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D
es de fa uns dies, el Museu d’Art de
Girona exhibeix un croquis que
Salvador Dalí va dibuixar per indi-
car a l’arquitecte Pelai Martínez
com havia de ser el Club Mediter-
ranée del cap de Creus, una con-
trovertida ciutat de vacances que va

ser construïda a la dècada de , va tancar les por-
tes el  i va ser enderrocada l’any  perquè l’es-
pai, ara inclós en el Parc Natural de la zona, recupe-
rés al màxim el seu aspecte original. El dibuix forma
part del fons professional de Pelai Martínez (Figue-
res, -), que va ser cedit per la seva família
al Col·legi Oicial d’Arquitectes de Catalunya (COAC).
I ara, la demarcació de Girona del COAC l’ha cedit
en dipòsit al Museu d’Art, per un termini de deu anys,

amb l’objectiu que sigui exposat de manera per-
manent: « Amb aquesta cessió s’ofereix a la ciu-

tat de Girona, i al públic en general, l’opor-
tunitat de conèixer una altra obra de Sal-

vador Dalí, de recordar la igura de l’ar-
quitecte empordanès Pelayo Martínez

i la seva implicació conjunta en la in-
tervenció en un dels paisatges més
valorats del nostre país en un nou
exemple d’interès comú entre ar-
quitectura, art i natura», han ex-
plicat els responsables del COAC a
Girona.

Salvador Dalí sempre es va mos-
trar molt preocupat per la preser-

vació del cap de Creus, un dels pro-
tagonistes essencials de la seva obra

i un dels llocs on acostumava a passar
més temps. Per això, per exemple, va ar-

ribar a impulsar un patronat que tenia com
a objectiu vetllar perquè el creixement del tu-

risme no perjudiqués la bellesa d’aquest espai.
En aquesta batalla, Dalí va trobar la complicitat d’al-

tres il·lustres gironins de l’època, entre els quals l’es-
criptor Josep Pla. I de fet els noms de Pla i Dalí apa-
reixen lligats al de Martínez en el projecte del Club
Mediterranée (o Club Med).

L’arquitecta Sílvia
Musquera ho va posar
de relleu en el treball
Club Mediterranée. In-
tervenció en el paisatge
del Cap de Creus als anys
, publicat als Annals
de l’Institut d’Estudis Em-
pordanesos, on assegu-
rava que es tractava d’u-
na «obra ben feta, admi-
rablement ben feta».

I de fet Salvador Dalí
va procurar perquè fos
així, com ho evidencia
el dibuix que ara s’expo-
sa al Museu d’Art. L’artis-
ta va enviar aquesta obra
a Pelai Martínez l’any
, en resposta a una
consulta que li havia fer
l’arquitecte. Com expli-
quen des del COAC, el di-
buix és «una aquarel·la
de petites dimensions
que representa el paisat-
ge de la Plana de Tudela,
amb les roques caracte-
rístiques, ‘el Camell’ i ‘l’À-
liga’, que presideixen l’es-
pai, amb el mar de fons i
el cap de Cerbère asse-
nyalant França, on Dalí
va dibuixar una propos-
ta arquitectònica per al
Club Mediterranée, si-
tuant unes ediicacions
d’un sol nivell, amb murs
de pedra seca i cobertes
aterrassades, oferint un
lloc d’aixopluc, a la ma-
nera de refugi, des del
qual gaudir del paisatge
integrant-s’hi com ho fan
els murs de pedra seca,
les feixes que domesti-
quen el territori del cap
de Creus. Dalí, mitjan-
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1. El Club

Mediterranée de

Cadaqués, quan

s’estava acabant

de construir, a la

dècada de 1960.

2. El Club un cop

abandonat i a punt

de ser enderrocat,

a finals dels 2000.

3. El dibuix del Club

Med que Salvador

Dalí va enviar a

Pelai Martínez

i que el COAC ha

cedit ara al Museu

d’Art de Girona,

perquè l’exposi

durant deu anys.

4. L’«àguila» del

Cap de Creus és una

roca que recorda

aquesta au.

5. El camell, una

altra roca peculiar.
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çant la incorporació d’uns personatges, va donar una
escala al dibuix i al lloc, convertint la perspectiva en
un plànol i avançant-se a la proposta que Pelayo Mar-
tínez juntament amb Jean Weyler, l’arquitecte del Club
Med, van realitzar».

