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Den undflyende Salvador Dalí

Andreas Stiebe

Sekelskiftets Paris var i rörelse. Tunnelbanan invigdes år 1900 
och järnvägen drogs ända fram till världsutställningen. I porten 
på det elektriskt belysta Place de la Concorde välkomnade René 
Binets staty La Parisienne femtio miljoner besökare, varav nio 
miljoner medförde kamera. Åttiotretusen utställare visade vägen 
mot framtiden, bland annat i form av Campbells soppburkar, 
Guide Michelin och den första batteridrivna automobilen kon-
struerad av den unge Ferdinand Porsche. Att världsutställningen 
även innefattade en festival för blomsterdekorerade bilar kan ses 
mot bakgrund av att blott nio år förflutit sedan nymodigheten 
1891 för första gången framfördes i Paris, men nu fanns redan 
tretusen bilar i staden, ett antal som sedan mer än tiodubblades 
på ett decennium. Antalet hästar minskade på motsvarande vis, 
liksom spillningen på gatorna som började ersättas av asfalt. Op-
timismen var påtaglig under den elektrifierade massproduktio-
nens första tid.1 

Framtidstron frodades också inom konsten, där det morbida 
fin de siècle fick ge plats åt det mondäna art nouveau:

I Paris samlades konstnärer från hela världen, och häri-
från utgick signalerna, utstrålade kraften hos en kultur 
som mer än någon annan i modern tid skulle komma att 
hylla formen. Det utsökta, avslipade, till ytterlighet raffi-
nerade, vare sig det var ett smycke av Lalique, en trappa 
av Gaudí, en dräkt av Fortuny, en sås av Escoffier eller en 
replik av Wilde. Djupsinnet hade haft sin tid – det här var 
elegansens.2

Ny tid, stark livskänsla, oanade möjligheter: fauvismen lansera-
des med Henri Matisses Lyx, harmoni och rofull lust (1905), ku-
bismen genom Pablo Picassos Flickorna från Avignon (1907) och 
futurismen i F. T. Marinettis manifest 1909 – ”Vi förklarar att 
världens härlighet berikats med en ny skönhet: fartens skönhet. 
En racerbil med motorhuven prydd med stora tuber som liknar 
ormar med explosiv andedräkt… en rytande automobil som ver-
kar driven av en kulspruta är vackrare än Nike från Samothra-

ke.”3

Förkrigstiden kom av efterkrigstiden att benämnas La belle 

époque. När Gavrilo Princip den 28 juni 1914 mördade ärkeher-
tig Franz Ferdinand, historiens första politiska dödsskjutning i 
en bil,4 stegrades frenesin till feber men med omvända förtecken. 

Världen framstod som förryckt. Inom konsten svarade dadaismen 
genom att ogiltigförklara det politiska, moraliska och estetiska 
tänkandet, utan att för den skull erbjuda nya värden:

Eftersom idéernas bankrutt har rivit bilden av människan 
i småbitar framträder drivkrafter och bevekelsegrunder 
på ett patologiskt sätt. Och eftersom varken konst, politik 
eller religion tycks få bukt med denna läcka i fördämning-
en, kan vi inte mer än räcka ut tungan i en blodig pose. 
Dada hyser större förtroende för själva händelsernas upp-
riktighet än för människans förstånd.5

Hur länge kan man ”döda de döda”, ”bränna cellulosan i biblio-
teken” och ”pissa på hela skiten”?6 Om den dadaistiska rörelsens 
många manifest och frenetiska aktivitet upprätthöll en form av 
glömska, trängde sig snart ett lika radikalt sätt att minnas fram 
i André Bretons surrealism, ”en individualistisk frihetslära som 
räknar med människans alla resurser, de medvetna och de omed-
vetna; och således räknar med det totala självförverkligandet.”7 
Detta skulle uppnås via begäret, en konvulsiv kraft riktad mot 
borgerlighet, patriarkat och religion.8 ”Le désir, oui, toujours.”9

I sin ungdom hade Salvador Dalí inspirerats av såväl kubism 
som futurism, men när han 1929 kom till Paris var surrealismen 
redan i nedåtgående. Hans kanske främsta insats bestod i att ha 
givit den en andra blomstring. Därvid åberopade han såväl Anto-
nio Gaudís arkitektur i Barcelona som Hector Guimards metro-
nedgångar i Paris. Senare skulle Dalí med sin kokbok utmana Es-
coffier, med smycken och parfymer tävla med Lalique, samt alltid 
eftersträva en wildesk esprit. Dalís liv skildras detaljerat, väldo-
kumenterat och huvudsakligen beskrivande i den mest omfattan-
de biografi som hittills publicerats, The shameful life of Salvador 

