
Quan José Ángel Montañés va
entrar per primer cop a la casa-
museu Dalí de Portlligat i va veu-
re les onze fotos de Joan Figueras
(1942-1999) en el vestidor que
havia decorat Gala es va emocio-
nar. Era, sens dubte, la confirma-
ció de la presència d’aquest nen
en la vida de Salvador Dalí i Gala.
Aquestes imatges, més les que es
conserven en el Centre d’Estudis
Dalinians, més les cartes i postals
que s’enviaren, els records dels
que els conegueren i molta do-
cumentació i premsa de l’època,
han estat essencials per bastir
aquest assaig periodístic en for-
ma de llibre, El niño secreto de los
Dalí (Roca Editorial). Tot i que
per molts la figura de Joan Figue-
ras és una sorpresa, Montañés
assegura que «ell va ser-hi, hi va
ser sempre i ningú el va ocultar».  

L’autor i periodista creu que
Joan devia ser «un nen molt es-
pecial». Era simpàtic, llest i des-
pert. La relació, però, es devia for-
jar a partir de rutines. Era el se-
gon fill de Jaume Figueras (1914-
1997) qui, de petit, havia jugat
amb Dalí i la seva germana Anna
Maria perquè les dues famílies es
coneixien, i ja de gran habilità la
barraca dels Dalí a Portlligat.
Joan va acabar fent de model del
nen Jesús als dos olis de La Ma-
dona de Portlligat (1949 i 1950).
Tenia set anys. En Joan devia sen-
tir-s’hi a gust a la casa, perquè no
va deixar d’anar-hi. Allà hi pas-
sava moltes hores quan els Dalí
eren a Cadaqués «perquè des-
cobria un món que no te-
nia a casa». També
els Dalí amb ell.
Bona prova és
que sempre
que marxaven
li escrivien
molt afec-

tuosament –Gala l’anomena Jua-
nett boniquet– i mai s’oblidaven
de dur-li regals. A més es preocu-
paven de la seva educació. Cal dir
que Joan sabia dibuixar molt bé
i, fins i tot, d’adult, malgrat seguir
amb el negoci de pintures del seu
pare,  va donar classes a Cada-
qués. 

Allò que aflora en el llibre és el

vincle emocional que van esta-
blir amb ell i «descobreix una ca-
pacitat que se’ls havia negat fins
ara, la d’estimar o tenir una rela-
ció familiar normal». Gala, per
exemple, hi passava moltes ho-
res: passejaven, nedaven, lle-
gien, jugaven a cartes i prenien el
sol. «Joan va ocupar un espai en
la seva vida que ningú havia ocu-
pat fins al moment», diu Monta-
ñés qui també fa aflorar «un sub-
món de Dalí desconegut», aquell
que el pintor retroba quan tor-
nen d’Amèrica el 1948, el dels
amics de la infantesa i joventut,
els pescadors, «la gent del po-
ble». Un món on hi ha en
Joan.

La relació no es
va trencar
quan Joan
es va

fer
gran. Mon-

tañés recull
molts testimonis

com els de la cuinera
Paquita Buetas i la
dona d’en Joan, Mercè
Cabanes.

Director del Museu
L’absoluta confian-
ça que Dalí sentia

per Joan es copsa en l’oferiment
que va fer-li de dirigir el Teatre-
Museu Dalí, oferta que va refu-
sar, com també fer-hi classes de
dibuix al natural. «El meu pare
no era una persona ambiciosa,
mai va voler treure profit de la
seva relació amb els Dalí, i per
això mai va explicar la seva rela-
ció amb ell», diu Eva Figueras,
una de les filles de Joan. En un al-
tre moment del llibre reconeix,
segurament, el secret de la rela-
ció: en Joan «no era adulador (...)
tampoc va esperar res de Dalí (...)
tot el que va fer per a ells de gran
ho va fer com ho faries per un
amic o per un pare».

Aquesta història que s’havia
mantingut com soterrada i no
havia transcendit en la biografia,

del pintor, potser
per la mort pre-
matura de Joan,
Montañés l’ha

perseguit els darrers
cinc anys, on no han faltat

els dubtes, ja que abans que
Roca Edicions no li acceptés pu-
blicar el llibre va rebre fins a set
negatives. Allò, però, que l’autor
destaca és «la generositat» dels
testimonis que li van obrir «els
seus cors i les seves vides». Tam-
bé remarca el consell que va do-
nar-li Montse Aguer, directora
dels Museus Dalí, «d’anar més
enllà», de retratar aquells anys
cinquanta en la vida dels Dalí, i
allí fer aflorar la vida «del nen de
Can Dalí», com tothom a Cada-
qués coneixia Joan Figueras.
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Un llibre il·lumina l’existència de Joan
Figueras, el nen «secret» dels Dalí
És fruit d’una intensa investigació del periodista José Ángel Montañés els darrers cinc anys
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Joan, amb deu anys, a la platja de Portlligat. A dalt, fotos del llibre.
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Salvador Dalí i Joan Figueras en el camí de
Portlligat, a Cadaqués, l’any 1952.

El Museu de l’Empordà de Fi-
gueres ha decidit posposar totes
les activitats i visites guiades que
tenia previstes per aquest novem-
bre. Entre aquestes cal destacar la
taula rodona L’art i els artistes,
agents d’homenatge i memòria
històrica programada pel dia 26.
Tot i això, el centre museístic i les
dues exposicions temporals que
té, tant Pintar, crear, viure comIm-
mersions, aquesta a la sala de l’Es-
corxador, es mantenen obertes.
Cal dir també que aquest museu
ha rebut recentment dues sub-
vencions de la Generalitat que su-
men 80.000 euros destinats a pro-
jectes i exposicions d’art contem-
porani fets al centre i pel Pla d’Ac-
ció 2020. La Diputació també li ha
concedit 15.000 euros més.

REDACCIÓ FIGUERES

El Museu 
de l’Empordà
posposa les visites
i activitats  
de tot el novembre

La Càtedra Víctor Català tenia
previst celebrar, la setmana pas-
sada, les jornades Noms de ploma,
noms de dona?, a l’Alfolí de la Sal
de l’Escala. La situació sanitària
actual, però, ha obligat els orga-
nitzadors a posposar-ho fins a
mitjans de gener. Aquestes jorna-
des, que seran gratuïtes però que
caldrà inscriure’s, tenen per ob-
jectiu reflexionar sobre la utilitza-
ció de pseudònims masculins per
part de l’autora escalenca i altres
escriptores. A través d’això, la vo-
luntat és apropar les problemàti-
ques de la qüestió de gènere i ofe-
rir una consciència col·lectiva
més gran sobre la qüestió. 
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Les jornades «Noms
de ploma, noms 
de dona?» es faran 
el gener a l’Escala

L’exposició del 40è Mini Print
Internacional de Cadaqués s’ha
pogut veure aquestes darreres set-
manes a la Fundació Tharrats
d’Obra Gràfica de Pineda de Mar.
Ara, els seus responsables tenen
previst traslladar les peces a la ga-
leria L’Etangd’Art de Bages, a
França, on s’exposaran. Tot i això,
les dates encara estan per deter-
minar i dependran de les restric-
cions que imposa el govern fran-
cès a causa de la Covid. Els pro-
motors del Mini Print creuen,
però, que no serà abans del mes
de desembre. Totes les obres es
poden contemplar en línia.

REDACCIÓ CADAQUÉS

El Mini Print de
Cadaqués s’exposa 
a França a partir del
mes de desembre
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