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Després de tornar dels
Estats Units el 1948,
Salvador Dalí deci
deixpintarunade les
seves grans obres re

ligioses: La madonna de Portlligat.
Lamare de déu hi estarà represen
tadaperGalaicomamodeldeJesu
crist utilitzarà Joan Figueras, un
nende5 anys fill d’unpintor deCa
daqués.Ambel temps,Dalí iGalaes
van encaterinar d’aquell nen fins al
puntdevolerloadoptar.Unahistò
ria pràcticament desconeguda que
hainvestigatfinsalmínimdetallJo
sé ÁngelMontañés, periodista d’El
País i historiador, al llibre El niño
secretode losDalí (RocaEditorial).

Com se li va ocórrer la idea de
feraquest llibre?
Un dia el fotògraf Cristóbal Castro
em va ensenyar dues fotos de Dalí
que havia vist en un bar. Hi aparei
xiaDalí ambunnen: en una, jugant
amb espases, i en una altra, estesos
sobre una roca i pràcticament des
pullats. Em va sorprendre, i vaig
anara indagar.Elbar,aTerrassa,va
resultar ser de la filla de la segona
dona de Jaume Figueras, el pare
d’enJoan.Elpassegüentvaseranar
a veure Mercè Cabanes, la vídua
d’en Joan, i, després de consultar
ho amb les seves filles, va acceptar
explicarmelahistòria.Ellahaestat
el testimoni clau, per la seva gene
rositat obrintme la casa i el cor i
mostrantme les 23 cartes i postals
rebudes dels Dalí i les nombroses
fotografiesque té.

I com és que aquest tema hagi
passatgairebédesapercebut?
Lahistòria hi era i es coneixia, però
la clau ha estat configurar el puzle.
Per exemple, FrancescCatalàRoca
té una sèrie de fotos d’una estada a
Cadaqués amb Dalí que ell mateix
narra sense parlar d’en Joan ni ci
tarlo.Peròenaquestasèriedefotos
dipositada a l’Arxiu del Col∙legi
d’Arquitectes n’hi ha quatre en què
apareix en Joan. I podria parlar
d’unarticle del cronista Sempronio
sobreunavisitadeDalíaBarcelona,
acompanyat per en Joan, que cita
com el seu “fill adoptiu”. Però
aquestes peces i d’altres no estaven
encaixades finsara.

Sorprenen afirmacions com
la que Gala treia els polls al petit
Joan i el banyava i li deia “gatet
bonic”. O l’afirmació que Mercè
Cabanes posa en boca del seu
marit: “Dalí va ser més afectuós

queelmeupare”.
Dalí crea el seu propi personatge, i
és el que coneixem. Per això tenen
molt valor aquestes fotos domèsti
ques im’heentretingutadescriure
les. Quan Dalí no estava pendent
delsmitjans, actuava sense amane
rament. Al pròleg, Ian Gibson es
criu:“Encarahihamoltsdetallsque
no coneixem sobre Dalí i Gala. I
descobrir la seva relació amb Joan
Figueras ens ajudarà a apreciar la
tendresa humana que de vegades
se’ls nega”. Ell emdeia que esmos
trava sorprès de veure el somriure
deDalí contemplantenJoan.

Fins aquinpunt elsDalí el con
siderencomunfill?
És el nenque van educar. Li van fer
aprendre francès i li van ensenyar a
menjar bé a taula. Nohe volgut uti
litzarelterme“fill”,hepreferit“nen
secret”.Peròhihadadessignificati

ves com la foto d’en Joan que Gala
tenia al tocador, a l’hotel a Nova
York. O les cartes on li diu que està
molt disgustada perquè ell no li es
criu més sovint. Recordi que Paul
Éluardescrivia aGalaperdirli que
la seva filla Cécile es queixava per
quènorebiacartes seves i espensa
vaqueno l’estimava.Justal revés.

Per què Gala, que no va voler
saberresde la seva fillaCécile, en
canvi téaquestarelacióambell?
La Cécile apareix a la vida de Gala
en unmoment en què vol guanyar
se un lloc entre els surrealistes, i
quanconeixDalíestanenunasitua
ciódifícil. Encanvi,quanenJoanes
creuaalseucamí,Dalí jaestàconso
lidat, jaestanmésrelaxats. I suposo
que el petit Joan era un encant de
nen, guapo, intel∙ligent, entremali
at. Un nen que agradava a tothom.
Dalí no va tenir fills, però durant

gairebé40anysva serelnenqueno
va tenir.

Perquè creuqueels paresd’en
Joan no van deixar que els Dalí
s’emportessin el seu fill alsEstats
Units, ni tan sols de viatge? Per
què no van deixar que l’adoptes

sin, comdiu lagermanadelpare?
Paquita Buetas, la cuinera, l’altre
testimoni clau, emvadir que, si ha
gués estat perDalí, ho haurien per
mès, però lamarenoes fiavadeGa
la; creia que se n’aprofitaria. I per a
una gent que sempre havia viscut a
Cadaqués, deixarlomarxar als Es
tatsUnitseracomperdreel fill.

La relació més intensa té lloc
entre el 1949 i el 1954, després es
redueix i més als 70. Aquest dis
tanciament hi és perquè en Joan
s’independitzaiescasao,mésavi
at, pels canvis en la vida de Dalí i
Gala, per l’apariciód’AmandaLe
ar ialtresamants?
En Joan era molt assenyat i pru
dent;noprotestavamaiinovavoler
mai res. Quan entren els secretaris

de Dalí, tota aquella gent de Cada
qués que entrava i sortia de la casa
de Portlligat desapareix. A més a
més, enJoannoveia gairebé les re
lacionsdeGalaambaltreshomes,ni
participavaenlesfestes.Totiaixí, la
donad’enJoanm’explicaqueDalíli
va proposar de dirigir el museu de
Figueres iquevaserellquihovare
butjar. Ja es guanyava bé la vida a
Cadaqués. També li va proposar
quefesunesclassesdedibuixalmu
seu, i tampocnohovaacceptar.

El llibreés lahistòrianonomés
del“nensecret”,sinótambéd’una
època?
Als anys 5060 i principis dels 70,
Dalí encara es reuneix amb els pes
cadorsdeCadaqués, amb lescuine
res,ambelsjovesquelicantaranha
vaneres.Noéselmón frívol queco
neixemdesprés, ni el del coqueteig
ambels hippies dels 70. I per expli
car aquest context he comptat amb
testimonis directes, i també amb
finsa123referènciesperiodístiques
del moment, i en aquest sentit crec
que el llibre també és una reivindi
cacióde la feinaperiodística.c

COAC DALÍ

Joan Figueras, d’uns 8 anys, a la platja de Portlligat en una foto feta per Francesc Català Roca el 1952

“JoanFigueras va ser el
nen queno va tenirDalí”

José Ángel Montañés, periodista, autor d’‘El niño secreto de los Dalí’

LA GENEROSITAT DE DALÍ

“Ladonad’enJoandiu
queDalí livaproposar
dirigirelmuseude
Figueres; ellhorebutja”

UN AFECTE DE FAMÍLIA

“Gala tenia al tocador,
a l’habitació del seu
hotel deNova York,
una foto del nen Joan”
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