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Dalí, Eugeni d’Ors i Cesareo Rodríguez Aguilera el 1953
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Una de les il·lustracions de Dalí per al llibre
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Salvador Dalí i Lídia Noguer a Portlligat el 1930

La Lídia d’Eugeni d’Ors
Es tradueix al català la novel·la filosòfica que l’escriptor va
dedicar a la dona que durant anys es va creure la Ben Plantada

Montse Frisach
BARCELONA

La novel·la ‘La ve-
ritable història de
la Lídia de Cada-
qués’ va ser l’últi-
ma obra que va
escriure Eugeni
d’Ors just abans de
morir, l’any 1954, i
va ser publicada
pòstumament en la
seva versió origi-
nal castellana.

En el llibre, D’Ors va
recrear el mite de la

Catalunya real i
concreta a partir de

l’evocació d’una
peixatera paranoica

A
ra, per primer
cop, l’obra, una
novel·la filosòfica
que converteix en
mite el personat-

ge real de Lídia Noguer, s’ha
traduït al català. En l’edició del
llibre, que acaba de publicar
Proa, s’ha inclòs un pròleg in-
troductori a càrrec dels tra-
ductors al català, Oriol Pi de
Cabanyes i Teresa Costa-Gra-
munt. El volum també recull
els dibuixos que Dalí va fer per
a aquest llibre.

Segons els dos traductors, si
a La Ben Plantada Eugeni d’Ors
va fer un retrat del que per ell
havia de ser la Catalunya ideal
a través del personatge fictici
de Teresa, a La veritable història
de la Lídia de Cadaqués l’autor,
paradigma del Noucentisme,
va recrear el mite de la Cata-
lunya real a partir de l’evoca-
ció de la vida d’una peixatera
paranoica de Cadaqués que va
tenir una existència que va
cridar l’atenció a més d’un,
entre ells Dalí i García Lorca.

Lídia, enamorada platònica-
ment d’Eugeni d’Ors des que el
va acollir a casa seva com a
dispesera el 1904, es creia ni
més ni menys que la personi-
ficació de la Teresa de les glos-
ses de La Ben Plantada, una ob-
sessió que la va perseguir tota
la vida fins al punt que va
morir amb el llibre d’Eugeni
d’Ors a les mans.

El curiós és la manera com
Eugeni d’Ors, a partir de l’ob-
sessió paranoide de Lídia, va
ser capaç de superar l’anècdota

i crear-ne un mite lite-
rari, autèntica metàfora
d’“una Catalunya eter-
na, concreta i real, con-
traposada a la Catalu-
nya ideal de La Ben
Plantada”. Si Dalí deia
que s’havia inspirat en
la mentalitat de Lídia
per crear el seu cèlebre
mètode paranoicocrític
i García Lorca veia la
peixatera com un “Qui-
xot del Mediterrani”,
que com el personatge
de Cervantes havia en-
follit a causa de la lite-
ratura, D’Ors reinventa
el personatge per
transcendir-lo. «Conver-
teix la Lídia en un ar-
quetipus de la rauxa i
de la Catalunya mare i
tel·lúrica –expliquen
els traductors–. Fins i
tot, al llarg del llibre
D’Ors insisteix a anar
més enllà de l’anècdota
d’una dona del poble
extremament singular,
i diu: “No titlleu la Lídia de
pintoresca, ni la profaneu. Ella
té una dignitat”.»

En el llibre, D’Ors va jugar el
joc de la mateixa Lídia Noguer

i no deixa clar si realment va
ser ella qui li va inspirar La Ben
Plantada. Aquesta ambigüitat,
però, “no significa que ho fos,
de fet pensem que en cap cas la

Lídia va inspirar el personatge
de Teresa”. Un altre aspecte del
llibre és la manera com Eugeni
d’Ors, a través del personatge
de la Lídia, s’autojustifica:
“Havia participat activament
en l’Espanya de Franco, havia
anat a Madrid amb càrrecs
importants i ara acabava de
tornar a Catalunya i necessita-
va justificar-se. Es troba desar-

relat i creiem que és
aquest llibre, amb una
temàtica profunda-
ment arrelada a la ter-
ra, el que el fa tornar als
orígens. Ell s’explica i es
redimeix a través de la
Lídia”.

Un cop morta Lídia el
1944, una estada d’Eu-
geni d’Ors a Cadaqués el
1953, amb visita a Dalí
inclosa, va significar la
gènesi d’aquest llibre de
D’Ors i Dalí que s’havia
de dir La real Ben Plantada,
i que el pintor no va ar-
ribar a escriure mai.
D’aquella visita també
en va sortir la idea de fer
una làpida per a la tom-
ba de la Lídia, que no es
va arribar a col·locar fins
a l’any 1989.

A Eugeni d’Ors tam-
bé li va interessar el
vessant tràgic de la vida
de la Lídia Noguer (un
marit que es va suïci-
dar, els seus dos fills
bessons també amb

problemes psiquiàtrics van
morir el mateix dia, i ella ma-
teixa morta en un asil en la
més completa misèria), com si
es tractés d’una tragèdia grega.

El llibre clou la tetralogia de
Les Oceànides, completada per La
Ben Plantada, Gualba, la de mil
veus i Sijé, aquesta última tam-
bé escrita en castellà. “La te-
tralogia és una construcció de
quatre maneres diferents de
veure la feminitat, l’etern feme-
ní. El fet que necessiti quatre
obres d’aquesta envergadura
per explicar tot això dóna a
entendre que la dona, per Ors,
és molt complexa. Sijé, per
exemple, és un text preciós i
enigmàtic, amb una visió de la
dona etèria”, diuen.

I per què una traducció ca-

talana de La veritable història...?
Segons els traductors, el llibre,
per la seva temàtica i signifi-
cació, “és genuïnament català,
forma part del nostre patri-
moni”. En aquest sentit, els
traductors aconsellen “llegir
aquest llibre sense prejudicis
sobre D’Ors, perquè no podem
permetre’ns el luxe de dei-
xar-nos perdre l’Eugeni d’Ors”.

L’aparició en català de La ve-
ritable història de la Lídia de Ca-
daqués ha coincidit pràctica-
ment amb la publicació de la
biografia de Lídia Noguer que
ha escrit Cristina Masanés.
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