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Gala Dalí – på väg ut 
 

Port Lligat, 1981 

 

— Salvador, öppnar du åt reportern när han kommer? Jag ska bara byta kläder.  

Tänk att någon vill intervjua mig. Det är inte den store konstnären Salvador Dalí han vill 

träffa, utan gamla mig. Jag undrar vad han vill veta egentligen. Kan det verkligen bli 

något som någon vill läsa?  

 Jag måste byta om, jag vill ju inte se ut som en trist hemmafru med hängiga, 

slitna kläder. Även om jag är gammal så har jag fortfarande stil. Ska jag ta den svarta 

klänningen som jag köpte senast vi var i Figueres? Eller kanske ser jag ut som om jag 

vore redo för min egen begravning i den. Den blå byxdräkten? Den är ganska stilfull och 

den passar i detta vinterväder. Jag kände kylan i den råa vinden från havet när jag var ute 

vid brevlådan i morse, den gick rakt in i märg och ben. Åh, jag längtar till våren!  

 Nu låter det som reportern har kommit, Salvador pratar på som vanligt. Det 

är bra att han underhåller honom en stund. Det går inte fort för mig nuförtiden. Jag har 

verkligen åldrats det sista året. Allt tar sådan tid, och kraft. Tid har jag nog, men kraften 

sinar. Jag undrar hur länge jag ska orka gå i trapporna, kanske måste jag be Salvador 

ordna med ett sovrum där nere. Det är alldeles för många trappor i det här huset. Jag vill 

ha nära ut till terrassen i vår. Jag vill kunna sitta ute och känna vårsolen värma mina 

gamla ben. Nu är det bäst att jag går ner.  

Han ser trevlig ut, den unge reportern. Lite nervös kanske, verkar inte veta var han 

ska göra av sina händer. Jag får räcka honom min.  

— Bon dia, senyor!  

— Buenos días, señora Dalí! Jag hoppas att det går bra om jag talar spanska med er. 

Min katalanska är tyvärr inte så välutvecklad.  

En ung reporter från Madrid alltså, med fast handslag. Varför vill han skriva om mig? 

— Spanska går utmärkt, eller franska om ni föredrar det?  

Eller ska jag tilltala honom på ryska, för att retas lite?  

— Gick det bra att hitta till oss? 

— Ja, inga problem, señora. Vilken fascinerande plats ni bor på. 
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— Tack, ja Port Lligat är vårt hem, även med min mans alla konstnärliga 

utsmyckningar som gör att det ser ut som ett museum. Salvador, är du en sötnos 

och ordnar lite te till oss?  

— Mitt namn är Raúl Hernandez och jag kommer alltså från El País. Vi har en serie i 

söndagsbilagan med reportage om kvinnorna bakom de stora konstnärerna. Vi vill 

lyfta fram den bakomliggande kraft som kan finnas i konstnärernas liv. Vi tror att 

många fruar till kända män har liv som är värda att berätta om. 

— Tror du inte att det finns framstående kvinnliga konstnärer att skriva om? 

— Jo, naturligtvis finns det det, señora! Men just denna serie vill utforska kvinnorna 

runt de kända männen. De som oftast inte får något erkännande eller någon 

publicitet. Ofta skulle även kvinnorna ha varit konstnärer men de har stått tillbaka 

för sin mans skull, eller på grund av tidens samhällsanda.  

Det kan ju stämma, det han säger. Jag är nog en sådan kvinna, så många år tillsammans 

med Salvador, och så mycket jag har gjort för honom, även för konsten, och inte har jag 

fått mycket erkännande för det. Jag har mest setts som hans musa, även om han signerade 

en del verk även med mitt namn. 

— Det blir nog bra. Vad vill du veta? 

Jag sätter mig i min fåtölj vid kaminen så får han fråga det han vill, jag har nog en del att 

berätta. Salvador har sett till att vi har te och kakor så det räcker en bra stund. Det är 

konstigt att han inte är mer nyfiken, att han inte vill stjäla uppmärksamheten och vara i 

centrum som vanligt.  

— Börja gärna från början, señora, hur kom det sig att ni lämnade Sovjetunionen, 

eller Ryssland, som det hette då? 

