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Salvador Dalí va assistir a moltes festes i actes excèntrics
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A
Anglaterra hi ha una joguina
per als nens que consisteix en
una bossa plena d’orelles, ulls,
nassos, boques i, per des-
comptat, bigotis; tot de plàstic.

A la bosseta s’hi poden trobar ulls amb
ulleres; llavis que besen, estan serrats o
criden; orelles que s’agiten com les veles
d’un vaixell i orelles estretes i punxegu-
des, com de planetes llunyans; hi ha
nassets arremangats que pertanyen a
actrius de Hollywood, nassos burgesos
que s’arrufen com si estiguessin ofesos
per una terrible pudor i nàpies gegants,
perquè les nàpies gegants sempre ens
fan riure. Encastes totes aquestes peces a
una patata i crees el teu propi Senyor
Patata, feliç, trist, amb cara de tonto,
d’esnob o de monstre.

Sempre he imaginat que la cara que
Dalí mostrava al món estava feta amb
un bossa de peces de plàstic: els ulls
petits i brillants, el bigoti tremolós com
dues espases corbades que es baten en
duel, aquell nas gros i aquells llavis
carnosos i sensuals. Ell era la seva prò-
pia creació: art sobre cames amb una
cara diferent per a cada ocasió.

Dalí va titular la seva solitària no-
vel·la Hidden Faces; un títol agut. La seva
cara sempre estava amagada mentre
que, paradoxalment, estava en constant
canvi i sempre exposada al públic. Al
costat d’una dona bonica es convertia
en un Don Joan, el gran amant de fos-
cos ulls aràbics i cos esvelt i seductor.
Davant els membres de l’aristocràcia
assumia el paper de Marquès de Sade: el
sexe és pervers i només nosaltres, els de
les classes superiors, podem apreciar de
forma innata els seus nombrosos i
subtils matisos. Al costat d’un home de
sexualitat dubtosa, es convertia en un
home de sexualitat dubtosa, un cama-
leó de colors que s’enfosqueix com una
ombra que passés sobre un dels seus
propis paisatges surrealistes. Amb els
transsexuals i els transvestits Salvador

Dalí es convertia en un jardiner orgu-
llós de les seves flors exòtiques, o en un
showman amb una banda d’acròbates,
faquirs i il·lusionistes. I al costat d’un
gai declarat era ell mateix o estava tan
a prop de ser ell mateix com les seves
múltiples cares li permetien.

Dalí era homosexual. Un voyeur, un
masturbador, un manipulador. Però,
abans que res, era homosexual.

La importància que aquest aspecte
pogués tenir en relació al seu art i al
lloc que ocupa, com un dels més pres-
tigiosos i coneguts fills de Catalunya,
l’han de jutjar els altres. Potser el més
important és que sembla que aquest fet
inequívoc ha estat llargament ocult a
Cadaqués. I per què, em demano jo, els
seus convilatans estan contents de sa-
ber que Dalí era un voyeur i un mastur-
bador però en canvi no els agrada es-
coltar que era homosexual?

La relació entre Dalí i aquest poble va
ser sempre tibant. A ells els encantava
que el seu fill famós residís a la seva
mansió surrealista de Portlligat; en
l’actualitat, l’edifici és un museu i ha
canviat tant que el mateix Dalí tindria
problemes per anar de la sala de l’ou al

seu estudi. A la gent li agradava veure
que al port arribaven iots de luxe car-
regats de playboys i prínceps, i con-
templar les limusines que, travessant
les muntanyes, portaven reis i estrelles
de cinema des de Figueres.

Amb l’esclat de la Guerra Civil, Dalí
va arreplegar els seus pinzells i va tocar
el dos juntament amb Edward James,
un col·leccionista anglès exagerada-
ment ric que va fugir de Portlligat així
que es van sentir els primers trets i que
conduïa el cotxe en què Dalí i Gala van
creuar la frontera i tot França fins a
arribar a la casa de camp que el milio-
nari tenia a Itàlia, un refugi que comp-
tava amb la protecció dels camises ne-
gres de Mussolini que vetllaven perquè
el país fos un lloc segur per als rics i els
famosos. Passarien deu anys abans que
Dalí no tornés, quan finalment la
Guerra Civil i la Segona Guerra Mundi-
al havien arribat a la seva fi.

La gent de Cadaqués li va perdonar
aquelles llargues vacances, aquell truc
d’escapista. Al cap i a la fi el xicot era un
artista que no hauria servit de gaire al
front, independentment del bàndol que
hagués triat. Durant els anys següents,

en els quals Dalí es va anar fent famós
a tot el món, la gent poderosa i exòtica,
la beautiful people, va començar a fer el
seu pelegrinatge cap a Portlligat.

Mentre als anys seixanta la costa
mediterrània espanyola es desenvolu-
pava, Cadaqués romania intacte, molt a
pesar dels vilatans. Anaven gorra en mà
a trucar a la porta de Dalí i li pregaven
que demanés al seu “bon amic”, el Ge-
neralísimo, que els assegurés que ni
que fossin uns quants dels grans hotels
que anaven apareixent a la veïna Roses
pujarien pel cap i plantarien els seus
fonaments a Cadaqués. Dalí mai no va
fer esment de la petició, i la gent mai no
el va perdonar.

Com a mínim, no fins que va morir el
1989, perquè ja se sap que amb la mort
es perdonen tots els pecats. El museu de
Figueres estava atraient gent a l’Em-
pordà. El fet que Cadaqués no estigués
gaire desenvolupat s’estava convertint
en un avantatge que començava a
atreure visitants cridats per la puresa
del seu paisatge i la netedat del mar,
sense oblidar que Salvador Dalí havia
passat allà la seva vida.

