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Ara podem llegir en un sol volum la poesia, la prosa, el teatre i el cinema de Salvador Dalí

N O V A B I B L I O G R A F I A D E S A L V A D O R D A L Í

Com onades de carn
A N A R O D R Í G U E Z F I S C H E R

Aflora el poeta
enamorat de les
coses i de les
cosetes, el
poeta enamorat
de la realitat
externa

F
a temps, molt abans
que aparegués aquest
impressionant i be-
llíssim volum que re-
uneix els escrits –po-

esia, prosa, teatre i cinema–
de Salvador Dalí, es van sentir
algunes veus, com la d’Enri-
que Vila-Matas, que sostenien
que Dalí abans de tot va ser un
escriptor i després un discret
pintor, segons ell mateix afir-
mava. Repeteixo: molt abans
que aparegués aquest volum
de mil pàgines i escaig que
conté la totalitat dels escrits
dalinians –originalment en
francès, castellà i català.

La impressió del lector és
bastant curiosa. Un s’apropa a
aquest volum amb la imatge
del Dalí-Dalí, i en les primeres
pàgines el que hi troba són
uns poemes d’inequívoc re-
gust machadià, com els d’a-
quests versos: “Els reflexos
d’un llac [...] / Un cloquer ro-
mànic [...] / La quietud de la
tarda morent [...]” (Quan els nens
dormen), i l’inici de la prosa
Tardes d’estiu: “Era una clara
tarda de setembre [...]”, un re-
lat d’adolescent emmarcat en
el paisatge empordanès natal.
També, lògicament –o més
aviat amorosament–, el lector
es troba amb versos molt prò-
xims als del primer Lorca,
com els del poema Llunes d’una
nit d’amor, que comença: “A-
questa lluna passa per un llac
pur / sense estrelles / on són
elles? / són amb els núvols de
cotó / i amb el mar amb po-
ques onades”.

Però anem passant pàgines i

van passant també les prime-
res impressions carregades
d’impureses per, de seguida,
trobar el Dalí que, després de
llegir el Romancero gitano de
Lorca, li escrivia al seu amic
sobre la necessitat de trencar
amb l’impressionisme en poe-
sia, de sortir de la sensació que
torturava tants poetes del
grup del 27 (tot i que alguns,
els millors, la recobrissin
d’humorisme amb la finalitat
de no resultar gaire romàn-
tics) per jugar amb els con-

ceptes, de recórrer a la ironia,
que per a Dalí era sinònim de
nuesa, de ser clar, de veure
límpidament... Aflora, per
tant, el poeta modern que sent

que la seva època
està envoltada
d’una bellesa per-
fecta i inèdita, i
motivadora d’es-
tats nous de poe-
sia. Aflora el poeta
enamorat de les
coses i de les cose-
tes (llegiu l’esplèn-
did Poema de les co-
setes), el poeta ena-
morat de la reali-
tat externa i ob-
jectiva (“Només en
l’objectiu veig
l’estremiment de
l’Eteri”, va afir-
mar), que procla-
ma l’evasió del que
és habitual (de la
“realitat anti-real i
convencional a
què ens ha acostu-
mat l’art porc”),
que desemmasca-
ra i denuncia
qualsevol forma
de putrefacció, per
més exquisida i
fins i tot intel·lec-

tual que es manifesti, donat
que a Dalí el presudointel·lec-
tualisme el rebenta tant com
el ronyós sentimentalisme.

Cada objecte al lloc que li correspon
A N N A T O M À S

S
alvador Dalí va escriure que la primera
reacció del públic davant les seves pin-
tures és preguntar-se: “¿Què significa
això? ¿Què significa allò?”. Entendre el

significat de les formigues, les mans tallades, els
rellotges tous i tota la resta de figures, objectes,
símbols i mites que configuren el món de Dalí
pot ser una de les claus per accedir a l’enigma
d’aquest artista que, al llarg de la seva trajectò-
ria, va transgredir totes les escoles, consignes i
modes del segle XX. El present Daliccionario es
revela, doncs, com una eina útil i decisiva per a
aquells que vulguin interpretar i assaborir amb
profunditat les pintures més significatives de
l’obra del geni de Portlligat.