 

 

Davos, 1912 

 

Elena längtade hem. Det hade gått tre veckor sedan hon kom till sanatoriet och hon var 

uttråkad. Hon saknade någon att prata med. De flesta andra patienter var äldre damer och 

herrar som satt och spelade brädspel på terrassen. Elena fördrev tiden med att läsa 

romaner, men hon längtade hem till skolan och väninnorna. Marina och hon brevväxlade 

flitigt men det var inte samma sak. Modern och styvfadern klarade hon sig bra utan, de 

hade ändå så fullt upp med sina bjudningar i Moskvas societet.  
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Hon hade aldrig känt sig nära modern. När Elena var liten var det olika 

barnflickor som tog hand om henne och syskonen. Efter faderns död flyttade familjen 

snabbt in hos den rike advokaten som modern länge hade haft ett gott öga till. Han var 

nog snäll, men Elena hade länge saknat sin far efter hans plötsliga bortgång. Hon hade 

alltid känt sig utanför resten av familjen. Hon delade inte deras intresse för inredning och 

kläder, hon läste hellre poesi tillsammans med Marina. Det var modern som hade velat 

skicka Elena till sanatoriet. Läkaren hade rekommenderat det, även om det inte var 

absolut nödvändigt, som han hade sagt, tuberkulosen skulle nog ge med sig ändå. Modern 

hade varit bestämd, hon tyckte att Elena behövde frisk luft. Elena tänkte att modern ville 

ha huset för sig själv ett tag, brodern hade redan rest till St. Petersburg där han skulle 

studera på musikkonservatoriet.  Elena kände sig inte särskilt sjuk, trots hostattacker 

ibland, och det hade slutat komma blod när hon hostade, men nu skulle hon kureras 

ordentligt.  

Fyra månader  skulle hon stanna på sanatoriet i alperna där luften var tunn 

och frisk. Patienterna skulle helst vistas ute hela dagarna, vissa till och med sov på 

terrassen, nedbäddade under många dunbolster. De fick hälsosam mat tre gånger om 

dagen och de som var starka nog kunde gå korta promenader vid sjön som låg i 

dalgången. Snöklädda berg, alper kallades de i Schweiz, reste sig mäktigt runt dalen. 

Elena kände sig liten och ensam där hon gick för att fördriva tiden. Ibland fantiserade hon 

om att aldrig återvända till Moskva. Vem skulle sörja henne? Inte modern iallafall.   

 En dag vid lunchen fick hon syn på ett nytt ansikte bland patienterna. Maten 

serverades utomhus och Elena satt i ena änden av den stora terrassen som badade i 

solsken. Från dörren som ledde ut till terrassen kom en ung man gående mot Elena. Hon 

kunde inte släppa honom med blicken, han var så stilig. Han hade runda, bruna ögon och 

antydan till en liten mustasch. Över axlarna hängde en rutig yllepläd över vinterrocken. 

Bakom honom gick en sköterska med en bricka med mat, hon försökte sätta ner den på 

närmsta bord, men mannen fortsatte att gå mot Elena och sköterskan följde tyst efter.  

— Får jag slå mig ned här? frågade han på franska när han kom fram till bordet där 

Elena satt.  

Två patienter som var klara med sin lunch reste sig och lämnade plats åt honom. Elena 

bara nickade, hon visste inte vad hon skulle säga. Denne man var tydligen fransman, om 

än inte från alperna, hans dialekt var annorlunda från den hon hade hört av läkarna och 

sköterskorna på sanatoriet. Elena la ifrån sig sin roman och tog en bit av maten hon hade 

framför sig.  
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— Mitt namn är Eugène Paul Grindel, men kalla mig Paul Éluard! Vad heter ni, 

mademoiselle?  

Mannen satte gaffeln i potatisen och doppade den i såsen innan han stoppade in hela i 

munnen. Elena presenterade sig med hela sitt ryska namn. Hon tyckte att det lät hårt när 

det uttalades med det mjuka franska språket. 

— Ni får gärna säga Helène, sa hon och kände sig inte alls framfusig som föreslog att 

de skulle dua varandra.  

— Tack, mademoiselle Helène, det är ett nöje att lära känna er! 

Paul log och fortsatte att äta. När han slappnade av såg Elena att han var ung, han var nog 

inte mycket äldre än hennes sjutton år. 

