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 EL DESBORDAMENT DEL FÀSTIC 

 

 L'any 82, quan Dalí, poc després de la mort de Gala, va ser nomenat marquès de Púbol i 

distingit amb la medalla d'or de la Generalitat, es va engegar una furibunda campanya contra el 

nou marquès a les pàgines dels diaris. No val la pena recordar les acusacions que va rebre Dalí en 

aquell moment, ja que són en essència idèntiques a les que es formulen cada cop que és propícia 

la circumstància, però sí que val la pena reflexionar sobre la superioritat moral que alguns 

pretenen adquirir a costa de Dalí. La voluminosa biografia que l'any passat li va dedicar 

l'hispanista irlandès Ian Gibson, cèlebre per la seva perícia a rastrejar la vida de García Lorca fins 

als detalls més insignificants, ens ofereix ara, pocs dies abans de commemorar el desè aniversari 

de la mort de l'artista, una bona ocasió de tornar sobre el tema. 

 La tesi central de Gibson és que l'exhibicionisme de Dalí era la sublimació d'un fort 

complex d'inferioritat. A aquesta deducció hi pot arribar fàcilment qualsevol lector de La vida 

secreta, l'obra més important de Dalí com a escriptor, i Josep Pla ja l'havia fet explícita en el seu 

homenot sobre l'artista: "En la seva autobiografia [Dalí] ha explicat el seu agosarament com un 

fenomen de timidesa vençuda". La tesi, que Gibson presenta en tot moment com a pròpia, es vol 

anunciar des del mateix títol original de l'obra —títol no respectat a les edicions catalana i 

castellana— amb una espècie de joc de paraules que sembla una mica rebuscat: The Shameful 

Life of Salvador Dalí (La vergonyosa vida de Salvador Dalí). Sigui com sigui, el cas és que un cop 

establert que l'adolescent vergonyós que havia estat Dalí es va decidir un bon dia a fer coses 

vergonyoses, Gibson ja es veu amb cor d'emetre a l'epíleg del llibre un veredicte final sobre el seu 

biografiat. Tradueixo directament de la pàgina 628 de l'edició anglesa —sense menyspreu de 

l'excellent versió catalana de Xavier Pàmies—, perquè és l'única que tinc a mà: 

 "Dalí va mantenir tenaçment la seva màscara durant tota una vida —o gairebé—, i ho va fer 

sovint amb una despietada falta de sensibilitat per les exigències de l'honradesa i la decència. La 

seva actitud implicava faltar a la veritat si era necessari, i en ocasions trair persones que es tenien 

per amics seus. Implicava mentir sobre el seu deute amb Breton i el surrealisme, o negar que 

hagués contribuït al contingut anticlerical de L'age d'or, o fer-se passar per un místic catòlic. 

Implicava prostituir el seu talent. Implicava un frau." 

 Diu molt bé Julio Cortázar, en un article escrit a finals dels 60, que la infàmia de Dalí és la 

de l'Aretino, és a dir, la del cinisme: no és que Dalí practiqués coses més indignes que la majoria 

dels seus contemporanis, sinó que confessava desvergonyidament un desig de notorietat que altres 

—entre ells, molts dels que l'han atacat— oculten de manera més o menys vergonyant, si és que 

hem de parlar de vergonyes. Això és el que en realitat no li perdonen els seus detractors: que 

deixés al descobert les pretensions de tants savis humils com ha produït aquest món, si és que 
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hem de parlar de fraus.  

 Certament, Dalí es va enfundar en la pell d'un personatge histriònic que el va acabar 

convertint en una espècie d'atracció ambulant amb la maquinària cada cop més encallada, però 

aquest personatge havia tingut els seus moments bons. Els seus gestos, el to dels seus discursos, 

van ser —sobretot a partir d'un punt— tan previsibles com els de tothom, però mentre que un 

banquer,  un representant de comerç, un expert mediàtic o un artista qualsevol remeten sempre 

a un model prefabricat del personatge corresponent, Dalí només podia remetre a Dalí. I, en les 

sortides de to en què es complaïa sovint, hi havia de vegades una encertada rebaixa de les 

pretensions petitburgeses. En una entrada de Diari d'un geni, obra publicada el 1964, consigna 

que ha rebut la visita de "dos senyors imbècils i enginyers", els quals el sotmeten "a una conversa 

totalment plagada de llocs comuns". Tinc la impressió que avui dia els enginyers ja no susciten 

tanta devoció com abans, però els anys seixanta, la figura de l'enginyer encarnava el màxim ideal 

d'intelligència pràctica. El sarcasme dalinià, doncs, anava dirigit a aquell mateix públic que 

l'artista, a partir d'un cert moment, es dedicaria a afalagar amb uns quants productes d'un gust 

horripilant. No es pot demanar més.  

 Dalí, a més de posseir un gran sentit comercial de la incorrecció política, va saber captar 

els matisos de l'estupidesa contemporània, la qual de vegades va assumir com a pròpia en un hàbil 

joc de miralls. En aquest aspecte, tant o més que un pintor o un escriptor, es pot considerar un 

humorista que, amb el món sencer per escenari, practicava un gènere de comicitat corrosiva des 

de l'angle de la presa de pèl sistemàtica i el pseudoracionalisme metafísic que tan bé havia après 

de Francesc Pujols. Ara Gibson —obsessionat a prendre's les coses al peu de la lletra— li retreu 

que les seves teories sobre la separació dels continents i l'emplaçament de l'estació de Perpinyà al 

centre de l'univers són inconsistents, però Dalí es divertia i sabia divertir els que no entraven en la 

categoria dels enginyers alludits. Per això, no tan sols la seva infàmia és la de l'Aretino, sinó que 

també hauria pogut adoptar com a divisa pròpia aquesta frase de l'italià: "Feliç aquell que és boig i 

que la seva bogeria complau els altres i a si mateix". 

 El que certa classe de gent respectable sol practicar amb una còmoda hipocresia, Dalí ho 

va fer amb les armes, certament més nobles, del cinisme. I és en aquest sentit que Julio Cortázar, 

al mateix article esmentat abans, ens va prevenir contra "ese desborde del asco tras el cual se 

adivinan los acomodos de las buenas conciencias".  

 

                            (Avui, 1998) 