Dalí10 av Ian Gibson, en hispanist som tidigare gjort sig bemärkt 
genom en omfattande biografi i två delar om Dalís frände García 
Lorca.11 Titeln anspelar på den engelska översättningen av konst-
närens självbiografi, The secret life of Salvador Dalí. Steget från 
”hemlig” till ”skamlig” indikerar vilken slutsats biografen dragit: 
Dalís liv präglades av en känsla av skam som han, särskilt under 
de första åren som surrealist, gestaltade lika naket som upprik-
tigt i bilder av ”skräck, mental obalans och sexuell alienation”.12 
Avigsidan, hans omtalade egocentricitet, tolkar Gibson som en 
form av blygsel, ett försök att maskera skammen, och han frågar 

Now you would not think to look at him
But he was famous long ago
For playing the electric violin
On Desolation Row

Bob Dylan, Desolation Row
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sig om Dalí, när han inväntade döden i Torre Galatea, mindes sin 
fars profetia att han skulle ”dö ensam, i fattigdom och utan vän-
ner?”. Dalís mänskliga tillkortakommanden sammanfattas lako-
niskt av Arturo Caminada som efter en livstid i målarens tjänst 
– och trogen målarens uttryckliga sista önskan täckte den dödes 
ansikte med en duk vid likvakan – inte tilldelades en peseta i tes-
tamentet: ”Señor Dalí älskade inte någon.”13

Förhållandet till fadern framstår som roten till Dalís själsliga 
svårigheter, men också som källan till hans konstnärliga bedrif-
ter: 

[...] surrealismens programmatiska undergrävande av mo-
ralen var förutbestämt att grundligt tilltala en person som 
redan avskydde kyrka och stat och med Freud var över-
tygad om att den verklige hjälten är sonen som sätter sig 
upp mot fadern och besegrar honom. Att besegra Salva-
dor Dalí Cusí var sannerligen ett företag av episka dimen-
sioner.14

Kan ett psykoanalytiskt orienterat närmande till texter av och om 
Dalí, liksom enstaka av hans verk, bidra till förståelsen av ban-
det mellan far och son Dalí? Och hur långt kan man driva rekon-
struktionen av en enskild människas psykiska historia med ut-
gångspunkt i hennes liv och verk?15

1904–1928: Spanien

Salvador Felipe Jacinto Dalí Domènech föddes den elfte maj 1904 
i den från Paris avlägsna spanska staden Figueras. Fadern, Salva-
dor Rafael Aniceto Dalí Cusí,16 var en man med kraftfull framto-
ning, hett temperament, lika antiklerikal som hängiven den kata-
lanska saken. Författaren Rafael Santos Torroella beskriver ho-
nom som ”en energisk person med stark karaktär. Men han var 
samtidigt en hjärtlig och behaglig person som alltid visade stor 
gästfrihet.”17 Don Salvador Dalí var notarie i Figueras.18 Posi-
tionen krävde att man själv lärde sig det som behövdes efter av-
slutade juriststudier och sedan ansökte hos justitiedepartemen-
tet om notariatet i en stad där en sådan plats blivit ledig. Med 
tjänsten kom både ställning och stadig inkomst. Dalís mor Felipa 
Domènech Ferrés kunde måla och gladde sin son med vaxfigurer 
av olikfärgade ljus. Sonen gladde i sin tur modern med sina för-
sta konstnärliga verk, fåglar som skrapats fram ur färgen på ett 
bord: ”När han säger att han skall rita en svan, ritar han en svan; 
och när han säger att han skall göra en anka, är det en anka.”19 
Hon väckte Dalís intresse för film, först genom visningar i hem-
met med en handdriven projektor, senare, när Figueras 1914 fick 
en biograf, genom att låta honom gå dit så ofta han ville. Över 
huvud taget förefaller Dalí ha varit ett bortskämt barn. Han min-
des hur modern när han vaknade om morgnarna tittade honom i 
ögonen och frågade: Cor què vols? Cor què desitges? (”Hjärtat, 
vad vill du? Hjärtat, vad önskar du?”)20 Om vi får tro Dalís sys-
ter, Anna Maria Dalí Domènech, kunde han därtill genom sitt 
heta temperament tilltvinga sig vad han önskade.21 Felipa dog i 
cancer 1921. Dalís mormor, Maria Anna Ferrés, dog året därpå 
efter att ha yttrat de profetiska orden: ”Min dotterson är i Mad-
rid. Min dotterson kommer att bli en stor målare. Den bästa må-
laren i Katalonien.” Liksom mormodern hade också Dalís moster 