 Elena och Paul umgicks mycket de kommande månaderna. De tog 

promenader längs sjön, de satt tillsammans under måltiderna, de samtalade om konst och 

litteratur och skvallrade om patienterna på sanatoriet. Paul berättade att han skrev, han 

ville gärna ge ut sina dikter. Elena berättade om sina litteraturstudier och att hon skulle bli 

lärarinna. Paul pratade mycket om Paris, där fanns många gallerier och muséer, dit ville 

Elena gärna resa en dag.  

När det var dags för Elena att åka hem till Moskva blev hon mycket 

sorgsen. Hon hade varit lycklig under tiden med Paul, hon kände sig levande på ett sätt 

som hon aldrig gjorde hemma med familjen. Han såg och behandlade henne som en 

kvinna, verkade till och med se upp till henne, och hon kände att hon växte i hans 

sällskap.   

— Paul, jag hoppas att du vill skriva till mig?  

Elena och Paul gick en sista promenad tillsammans. De gick långt från sanatoriet för att 

undvika nyfikna blickar. De övriga patienterna hade börjat viska bakom deras ryggar, 

eftersom det unga paret tillbringade så mycket tid tillsammans. De promenerade längs 

sjön där det hade börjat grönska, de första vårblommorna stack upp sina knoppar i gräset. 

Solen värmde Elenas nacke, hon ville inte att dagen skulle ta slut.    

— Självklart ska jag skriva, jag kommer inte att kunna tänka på något annat. Paul tog 

Elenas händer i sina och såg henne i ögonen. 

— Var inte ledsen, du är ju min kära Gala, min fest för livet! Vi kommer att ses igen, 

det är jag säker på, och då vill jag gifta mig med dig. Säg att du också vill! 

De satte sig på en bänk och såg ut över sjön. Elena kände sig både glad och dyster. Hon 

tog Pauls hand och önskade att han ville kyssa henne. Hon visste att han skulle ta 

värvning när han kom hem till Paris, de skulle inte kunna träffas på flera år. Det var som 
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om han hade läst hennes tankar för när hon såg på honom la han sin hand mot hennes 

kind och gav henne en kyss på munnen.  

— Det är klart att jag vill gifta mig med dig, Paul! Kyss mig igen! 

 

Elena satt ensam i kupén. Hon försökte läsa i boken som Paul hade gett henne innan hon 

lämnade sanatoriet. Det var en diktsamling av en ung fransk poet, Guillaume Apollinaire,  

som han tyckte mycket om. Hon hade svårt att koncentrera sig på läsningen. Upprepade 

gånger la hon boken i knät och blicken letade sig långt utanför tågfönstret. Hon såg på 

skogar och fält som for förbi och lät tankarna vandra. Tåget skulle ta många timmar på 

sig att nå Ryssland. I Moskva skulle modern, eller mer troligt deras chaufför, möta henne 

på stationen. Elena visste inte hur hon skulle stå ut med modern och hennes själviska sätt. 

Allt i hemmet kretsade kring henne. Elena kände att hon måste komma hemifrån, hon 

ville leva sitt eget liv.   

 Ett papper föll ur boken som hon löst höll i handen. Hon vek upp pappret 

som var vikt på mitten, det såg ut som ett brev. Det var en dikt, skriven av Paul, och 

längst ner hade han lagt till ett par rader. ”Till min Kära Gala!” det hade blivit hans 

smeknamn på henne under deras tid tillsammans, ”Jag väntar på dig. Din för evigt, Paul 

Èluard.” 

 

 

Port Lligat, 1981 

 

Den unge reportern har verkligen antecknat flitigt medan jag har berättat. Han har inte ens 

hunnit dricka sitt te, nu är det säkert kallt i koppen. Vart har Salvador tagit vägen? Åh, 

han vill nog inte lyssna på mina gamla historier om Paul och de andra. Han har allt blivit 

lite svartsjuk med åldern.  

— Visst blev det så att ni flyttade till Paris, señora?  

— Ja, när Paul skrev och berättade att han blivit sårad och hemskickad från fronten 

blev jag så orolig. Jag ville vara hos honom. Under 1916 var det ganska lugnt på 

östfronten och jag kunde ta tåget till Paris. Jag hade arbetat som privatlärarinna ett 

par år och lyckats spara ihop pengar. Min styvfar och min mor lät mig åka.  

