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editats simultàniament en castellà i en
català, i l´última versió ha estat possi-
ble, com podem veure a les pàgines de
crèdits —i segons ens va explicar el
mateix Palau—, gràcies al patrocini
del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya. 

El primer volum —aquest «Textos
autobiogràfics 1», a cura de Fèlix
Fanés— inclou el diari d´adolescència
que, escrit originalment en català, es
va publicar per primera vegada l´any
1994, per part d´Edicions 62 i a cura
del mateix Fanés, la capacitat del qual
per a la documentació històrica dels
esdeveniments relatats és tan extraordi-
nària —ja ho demostren de nou les
notes de tot aquest primer volum— que
de vegades, mentre m´encarregava de
traduir el diari al castellà, vaig arribar
a pensar si no se´l deuria haver inven-
tat ell mateix, en lloc d´haver-lo trobat,
com deia, en forma de quadern s
manuscrits i en part inèdits. Al cap i a
la fi, tot el que sol envoltar l´obra lite-
rària de Dalí sembla ple de màscares i
d´impostures, tant literàries com no: la
impressionant Vida secreta, que succe-
eix l´esmentat Un diari: 1919-1920 en
aquest primer volum, va ser teòrica-
ment dictada per Dalí, transcrita en
francès per Gala i redactada finalment
en anglès —la llengua en què es va
publicar per primera vegada, l´any
1942— gràcies a la tasca d´una altra
persona, Haakon Chevalier, l´editor de
l´obra original... que va ser després
traduïda al català per Bart o m e u
B a rdagí, corrector de Josep Pla.
Estranyament semblant resulta el pro-
cés d´elaboració del Diari d´un geni,
tercera i última obra d´aquest volum

inicial —publicada originalment en
francès el 1964—, per no esmentar els
dos llibres que integren el segon
volum, que —malgrat incloure el nom
de Dalí com a autor— reconeixen
directament haver estat coescrits per
Louis Pauwels (Les passions segons
Dalí) i André Parinaud (Confessions
inconfessables) sota la guia del pintor.
Això aconsegueix, com ens indica
Montse Aguer al pròleg d´aquest
segon volum, que el jo dalinià resulte
del tot coherent en aquestes últimes
quatre obres; es tracta d´un p e r s o n a t g e
memorable, el propi, que ell mateix va
encarregar-se de forjar incansablement
al llarg dels anys i que no té gairebé
res a veure amb el jo adolescent que
p rotagonitza Un diari: 1919-1920.
«Gairebé».

I és que resulta especialment crida-
nera la comparació entre la Vi d a
secreta i Un diari: 1919-1920, per-
què, en abraçar anys del mateix perío-
de inicial de la seua vida, de vegades
hi apareixen les mateixes situacions,
fins i tot els mateixos personatges —la
família Pichot, el seu pare, la vella
Llúcia...—, però de maneres ben dife-
rents. Sens dubte, des d´un punt de
vista literari, esdevé molt més interes-
sant la Vida secreta, que es pot titllar
—com ja ha fet algú— d´aportació
revolucionària a la literatura del jo: no
només per barrejar veritats i mentides
amb total desimboltura i en termes
d´igualtat, i de manera perfectament
reconeguda pel mateix autor, sinó per
f e r-ho també amb uns resultats impe-
cablement reeixits. Sembla que
l´obra, com les pel·lícules de David
Lynch —amb qui Dalí té més trets en

Aquest onze de maig fa cent anys que
va nàixer el dissenyador del logotip
dels Chupa Chups i l´únic artista del
món l´obra del qual estava inspirada,
segons confessions pròpies, pels sindi-
cats verticals del franquisme. Aquestes
facetes tan simples de Salvador Dalí
eren, si fa no fa, les úniques coses que
li coneixia jo quan tenia la mateixa
edat que ell en escriure el seu diari
d´adolescència, juntament amb els
inefables rellotges tous, la seua partici-
pació com a escenògraf en un film de
Hitchcock i una cançó impresentable
d´un grup madrileny basada en la
seua figura. Fins i tot em va sorprendre
descobrir que era català, vaja. La
informació de què disposava, doncs,
era totalment patètica comparada amb
els coneixements sobre l´autor que ara
podem trobar en aquesta autèntica
allau de llibres que ens està caient al
damunt amb motiu del centenari del
seu naixement... entre els quals desta-
ca la publicació, per part de l´editorial
Destino, de les obres literàries comple-
tes del pintor, que pretenen abraçar
tota la seua tasca com a escriptor i més
coses encara. 