El diccionari consta d’unes 130 entrades, al-
gunes de força extenses, que responen a un co-
mú denominador: persones, llocs i fets decisius
en la vida de Salvador Dalí. Així mateix, el pre-
sent títol reuneix conceptes artístics i sobretot
icones presents en la seva obra. Cadascun d’a-
quests objectes és situat en el seu lloc corres-
ponent dins de l’obra plàstica i referenciat en
l’obra escrita, crucial per comprendre la pintu-
ra i la personalitat de Dalí. Tal com explica
Eduardo Mendoza en el pròleg, moltes entrades
remeten a d’altres i sovint mitjançant curioses

analogies. Hitler, per exemple, porta fins a
Telèfon, l’objecte que el pintor va utilitzar en
diverses pintures, la més coneguda de les
quals es titula precisament L’enigma de Hitler,
per suggerir la preocupació que sentia per la
imminent declaració de guerra contra Ale-
manya per part de França i Anglaterra. El
telèfon, com explica el diccionari, fa refe-
rència a les converses entre Chamberlain i
Hitler, unes converses que van finalitzar en
esclatar el conflicte armat.

Una cronologia extensa i precisa de la vi-
da de Dalí, il·lustracions i una acurada llista
de recursos d’Internet completen aquesta
obra que ens descobreix el significat d’ele-
ments recurrents de la mitologia daliniana,
com ara la figura de Guillem Tell, símbol de
la figura paterna, i d’altres de menys usuals,
però igualment carregats de simbologia,
com el saltamartí, animal que el pintor as-
sociava amb l’horror. De la lectura del llibre
sorgeix, doncs, una imatge nova i encara
més rica de Salvador Dalí.

Enric Bou, Daliccionario.
Tusquets. Barcelona, 2004.

El Dalí més polític
A . T .

S
alvador Dalí, considerat per la policia de l’època
com el “separatista mes perillós de la comarca”, ha
estat un dels catalans més polèmics del passat segle,
en especial pel testament en favor de l’Estat espa-

nyol, que va engrandir encara més el mite del seu desamor
vers Catalunya. En establir una complicitat amb el geni i el
seu temps, Mark Planellas-Witzsch tracta de bandejar el
prejudici i la distància que sovint plana damunt la nostra
relació amb l’empordanès més universalment conegut.
D’aquesta manera, se’ns exposen els contactes juvenils de
Dalí amb el catalanisme d’esquerres i comunista, en con-
cret amb el BOC –Bloc Obrer i Camperol– i amb Esquerra
Republicana de Catalunya; els anys a l’exili i la por que
sentia de no poder tornar mai a la seva estimada Catalunya;
el retorn, acceptant, però, viure en un règim feixista que en
el fons menyspreava; i les seves reivindicacions catalanistes
mitjançant els símbols més tòpicament coneguts, com ara
la barretina, les espardenyes i la seva defensa aferrissada de
la sardana i els castellers.

Dalí silenciat esdevé, doncs, una veritable tesi que pretén
demostrar que el pintor, a través de la seva obra i la seva
vida, va ser un català de soca-rel tant en els seus silencis,
com en les seves declaracions entre realistes i surrealistes.
Destaca l’exhaustiu aparell bibliogràfic que ha donat lloc al
llibre, un rigor històric en perfecte equilibri amb l’humor
i el sentit lúdic emprats per l’autor a l’hora de relatar els
periples vitals de Dalí. Restituint el context de la seva vida,
Planellas-Witzsch ens ajuda a comprendre millor els mo-
tius pels quals l’artista va adoptar unes determinades ori-
entacions polítiques. Davant la visió d’un Dalí surrealista i
reaccionari, la lectura del present títol ens proposa un Dalí
surrealista en la seva relació amb un poder tan marcada-
ment anticatalà com va ser el règim franquista.

Mark Planellas-Witzsch, Dalí silenciat.
Editorial Dux. Barcelona, 2004.


