
AVUI
DIMECRES, 2 DE NOVEMBRE DEL 200512

Narrativa
Dalí, un creador
dissident
Diversos autors
Destino
Barcelona, 2005

D
alí era un ex-
cèntric.
Però, a més,
era un ex-
cèntric tocat
pel geni –és

clar que, en el seu cas, no
queda clar què és primer–.
I aquest és un fet que es
dóna poques vegades, de
manera que, quan passa,
els rius de tinta corren ve-
hements i les opinions, els
clixés, les tesis, els punts de
vista agosarats i les inter-
pretacions tronades es
multipliquen. És lògic i ben-
vingut: a una figura com-
plexa com la de Salvador
Dalí només podem acos-
tar-nos-hi de manera poliè-
drica, si volem fer-li justí-
cia. Hi estarem més o
menys d’acord, ens agrada-
ran molt o poc els seus qua-
dres, admirarem o odiarem
el seu llegat (no només l’ar-
tístic, també el politicosoci-
al), però just perquè totes
les opinions sobre el geni
empordanès són possibles,
just perquè Dalí no deixa
indiferent, no se’n pot fer
una anàlisi unilateral. Per
això és necessari un llibre
com el que es presenta, que
és el recull de totes les po-
nències del congrés inter-
nacional celebrat entre el 7
i el 9 d’octubre del 2003 al
Palau de la Generalitat,
amb el lema Dalí segle XXI.
La fortuna crítica d’un cre-
ador dissident.

Com explica Baltasar
Porcel a la Introducció,
aquesta cimera va ser el
tret de sortida de l’Any
Dalí, celebrat durant tot el
2004, i va tenir un èxit me-
diàtic enorme. La qualitat
dels vint-i-cinc ponents ho
explica, comptant-hi pri-
meres figures vingudes
d’universitats i museus
francesos, americans, itali-
ans, anglesos, espanyols i
un bon ventall d’especialis-

Crítica

Retrats d’un geni
Un llibre recull totes les ponències del congrés internacional sobre Dalí que es
va celebrar l’octubre del 2003 ● La visió sobre l’artista ha de ser polièdrica,
tant per la diversitat de mirades com per la personalitat del geni ● Arnau Cònsul

Untotal de 25
ponents van
participarenel
congrés coordinat
perYvars iPorcel

tes nostrats, des de J.F.
Yvars (coordinador de
l’acte, junt amb Porcel),
fins a Daniel Giralt-Miracle,
passant per Antoni Pitxot,
Javier Tusell i Sílvia Munt.

Aquest és, doncs, un lli-
bre important, però que cal
digerir a poc a poc. Per qui
escriu, per exemple, han
resultat sorprenents les
raons que esgrimeix Jaume
Vallcorba per explicar que
la fugida cap a París per
connectar amb el movi-
ment surrealista de Breton
es deu més a l’emprenyada

tics –sempre va afirmar
haver nascut a Kazan, Re-
pública dels Tàrtars, i no a
Moscou– i la seva patologia
nerviosa d’infància, afirma
que l’actitud de Gala du-
rant l’etapa nord-america-
na, àvida de dòlars, és del
tot comprensible, després
dels mals moments passats
a Espanya, abandonats de
tothom. En canvi, J.F.
Yvars la titlla de “protago-
nisme agressiu”, i Giralt-
Miracle creu que el perso-
natge boig que Dalí va crear
i va saber administrar sàvi-
ament durant la joventut i
els anys passats entre Ca-
daqués i París –“una de-
mència fingida, estructura-
da, la seva creació més bri-
llant”–, va acabar per
menjar-se l’home de darre-
re la màscara, un cop a
Nova York.

No puc deixar de mencionar
l’escrit del malaguanyat Ja-
vier Tusell, que repassa la
trajectòria política de Dalí,
marxista de jove i grotesca
des del final de la Guerra
Civil Espanyola, sobretot
per la gran decepció que li
produeix, “un assaig revo-
lucionari tan desastrós que
el món prefereix Franco”,
que el du, fins i tot, a admi-
rar Hitler com un “heroi
modern, un masoquista
posseït per la idea fixa de
desencadenar una guerra
per perdre-la després he-
roicament”. Que no vol dir
que l’aplaudeixi, sinó que
s’ho mira des d’una pers-
pectiva particular que li
serveix d’amagatall, perquè
la realitat no hi té cabuda.

Segurament per això,
malgrat que la millor ma-
nera d’acostar-s’hi sigui la
suma de molts criteris,
l’anàlisi de Dalí sempre serà
incompleta. Els quadres,
els escrits i el seu mètode
paranoicocrític ens donen
moltes pistes per entendre
la seva audàcia per descriu-
re, pintar i, fins i tot, valo-
rar el que l’envoltava. Però
és evident que mai no po-
drem copsar tota la seva
clarividència. O era pura
provocació? Bogeria? Ni en
aquest punt hi ha manera
d’omplir els enormes forats
que deixa el seu llegat.

de Dalí amb els compatrio-
tes amb qui creia formar
un grup artístic (Sebastià
Gasch, J.V. Foix, la revista
L’Amic de les Arts), que a
afinitats amb els francesos.
O la defensa radical que fa
de la seva faceta d’escrip-
tor, força desconeguda, que
queda reforçada amb la
conferència de Fèlix Fanés
sobre Vida secreta, text
obligatori per entendre la
paranoia del geni, la neces-
sitat de crear-se una bio-
grafia nova, amb elements
freudians, per no defraudar

el públic americà. Fins i tot
per aquells que només as-
sociïn el nom de Dalí a uns
quants quadres i uns bigo-
tis engominats, resultaran
de gran ajuda detalls bio-
gràfics com els que apunta
Dominique Fernandez: ¿sa-
bien que el gran pintor era
el segon fill d’un matrimoni
que havia perdut el primo-
gènit tres anys abans, un
nen que també es deia Sal-
vador? A més d’estar su-
perprotegit i de ser compa-
rat contínuament, el segon
Salvador aviat va aprendre
que, de fet, no estava vivint
la seva vida, sinó la d’un
altre: la del germà mort que
mai no va conèixer... i li va
permetre l’existència!

És lògic que el caràcter poliè-
dric d’aquest retrat col·lec-
tiu provoqui contradiccions
entre diferents textos, en
temes com la valoració de
l’etapa nord-americana de
Dalí, i el paper decisiu de
Gala: “Àngel o dimoni?”, es
pregunta Sílvia Munt.
Ningú dubta que sense la
musa, el pintor de Portlli-
gat no s’hauria deslliurat de
moltes de les seves neures,
ni hauria assolit la fama
posterior; ara bé, ¿se’n va
aprofitar i el va explotar,
Gala? O el seu era, verita-
blement, un amor incondi-
cional? L’actriu i directora
de cinema catalana, que
ens aporta dades interes-
santíssimes sobre Elena Di-
mitrievna Diakonova
(Gala), els seus orígens mí-

Giralt-Miracle
opinaque el
personatge de
boiges vamenjar
SalvadorDalí

Salvador Dalí ha estat protagonista d’un llibre col·lectiu. EFE


