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La foto de Dalí
amb el se» pare
a Cadaqttés
que va reproduir
Destino L'n panada
el !4'7'4H.

El trencament familiar
de Salvador Dalí
Josep Rodríguez

S

i analitzcm amh detall i ;il complet la bi(.)yríifia daliniana, tmbarein ¡ n t i n i t a t d ' a n é c d o t e s
curiases i de pas-satges ascorants,
tomentats peí mateix pintor en
diverses ocasions per anar bastint la vessant publicitaria del perstmatge
que encarnava. Pero fcnt un capniás del
conjunt de la seva vida, i destrianC el gra de
la palla, podeni assenyalar en la vÍLla de Dalí
una serie de conflictes proii importants com
per explicar en conjunt la seva auténtica
persi.>nalitat, aJxí com 1'a.ssolinient deis
objectius que s'anava fixant en el seu propi
projecte d'artista.
Deixant de banda les constants rcbequeries de la seva iníantesa, aspectes ja délators d'un carácter especial, podem esmentar
l'expuisió, primer temporal i després definiriva, de TEscueía de Bellas A r t e s de San
Fernando, de Madrid; el parell de mesos a

Í:|

36

les presons de Fií^ueres i Girona, sembla que
per qüestions polítiques; Texpuísió del si de
ia seva familia a causa de ia tibantor paternoHlial; la fredor, el distanciament i fins i
tot ['enemistar amb qué acabaren moltes de
les seves Jnicialment amicals relacions amb
altres personat,t;es com Sebastia Gasch,
Federico García Lorca, Luis Buñuel (1),
Joan Miró, A n d r é Bretón - e l qual acaba
expuísanr-lo del surrealisme-..., i la mateixa
Gala, la qual, amb la seva voluntaria reclusiü al castell de Púbol, també i'expulsá, si no
de ia seva vida, almenys definitivament del
seu entorn.
D'entre tots aquests conflictes, per les
importants conseqüéncies tanr vitáis com
artístiques que se'n derivaren, cal destacar
Tenfrontament pare-fill, resolt peí notari de
Fi^ueres - s e m p r e amb ei vistiplau de la
seva tilla Anna María- fent fora de casa el
seu fili pintor.
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A l'hora d'aiialitiar els motius que
van portar el nocari a tan drástica
mesura ens trobem amb un ciar episodi
final i definitiu que téu vessar el vas,
pero el fet que tant el pare com el fill
van deixar mes emhoirats altres aspeetes de la seva relació familiar al llarg
deis anys - i que sens dubte van ser factors que intervingueren també en el
desenlia^ del conflicte- ens obliga a
plantejar certes hipótesis i conjectures.
Passos cap al surrealisme
Per atenir-nos ben objectivament
ais fets, cal crasUadar-nos al 1929, any
en qué Salvador Dalí decidí donar les
passes definítives que permetessin la
seva incorporació al moviment surrealista francés.
T a n t en l'época de batxillcr a
Figueres com en l'etapa de la Residencia de Estudiantes de Madrid, Dalí va
estar sempre a l'aguait de les novetats
artístiqíies, va teñir sempre informació
de primera ma sobre els nous corrents
de les avantguardes (2). Va assistir en
varies ocasions a les tertulies liderades peí gran divulgador deis
ísTTies, el célebre Ramón (Gómez
de la Serna) al Café Pombo (3); • •
l'any 1925, a la Residencia de
Estudiantes, va poder escoltar la
conferencia sobre el surrealisme
del poeta Louis Aragón...

pagines que hi publica en el núm. 31
(31/03/29) -que inclou també anieles
de Gasch i Muntanya, els coautors del
Manifesí A?itiartrstíc Cátala ("Manifest
GTOC")— son gairebc un acte de fe surrealista del pintor, i van esdevenir una
bona targeta de presentado davant el
grup francés de cara al seu posterior
viatge a París, el 15 d'abril, per incorporar-se al rodatge del film Un chien atuialou, que havia endegat ja Luis Buñucl.
Dalí aprofitá els dos mesos que
dura la seva estada a París per conéixer
personalmenc, de la má de Joan Miró,
els surrealistes Bretón, Eluard, Aragón,
Crevel, Desnós,... i també marxants
d'art i galeristes com C a m i l l e
Goemans, la majoria deis quals, mes
Magritte, Buñuel, Gala i la seva filia,
visitaren Cadaqués l'agost d'aquell
mateix any, convidats peí pintor, que
tenia molt d'interés a mostrar-los el seu
quadre Le jen luf^ibre.
A partir de IT d'octubre el film de
Buñuel-Dalí, Un chien andalón, es projectá a la sala Studio 28, de París, on
s'hi exhibí mes de nou mesos.