El projecte, un dels més estimats
per l´editor Joaquim Palau, consta
—almenys en principi— de vuit
volums, dels quals acaben d´aparèi-
xer els dos primers, corre s p o n e n t s
als seus «Te x t o s autobiogràfics» (1 i
2). Es preveu, doncs, la publicació dels
volums tercer («Prosa, teatre, cinema i
poesia»), quart i cinquè («Assajos», 1 i
2), sisè («Correspondència»), setè i
vuitè (lliuraments especials dedicats,
tots dos, a «Entrevistes»). Els llibres,
amb un disseny molt acurat, han estat



comú que el simple fet de confegir qua-
dres amb insectes vius—, s´haja ajustat
al model d´elaborar una narració de
sensacions o emocions com si foren
fets —i no de fets com a tals—, cosa
que es palesa en passatges com el
relat de la pèrdua de sa mare, que es
va produir justament l´any 1921:
«Amb les dents serrades de tant de plo-
rar, em vaig jurar que arrabassaria la
meva mare a la mort amb les espases
de llum que algun dia brillarien brutal-
ment al voltant del meu nom gloriós».
Fins i tot, per alguna estranya raó,
l´autor experimenta a l´estació de
ferrocarrils parisenca d´Orsay —men-
tre espera el tren per tornar a Espanya
i menja una sopa de fideus— un senti-
ment que «fou com un somni en què
cantessin tots els àngels del cel», no se
sap ben bé per què... En l´actualitat,
molt de temps després de la consumi-
ció d´aquesta sopa, l´Estació d´Orsay
ja no funciona com a tal, sinó que s´ha
convertit en un museu dedicat als pin-
tors impressionistes que tant admirava
el Dalí adolescent. ¿Potser era aquest
futur ús de l´estació, que intuïa però
desconeixia, allò que li pro v o c a v a
aquell sentiment? No és cap broma. El
fet que jurara convertir-se en un geni
de glòria universal des de la pròpia
adolescència també resulta molt des-
concertant, sobretot si tenim en compte
que ho feia des del mateix Un diari:
1919-1920; ¿com podia saber que les
coses anirien així? Imaginem que,
avui, algú de quinze o setze anys diga
que aconseguirà això mateix i acabe
aconseguint-ho, i a més en obres pos-
teriors afirme, per reblar el clau, que
és jugant a ser un geni com s´arriba a
ser-ho... Ara bé: per molt curiós i ela-

borat que puga ser aquest diari d´ado-
lescència, i puc donar fe que ho és
després d´haver-ne acabat la versió en
castellà —cosa que només vaig acon-
seguir gràcies a l´ajuda inestimable
del diccionari Alcover-Moll—, sens
dubte la Vida secreta representa, pot-
ser juntament amb el Diari d´un geni i
les altres obres protagonitzades pel
mateix personatge, el paradigma de la
literatura daliniana. Si bé la primera
mostrava un Dalí comunista fins al moll
dels ossos i disposat a vessar la sang
de les classes dominants, i totes les
altres ens en mostren un de catòlic i
monàrquic —l´únic que jo coneixia
abans de llegir Un diari—, també és
cert que la impostura al·lucinògena
d´aquest darrer resulta molt superior al
retrat pretesament fidedigne i molt més

ingenu de la realitat que feia el primer.
Independentment que personatges com
Buñuel —«del morro fort»—, Lorca —
que «vingué a enfosquir l´originalitat
virginal del meu esperit» (!)—, Miró —
«el contrari de tot allò en què jo creia
i de tot el que havia d´adorar»—,
Freud o Éluard hi desfilen amb trets
alhora elogiosos i denigrants —d´altra
banda ben propers als que els podrien
haver atribuït en realitat—, la idiosin-
cràsia d´una «autobiografia» com la
Vida secreta roman inalterable i esde-
vindrà un clàssic d´aquest tipus de lite-
ratura, si no ho és ja, pel to únic del
narrador («Pel que fa a mi, qui sap el
que pensava?»; «Jo, que et conec tan
bé, Salvador, sé que no podries esti-
mar tant [...]»), per la vàlua innegable
de reflexions que podrien semblar ocul-
tes rere tantes bestieses i provocacions
deliberades («Els límits entre el que és
normal i el que no ho és, potser és pos-
sible de definir-los i pro b a b l e m e n t
impossible de marcar-los en un ésser
vivent»), per l´humor memorable de
seqüències com la invenció del contra-
submarí —un procés gairebé suïcida—
i, en fi, per una cosa tan fonamental
que —des del meu punt de vista— ja
val tant com totes aquestes: l´elogi de
la invenció constant, d´allò imaginari i
de la simple mentida, com a manera
perfectament legítima de crear emo-
cions i de fer literatura a partir de la
realitat però sense supeditar-se mai a
aquesta; «El sol hi entrava per les fines-
tres, i el blanc enlluernador em va
recordar conscientment la ciutat de
Figueres coberta de neu, del període
dels meus falsos records».

Felip Tobar
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