Dalí no només donava directrius amb aquest di-
buix, perquè l’acompanyava amb una carta en la qual
deia a l’arquitecte: «Querido Pelayo, gracias por la At-
lántida, o sea que no destruyamos el pedazo de At-
lántida geológica sublime que es la Plana de Tudela,
Madrid está compenetrado con nosotros y tú y yo luc-
haremos. Creo que Banderballe será también un co-
laborador nuestro, pero desconozco los otros. Toda ini-
ciativa contra el espíritu de la Atlántida fracasará y
originará gastos inútiles, ya que si fuera necesaria em-
plearía los medios dalinianos que si en vez de nega-
tivos son positivos, no podrán nunca pagarme con su-
iciente agradecimiento mi publicidad».

No seria l’única intervenció daliniana en el pro-
jecte. La recerca de Sílvia Musquera ha revelat que
en una altra carta de , l’artista va opinar que la
protecció del cap de Creus «no vol pas dir que no s’hi
pugui construir», ja que estava convençut que «amb
l’assenyada construcció i ordenació es pot crear
una font importantíssima de riquesa». En conèixer
el seu punt de vista, l’arquitecte li va mostrar els plà-
nols del projecte i en va recollir suggerències, fona-
mentalment per evitar l’impacte visual des del mar.

De fet, Pelai Martínez va precisar les característi-

ques del projecte (suggeriments de Dalí inclosos) en
un document adreçat al secretari del Port de la Sel-
va: «S’ha procurat adaptar tots els elements urba-
nístics a la topograia i al paisatge, tant en el que res-
pecte al sistema de comunicacions com a la zonii-
cació i distribució dels grups a ediicar». En la mateixa
memòria recollida per Musquera, Martínez assegu-
rava que l’estètica dels ediicis s’inspiraria «en l’ar-
quitectura dels pobles que es banyen en aigües del
Mediterrani» –com Portlligat, on Dalí tenia casa– i es
comprometia també a protegir el paisatge.

Aquests principis quedaven igualment clars en una
carta que Martínez va enviar a Josep Pla –publicada
a Destino el – exposant els seus dubtes inicials
abans d’acceptar l’encàrrec, «perquè em dolia que
aquell pla de Tudela, tan extraordinàriament privi-
legiat i tan estimat per mi, fos profanat per males
mans». Però afegia que va decidir assumir el repte
«pensant que si no ho feia jo, no es deixaria pas de
fer i el que hi intervingués és ben segur que no ho hau-
ria pres amb tant respecte i carinyo». En el mateix text
descrivia els detalls del conjunt arquitectònic avui des-
aparegut. Així, es referia als bungalous () com a
«cel·les bipersonals de poc volum que no va ser ga-
ire difícil camular (...), preocupant-nos que vistes des
del mar donessin la impressió d’una volada de ga-
vians». Pel que fa als ediicis col·lectius –una quin-
zena més, i entre els quals hi havia el restaurant, la
piscina, el bar o el teatre–, l’arquitecte admetia dii-

cultats per intergrar-los en el paisatge i explicava que
«es va fer necessari moure una quantitat imponent
de metres cúbics de llicorella».

En qualsevol cas, el resultat devia satisfer Josep Pla,
que en la seva Guía General y Verídica de la Costa Bra-
va del  decrivia el Club Mediterranée amb
aquestes paraules: «Encaramado en la pendiente de
roca viva, sobre la cala, un gracioso pueblo de casi-
tas blancas. Se trata de una empresa ambiciosa, con-
cebida y realizada por el poderoso club francés ‘Me-
diterranée’, creador de poblados vacacionales, para sus
asociados, en distintos parajes, más o menos solita-
rios del Mediterráneo. Es fácil imaginar el cambio ope-
rado aquí en los últimos tiempos».

L’arquitecta Sílvia Musquera arribava a la conclusió,
després de la recerca que va fer, que el Club Med ha-
via estat «un exponent d’una manera de treballar que
malauradament no és gaire habitual i que pot servir
de model, de pauta d’intervenció en altres indrets».
La prohibició dels vehicles a l’interior del recinte i la
manca de comoditats excessives marcaven el con-
cepte de ciutat de vacances del Club Med del cap de
Creus, que per a Musquera va ser «una de les poques
mostres d’urbanització respectusa amb l’entorn» a
la Costa Brava. Tant que lamenta que no n’hagi que-
dat constància sobre el terreny (hauria preferit re-
convertir l’ediicació en els espais de recepció i aco-
llida del Parc Natural) encara que ara al Museu d’Art
se li ret un darrer tribut de la mà de Salvador Dalí. ◗

L’Atlàntida de Dalí
El paisatge del cap de Creus és un dels grans protagonistes de l’obra de

l’artista figuerenc, que va treballar activament per preservar aquest entorn
natural; malgrat això, va acceptar que s’hi construís el Club Mediterranée,
tot i que d’acord amb uns paràmetres que ell mateix va fixar als arquitectes


