UN ENTERRAMENT A LA MIDA
DELS QUE ES QUEDEN

graís i dues ñores miés tard
per al púbiic, ei dimecres va
ser enterrat en un acte restnngit al qual només s'accedia
per invitació, pero ^etransmiés
Josep Playa i Maset
en directe per televisió, Ei féretre va sortir a les 16,25 de la
Torre Calatea, a seva última
residencia. Va avangar un cenSalvador Dalí se per I alcaldía de Barcelona. tenar de metres, dut a les
i'havia d'haver en- Uns nens duna escola que el espatlles pels empleats del
¡erra! d'una manefa mestre va dur en fila india "'ins seu museu i va ent.''ar a
dahniana. per exemple, dins a l'església, en arribar davant l'església oarroquia' on havia
d'un ou.. en una última referen- la íagana vermella plena de estat batejat i després d'una
cia a aquetl «homo na/us» a pans de crostons, van comen- missa en cinc idiomes, va torQué s'havia refera diverses \/egagar a cridar esponiániament nar a fer just vint-i-cinc metres
des. pero apuesl cap no per «Da-lí Da-lí. Da-lí» com si fes unper entrar definitivament, desemergir a la superficie, fenl crit sacríleg, un agent de orés de travessar la plaga
esclatar la closca. sino com un l'ordre va reclamar silencí, Gala-Dali, a Tantic Teatre
darrer acle de retorn ais seas menire la mirada recriminato- Municioa' on havia fet la seva
mons inirauterins i. per qué no ria deis altres «voyeurs» íeia primera exposició com a pintor, Tot plegat no va durar mes
també de recollimeni i de des- enrogir el mateix mestre.
en ha de cinquanta-cinc
cans».\-\o deia un periodista
Lúnica raresa de la ceri- minuts i els organitzadors van
figueí-enc en un debat radiomóma és que el cadáver va destacar en una conferencia
lónic sobre el darrer espectaser enterrat en un miausoleu de oremsa posterior que tot
cle protagonitzat peí Vestre.
de marbre construít al museu, s'liavia desenvolupat tal i com
La réplica, des del seny no es
ara s'hi quedará ;a per sempre estava previst, sense incidents
va ter esperar: «Sí, pero aixó
mes, com el tealre de la i amb un gran ordre. Llavors
només s'iiagués pogut fer aixf
Memoria que Dalí havia volgut encara tots confiaven en un
si ho iiagués deixai escrit el
que ios semore. tot recordant testament de fifty-fifty entre la
mateix Daií. amo tots els detalls
apuell que va idear en el Generalitat i el Govem Central,
den especificáis i davanl de
Renaixement Claudio Camiillo,
Allá en una cripta amib el
nolari. T'imagines Que i'a'calde
Quan encara la mort li era ciment a mig puallar per les
de Figueres anuncia a! cap de
pioiocol dei departamen! de cul- llunyana, Dalí repetía insistent- présses d'última iiora, sota
ment davant les cámieres de l'escenari, es baixava e^ darrer
tura de la Generalítat. Que es ^/a
despistar expressament per leievisió i els magnetófons teló de la vida d'un deis mes
preparar el sepelí,. / a la resta que ell volia ser hivernat com grans provocadors i creadors
d'autorilats que ell creu que el Vvált Disney, En una d'aques- dei segle XX, Cuiminava el
Mestre ho va donar a entendre tes entrevistes a la revista que un dia, cap a mitjan deis
un ais de tramunlana eslant a «Canigó», el genial artista anys seixanta, va di' Salvador
la clínica...>'. A Cali se'i va deixava trasiluir les seves Dalí. «Comengaré la casa per
enterrar com senterren tots els ar'^els en la ciutat del comerg •a teulada, coHocant primer la
moríais del país, amb caixa, en especificar que la hiverna- cúpula abans que no hi hagi
amb missa i amb dol, «Le ció li costaría uns vuit mil res encara al Museu», Durant
Monde», l'órgan oficial per dolars i que ja sabia que aixó els darrers anys de la seva
excei'iéncia d'aquel la Franga no li evitarla la mort, pero vida, en plena depressió
que rtiavia proclamat acade- a^menys creana un dubte física, i psíquica, incapag ja
mia i l'havia coHocat entre e¡s entre eis seus amics figue- de pintar liavia anat donant
seus herois, va comenga^ la rencs I especialment entre eis algunes instruccions ais seus
crónica de l'enterrament amb contertulians del seu pare, coHaboradors per comoletar
petils deta 's del Museu, menaquest titular: «Ex-tra-or-dl-na- aquells del Cafe Sport que
tant havien blasmal les seves
tre es üesentenia absolutaria-meni ba-nai».
excentncitaís: «Mo/í dé, aquest ment d'altres pro;ectes,
és el mort. pero no s'.ha mort Lúltima pega per encaixar la
Al Garren els figuerencs i com els altres-».
va explicar un migdia de
altres curiosos que es van
desembre a I'alcalde Mariá
voler acostar es van topar
Dalí va morir oficialment a
Lorca; Wull ser enterrat soia ia
amb Gis municipais \ unes tan- les 10,15 del dinuns d¡a 23 de cúpula del teatre-'^. Pnncipi i
ques que, segons va agrair eí gener de 1989; a íes 6 del
final d'un artista.
gabinet de premsa local, li van malí del dia següeni s'obria la
estar amabiement cedidas capella ardent per ais fotó-
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