T r e s anys a b a n s h a v i a
comensal ja a donar el tomb a la
seva pintura: de la má de les teories de Freud, a h a n d o n a v a el
ciibisme i descobria el potencial
iínalíric del seu propi subconscient, mostrant en quadres com
^'cstudi per a La me! és mes dolga
qwe la sang (1926), Aparelí i md
(1927), La mel és mes doh;a que la
sang (1927), Cenicitas (1928) o
Oceli pulrefacte (1928) l'inJci de
i'explotació de l'entrellat de les
seves obsessions.
Arribava ara el moment de
Iliurar-se a actuacions definitives
smb l'ohjectiu de fer-se creditor
de mgrés, per mérits propis, a la
confraria que liderava Bretón.
Ja l'any 1928, arran d'una
conferencia -després publicada a
•a revista L'Amic de les Arts, de
Sitges, a m b el títol de «Nous
Ifmits de la pintura»-, es va decla'•^^r surrealista. Precisamenc les
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Le jeu lúgubre. 1929.
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L'enf rontament amb el pare
El 20 de novembre Dalí inaugura
a la galería de Camille Goemans la
seva primera exposició a París, en el
eatáleg de la qual figuren onze obres,
algunes tan significatives com el Retrat
de Paul Éluard, E¡ rustre del gran masturbador, Aparell i ma i també Le jeu
lúgubre, quadre que tant va impressionar els surrealistes quan el van veure al
seu estudi de Cadaqués, i ara propietat
del vescomte de Noailles.
Pero hi ha també en l'exposició
-núm. 4 del eatáleg-, amb el títol de Le
sacré-coeur, una tinca sobre tela on
davant la silueta d'un Sagrat Cor hi ha
manuscrites unes lletres que diuen:
«Parfois je crache par plaisir sur le portrait de ma mere», emfasitzant «plaisir»
i «ma mere». I derivat d'aquest quadre
penja d'una paret de la galería una cromolitografía, titulada L'anifllgaTne, que
reprodueix el quadre al-ludit, pero amb
la inclusió, a tall de coUage, d'una mena
de retall de diari on, sota el títol de «La
conversión de Salvador Dalí», es desgrana tota una professió de fe
católica del mateix pintor.
I aquest és Tepisodi que
déiem que féu vessar el got de
les tenses relacions entre el
notari de Figueres i el seu fill.
Ningú, tret deis surrealistes, no va entendre el significar d'aquesta gráfica i freudiana onomatopeia de l'escopinada sobre el retrat de la mare,
ni el rerefons dadaista de la
contradictoria «amalgama»
entre la declaració de bons
principis catolics i la conculcació immediata i paral-lela
del t r a d i c i o n a l m a n a m e n t
cristiá d'honrar pare i mare.
«Nous aimons la contradiction», deia G. Ribemont Dessaignes. Es el renuerseinent que
inicia ja el comte de Lautréaumont ais seus Cants de Maídoror, i que continuaren altres
com Benjamín Péret amb els
seus irreverents poemes, tan
celebrats per Buñuel i Dalí.
A q u e s t a e x p o s i c i ó de
París, ais seus v i n t - i - c i n c
anys, és l'examen final amb el
qual Dalí demostrá dominar
teoría i práctica del missatge
surrealista: el principi basic
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del dégagemeni, el refús categoric, la
niprura amb tots els eiements de l'ürdre
imposat, la icoiioclastia, si pot ser gratuita, millor.
Dalí, esperonat per la seguretat que
li aportava la recent i impetuosa incorptiració de Gala a la seva vida, va cremar
les naus d'anteriors etapes i va entrar per
la porta yran en el ccrcle deis acolíts de
Bretón. No importaven els possibles
afectes secundaris: en la dialéctica surrealista no hi cahien justificacions de conducta o rectificacions. Aquest cop de
puny írreverent al rostre de la moral
convencional petithurgesa va colpejarde
pie les vides de¡ pare i ia germana del
pintor, que no entenien de surrcalismes.
Tampoc Eugeni d'Ors va copsar
l'abast del iiiissatge de I'exposició i de
í'obra en qüestió. Va escampar la noticia ais quatre vents - a La Gaceta Literaria, de Madrid, i La VaT\^iardia, de Barcelona (4)-, emfasitzant mes l'element
anccdotic d'un deis quadres que no pas
entrant en una analisi mes profunda del
non llenguatge visual i simbolic del pintor. Va perdre l'oportunitat de ser deis
primers d'adonar-se de l'autoanalisi i la
complexa cosmovisió daliniana que es
bastia definitivament en aquelles obres.
Li recrimina a Dalí «el mal fluido literatesco» i «la escoria de elementos extraartísticos» deis seus quadtes; i afegí:
El expositor de la Gaterta Goeirians ha
esaito en una de sus leías mi rólulo en
que el visitante puede leer: «j'ai axiché
sur mfl ML'TC", Pues bien, para el gus^
taáor austero de las co^as de arte, esta
atrocidad resulta no mcis mo/esta -pero
menos tampoco- que aquel '• ¡Pohre
Madre!" o aquel «¡Bendita Madre!»
de las «primeras medallas" en (as exposiciones de oci'ora o de los ^¡-ahados en
madera en las ilustraciones antiguas.
En imo como en otro caso, lo que a la
pureza estética estorba es ¡yrecisamcnte
la mateiivdad, no ki escupitina.