— Det måste ha varit ett äventyr för en ung kvinna? 

— Ett äventyr kan man kalla det. Paul var etablerad poet och även engagerad 

politiskt. Jag hamnade mitt i dada-rörelsen och den gryende surrealismen. Där var 
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diktare, konstnärer och andra intellektuella. Det var en stor skillnad mot min 

familjs småborgerliga liv. Men det passade mig, jag ville ha äventyr, jag ville 

slänga all borgerlig moralism överbord.  

 

 

Paris, 1922 

 

— Paul, kan du stanna hemma med Cécile ikväll? Den där opålitliga barnflickan är 

inte här i tid. Jag är rädd att hon inte tänker komma alls.  

Gala stod framför spegeln och kammade sig. Hon tog på sig den varma ullkappan, det var 

ännu inte vår ute.  

— Nej, hon kommer nog inte. Du så gott som avskedade henne igår när hon var lite 

sen. Jag kan stanna en stund, men sedan måste jag gå på mötet. Du vet att André 

behöver min hjälp att skriva klart manifestet.	 

Paul satt vid köksbordet med en hög papper framför sig. Han hade tänkt arbeta ett par 

timmar innan han skulle gå. Cécile satt på golvet bredvid honom.   

— Ta med dig Cécile på mötet! Jag kommer inte förrän sent, jag ska träffa Max. 

André Breton är inte så viktig som han tror.    

— Träffar du fortfarande Max? Ta det lugnt, tänk på hans hustru! Paul lät orolig.  

— Vi tar det lugnt, och han vill prata med mig ikväll. Han frågade efter dig också.  

— Nej. Jag stannar hemma ikväll, och väntar uppe på dig, Gala. Jag kan be André 

komma hit så kan vi arbeta här.  

 

Gala gick till deras vanliga café i Montparnasse. Hon var tidig, Max skulle komma vid 

åtta, och hon ville ha en stund för sig själv först. När hon satt sig vid ett fönsterbord 

beställde hon en kopp te. Hon längtade ut. Hon kände att hon kvävdes i deras lilla 

lägenhet där det låg kläder och Céciles saker utspridda överallt. Hon fick aldrig vara i fred 

med sina egna tankar, antingen ville Paul prata eller så var det Cécile som behövde hjälp 

med något. Mötena med Max var ett andrum för Gala. Ibland hade Paul varit med och det 

var skönt, då slapp hon ha dåligt samvete. Hon trodde att Max lika gärna hade träffat Paul 

ensam många gånger, de var verkligen förtjusta i varandra. Själv behövde hon få känna 

sig älskad och åtrådd, vilket hon inte hade gjort i deras äktenskap sedan Cécile blivit 

större och tagit mer uppmärksamhet. Paul lekte gärna med dottern och de hade ofta hjälp 

av barnflickor, men Gala ville hellre sitta på caféer och träffa konstnärsvännerna. Hon var 
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nog ingen naturlig moderstyp, hade hon förklarat för Paul, men det trodde han inte på. 

Han hävdade att alla kvinnor hade en medfödd modersinstinkt.  

 Gala såg Max komma gående, han hade sin svarta basker på huvudet och 

halsduken slängd över axeln. Under armen hade han en mapp. Han ville visa henne sina 

senaste sketcher, hade han sagt när han bett om en träff. Max beställde två pastis åt dem 

och gav Gala en kyss innan han satte sig. Han drog fram ett extra cafébord och öppnade 

sin mapp.  

— Ser du hur bra de blir, sa han och visade Gala några blad.  

Hon hade suttit modell åt Max och nu kunde hon se resultaten. Det gick knappt att känna 

igen henne i kvinnofigurerna på bilderna, men det var lika bra, tänkte Gala. Han är en 

otrolig konstnär, Max Ernst, och hon ville gärna medverka till dessa fantastiska 

konstverk. De diskuterade sketcherna och Gala sa vad hon tyckte att Max kunde göra för 

att förstärka känslan av surrealism ytterligare. Han hade en bit kol i fickan och tecknade 

snabbt ett utkast på ett nytt blad.  

— Gala, jag vill ha dig, du är viktig för mig, för konsten! Max la sin arm om Gala 

och drog henne intill sig.  

