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NOVA BIBLIOGRAFIA DE SALVADOR DALÍ

Com onades de carn

ANA RODRÍGUEZ FISCHER

Aflora el poeta enamorat de les coses i de les cosetes, el poeta enamorat de la realitat externa
Fa temps, molt abans que aparegués aquest impressionant i bellíssim volum que reuneix els escrits -
poesia, prosa, teatre i cinema- de Salvador Dalí, es van sentir algunes veus, com la d'Enrique Vila-
Matas, que sostenien que Dalí abans de tot va ser un escriptor i després un discret pintor, segons ell
mateix afirmava. Repeteixo: molt abans que aparegués aquest volum de mil pàgines i escaig que conté
la totalitat dels escrits dalinians -originalment en francès, castellà i català.
La impressió del lector és bastant curiosa. Un s'apropa a aquest volum amb la imatge del Dalí-Dalí, i en
les primeres pàgines el que hi troba són uns poemes d'inequívoc regust machadià, com els d'aquests
versos: "Els reflexos d'un llac [...] / Un cloquer romànic [...] / La quietud de la tarda morent [...]" (Quan els
nens dormen), i l'inici de la prosa Tardes d'estiu: "Era una clara tarda de setembre [...]", un relat
d'adolescent emmarcat en el paisatge empordanès natal. També, lògicament -o més aviat
amorosament-, el lector es troba amb versos molt pròxims als del primer Lorca, com els del poema
Llunes d'una nit d'amor, que comença: "Aquesta lluna passa per un llac pur / sense estrelles / on són
elles? / són amb els núvols de cotó / i amb el mar amb poques onades".
Però anem passant pàgines i van passant també les primeres impressions carregades d'impureses per,
de seguida, trobar el Dalí que, després de llegir el Romancero gitano de Lorca, li escrivia al seu amic
sobre la necessitat de trencar amb l'impressionisme en poesia, de sortir de la sensació que torturava
tants poetes del grup del 27 (tot i que alguns, els millors, la recobrissin d'humorisme amb la finalitat de
no resultar gaire romàntics) per jugar amb els conceptes, de recórrer a la ironia, que per a Dalí era
sinònim de nuesa, de ser clar, de veure límpidament... Aflora, per tant, el poeta modern que sent que la
seva època està envoltada d'una bellesa perfecta i inèdita, i motivadora d'estats nous de poesia. Aflora
el poeta enamorat de les coses i de les cosetes (llegiu l'esplèndid Poema de les cosetes), el poeta
enamorat de la realitat externa i objectiva ("Només en l'objectiu veig l'estremiment de l'Eteri", va afirmar),
que proclama l'evasió del que és habitual (de la "realitat anti-real i convencional a què ens ha acostumat
l'art porc"), que desemmascara i denuncia qualsevol forma de putrefacció, per més exquisida i fins i tot
intel·lectual que es manifesti, donat que a Dalí el presudointel·lectualisme el rebenta tant com el ronyós
sentimentalisme.

Anem passant pàgines i més pàgines... Irromp el poeta la mirada del qual està plena de la freda
afluència d'imatges inconscients, el Dalí que canta amb tota la seva alegria antiartística el mar cobert de
formigues alades, els pits extraviats de Lídia, la sibil·la de Cadaqués, el vol ple de crueltats dels coloms
d'ulls buits, el gran basar vivent de les fires i revetlles populars de Madrid, el grill, la sorra, el blat i la
llagosta, les morbideses dormides dels lavabos i les dolceses dels finíssims talls del bisturí sobre la
corbada pupil·la. És també el Dalí que cantarà infatigablement els ulls-anus de Gala, passant de
l'exaltació a l'elegia després de la mort de la seva personal Musa-Gradiva. I, al final, encara aflora un
altre poeta: el que escriu una oda a aquella "verticalitat metafísica del poble espanyol", la monarquia.
La celebrada Santa Objectivitat que Dalí proclama i practica ens porta a descobrir un poeta (i ell ho és, i
altíssim, escrigui en vers o prosa, per a la pantalla, les taules o el llibre) rotundament apol·lini, en
contrast amb la desbaratada i dionisíaca imatge que de la persona de Dalí (l'histrió) acostumem a tenir.
Llegiu, si no, Peix perseguit per un raïm. Però llegiu-lo com ell li recomanava que ho fes al seu amic
Federico García Lorca: molt a poc a poc, i amb una perfecta monotonia en la veu, amb completa
inexpressió, com es llegeixen els llibres de lliçons de coses. Únicament així apreciarem el que ell més
buscava: una poesia aliena al propòsit comú d'il·lustrar o mostrar les coses en la seva faç tot i que bella
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i/o nova encara previsible i conformista. Perquè la seva és una poesia que només té sentit en l'evasió
de les idees que la nostra intel·ligència va forjant artificialment fins a dotar-les del seu exacte sentit real.
Per això Dalí parla i fa antipoesia, que és la dada estrictament objectiva que s'obté mitjançant un rigorós
mètode analític.
El surrealisme serà tan sols un dels mitjans d'aquesta evasió a la qual el poeta tendeix. El lector en
trobarà en aquestes pàgines alguns altres, dels quals abunden excel·lents mostres: els guions
cinematogràfics La cabra sanitària i Babaouo, sense anar més lluny.
I, esclar, per als amants del Dalí pintor serà sens dubte un plaer trobar en aquestes pàgines la dilatada
expressió de les seves teles en textos com ara El gran masturbador (poema posterior al quadre del
1929), L'amor i la memòria, Els misteris surrealistes de Nova York i tantíssims més.

Salvador Dalí: poesia, prosa, teatre i cinema.
Introducció i notes d'Agustín Sánchez Vidal. Destino. Barcelona, 2004. 

Ara podem llegir en un sol volum la poesia, la prosa, el teatre i el cinema
de Salvador Dalí
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