Catalina Domènech Ferrés – alltid bara kallad La Tieta, Moster 
– bott med familjen sedan 1910. När Dalís far ansåg det lämpligt 
för honom och Dalís moster att gifta sig, ansökte han om påvligt 
godkännande på grund av det nära släktskapet och anförde där-
vid fyra skäl: att de redan levde under samma tak, att de delade 
kärleken till barnen, att båda kom från ärbara familjer samt att 
Catalina var fri att gifta sig. Godkännandet kom utan dröjsmål 
och de gifte sig två dagar före julen 1922, med Felipas och Cata-
linas bror Anselm Domènech Ferrés som bröllopsvittne. Salvador 
Dalí motsatte sig inte att hans moster också blev hans styvmor, 
men undslapp sig: Papá, no hi veig la necessitat! (”Pappa, jag för-
står inte varför det är nödvändigt!”)22 

Don Salvador Dalí målade inte själv men köpte för sonens räk-
ning Gowans Art Books, en serie monografier med svartvita re-
produktioner av de stora mästarnas arbeten. Dalí gjorde sig ge-
nom studiet av serien förtrogen med konstens historia i sin ateljé, 
ett rum på taket som upplåtits för honom.23 Fadern satte sin son 
i franskspråkig skola.24 Senare skrev han in honom vid Figueras 
Institut för att han skulle kunna få den examen, bachillerato, som 
behövdes för att studera vid universitet. Bland institutets lärare 
fanns Juan Núñez, utbildad vid Konstakademin i Madrid,25 som 
blev Dalís lärare i sex år. Den moderna konsten nådde däremot 
inte Dalí genom lärare eller de målningar som Figueras Institut 
lånade från Prado-museet i Madrid,26 utan genom släktskap på 
moderns sida och vänskap på faderns. Morbrodern Anselm drev 
Llibreria Verdaguer i Barcelona. Genom bokaffären fick Dalí re-
dan som yngling tillgång till modernistiska tidskrifter och senas-
te nytt från Barcelonas konstscen. En av Anselms vänner, Josep 
Dalmau, ägde stadens mest framåtsyftande galleri, där Dalí själv 
skulle komma att ställa ut. Dalmaus betydelse för den spanska 
konstscenen i allmänhet och Dalí i synnerhet kan inte överskat-
tas. Hans galleri var 1912 först i Spanien med att ställa ut kubis-
tisk konst, däribland Marcel Duchamps Nu descendant un escali-

er, numéro 2. År 1916 ordnade han en av världens första utställ-
ningar för abstrakt konst; 1917 publicerade han Francis Picabias 
tidskrift 391; 1918 ställde han ut Joan Miró; 1920 ställde han ut 
inte mindre än 45 konstnärer, däribland Georges Braque, Henri 
Matisse och Pablo Picasso.27 I sin morbror hade Dalí en förtro-
gen; i dennes vän en betydelsefull kontakt och framtida tillskyn-
dare. 

År 1916 tillbringade Dalí sommaren hos faderns vän från stu-
dietiden, Josep Pichot, en av sönerna i en välbeställd, högt kul-
tiverad familj. Denne hade en gång övertalat Don Salvador Dalí 
att söka tjänsten i Figueras, som därmed blev Dalís födelsestad. 
I avsaknad av egna barn skänkte Josep den unge Dalí mycket 
uppmärksamhet. Mötet med Joseps bror Ramon, en etablerad 
anti akademisk impressionist, tillika Picassos vän, blev avgörande 
för Dalís utveckling. Under Ramons inflytande närmade sig Dalí 
impressionismen. Medan han fortfarande tillägnade sig det nya 
formspråket initierade Ramon nästa steg i sin avlägsne adepts 
konstnärsbana. Via Josep skickade han från Paris 1921 en skrift 
med det futuristiska manifestet och bilder av Umberto Boccioni: 
”detta för att visa dig att ångan har gått ur impressionismen”; 
framtiden tillhörde i stället futurismen.28 Skolåret efter somma-
ren hos Pichots vann Dalí diplom i teckning. Fadern anordnade 
stolt en första separatutställning av sonens verk i hemmet.29 Året 
därpå, 1918, ställde Dalí ut offentligt i Figueras tillsammans med 
två andra konstnärer, sålde två målningar och fick positiva om-