L'explicació de Dalí
Quatre me.sos després de l'inici de
l'esmentada exposició, i aprofitnnt
l'ocasió de la seva emblemática conferencia «Posició moral del Surrealisme» (5), Dalí explica, a qui volgiiés
escoltar i entendre, el veritable sentir
del poíémic quadre:
[,..] lina figura com la del marques de
Sade apareix avui d'una puresa de
diamant, i en canvi per exemple i per

citar un personatge nostrat. res no pot
semblar-nos mes baix, mes innoble,
mes digrxe d'oprobi, que els "bons sentimentS" del gran porc. el p-an pederasta, Vimmens putrefacie
peiut,
l'Angel Guimerá.
Recentinent jo he esait damuní d'una
pintura representant un Sagrat Cor:
«yai craché sur ma mere». Eugeni
d'Ors (al qual considero un perfecte
con) ha vist en aquesta inscripció un
senzill insuk privat, ima senzilla manifestado cínica.
Inútil de dir que aquesta interpretado
és falsa i ireu toi el sentit realment
subversiu ala tal insaipciíj. Es tracta,
al contrari, d'un conflicte moral
d'ordre molt sembiant al que ens planteja el somni quan en ell assassinem
una persona estimada; i aquest somni
és general. Elfei que els impulsos subconscients sigidn sovint d'ima extremada crueltat per a la nosira consciéncia és una rao de mes per no deixar de manifestar-los on son els amics
de la veritat (6).
Vanes paraules, perqué ais familiars d'en Dalí, tant o mes que les seves
rareses i actituds, els molestava la intolerable presencia de Gala, una dona
per a ells immoral i ailúltera, que era
mes gran que ell i ja tenia una tilla, que
s'bavia fet mestressa de la voluntar
d'en Salvador i l'havia convertit en un
titella a les seves mans. La conseqüéncia immediata fou el trencament definitiu amb el pare ¡ l'expulsió de la casa
familiar, fet dolorós per ambdues parts,
maígrat el tt) indolent amb qué ho refere i x Dalí:
Al cap de pocs dies vaig rebre una
carta del meu pare notificant-me que
em desterrava irrevocablement del si
de la familia. No vull revelar aquí el
secret que hi havia en el fons d'aquella
decisió, perqué aquest secret només
ens concemeix al meu pare i a mi, i no
tina la intenció d'obrir de nou una
ferida que ens va teñir separats sis
anys inacabables i ens va fer patir molt
a tots dos. Quan vaig rebre aquesta
carta, la meva primera reacció va ser
de tallar-me els cabells al zero, pero
encara vaig fer mes: em vaig fer afaliar del tot el cap. Vaig anar a enarcar
els meus cabells, tan negres, en un
forat que havia fet a la platja amb
aquesta intenció i on vaig enterrar
també la pila de closques buides deis
erifojis que havia menjat a migdia (7).
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El ¡^up suucaiisia fnincci iany ¡930: d'esí¡ucnaíi drcia. Trisuin Tzara, Paul Ehtard, André Breion, Hans Ar¡j,
Salvador Dalí, Yit's Tangity, Max Emst, Rene Crevel i Man Ray.
El paper de la germana

