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Salvador Dalí mai no s’hauria 
imaginat que acabaria convertit 
en el protagonista d’una òpera. Els 
seus excessos, però també la seva 
genialitat, una vida envoltada 
d’artistes com Lorca, Buñuel, Paul 
Éluard i tants d’altres, a més d’una 
dona, Gala, la vida de la qual 
també formaria un llibret 
substanciós, són la base de Jo, 
Dalí, una òpera que ha arribat al 
Gran Teatre del Liceu després 
d’anys d’ajornaments. 

L’obra, del compositor Xavier 
Benguerel, amb llibret de Jaume 
Salom, va néixer fa deu anys com 
un encàrrec del Ministeri de 
Cultura per celebrar el centenari 
del pintor empordanès, i malgrat 
estar llesta en dos anys, no va 
veure la llum en la data prevista, el 
2004. Finalment es va estrenar la 
temporada passada al Teatro de la 
Zarzuela de Madrid, en una 
coproducció d’Operadhoy, del 
teatre madrileny i del Liceu, on ha 
arribat ara. 

La direcció escènica és de 
Xavier Albertí i la musical, de 
Miquel Ortega, amb Joan Martín-
Royo en el paper protagonista i 
Marisa Martins com a Gala, i amb 
la participació de Xavier 
Mendoza, Hasmik Nahapetyan i 
Àlex Sanmartí, a més del tenor 
Antoni Comas com a Paul Éluard. 

Segons el compositor, “Jo, Dalí 
és una paràfrasi de la vida de Dalí 
basada en diferents episodis 
desordenats i buscant més les 
sensacions que no pas el 
component biogràfic”, diu 
Benguerel. “L’acció no se succeeix 
cronològicament però tot el que hi 
passa va succeir realment”.

Una curiositat d’aquesta òpera 
és que, tot i que el text central de 
Jaume Salom està escrit en 
castellà, l’òpera barreja el català i 
l’anglès. Així, l’escena de la 
discussió de Dalí amb el seu pare 
és en català, mentre que la part en 
què Dalí viu a Nova York es canta 
en anglès.

Benguerel explica que l’obra 
mostra Dalí com un home amb una 
vida tràgica, amb un talent tan 
avançat a la seva època que ningú 
no el va entendre. “Penso que era 
un invàlid, incapaç de valdre’s per 
si sol, i que va aconseguir ser qui 
va ser gràcies a Gala. Ell mateix 
ho reconeixia quan deia que sense 
Gala o seria boig o bé mort”.

Pel que fa a la dramatúrgia, Jo, 
Dalí combina escenes còmiques 
–com la trobada de Gala i Éluard 
amb Buñuel a Cadaqués– amb 
d’altres de tràgiques, ja que Salom 
no dóna una visió del pintor com la 
d’un home feliç. Durant els quatre 
actes en què es divideix l’òpera se 
succeeixen tretze escenes breus 
que expliquen la vida del pintor 
fent salts cronològics. 

Arrenca quan Dalí i Gala es 
coneixen a París –quan Gala era la 
dona de Paul Éluard–, mentre que 
la segona escena recrea la reacció 
irada del pare del pintor davant 
l’activitat artística i bohèmia del 
seu fill, a qui augura que morirà 
sol i pobre. Després vindrà 

Cadaqués, on Dalí i la seva 
germana Anna Maria es troben 
amb Gala, Éluard, Buñuel i García 
Lorca, i el primer acte acaba amb 
la declaració amorosa de Gala i 
Dalí afirmant el seu amor. El 
segon acte mostra la vida artística 
del pintor –amb la primera 
exposició a París– en paral·lel a la 
seva vida personal: la separació 
definitiva de Gala i Éluard, 
l’arribada de Gala i Dalí a Nova 
York, l’inici de la comercialització 
de l’obra del pintor i l’escàndol en 
uns grans magatzems que li 
reportarà una gran publicitat. El 
tercer acte, ambientat en un circ i 
amb una única escena, mostra el 
moment de més èxit social i 
econòmic del pintor, sotmès al 
pragmatisme comercial de Gala. I 
l’últim acte, situat a la residència 
de Gala a Púbol, mostra la ja molt 
deteriorada relació del pintor amb 
la seva musa.
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L’òpera busca  
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que no pas el 
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biogràfic

Joan Martín-Royo, caracteritzat com el Dalí més icònic.

‘Jo, Dalí’ 
per fi 
al Liceu
El compositor català 
Xavier Benguerel ha 
portat a Barcelona la 
seva òpera al voltant 
del geni surrealista. 
Per Marta Porter