Ovan: Porträtt av min far (1925). Nedan: Porträtt av konstnärens syster (1925).    
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dömen i pressen. År 1920 vann han skolans förstapris. Dagboken 
beskriver ceremonin:

”Salvador Dalí!”
”Här!” och, banande min väg, fortsatte jag fram till po-

diet. Sedan sa borgmästaren högtidligt: ”Det är mig ett 
stort nöje att ge dig förstapriset. Det hedrar storligen, i 
första hand familjen Dalí och i andra hand skolan, från 
vilken det kommer att sägas att en berömd konstnär har 
trätt fram.”

”Tack så mycket.”
Jag tog priset, förstapriset, behärskande min lust att 

börja skratta för det hela var mycket lustigt. Sedan, ut på 
Ramblan och efteråt hem, där familjen myste i tillfreds-
ställelsen över att ha en son som, enligt en verklig, äkta 
borgmästares exakta ord, var en heder för den och för sin 
skola!30

Två år senare bidrog Dalí, genom Núñez försorg, med åtta verk 
till en utställning hos Dalmau. Tidningen i Figueras rapporterade 
stolt att alla såldes. En av målningarna vann Barcelona universi-
tets rektors pris.31 18 år gammal, stödd av familj och lokalpress, 
etablerad både i Figueras och Barcelona – Ian Gibson konstaterar 
att Dalí med sin begåvning och arbetsförmåga bara behövde fort-
sätta måla för att nå framgång.32

Innan Dalí påbörjade sina akademiska studier gav han tillsam-
mans med två vänner ut tidskriften Studium. Själv bidrog han 
med artiklar om enskilda konstnärer, varav flera återfinns i Go-
wans-serien.33 Dalí må ha klätt sig som en dandy, men han dekla-
rerade öppet sin avsky för kung, fosterland, familj, borgerlighet 
och religion, samt såg sig som kommunist.34 Han fann likasinna-
de vid Residencia de Estudiantes, den inackordering Dalís far valt 
för sonens studier i Madrid. ”Resi” var grundat utifrån syftet att 
närma Spanien till Europa. Ett led i denna strävan var att skapa 
en ny kulturell elit fri från kyrka och stat för det splittrade landet. 
Internationalistisk, interdisciplinär; gränsöverskridanden märktes 
inte minst i valet av gäster – Igor Stravinsky, Albert Einstein, Paul 
Valéry, H. G. Wells, José Ortega y Gasset, för att nämna några.35 
Under sin tid i Madrid 1922-1926 besökte Dalí ofta Prado, men 
han intresserade sig också för jazz, psykoanalys samt mycket där-
emellan. Tack vare Ortega y Gassets intresse kom Freud ut i en 
fullständig spansk översättning med början 1922. Vardagslivets 

psykopatologi, Sexualteori, Vitsen och dess förhållande till det 

omedvetna och Drömtydning kunde Dalí studera redan 1923.36 
Psykoanalysens grundare var över huvud taget mycket läst i hans 
studentkrets. Annars gällde Paris; man beundrade Apollinaire, 
Cocteau och Picasso. Mån om att göra intryck syntes Dalí med 
kommunisternas L’Humanité, puristernas L’Esprit Nouveau och 
den i Milano utgivna avantgardetidskriften Valori Plastici under 
armen.37 Men om vi får tro vännen José Bello, vars hågkomster 
kanske vässats med åren, hade Dalí det till att börja med inte så 
lätt i kontakten med andra: ”Dalí var genomblyg. Blyg från topp 
till tå. Han var nästan sjukligt blyg. [...] Han talade spanska gan-
ska illa, men katalanska talade han också illa, precis som fran-
ska och engelska. Han talade alla språk illa. Och skrev dem ännu 
sämre.”38