Aqüestes i altres desmitificadores
asseveracions de í'Anna tvlaria i la
visió que en conjunt donava del ja
famós geni de la pintura, incencaní:
«retornar ii la Uiim la vida no secreta
de Salvador Dalí» -visió diametralmenr tiposada a la del mateix Dalí a
The secreí Ufe of Salvador Dalí b>'
Salvador Dah\ de l'any 1942-, reobriren
de nou les íerides mal cicatritzades per
una esporádica i p r o p a g a n d í s t i c a
reconciliació pare-fill l'any 1948, data
en qué el p i n t o r ha\'ia r e t o r n a r a
PortlÜgat des de Nova York (9).

D'alcrn banda, qui podía haver
exercit un paper reconciliador, la scva
germana A n n a María, va secundar
plenameni: la decisío paterna, entre
üKres moríus perqué se sentía despíai^ada de ['órbita, gairebé exclusiva,
de rafecrívitat del seu yerma per uns
personatgcs i una dona de dubtosa
inoralitat. A m b un discurs p l a n e r ,
recordá aquests fets l'any 1949, quan
publica el Ilibre sobre el seu germa:
Alió qiie en cll podia SÍTT üúlai ¿'excravagancia i que no era mes que espontanei'tac, humorisme, nece^skai de ¡TrojecLaa relacio
reí
am b G í
tar arreu el seu fecund peiisüment, es
convertí, en entrar en contacte amb ek
Per palesar la seva indignació Dalí
del ^up surrealisui de París, en ínsínce- va fer púbiic el segücnt "Memorándum^:
Fui expulsado de mi familia en ¡930,
ritat, agressivitai i despotisme. (...)
sin
un sólo céntimo. Todo mi triunfo
[...] íoís deplurávem veurc que en
mundíüí
lo he conquistado con la sola
Salvador vivía suggestionat per íit¡iii:íls
ayuda
de
Dios, la luz del Ampurdán,
sers amarais, i sahíem que alió no
y
la
heroica
abnegación cotidiana de
podia acabar bé. El pare eslava seriouna
mujer
sublime:
mi esposa Gala.
samentpreocupat. \...]
Famoso,
mi
familia
aceptó
la reconci'
El que no podíem sospiiar, perqui^
liación,
pero
mi
hermana
na
ha podido
íraspassava lots els iímiis ima^nables,
resistir
el
especidar
?7iaiei"íaíniejue
y
era el que en Salvador havia fet duraní
pseuLloseniimentalmente
con
mi
nomlo. seva última estada a París. [•••]
bre, vendiendo cuadros míos sin mi
[...] havia rencgai de la base fonapeinniso
y dando informaciones absomenial de la seva vida!
lutamente
falsas sobre los hechos objeAleshores fou quan el pare no consentí
tivos
de
mí
vida (10).
mes la seva presencia a casa. Podia
Segurament
la relació estable entre
anar-se'n immediaiameni de la riostra
el
seu
fill
i
Gala
i
la tenacitaf i empenta
llar si es que sentía per lot el que era
que
aquesta
imprimía
a Salvador Dalí
nostre un odi lan gran (S).
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sorprenien el pare, i li tíraven per térra
tots els calculs i prediccions. Ja havia
passat un any de la sortida de casa i no
hi havia perspectives de retorn. Amb
ocasíó d'enviar una carta de felicítacíó
ai seu admirar amíc Federico García
Lorca, per l'éxir en l'estrena de La zapatera prodigiosa, el notari de Figueres
aprofita per assabentar-lo del conflicte
familiar, potser amh l'esperan^a que
Lorca ¡ntervíngués de mítjancer:
No sé si estará enterado de que tuve
que echar de casa a mi hijo. Ha sido
muy doloroso para todos nosotros, pero
por dignidad fue preciso tomar tan
desesperada resoíucíón. En uno de los
cuadros de su exposición en París tuvo
la vileza de escribir estas insolentes
palabras: "Yo escu¡)o soh'e mi madre».
Suponiendo que estuviera borracho
cuando lo escribió. le pedí explicaciones, íjue 710 quiso dar, y nos imulló a
todos nuevamente. Sin comeíiííiríos.
Es un desgraciado, un ignOTanie, y un