— Din småborgerliga hustru vill inte dela dig med någon, det vet du, och jag tycker 

det känns fel att ljuga. Det vore mycket lättare om ni var öppna i ert äktenskap, så 

som Paul och jag är.  

— Paul är en fantastisk man, och vän. Luise förstår oss inte. Hon rör upp himmel och 

jord varje gång jag har träffat dig. Max kysste henne och försökte föra upp handen 

under hennes kjol. 

— När vi flyttar till huset kommer vi att ha mycket plats. Du kan komma när du vill, 

du kan få måla där. Gala tar bort Max hand från sitt lår. 

— Kom med hem nu, så äter vi middag tillsammans.  

 

Max tog sin konstnärsmapp under ena armen och Gala under den andra och så började de 

promenera söderut längs Boulevard de Montparnasse. Gala kände hur världen krympte 

runt henne ju närmare hemmet de kom. Hon hade en så stark längtan ut, en längtan efter 

något mer, något större. Hon visste inte riktigt vad det var, men att hon inte kunde finna 

det inom hemmets väggar var hon säker på. Max förstod henne, sa han. Han hade alltid 

också haft en strävan vidare, han ville inte fastna på en plats, i en relation eller i ett jobb. 

Gala mådde bra med Max, hon tyckte att han var bra för henne, hon kände sig både 

attraktiv och intellektuellt utmanad med honom. Men när hon tänkte efter så hade Paul 
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varit bra, den absolut rätte, för henne då i Schweiz, när de möttes för första gången. Hon 

tyckte fortfarande mycket om Paul. Han var inte problemet. Tvärtom så gjorde han allt för 

att deras äktenskap skulle överleva.  

— Schhh, Cécile sover nog. 

Gala hyssjade åt Max medan hon öppnade dörren. De steg in i den lilla hallen och hörde 

röster från köket. Paul och André jobbade fortfarande med manifestet. André var så seriös 

att det nästan gick till överdrift, tänkte Gala, han hade aldrig en stund över för fest.  

— Hej Gala, och Max.  

Paul såg lite trött ut när han såg att Max klev in i köket efter Gala. André reste sig och 

hälsade med kindpussar på Gala och Max, men satte sig direkt igen vid bordet. Gala tog 

fram en flaska rödvin och fyra glas.  

— Ni vill väl också ha något att dricka efter så mycket arbete? Jag ska värma på 

grytan från igår så att vi får något i oss. 

De åt under tystnad. Först när Gala hade serverat mer vin började samtalet komma igång. 

Paul och André berättade om manifestet de arbetade på, Max var intresserad och hade 

synpunkter. Gala dukade undan tallrikarna och tog några danssteg. .  

— Ska vi inte gå till klubben, de spelar dansmusik ikväll? Hon drog upp Max från 

stolen, han var inte ovillig. 

— Vi kan behöva lära oss den här nya, Charleston. Gala höll i Max och de sparkade 

bakåt med benen.    

De dansade, en stol välte och Paul fick rädda vinflaskan från att krossas mot golvet. 

André samlade ihop alla papper och böcker, han började gå mot hallen. Gala ville stoppa 

honom. 

— André, du kan väl också roa dig ibland?  

— Vi håller på med något viktigt, men du kommer som vanligt och stör. 

— Vaddå stör? Gala stelnade till. 

— Ja, du låter inte Paul arbeta, du roar dig och lämnar barnet till honom. Du sår split 

i vår grupp. Du förstör andras äktenskap. André var röd i ansiktet.  

Han såg på Max som verkade vilja protestera. Paul tog ett steg mot Gala, men hon hann 

före ut i hallen och öppnade dörren och höll upp den åt André. 

— Adjö André! Om det är så du ser mig är du inte välkommen här. Jag sår inget 

split. Om ni splittras så gör ni det helt på egen hand.  

— Adjö Paul, och Max. Vi ses! André tog sina papper och sin rock och steg ut.  
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Gala satte sig på en stol, hon lutade pannan mot händerna. Max och Paul tittade på 

varandra. Paul sa till Gala att gå och lägga sig, han skulle ta hand om disken. Hon gick 

sakta mot sovrummet.     

 

 

Port Lligat, 1981 

 

— Vi hade några tuffa år i Paris, jag och Paul, men vi hade roligt också. Jag var vän 

med flera av poeterna och konstnärerna. Men Paul var min trygga hamn, han 

väntade alltid på mig hemma.  

