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SURREALISMELITERARI DAVID CASTILLO

Ni ‘Avida
Dollars’,
ni franquista

olts tòpics s’hauran de trencar per
recuperar la figura de Dalí com a un
dels principals artistes que va donar

el segle XX, molts tòpics sovint incrementats
per ell mateix, que es reia de tothom

mentre es reia d’ell mateix. Establir una
imatge del pintor sense partir d’unes

premisses clares només ens portarà a re-
petir una imatge falsa i estereotipada, que

no li fa justícia. Per començar, la del fariseu i
l’avariciós. Quan André Breton li va penjar la

llufa d’Avida Dollars, jugant també amb
l’anagrama del seu nom, només s’equi-
vocava. Dalí no era un avariciós perquè
no en tenia ni idea de diners. L’única
cosa que li provocaven era por. En el lli-
bre de converses que vaig publicar amb

Pepín Bello, amic personal de l’artista
des dels temps adolescents a la Residencia

de Estudiantes madrilenya, Bello explicava
que Dalí no sabia ni comptar les monedes ni
llegir l’hora del rellotge. Era incapaç ni d’en-
trar en una botiga per comprar una pastilla de
sabó. Sobre la lectura de l’hora ens quedaran
els seus rellotges regalimant per la superfície,
prova fefaent de la seva concepció del temps,
però sobre l’economia només prevaldran els
tòpics i l’insult de Breton, que, com se sap, era
un estalinista que expulsava la gent del movi-
ment surrealista com si fos un partit marxista
ultraortodox. Dalí no va ser l’únic i el movi-
ment surrealista va acabar tenint més expul-
sats que membres actius. Hi ha qui diu que, si
hagués pogut, Breton s’hauria expulsat a ell
mateix. Incidiré més en la qüestió monetària
perquè Dalí va ser una persona generosa amb
tothom que se li va acostar. I gens desconfiada,
perquè va fer milionaris una bona pila
d’oportunistes, que el van explotar com una
mina d’or, conscients de la seva fragilitat en
aspectes com l’econòmic. Dalí era un savi en
moltes coses, un curiós de mena, però no un
avar. Recordo que, gràcies a les gestions de
l’enyorat JIM (Joan Illa Morella), llogava uns
autobusos des de la cantonada del cinema Co-

M mèdia del passeig de Gràcia amb Gran Via per
anar-lo a veure. Allà ens reuníem tota l’avant-
guarda desesperada i desesperant de l’època,
dirigits per cervells com Joan Ponç o Beneyto.
El conductor sovint ens havia de cridar l’aten-
ció perquè l’excursió tenia múltiples viatges.
En una ocasió, Dalí ens va sortir a saludar, i el
primer que va dir és que li paguéssim la quan-
titat simbòlica d’un duro perquè ningú no en-
trava a la fundació sense pagar. Era una broma
més, que el bo del JIM va solucionar després
d’una conversa absurda amb l’artista. Sobre
altres equívocs també podríem trencar espe-
culacions, sobretot en la relació amb el fran-
quisme. Com altres cèlebres genis surrealistes
(amb Marcel Duchamp al capdavant), Dalí no
podia viure lluny de l’Empordà. I en aquells
anys manava qui manava i manava com ma-
nava, és a dir, sense contemplacions. Per acon-
seguir el clima de llibertat de què disfrutava
–que no era precisament escassa–, el pintor va
fer, de cara a la galeria, una sèrie de boutades,
algunes prou lamentables com les declara-
cions sobre la pena de mort a Puig Antich, pe-
rò van ser errors de càlcul, que van provocar-li
més maldecaps que beneficis. Dalí tenia una
relació malaltissa amb el poder perquè era un
anarquista de soca-rel –va estar tancat a la
presó de Figueres quan era jove–, tal com es va
encarregar de manifestar en més d’una ocasió
en les seves declaracions mediàtiques, que ser-
vien per épater i donar arguments als dogmà-
tics esquerranistes o tradicionalistes, que for-
men part de la mateixa confraria. Expulsat del
grup surrealista per una trivialitat amb unes
aparicions de Lenin sobre el teclat d’un piano,
Dalí va saber defensar-se posteriorment de
Franco a través del rebuig dels comunistes,
compartit no només per la gent d’ideologies re-
accionàries. Amb Franco no s’hi jugava i l’artis-
ta ho sabia perfectament perquè li tenia terror.

