Dues imatges
de Dalí
en els anys
dejoventut

Salvador Dalí,
empresanat per la dictadura
de Primo de Rivera
Josep Clara

P

ersonatge universal
de
TEmpordá, controverrit en la
historia de la plástica catalana per la magnitud de la seva
obra i l'actitud personal, el
pintor Salvador Dalí i
Doménech {Figueres 1904-1989), de qui
aqucsts dies es compleixen els cinc anys de
la seva mort, va mantenir -al llarg de la
seva vida- un comportament de provocació ben manifesta.
Si després de la Guerra Civil les cont r a d i c c i o n s de la s e v a p e r s o n a l i t a t
s'accentuaren, i les provocacions s'orientaren en un sentit francament conservador, franquista i a n t i d e m o c r á t i c , no
podem dir el mateix de i'etapa de formació i d ' a d h e s i ó oficial al s u r r e a l i s m e ,
moviment artístic que per si sol ja representava una "contestació" subversiva contra l'ordre establert.
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Dalí, efectivamenr el Dalí jove, va
teñir fama de rebel, i aixo li va comportar
prohlemes quan, a Madrid, estudiava a
l'Académia de Belles Arts, de la qual va
ser expulsat els anys 1923 i 1924.
U n a l t r e episodi d ' a q u e s t Dalí no
domesticar peí sistema és el que, el mateix
any de la segona expulsió de Madrid, experimenta al cap de poc d'arribar a Figueres:
la privació de Ilihertat per ordre de Tautoritat militar, esdeveniment que ara puc iMustrar amh uns documents inédits que aporten llum sobre aquesta qüestió encara no
ben aclarida. Em refereixo al seu expedient
personal de la presó provincial de Gírona,
on va ser recios el pintor de Figueres.
La cronología de l'arrest
Robert Descharmes (1) afirma que l'arrest
va teñir líoc el maig de 1923, és a dir, ahans
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del cop d'estat del general Primo de
Rivera. Luis Romero (2) el sitúa aproximadament entre el 14 de maig de 1924 i
el 12 de juny immediat, i especifica que
Dalí va ser detingut nou dies a Figueres i
després vint dies mes a la presó de Girona. A.B. Tello (3), en fi, parla del maig
de 1924 i asscnyala també la durada de
l'engarjolament fins al 12 de juny.
Cap de les precedents afirmacions
no és ben precisa. Una consulta elemental a la premsa de l'época hauria
estat necessária, pero hom ja sap que és
mes fácil de copiar d'un altre que prendre's la molestia de comprovar les
coses. I aixo que la noticia fou puntLialment divulgada.
El Diario de Gerona, en una cronica datada a Figueres el 22 de maig de
1924, diu així: «Fue ayer detenido por la
policía y encarcelado e incomunicado el
joven pintor señor Dalí. Créese que no se
encontrarán judicialmente causas delectivas (sic!) que ha^an durar su encarcelamiento» (4)La detenció inicial va enregistrat'
se, així, el dia 21 de juny de 1924L'endemá mateix el general govcrnador militar de Girona, Arturo Carsi,
comunicava l'ofici que segueix al director de la preso de Girona:
•<Para su conocimiento y demás efectos, comunico a V. que cuando tengan
ingreso en ese Estabíecimiento ¡os detenidos Martín Vilanova Purcalles y Eugenio
Arólas, quedan a disposición del Teniente
coronel Juez instructor del regimiento
Infantería de Asia n" 55, Don Ignacio
Fernández Torremades, asi' como tambie'n
D. Salvador Dalí, para quien se ha ardenadx) su detención» (5).
Salvador Dalí va ingressar a la
presó de Girona el dia 30 de maig de
1924- Era la primera vegada que hi
entrava com a detingut govematiu, i se
li va fer la fitxa corresponent. De les
dades d'identitat personal copiem les
relatives a I'aspecte físic:

«Estatura: 1720
Cara: larga
hlariz- regular
Boca: grande
Peío: negro
Cejos: juntas
Ojos: pardos
Barba: [en hlanc]
Coíor: moreno»
El director de la presó havia rebut
un ofici díitat el mateix dia, signar peí
governador civil Arturo Carsi, en el
qual se li ordenava d'admetre'l i de
socórrer-lo «en la forma que las leyes
prescriben» (6).
El motiu de l'empresonament
Les raons de l'engarjolament de
Dalí no consten ais papers de la presó.
Pero, que en diuen els seus biografs i ell
mateix? Com en el cas de la cronología, no es produeix la coincidencia.
Luis Romero apunta: «E¡ asunw no
está suficientemente investigado y se han
divulgado circunstancias, fechas y motivos
no coincidentes». I prossegueix: «Es admisible que fuera vbto con prevención por las
autoridades gubernativas píjr la amistad que
le unía a Martí Vilanova, a quien detuvieron con él, y con otras persoruis de ¡a extrema izquierda figuerense, ;y por su actitud
levantisca. Atribuyen unos el hecho a lo
ocurrido en Madrid y otros ¡o relacionan
con un incidente de carácter separatista en
que varios años atrás se vio mezclado».
Romero també fa al-lusió a una possible
revenja per una actuació de Salvador
Dalí pare, en temps d'eleccions, el qual
hauria deixat constancia notarial d'unes
irregularitats a Boadella en les eleccions
delmesd'abnldel923(7).
A . B . T e l l o , per la seva banda,
suposa que l'arrest va ser causat per
«ciertas actitudes de rebeldía y al hecho
de que el pintor ampurdanés estaba suscrito a L'Humanité, diario comunista
france's» (8).

El mateix protagonista de l'arrest
escriu erróniament que va ser tancat a
la presó de Figueres durant un mes i
n'ofereix aquests altres detalls: >'Un
m o v i m e n t revolucionari important
acaba d'ésser reprimir enérgicament peí
general Primo de Rivera (-..). Acabaven de celebrar-se eleccions i una
bulliciosa agicació política absorbía
totes les activitats. Els meus millors
amics figuerencs de la infantesa
s'havien fet tots revolucionaris, i el
meu pare, complint les seves estrictes
funcions notaríais, havia hagut de testificar certs abusos comesos per elcments de la dreta durant les eleccions.
Jo acabava d'arribar, i aquest fet íou
notat encara mes que abans. Parlava
contínuament d'anarquía i monarquía,
relacionant tots dos termes deliberadament. De tota aquesta amalgama de
circumstáncíes, que només el meu pare
podría relatar adequadament i exactam e n t , se'n seguí la meva arbitraria
presó, sense cap altra conseqüéncia que
donar un color molt animat a la ja ben
acolorida serie deis episodis anecdotics
de la meva vida» (9).
La sortida de la presó
El pintor va ser pcsat en Uibertat el
día 11 de juny de 1924. L'ordre del
jutge instructor militar, comunicada el
mateix dia al director de la presó, era
redactada així:
«Ruego a V, se sirva disponer la
inmediata libertad del paisano Saíi^ador
Daíi Doménech, que se encuentra en concepto de detenido y a mi disposición, en
esa Prisión de su digna dirección Esperando se sirva comunicarme el cumplimiento del presente mandamienta, para su
constancia y efectos íegaíes procedentes en
la causa de su razón» (10).
Ei Autonomista de l'endemá confirma la sortida de la presó de Salvador
Dalí en aquests termes:
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«Ayer por la tarde el juez militar
señor Fernández notificó el auto de libertad provisional cd joven señor Dalí, hijo de
don Salvador, notario de Figueras, antiguo amigo nuestro. Quedan en la cárcel
de este partido, procesados por la autoridad militar, los jóvenes Vilanova, de
Figueras, Arólas, de Lkrs, y el médico de
San Juan de las Abadesa:^, don Femando
Latorre, a quien instruye expediente el
teniente coronel, paisano nuestro, don
Enrique Vilá» (11).'
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El record contradictori
ant al mancan 34 anota
Salvador Dalí va estar arrestat
vint'i-un dies en total, pero -tot i que
ía durada de rempresonament va ser
rclativament b r e u - de l'episodi en
guarda records contradictoris. Aixo sí,
li agradava de parlar-ne i d'exagerar la
nota, d'intentar treure'n profit.
A Luis Romero va expUcar-li que
la presó era un avorriment insuportable
i que se les havia d'enginyar per superar-lo. Així, «al enterarse que entre sus
derechos estaba el de requerir que le visitaran algunos oficiales o jefes», exercita la
prerrogativa: «Personados en la prisión
- c o n t a r í a - le preguntaron qué deseaba
exponer», i ell no va teñir cap mes resposta que «.andaba tan hastiado que la
visita le servía de distracción, pues le gustaban los uniformes, las condecíyraciones,
el sable reglamentario...» (12).

MCÍTÍÍ/MÍ"

óo/c flji /d foziua que hi Ul/ií

Els oficis relatius a la presó i a ¡a lUhertat de Dalí.