pedante sin ígnaí, íidejnás de un perfecto sinvergüenza. Cree sabeilo iodo y ni
mn siquiera sabe leer y csaibir. En fin,
usted ya lo conoce mejm" que so.
Su indignidad ha llegLtdo al extremo de
aceptar el dinero y la comida que le da
una mujer casada, que con el coíisentimiento y beneplácito del nutrido lo lleva
bien cebado para que en el momento
oportuno pueda dar mejor el salto.
Ya puede pensar la pena que nos da
tanta porquería (11).
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Pütser ei pare no estava al corrcat
que Tamical relació del poeta andalús
amb el seu fíU era ja aigua passada.
El rerefons de la topada
Tampoc el pas del temps porta cap
concessió en ei fred dtstanciainent
er\tre pare i fíU, tot i que Salvador Dalí
Cusí delejava saber i comentar noves
del fiil pintor amb els contertulians del
Casino Sport figuerenc; i Salvador Dalí
Doménecb, quinze anys després de la
mort del pare, buscava gent que li parlessind'ell(12).
U n fet curios és que, de retruc,
l'actitud de Dalí en tot aquest afer va
ser la font d ' i n s p i r a c i ó d e R a m ó n
Gomes de la Serna per a una novel-la
breu, titulada El hijo de los Kloz. que,
inclosa en el seu famós llibre Ismos, li
serví per explicar el surrealisme (13).
Desapareguts ja els protagonistes
del conflicte i amb la imparcialitat que
aporten els anys transcorreguts, se'ns
resumeix tot plegat com la topada generacional enrre pare i fili, dos carácters
forts i mesells, amb dues cosmogonies
ben diferents que coMidiren frontalment a l'bora de programar l'esdeveni'
dor del jove Salvador: el projecte de! fill
divergía de soca-reí del del seu progeni'
tor. Aquesr volia un futur convencional
i solvent per al seu fill, potser com Joan
Núñez, primer mestre de dibuix de Dalí,
amb un sou segur, amb una imatge
social... L'altre es valia esquitUar de
l'autoritarisme patern, d'aquest pare
que, si fem cas de la metáfora plásticopoética amb qué resumeix el conflicte a
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Vida Secreta, és en Guillem Tell apuntant constantment la seva fletxa sobre la
poma del cap del seu fiil. Va ser probablement el responsable que anés uns
mesos a la presó; va ser qui li va infondre la por cap al sexe íemení, causant de
l'ambigüitat sexual que patia: un pare
que va oblidar de seguida la seva esposa
difunta, l'estimada mare del pintor,
casant-se uns mesos mes tard amb la
germana, «la tieta» d'en Salvador; un
home que potser el va engendrar només
per substituir la desaparició del primer
fill, mort prematurament... Un bome
que volia tallar-li la relació inteiisa que
tenia amb Gala... Ben segur que els
aspectes esmentats (14) configuren el
rerefons al qiial es referia Dalí en comentar la decisió paterna de l'expulsió.
Dalí estava decidit contra el que i
qui fos a anar bastint el seu projecte de
cavalcar la modernitat, i per aixo en
aquesta nova etapa de la seva trajectória s'enfila al tren del surrealisme. Si
per pujar-hi feia falta el bitUet de les
paraules, les obres i l'actitud, no bi
havia problema a demostrar que la iconoclástia ben entesa comenta per un
mateix i el propi entorn, per sagrar que
sigui. No n'bi havia prou amb les salves
d'advertiment del Manifesc Groe, amb
les conferencies, els arricies i la nova
pintura; calia el recolzamcnt de la contundencia freudiana i ja paranoicocrítica de l'escopinada al rostre matern,
credencials definitives per entrar a La
Révolution Surréaliste.
Josep Rodríf^uez i Molar é.s proíessor
de l'IES S. Sobrequés, de Girona.

