
Acaba de veure la llum l’enèsima edició 
de Salvador Dalí vist per la seva germa-
na, el llibre que va publicar Anna Maria 
Dalí com a resposta a la Vida secreta 
d’aquest. I quin interès pot tenir, per 
als qui coneixem el text, una reedició? 
Un estudi preliminar, d’unes quaranta 
pàgines, a cura de Mariona Segura-
nyes, historiadora de l’art empordanesa 
reconeguda per la seva minuciositat i 
imparcialitat.

Seguranyes ens explica el llarg con-
flicte familiar que nia en l’obra dalini-
ana. A l’Empordà ho saben, “els Dalí 
són diferents de 
l’altra gent”. Però 
hi ha Dalís i Dalís. 
D’una banda, te-
nim Salvador fill, 
tan inquiet com 
insegur, que es re-
inventarà a la se-
va Vida secreta tot 
esborrant dades 
fonamentals de la 
infància i l’adoles-
cència, i fins i tot 
de la fonamental 
relació amb el po-
eta Federico Gar-
cía Lorca. D’una 
altra, la germana 
Anna Maria, una 
dona culta i sensi-
ble que reivindica 
el Dalí jove com 
una mena d’àngel 
genial pervertit per 
Gala i els surrea-
listes. Fruit de la 
publicació d’aquestes dues visions, la 
família no es tornarà a parlar mai més 
de la vida en quaranta anys.

Mariona Seguranyes ens detalla, amb 
un estil àgil i detectivesc, per bé que 
respectant les normes acadèmiques 
del bon investigador, la influència de 

Manuel Brunet en el desvetllament 
literari d’Anna Maria Dalí. Ens resta 
el misteri de per què Anna Maria, que 
sabia anglès, no fa res respecte de la 
publicació de la Vida secreta –aparegu-
da el 1942– fins el 1949, quan llegeix 
l’obra en la traducció argentina. Pels 
continguts escabrosos era un llibre 
prohibit a Espanya. De fet, no aparei-
xerà aquí fins el 1981! Ho fa per a no 
espantar el pare?

Anna Maria recupera els seus diaris 
de joventut i repesca, també, diaris del 
mateix període de Salvador. Idealitza 
un pintor jove i innocent que la retrata 
durant llarguíssimes hores d’estiu. Un 
caràcter molt distint al pervers i manipu-
lador artista que ens descriu la Vida se-
creta. Dalí mateix, tot esborrant i refent 
el seu passat, a la manera postmoder-
na, crea un personatge –és il·lustratiu 
que es deixi créixer el bigoti just quan 
comença a redactar el seu llibre– que 
acabarà menjant-se l’home. Un per-
sonatge que actua a tall de cuirassa: 

Dalí se sent dèbil 
i extremadament 
vulnerable, i fa 
com els bernats 
ermitans, aquells 
crustacis que 
ocupen closques 
buides d’uns al-
tres animals ma-
rins. Pel que fa al 
cas, Gala.

No vull deta-
llar-vos gaires 
secrets de l’es-
tudi de Mariona 
Seguranyes. Pre-
fereixo que llegiu 
el pròleg i el diari 
vosaltres matei-
xos. Però penseu 
que, al seu mo-
ment, era l’estudi 
més fiable sobre 
la personalitat 
d’un artista que 
jugava a la ceri-

mònia de la confusió amb l’ajut de la 
premsa. I que és una pena que l’obra 
d’Anna Maria trigués tant a ser cone-
guda fora de les nostres fronteres. La 
historiografia daliniana seria diferent.
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postissa, insostenible. Però el quid de la 
qüestió és com s’ha rodat. La fotogènia, 
el so i el soroll, la música, el look d’actors 
i actrius. El concepte rítmic. I tot l’aspec-
te que ha de tenir un film amb aparença 
d’objecte d’adoració (per dur a la carpe-
ta, o a l’adhesiu de la moto, o tatuat al 
turmell). Si ens el mirem així, és perfecte. 
Un film modèlic, popular (és evident, ha 
tornat a arrasar a taquilla, quan ningú ja 
no ho fa) que origina enveges inconfessa-
bles. Jo crec que ni el cinema espanyol 
ni cap cinema no han de renunciar a una 
dosi de frivolitat ni de dialèctica amb les 
modes que manen. Seria una mena de 
suïcidi industrial, absurd. Una altra cosa 
és ser conscients, i dir què pensem. Però 
no hi posem aires de gaire superioritat 
intel·lectual quan parlem de Mario Casas 
i els seus films perquè, què voleu que 
us digui...: dels mites del passat i dels 
cineastes-autors que han mantingut la 
seva dictadura moral carrinclona i clas-
sista, també en podríem criticar dues o 
tres dotzenes de coses: i no ho dic per 
Godard, que m’encanta, i que era i és un 
fan de les sèries B. Ho dic precisament 
per Nicholas Ray i el seu –avui dia insos-
tenible– Rebel sense causa.
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abans. Els escollits han estat Albert 
Espinosa, Marc Rosich, Jordi Casanovas 
i Pere Riera. Tot allò que ha estrenat 
aquest darrer sembla garantir l’interès 
de la seva Barcelona, un drama sobre 
dues dones separades per la guerra civil 
amb profundes implicacions intempo-
rals. Pel que fa a la resta, les incògnites 
ens menen a un territori d’incerteses. 
Pel que fa a Casanovas, autor eficient 
i imaginatiu, no s’hauria de témer res, 
en cas que presentés una creació que 
no fos Una història catalana que es va 
veure a la sala Tallers el juny del 2011 i 
que tenia una segona part, amb el públic 
a l’escenari, del tot dissortada. Pel que 
fa a Rosich, cal veure si el seu musical 
La dona vinguda del futur l’acredita com 
a dramaturg, amb la mateixa solvèn-
cia que fins avui ha demostrat com a 
adaptador. I, finalment, Els nostres tigres 
beuen llet hauria de ser la primera obra 
d’Espinosa alliberada del sentimenta-
lisme barat i la carrincloneria que tant 
plauen a l’autor.

L’altre Dalí

Ricard Mas 
Peinado

Lectura obligatòria per a dalinians, aquest 
llibre editat per Viena també és una magnífi ca 
introducció per als qui vulguin saber coses del 
primer Dalí, amb grans dosis d’humanitat.
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