D'altra b a n d a , t a n m a t e i x , el
mateix Dalí va escríure: «Aquest període d'empresonament m'agradá qui-saplo. Em trobava, és ciar, entre els presos
polítics; amics, correligionaris i parents
ens omplien de regáis. Cada tarda hevíem xampany del país, moit dolent.
Havia représ la meva feina a la Torre
de Babel i revivía l'experiéncia de
Madrid traient conseqüéncies filosofiques de cada incident i cada detall. Era
felíQ, perqué acabava de redescobrir el
paisatge dei pía de TEmpordá, i mirant
aquest paisatge entre els barrots de la
presó de Girona em vaig adonar que
finalment havia aconseguit envellír
una mica. Aixo era tot el que desitjava,
i era tot que uns quants dies havia
desitjat arrencar i esprémer de la meva
experiencia a Madrid. Era bonic alio de
sentir-se una mica mes vell i trobar-se
en una «presó de debo» per primera
vegada. I finalment, mentre dures tot
alió, em seria possible d'allcujar la tensió del meu esperit» (13).
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No menys sorprcnents, alhora que
reveladores de la seva mentalitat retrograda, son les afirmacions que en una
aitra ocasió digué a Salvador Escamilla,
en el decurs d'una entrevista radiofónica, les paraules de la qual forcn reproduides en el reportatge «Dalí, el geni,
el pintor, l'home», de Pilar Rahola,
emés per TV3 el dia 21 de gener de
1989 amb motiu de la mort del pintor:
«Pet a mi, la Uihertat és el pitjor
que hi ha, que hi pot haver, per a la
creació artística, i per aixó m'agraden
tots els períodes inquisitorials. 1 aixó
ho vaig aprendre quan em van ficar a
la presó; vaig estar tres meses a la presó
de Girona, i llavors em vaig adonar que
numés es poden crear coses meravelloses a dintre d'una presó. O siguí que
tots aquells dies abans d'anar a la presó
vivia una vida d'angoixa; no sabia si
anar-me'n al cine o al teatre o quedarme a pintar o, en compres de pintat, fer
un dibuix. Em fiquen a la presó i tot
s'arregla i n s t a n t á n i a m e n t : vaig
comentar a viure una vida espiritual
sublim, i aleshores vaig comentar a
posar-me decididament contra la Uibertat. I ara, com que no em fiquen a la
presó, dones, be inventat una cosa
meravellosa que és crear-me una presó
espiritual que és Fort Lligat (14)-
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Per acabar
Salvador Dalí, Martí Vilanova i
Eugeni Arólas, i també altres gironins
empresonats abans i després que eUs,
foren victimes de la política repressiva
del régim primoriverista, el qual bavia
posat en mans deis militats el castig de
les activitats subversives.
En efecte, el Reial Decret de 18 de
setembre de 1923, invocar per decretat
la presó preventiva, almenys la de Vilanova i d'Arolas, estabtia que «serán juzgados por ios tribunales militares (...) ¡os
delitos contra ¡a seguridad y unidad de la
Patria y cuanto tienda a disgregarla, restarle fortaleza y rebajar su concepto, ya
sea por medio de ¡a palabra o por escrito,
ya por la imprenta o cualquier medio
mecánico o gráfico de publicidad y difusión, o por cualquier clase de actos o
manifestaciones» {1'3)1 preveía sancíons que anaven deis
sis mesos d'arrest i 500 pessetes de
multa a la pena de mort.
Dalí, potset peí fet de ser mes jove i
per la bona posició social de la seva famíR e v i s t a d e G i r o n a / n ú i i i , 162 g c n e r - fcbrcr
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L'txpcáie-ai de ¡'estada de Dalia la presó de Girona.
lia, va ser alliberat abans en no baver-hi
cap carree confirmar. Pero els seus amics
no aconseguiren TaUiberament fins al 27
de novembre del mateix any.
M a r t í V i l a n o v a , de Figueres,
industrial, solter, que comptava 28
anys, va ingressar a la presó de Girona
el 2.3 de maig. No pogué ser inculpar
de res, i entre el 5 i 27 d'octubre va
obtenir un permís per assistir la seva
mate. Cal retenit el seu nom com un
deis futurs complicats en el complot de
Prats de Molió Tany 1926, (16) dirigir
per Macia. Per la seva banda, Eugeni
Arólas i Vergés, tema 32 anys i era flequer de Llers, va ser el que sofrí mes
temps de presó,
Josep Clara es historiador.
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