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Cristina Masanés a Cadaqués
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Fotografia de Lídia Noguer, que era a la casa de Granada de Federico García Lorca

Lídia de Cadaqués,
musa de Dalí i D’Ors
Cristina Masanés biografia a qui se suposa que
va inspirar el personatge de la Ben Plantada

Jordi Serrat
CADAQUÉS

Ningú no sap si
realment la mítica
Lídia de Cadaqués,
una peixatera pa-
ranoica, filla de
bruixa, va inspirar
el personatge de la
Ben Plantada
d’Eugeni d’Ors.
Ara surt la seva
història biografia-
da en un llibre.

L’
estudiosa Cristi-
na Masanés
(Manresa, 1965)
acaba de publi-
car a Quaderns

Crema un treball de recerca
que reconstrueix la trajectòria
d’aquesta dona i com va cre-
uar-se en el destí amb Eugeni
d’Ors i Salvador Dalí. El llibre,
titulat Lídia de Cadaqués, per-
met veure com una persona
humil escassament alfabeta va
projectar tot el seu deliri cap a
Eugeni d’Ors i va convertir-se
en una musa del surrealisme.
El poeta García Lorca la com-
pararia amb un “Quixot del
Mediterrani” i lloaria la seva
capacitat per intepretar el

món real a partir d’un
d’imaginari.

La investigació està
basada en documenta-
ció d’arxius i en testi-
monis orals de veïns
de Cadaqués d’edats
properes als 80 anys.
“Vaig adonar-me que
aquest treball s’havia
de fer ara, perquè aviat
ja no quedarà memò-
ria viva”, detalla l’au-
tora. A més de fer
aquest seguit d’entre-
vistes, Masanés va es-
pigolar de fons com la
Fundació Dalí, la Fun-
dación Lorca, dels ar-
xius d’Anna Maria Da-
lí, i del llegat d’Eugeni
d’Ors, entre d’altres
institucions. A mesura
que entrava en la bi-
bliografia, rastrejava
hemeroteques o troba-
va nous documents
–com la correspon-
dència que Lídia No-
guer enviava a Ors–
l’autora va anar for-
mant un mosaic de
dades fascinant. “Primer només
volia fer un article, però va
créixer com una bola de neu”,
exposa.

Segons Masanés el seu objec-
tiu ha estat escriure sobre el
perfil delirant i sensible de Lí-
dia, i no tant sobre els artistes
que l’envoltaven. El seu retrat la
presenta com una dona pobre
que duia a sobre l’estigma de

ser filla de la Sabana, l’última
gran bruixa de Cadaqués, en un
poble que a principi del segle
XX estava aïllat per la seva oro-
grafia. Casada amb un pescador
silenciós, que diuen que mai
arrencava més de set paraules
seguides i mal rondinades, la
Lídia feia alhora de cuinera i
acollia a casa intel·lectuals de
famílies il·lustres com els Ra-

hola o els Pitxot.
La seva vida es va alterar el

1904 quan als seus 38 anys
d’edat va allotjar un jove Euge-
ni d’Ors, que era aleshores tot
un dandi. Ors només va estar a
casa de Lídia un mes; prou
temps per enlluernar-la. Per
obrir-li la finestra d’un altre
món possible. A partir d’aquí,
es va convertir en una lectora

apassionada del Glosari, que l’i-
deòleg del Noucentisme escri-
via a La Veu de Catalunya. La Lídia
es va identificar amb el perso-
natge de Teresa la Ben Planta-
da, convençuda que era ella i
deia que les glosses d’Ors eren
missatges dedicats.

Eugeni d’Ors no contestava
les missives de la seva admira-
dora, però va contribuir a en-

grandir la llegenda. Un
cop morta, l’escriptor
va escriure el llibre La
verdadera historia de Li-
dia de Cadaqués, on Xè-
nius tampoc desvelava
si realment s’havia
inspirat en aquella
peixatera. Masanés
creu que no és relle-
vant saber fins a quin
punt era o no la Ben
Plantada, sinó veure
com Lídia reinventa
aquest personatge i
com també el recrea
després el mateix Ors.

La cronista d’aques-
ta història creu que Lí-
dia va trobar molta
comprensió dels artis-
tes a pesar del seu de-
liri. “Hi havia un punt
d’exotisme, però, per
exemple, Dalí la va
entendre molt”. La tesi
que defensa és que
Dalí va entrar al mèto-
de paranoicocrític grà-
cies a l’observació d’a-
questa dona. “Ell reco-
neixia que la Lídia era
la padrina de la seva
bogeria”, remarca. Lídia
va vendre al pintor
una barraca de pescaa
Portlligat i va intentar
mediar quan Dalí va
renyir amb el seu pare.

En aquesta nova bi-
ografia hi surten, a
més, poemes inèdits
que el geni emporda-
nès va escriure sobre
Lídia. El pintor la re-
tratava com una dona
“ben plantada” igual
que “les arrels d’olive-
ra”. A més, el primer
quadre surrealista de
Dalí es titula La mel és

més dolça que la sang, una frase
manllevada de Lídia.

L’escriptor Josep Pla, en
canvi, mai va apreciar cap ta-
lent a Lídia. Només la veia
grotesca. El final de la vida de
Lídia va ser igualment trist.
Vídua i sola, va ingressar en
un asil, mentre els seus fills,
que van enfollir, van ser in-
ternats al psiquiàtric de Salt.
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