( I ) Agusu'n Sánchez Vidal cstuJia en pnifunJicat les relaciona entre Dalí, Lorca i
B u ñ u e l ün el seu e x c e l - l e n r llibre
Biiñiiel, Larca, Dalí: el enigma sin fin.
Editorial Planeta, Barcelona, 1988.
(2) Lle^ia les noticies sobre are a diari a Líi
Publicidad, rebia les publicacions que sobre
pintura li enviava -des de la seva galeria de
Barcelona-, el seu oncie, Josep [)altnau. Per
si fos poc, el notari Dalí estava subscrit a un
mijnt de publicacions periodiqucs. L'Aniia
Maria n'enuinera un ref;uit:ell a Salvador
Dalí visiü ¡¡or su ¡ierniana, Ediciones del
Cotal, Barcelona, Í983. pág. 110(3) A la pajjina 253 de La Sagrada Cri/jta de
Pomhi), incliiu Ramón un apiinr del dibiiixant Barradas en eí qiial apareix el rostre
juvenil d'en Dalf.
(4) El diari del 15 de desembre de 1929.
(5) La va llef;ir enmií; d'aldarulls a l'Ateneu de
Barcelona el 22 de mar^ de 1930, i l'abríl
del i n a t e i x a n y !a p u b l i c a al n ú m . IO
d'Helix, de Vilafranca del Penedés.
(6) F r a g m e n t d e « P o s i c i ó m o r a l
del
Surrealismo', Hélix, núm. 10, Vilafranca del
Penedes, 1930, pa^^. 4-6.
(7) DALÍ, Salvador, Vida Secreta de Salvador
Dalí, Dasa Edicions, Figuetes, 1981, pag.
267.
(8) Les citacions corresponen a la versió en
cátala de! llibre de l A n n a Marin, revi.sada
per Montserrat VayreJa, Noves imaiges de
Salvador Dalí, pag, 129-131. R e c e n t m e n t
l'editorial Parsital ha publicat una versió
definitiva de l'obra, anotada per lan Gibson.
(9) El 14 d'agost de 1948 el sermanari Destino
publica en portada una foto de! pintor amb
el seu pare, Se'ii pot veure una reproducció
a la p a g . 289 del llibre d e R o b e r t
Descliames Dalí, la obra y el kiimbre, 2a edi'
ció, Tusquers Editors, Barcelona, 1989.
( 1 0 ) Publicat priínerament al núm, 10 d e la
tevista Eibliagiafia Hispánica, de l'lnstituto
Nacional del Libro, amb el títol "Dalí y el
libro de su hermana-; i, posteriurment, al
núm. 706 de Destino (í 7/02/5 i ) .
(ll)L")ata del 16 de f>cner de Pany 1931. Esta
publicada a la pág. 95 de la revista Poesia,
núm. 27-28. Madrid, 1987.
(12) Ho explica R a m ó n Guardiola i Rovira a
Dalí de ¡jrimera iná, pág. 247. Publicació del
Diari de Girona, 1990.
(13) Per aquelles dates, Ramón era a Barcelona,
convidat pels redactors d'Hülix, de Vilafranca del Penedes, els quals havien endegat
unes jornades d'amistar e n t r e escriptors
madrilenys i catalans. Sembla ser L|ue fou
Pete Coromines qui, en e! decurs d'un sopar,
el piwá al corrent deis escándols de Dalí.
( 1 4 ) T o t s ells están exposats en la seva mes
surrealista obra literfiria. Vicia Secreta de
Salvador Dalí, la seva autobiografía en clau
paranoicocrítica.
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