Una aproximació a la seva obra teòrica ens
obrirà les lectures d’aquest creador, no només
d’una singularitat extraordinària sinó d’una
profunditat abassegadora. Els exercicis d’au-

toanàlisi són un prodigi, així com la interpre-
tació de Freud, de la pintura clàssica i, fins i
tot, d’aspectes científics, on s’hi va esmerçar
durant el seu últim període fèrtil. Utilitzant
un llenguatge híbrid de diferents llengües –es-
pecialment el castellà, el català i el francès–,
Dalí ens va acostar divagacions delirants com
el mètode paranoicocrític, però també excel-
lents apunts sobre Millet que no hauria estat
capaç de signar ni Eugeni d’Ors. Va ser preci-
sament D’Ors qui el va introduir al Museu del
Prado als anys de la Residencia, però des del
primer moment, el jove Dalí ja va superar el
mestre des de la mateixa intuïció, així com per
la bulímia sobre la tècnica i la història de l’art
clàssic. Sabia quins camins s’obrien per la sel-
va i estava disposat a obrir-ne de nous... I ho

La lectura de la seva extensa obra escrita trenca alguns dels
tòpics que el mateix artista es va encarregar de potenciar. Dalí
va saber superar la llufa que li va penjar André Breton, un
estalinista que va aconseguir expulsar tothom del surrealisme
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va aconseguir plenament fins convertir la se-
va obra en una aventura psicodèlica, que su-
perava àmpliament els marges de les arts
plàstiques. Si acabarem associant René Ma-
gritte al bombí i al retrat de caspós que li va
fer Hugo Claus a Una dolça destrucció, Dalí
no es va conformar a ser una figureta al pes-
sebre surrealista sinó que va canviar de di-
mensió, va mutar, va intentar interpretar
Amèrica, es va introduir al món del cinema
amb uns decorats extraordinaris i va conver-
tir la seva obra en fetitxe adorat per la pobla-
ció en general, no només pels especialistes.
La figura pública, sovint detestable, del mes-
tre contrastava amb la seva cara afable, com-
prensiva i intel·ligent. El català més conegut
del segle XX? I potser el més bo. ❋

Salvador Dalí
es va moure entre
pintures i papers,
sempre amb la reflexió
teòrica com a rerefons
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ues coses em feien sentir fora de registre pel
que fa a la música i l’art a la meva adolescèn-
cia: m’agradaven els Beatles i Dalí. I molts ar-

tistes més. Però per a la meva generació dels setanta els
Beatles eren el passat i Dalí, un artista venut als diners
–pesseteru– i al franquisme –un fatxa–. Tampoc
agradava gaire la seva subjectivitat artística,
que consideraven –em refereixo al meu en-
torn de joves més o menys aïrats, moderns,
progressistes i contraculturals– massa evi-
dent i d’un efectisme buit. Havia constatat
el reverencialisme de Dalí amb el poder el dia
que, encara sent prínceps, Joan Carles i Sofia
van ser rebuts a Cadaqués pel pintor. Vaig con-
templar l’escena. L’artista assegut en una cadi-
ra i els Borbons arribant amb una barca des del seu iot.
Hi havia un sentit de burla en aquest fet. La monar-
quia saludant un excèntric artista amb barretina. Pot-
ser era fatxa i poc lleial a Catalunya en nomenar hereu
dels seus béns l’Estat espanyol, però també era provo-
cador i, com a tal, incòmode per a tothom. Evident-
ment no va tenir el compromís combatiu de Picasso,
ni el convenciment moral de Miró, però sí que va regi-
rar el món de les
convencions es-
tablertes.

Més atractiu
se’m feia quan
descobria les se-
ves relacions per-
sonals amb per-
sonatges com ara
Harpo i Alice Co-
oper, professio-
nals reconeguts
del món de l’es-
pectacle provoca-
dor... com War-
hol, que també
sentia admiració
per Dalí i del qual
el temps ha de-
mostrat que n’era
un deixeble. Els
que veneraven
Warhol i menys-
tenien Dalí han
hagut de reconèi-
xer que Dalí va
obrir el món de la
performance en considerar-se part de l’obra d’art.

Aquesta reconsideració de l’artista empordanès
implica també constatar com el seu rastre, més que
pictòric, de personalitat, ha influït en creadors de tota
mena. El Dalí sorneguer, de sexualitat capgirada, d’in-
citació, de deformació de les convencions, grotesc,
agut, intel·ligent, comediant, hilarant i d’intenciona-
da esquizofrènia el trobem a Sisa, Albert Pla, Albert
Serra, Tricicle, Jordi Cerdà, La Cubana, Toni Albà, Ev-
ru, Joan Caselles, Carlos Pazos, Carles Congost... i gai-
rebé a la majoria de creadors visuals, escènics, musi-
cals que utilitzen la distorsió i la ironia en el seu tre-
ball. És part de la rauxa catalana el sentit de la vida i la
creació d’un artista que va servir a Lou Reed per defi-
nir la barretina: “el barret de Dalí”. ❋
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El veritable
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