Com sol passar, la història s’ha anat
revisant a si mateixa i, finalment, la
gent ha acabat estimant Don Salvador.
La seva figura en bronze adorna la plaça
major, un lloc d’esbarjo per a la nova
plaga de coloms, i s’ha col·locat la seva
Estàtua de la Llibertat amb dos fars al-
çats a l’entrada de la vila, com a aperi-
tiu de les meravelles que s’hi poden
trobar. Samarretes, postals, gravats, es-
cultures, reproduccions: això és el ter-
ritori Dalí.

ATACS CONTRA LES CALÚMNIES
I Dalí? Bé, per descomptat que era un
voyeur. Per descomptat que era un mas-
turbador. Qui no ho és? Però homose-
xual? Ni parlar-ne. La gent de Cadaqués
no vol que cap escriptor, especialment
si és estranger, vingui a dir calúmnies
sobre la vida sexual de Dalí. O sobre la
seva manca de vida sexual. O sobre la
seva forma.

L’estiu passat, en arribar a Cadaqués,
vaig veure com en un parell de dies tres
dones diferents es paraven al carrer per
insultar-me. Al banc m’ignoraven, al
restaurant no em volien donar una
taula i, finalment, vaig haver de saltar
al mar com si es tractés d’una escena de
James Bond, quan una moto se’m va
llançar a sobre.

Finalment era famós; vet aquí el
somni de qualsevol escriptor: és la
prerrogativa de Dalí, i encara que ha-
gués de marxar de Cadaqués enguixat,
jo finalment hi havia arribat.

La causa de l’excitació era que a
Londres s’havia publicat Sexe, surrealis-
me, Dalí i jo i alguns exemplars havien
arribat a Cadaqués. El llibre són les
memòries íntimes de l’amistat que du-
rant 20 anys van mantenir Dalí i el ba-
llarí colombià Carlos Lozano, que havia
construït casa seva al poble i era propi-
etari d’una coneguda galeria d’art.
Desgraciadament, Carlos va morir sis
setmanes després de la publicació del
llibre en anglès, però el contingut no va
agradar a la vila, i el seus habitants es-
taven molt enfadats amb l’escriptor es-
tranger que l’havia escrit.

Ara el llibre acaba d’aparèixer en
castellà (publicat per RBA) i en català (La
Magrana) i la propera vegada que vagi a
Cadaqués tinc la intenció de disfres-
sar-me amb una sèrie de nassos de nas-
sos, bigotis i ulleres de mentida com els
que fan servir els nens anglesos per
crear el seu Senyor Patata. M’ha passat
com a tothom que té res a veure amb
Dalí: se t’esborra alguna cosa i t’adones
que inconscientment et vas tornant
una mica com ell.

El Dalí de Lozano
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Clifford Thurlow, Sexe, surrealisme, Dalí
i jo. Traducció de David Torres. La

Magrana. Barcelona, 2001.

Q
uan semblava que ho sabíem
gairebé tot sobre el pintor
empordanès, que havia co-
mençat a treure’s les màsca-
res l’any 1942, a Nova York,
amb un dels seus textos més

fascinants, La vida secreta de Salvador Dalí,
apareix l’enèsima biografia, que abraça
la dècada dels setanta. Amb un títol que
promet, per damunt de tot, sexe. I, de
sexe, n’hi ha: el voyeurisme, les preferèn-
cies homosexuals i les orgies del Gran
Masturbador, a Portlligat i l’hotel Meu-

rice de París, així com les pràctiques sa-
domasoquistes, estan explicades amb
pèls i senyals. Però el títol enganya: allò
més important no és el que més destaca
en la coberta. Darrere del jo, que apareix
en últim terme, s’amaga el veritable
protagonista d’aquest llibre, escrit pel
periodista londinenc Clifford Thurlow i
fruit de les llargues converses mantin-
gudes amb el colombià Carlos Lozano a
Cadaqués. Sexe, surrealisme, Dalí i jo són,
en realitat, les memòries novel·lades de
Lozano, el model (va posar per l’Hom-
enatge a Newton que es troba al museu de
Figueres), actor (va treballar al muntatge
parisenc de Hair) i galerista (va regentar
la Cledalique) que va conèixer Dalí l’any
1969, a París, on havia arribat procedent
de San Francisco.

Clifford Thurlow ens va revelant pe-
tits detalls de la biografia de Carlos Lo-

zano, mort d’una llarga malaltia en un
hospital de Figueres l’any passat, quan
tot just acabava de publicar-se el seu lli-
bre en anglès. I és ben bé el seu llibre, ja
que la veu alegre, malencònica i pro-
funda de Carlos ens parla a cada pàgina.

Thurlow ha tingut l’encert d’escollir
un relat en primera persona, que avança
en cercles i recorre el paisatge erm i
lluminós d’una època tocada de misti-
cisme, orientalisme i no-violència; un
efímer moment d’esperances i ideals
revolucionaris, amenitzats per la música
de Janis Joplin, The Doors i Santana. És
el relat d’una vida en acció que, com la
sinuosa carretera de Cadaqués, propor-
ciona una visió meravellosa i sobtada del
protagonista i el seu entorn.

Un Lozano de galtes fines i cabells
llargs, pantalons de campana i armilla
apache, l’histriònic i reflexiu Dalí, amb
la terrible Gala i una cort pintoresca ens
acompanyen en un viatge èpic.

Amb Lozano, assistim a la consolida-
ció i caiguda d’un mite, i tenim la pos-
sibilitat d’enfrontar-nos a la voracitat del
sistema. Perquè Lozano ens fa veure les
coses (l’èxit, l’amor, la llibertat) d’una
altra manera.


