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Els llibres d’un pintor 

 

Fa uns anys, dir que Dalí era més bon escriptor que pintor —cosa que, d’altra 

banda, ell mateix ja havia proclamat en més d’una ocasió— era descobrir un aspecte de 

la seva personalitat que, en general, no era gaire conegut. Amb el temps, s’ha abusat 

tant d’aquesta afirmació que ja s’ha convertit en un lloc comú, però encara que els 

llibres de Dalí desperten cada vegada més l’interès dels lectors, es continua pensant que 

es tracta dels llibres d’un pintor. Quan les velles edicions de la Vida secreta o Diari 

d’un geni encara es podien trobar a les llibreries, figuraven sempre a la secció d’art. I en 

aquest any del centenari, ara que la Fundació Gala-Dalí i l’editorial Destino han tingut 

l’encert de reunir i editar la dispersa obra daliniana amb la dignitat que mereixia, tornem 

a trobar aquest escriptor a les prestatgeries destinades als pintors. En fi, el detall és 

anecdòtic i no cal donar-hi més importància, però ja veurem més endavant  que aquest 

no és l’únic indici, ni tampoc el més revelador, de l’escassa credibilitat que es continua 

concedint a la condició literària de l’artista empordanès. 

 Diguem, primer de tot, que l’obra completa que s’ha començat a editar en català 

i castellà fa justícia a l’interès d’uns textos que fins ara resultaven molt difícils 

d’aconseguir. El lector que no els coneixia descobrirà potser que Dalí va ser capaç de 

construir una obra literària més sòlida del que se sol pensar, i el que ja hi havia tingut 

tractes, els podrà rellegir amb més plaer, perquè són llibres magníficament editats, 

gruixuts però lleugers de pes, amb tapes de tela de color violeta, paper de bona qualitat i 

un cos de lletra ideal. De moment, d’aquesta obra completa, n’han aparegut els dos 

primers volums, que contenen tots els textos autobiogràfics. El primer, amb edició, 

pròleg i notes de Fèlix Fanés, inclou Un diari: 1919-1920, La vida secreta de Salvador 

Dalí i Diari d’un geni. El segon, amb edició, pròleg i notes de Montse Aguer, el 

constitueixen Les passions segons Dalí i Confessions inconfessables. El treball dels dos 

editors és admirable en molts aspectes, sobretot pel que fa a les notes, que sempre són 

clares i oportunes. Les fonts d’edició dels textos semblen en general força raonables. 

Excepte en el cas de l’edició catalana del diari d’adolescència, es tracta de traduccions. 

Sobre les traduccions sempre hi ha coses a dir, però de vegades les bones versions ho 

són a pesar dels petits errors que puguin contenir, i, en termes generals, direm que el 

català i el castellà amb què se’ns presenta aquesta obra completa de Salvador Dalí són 
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força satisfactoris. Ara bé, en el cas particular de la Vida secreta, es produeix un 

fenomen d’una estranya singularitat i que val la pena comentar amb detall. 

  

(Quadern de El país, 2004) 