Jag undrar om journalisten börjar bli nöjd. Han ställer inte många frågor medan jag pratar. 

— Señora, vilket händelserikt liv ni har haft. Jag vill också gärna höra om ert liv med 

señor Dalí, hur hamnade ni här i Cadaques?  

Jag ska se om inte Salvador kan komma och hjälpa mig att minnas. Det har ju blivit 

mycket att hålla reda på, över 50 år nu. Här kommer han.  

— Salvador, berätta för oss hur vi träffades!  

— Åh, det var när jag och Buñuel åkte till Paris, vi skulle lansera filmen Den 

andalusiska hunden där. Jag var med i surrealisternas grupp och där fanns ju du, 

Gala, du var ju många andras musa, innan du blev min.  

— Och du bjöd oss till Cadaques, vi var här sommaren 1929. Det var då vi föll för 

varandra kan man säga. Du var så ung, Salvador, och så lovande som konstnär!  

— Och du var så vacker, mogen som en oliv. Du visste precis hur du skulle förföra 

mig. Sedan dess är det du och jag, min kära Oliva!  

— Port Lligat köpte Salvador året efter och det blev vår egen plats i världen. Varje 

sommar var vi här, vi byggde ut, byggde på och utformade det till detta fantastiska 

hus. Förutom under åren i Amerika, under kriget, var Port Lligat alltid vår bas. 

— Det har gått många år sedan dess. Hur har ert liv varit? Reportern äter en kaka och 

tar en klunk av det kalla teet. 

Han låter uppriktigt nyfiken, denne unge man. Jag får samla ihop mig och berätta lite till.  
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Púbol, 1969-70 

 

Gala var färdig med dagens räkenskaper. Pengarna för de sist sålda konstverken hade 

kommit in.  Hon ville sätta sig i solen på terrassen och bara ta det lugnt. Utsikten över 

viken var det hon behövde när hon var stressad eller trött. Att titta på havet och himlen, 

ensam i stillhet, hade hjälpt henne många gånger genom åren. Hur kär hon än hade varit i 

Salvador så längtade hon ibland bort. Han var en mycket intensiv person. Han hade älskat 

Gala genom åren, satt henne på piedestal och använt henne som modell på många sätt. 

Hon var nog hans enda kärlek, hans enda kvinna i livet. Ibland hade Gala ändå behövt 

annat i sitt liv, att umgås med andra. Hon hade träffat Paul då och då medan han 

fortfarande levde, och skönt var det att Salvador också hade trott på öppenhet i 

förhållandet. Det hade varit deras överenskommelse från början, tillsammans med löftet 

den där sommaren i Cadaques, att aldrig någonsin lämna varandra.  

— Gala, är du klar? Det är dags att åka. Salvador kom ut på terrassen med sin rock 

över armen.  

— Åka vart då? Kära Salvador, jag tänkte vila en stund.  

— Jag ska ju visa dig slottet jag har köpt till dig, i Púbol. Har du glömt? 

— Jag glömmer inget, men jag visste inte att det var så bråttom.  

Salvador hade köpt ett gammalt slott, eller borg, till Gala. Hon skulle få ett eget palats att 

regera i, men det var ett verkligt renoveringsobjekt.  

— Kom nu, så tittar vi på det innan det blir mörkt. I morgon kan jag åka dit med 

byggherren.  

 De klev ur bilen och gick stigen mot den medeltida borgen. Gala stödde sig 

mot Salvador. Borgen var byggd runt en innergård, och i flera våningar kunde man se, 

även om en del av taket hade rasat in. Gala tänkte att det skulle ta många månader att göra 

den beboelig.  

— Här kan jag göra iordning ett runt rum, det blir som en fortsättning på ditt rum i 

Port Lligat. Det blir ditt rike, med en dom högst upp. Och i taket på domen 

kommer du att kunna se spår av mig, som i himlen.  

