estat feta la fotografia.

A la pàgina de crèdits sí que
hi consta, en canvi, l’autoria
de les il·lustracions. N’hi ha
divuit, totes de Pilar Turmo,
plomes remotament juncedi-
anes que il·lustren passatges
concrets del text. Encara a la
pàgina de crèdits llegim una
dedicatòria que al·ludeix, amb
abrandament, a l’amor, la fe,
la muntanya i la pàtria, i una
menció del cinquantenari de
la fundació del Grup Especial
d’Escalada del Club Excursio-
nista de Gràcia. A la justifica-
ció del volum l’autor encara
homenatja dos amics que, diu,
l’han influït decisivament “a
l’hora d’escriure aquests con-
tes”. I avança que, a més de
relatar alguns fets viscuts i

d’altres d’imaginaris, presi-
deix els relats una constant
que expressa, perquè no en
resti gota de dubte, amb lle-
tres capitals, Catalunya i l’ex-
cursionisme.

TEMÀTIQUES DELS CONTES
Els contes són onze i aproxi-
men el lector a la muntanya
per vessants prou variats: hi
ha històries nadalenques,
aproximacions al bestiari, re-
ferències a la història recent i
a la importància de la munta-
nya per al catalanisme, relats
onírics, d’altres que voregen el
realisme social, alguna histò-
ria exemplar, també tempta-
tives d’història-ficció, fins i tot
la peripècia viscuda amb un
caixer automàtic.

Obre l’últim conte, La mu-
ralla vençuda, una cita de Víc-
tor Mora a partir de la qual

l’autor ens planta davant
una colla excursionista inte-
grada, entre d’altres, per
l’Alba i en Dídac, dos perso-
natges que aniran agafant
cos fins a fer-nos sospitar,
amb l’autor, “que foren ells
que escriviren el mecanoscrit
del segon origen”.

Un brevíssim epíleg dóna
relleu a la referència: “Quan
feia poc que havia escrit la
frase que clou la darrera nar-
ració, em va corprendre la in-
esperada notícia de la mort
del gran escriptor i patriota
exemplar Manuel de Pedrolo”.

A la contracoberta, sota la
breu sinopsi que vol estimular
el lector a adquirir aquest
“homenatge a tots els excur-
sionistes que han treballat i
lluitat, sovint anònimament,
per tirar endavant el país”, es
fa constar l’equip assessor de
la col·lecció. Són l’autor d’a-
quest llibre i cinc noms més:
Carles Albesa, Òscar Ferrer,
Agustí Jolis, Jordi Mir i Isidre
Rodrigo. No cal haver voltat
gaire per reconèixer-hi gents
que habituals de la muntanya
i dels esports i les activitats
que s’hi relacionen.