Salvador var entusiastisk, detta var hans nya projekt. Salvador och Gala började planera 

tillsammans hur det skulle bli ett palats av denna nedgångna borg. Salvador ville ge ära 

till Gala och visa hela världen att hon fortfarande var hans älskade, även om de glidit isär 

de senaste åren.  
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Salvador omgav sig gärna med unga modeller, artister och skådespelare, 

anordnade olika spektakel och reste mycket. Gala levde sitt liv med unga älskare runtom i 

Europa. De hade tjänat mycket pengar under åren i USA genom hans konst och hennes 

affärssinne. Salvador tänkte att ett eget palats där hon fick bestämma allt skulle vara bra 

för henne. Han skulle inte besöka henne utan att hon bjudit in honom, per brev. Det 

lovade han nu, dyrt och heligt. 

 

Ett år senare flyttade Gala in i sitt palats i Púbol. Det blev som hon hade trott, hon var sin 

egen här, och kunde bjuda in sin älskare när hon fick lust. Salvador kunde också få 

komma ibland. Han skulle nog trivas i det runda rummet, det skulle passa bra som studio. 

Gala hade hjälp med hushållet av Juana, som hade arbetat för dem i Port Lligat i flera år. 

Hon kände Gala väl och stod ut med hennes egenheter.  

En vårmorgon värmde solen på riktigt igen, Gala satt i en korgstol på 

uteplatsen och läste dagens tidning när Juana kom gående från brevlådan.  

— Ett brev till er, señora. Det ser ut som om det kommer från utlandet.  

— Tack, Juana.  

Brevet hade eftersänts från Port Lligat. Någon som inte visste att hon bodde mestadels i 

Púbol måste ha skickat det. Hon öppnade kuvertet som hade frimärken från Frankrike och 

läste det korta brevet:  

Kära Gala!  

Jag vill gärna hälsa på er och jag kommer med 12-tåget nästa lördag. Jag 

hoppas att både ni och Salvador är vid god hälsa.  

Hälsningar, er dotter Cécile.  

Gala tappade brevet på golvet när hon reste sig ur stolen. Hon hade inte hört av sin dotter 

på mycket länge. Sist de sågs måste ha varit när Gala fyllde sjuttio år och Salvador hade 

ordnat en stor fest i Port Lligat. Det var snart sex år sedan. Vad tiden gick fort. Vad ville 

Cécile nu? De brukade inte ses på tu man hand. Gala funderade på om hon skulle bjuda 

hem Salvador till nästa lördag. Hon gick in och satte sig vid skrivbordet, hon skrev snabbt 

ihop ett brev och bad Juana att posta det.  

Svaret kom med vändande post, Salvador skrev att han inte kunde närvara, tyvärr, 

men att han hade skrivit till Cécile och gett henne adressen till palatset i Púbol. Vilken 

slug räv han är! tänkte Gala. Hon skulle bli tvungen att ta emot Cécile på egen hand.   

 

— Goddag Gala! Hur står det till? Cécile gav Gala en puss på varje kind.  
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— Välkommen Cécile! Vad roligt att få besök av dig. Du är väl hungrig efter resan. 

Kom, jag tror att Juana har lunchen klar. Vi sätter oss här i skuggan.  

Gala visade vägen till ett bord under en blommande bougainvillea. De åt av korven, osten 

och tortillan som Juana dukat fram. De drack ett glas av det lokala vinet och småpratade. 

Cécile frågade och Gala berättade om palatset. Hon skulle visa Cécile runt lite senare.  

— Varför kallar du mig inte mamma? frågade Gala när Juana hade serverat dem 

kaffe.  

— Jag är över femtio år, Cécile tog tag i kaffekoppen med båda händerna, och jag har 

inte haft någon mamma sedan jag var elva. Du lämnade ju både mig och pappa i 

sticket. 

— ´I sticket´, är väl lite starkt. Paul klarade sig bra utan mig, och vi träffades iallafall 

då och då.  

— Jag fick hälsa på er i Port Lligat på sommarloven och kanske sågs vi någon gång i 

Paris, det är inte precis att ha en mamma. Farmor tog bra hand om mig så länge 

jag gick i skolan. Sedan har jag klarat mig själv.  

Cécile tömde kaffekoppen i ett svep. Hon fyllde på sitt glas med vin ur karaffen som 

Juana lämnat på bordet. 

— Ja, du har klarat dig bra iallafall. Är du gift fortfarande? 

Gala tittade men kunde inte se någon vigselring på Céciles finger. Hon hade inte tyckt om 

Céciles första man. 

— Jag är gift, för tredje gången. På det sättet är jag som du, jag har svårt att stanna 

hos en och samma man för länge. Hur kommer det sig, tror du?  

Gala undrade vad Cécile kunde mena. Själv hade hon bara varit gift två gånger. Men visst 

hade det funnits många män i hennes liv. Gala blev lätt förtjust när hon träffade en man. 

Det hade varit som ett gift, hon kunde inte låta bli. Först var hon alltid mycket förälskad, 

men efter en period var det som om gnistan slocknade, och hon började längta ut. 

Plötsligt fann hon bara fel hos mannen. Han visade henne inte samma uppmärksamhet 

eller beundran efter ett tag och då tröttnade hon.  

— Tror du att det kan gå i arv? Gala fingrade på sin kaffekopp. 

— Ja, varför inte? Eller så formas vi av miljön i barndomen. Det vet väl du, ni 

surrealister var väl påverkade av Freud på er tid? Det syntes i konsten iallafall. 

Minns du Max stora väggmålningar i huset hemma? De skrämde mig så att jag 

hade svårt att sova många gånger. 

— Javisst, nu minns jag. Gala skrattade och drack upp kaffet.  
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Gala kommer ihåg hur Max fyllde väggarna med sin konst hemma hos henne och Paul, 

det var nakenstudier av henne och drömmålningar med läskiga djur, en del kunde säkert 

ha varit skrämmande för ett barn.  

— Vad hände med dem egentligen?  

— De finns nog kvar. Under tapeter som de nya ägarna har satt upp. Pappa sålde ju 

huset strax efter att du lämnat oss. Jag flyttade till farmor och han flyttade till en 

liten lägenhet i stan. Cécile talade snabbt.  

— Hur kunde du lämna oss, eller mig, ditt enda barn? Det gör man inte, som 

mamma! Har det att göra med hur du själv blev lämnad?  

Gala mindes inte att hon blivit lämnad. Då, för längesedan i Ryssland, hade hennes far 

gått bort medan Gala och hennes syskon var unga, han hade dött när han var i Sibirien 

och letade guld. Visst hade hon saknat honom mycket, han hade varit en varm och 

kärleksfull pappa. Hon fick ändå en styvfar som sörjde för hennes utbildning. Gala tänkte 

på sin mor, det var hon som hade skickat iväg henne till Schweiz, till sanatoriet. Där hade 

hon känt sig ensam, tills Paul dök upp, men lämnad? Hennes mor hade aldrig varit 

särskilt närvarande, hon hade levt sitt eget liv utan att ta hänsyn till barnen eller någon 

annan.  

 Gala reste sig sakta, hon kände sig överväldigad av alla frågor och minnen 

som väcktes till liv. Hon sa till Juana att visa Cécile till gästrummet och gick själv för att 

ta siesta. På sitt rum la hon sig med kinden på det mjuka överkastet som Juana hade lagt 

över sängen. Hon vände ansiktet mot fönstret, där utanför såg hon små vita moln segla 

förbi. Hade hon blivit precis som sin mor? Trots att hon, när hon var tonåring, svurit på 

att aldrig bli som hon. Det som Cécile hade berättat stämde. Men hade hon kunnat göra 

annorlunda? Hon hade bara försökt vara lycklig.  

 

 

Port Lligat, 1981 

 

— Hur är ert förhållande med er dotter nu? 

— Cécile lever i Paris så vi ses fortfarande inte så ofta. Men vi talas vid ett par 

gånger om året. Jag vet att hon och hennes man lyckades få loss Max målningar 

från huset och sålde dem på auktion. Tydligen finns ett par av dem på ett museum 

i Teheran.  

— Och ni, señora, hur mår ni? Är ni lycklig?  
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— Det har alltid varit män, deras kärlek, och konsten som har gjort mig lycklig. Det 

senaste decenniet har varit jobbigt, det känns hårt att bli gammal. 

— Bor ni i Púbol fortfarande? Eller här i Port Lligat med er man?  

— Sommartid är jag gärna här, vid havet. Salvador och jag försöker stå ut med 

varandra så gott det går. Han är inte heller ung längre.  

Gala reser sig och öppnar upp dörrparet till terrassen. Stengolvet utanför badar i solsken. 

Havet i viken är lugnt, vid horisonten syns konturen av ett skepp.   

— Ville ni ta bilder också? Det blir nog bäst här ute, i solen.  
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