Till Dalís förtrogna hörde en mångkunnig Federico Gar-
cía Lorca och den blivande regissören Luis Buñuel. I likhet med 

dem skrev han i La Gaceta Literaria. Sin viktigaste artikel un-
der 1920-talet, ”Sant Sebastià”, publicerade Dalí i L’Amic de les 

Arts.39 Men det var genom sin konst han gjorde sig ett namn. 
Från 1925 till 1927 ställde Dalí ut flitigt; först kubistiska verk i 
Madrid,40 sedan en separatutställning på Dalmaus;41 därefter tre 
samlingsutställningar i Madrid och i Barcelona, och under nyåret 
1926-27 ännu en separatutställning på Dalmaus. Han befann sig 
nu någonstans mellan kubism och surrealism. Reaktionerna var 
positiva, inte minst på grund av den idoga lansering vännen och 
kritikern Sebastià Gasch bedrev i L’Amic de les Arts. År 1928 
kombinerades slutligen två utställningar i Barcelona till en skan-
dal med Dalí i centrum. Några verk uppfattades som obscena. 
Dalí svarade med att i Madrid-tidningen Estampa brännmärka 
all spansk konst med undantag för Picasso och Miró. De nya re-
ferenserna var Max Ernst, Yves Tanguy och Hans Arp. För första 
gången kallade sig Dalí offentligt för surrealist.42 Privat skrev han 
till Lorca att surrealismen bara ”är ett av sätten att Undfly. Men 
det är Undflyendet självt som är det viktiga.”43

1929–1939: Frankr ike

Dalís vändning till surrealismen var frukten av många inflytan-
den, som alla utgick från Paris. Det första mötet med metropolen 
skedde i sällskap med styvmodern och systern i april 1926. Må-
let var att se stor konst och lära känna stora konstnärer. Efter att 
ha sett Rafael, Ingres och Leonardo da Vinci på Louvren, med en 
avstickare för Vermeer i Bryssel, träffade Dalí den spanska konst-
närsgruppen där alla ännu var kubister, med undantag för Joan 
Miró som påverkats starkt av Bretons första surrealistiska ma-
nifest.44 Besöket hos Picasso gjorde ett bestående intryck på den 
unge målaren.45 

Dalí återkom till Paris våren 1929. Under den två månader 
långa sejouren, som förmodligen finansierades av fadern,46 var 
det inte längre fråga om att se och lära utan om att arbeta inom 
surrealismen. Tillsammans med Buñuel skapade Dalí Den anda-

lusiska hunden. Filmen gjorde succé. Rakbladet som inlednings-
vis skär upp ögat öppnade nya perspektiv för surrealismen. Vi-
cegreven och vicegrevinnan de Noailles visade verket i sin privata 
biograf för de prominenta personer som till äventyrs hade missat 
premiären.47 

Om surrealismen erbjöd Dalí en plattform, vad hade då han 
själv att erbjuda utöver filmsamarbetena med Buñuel? Kanske 
framför allt en stil som med minutiös precision fixerade dröm-
mens plastiska broderi. Dalí hade under en tillfällig vistelse i hem-
landet efter arbetet i Paris börjat måla på ett sätt systern sena-
re skulle minnas som ”fruktansvärt upprörande”, en förändring 
hon skyllde på surrealisterna.48 Åter i Paris visade Dalí Vårens 

första dagar (1929) som inleder en serie av målningar där person-
liga böjelser förbinds med freudianska teman. Samma år tillkom 
Den store masturbatören, Begärets gåta – Min mor, min mor, 

min mor, Belysta nöjen, Begärens anpassning samt Den dystra 

leken.49 Den sistnämnda till formatet blygsamma målningen – 
blott 44x30 cm, inte mycket större än en A4-sida – köptes av den 
framsynte Charles de Noailles redan innan Dalís separatutställ-
ning Stérilizer öppnade på Galerie Goemans den 20 november 
och hängdes i parets matsal mellan en Cranach och en Watteau.50 
Den placerade omgående Dalí mitt i striden mellan André Breton 
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och Georges Bataille.51 Den senare ville inkludera ett foto av mål-
ningen i sin tidskrift Documents men Dalí förmådde inte gå emot 
Breton, trots att Documents med sitt septembernummer samma 
år hade blivit den första Paristidskrift att trycka Dalís bilder. Ba-
taille publicerade då i decembernumret 1929 en egenhändig skiss 
av målningen samt en analys. Han attackerade Bretons poetik, 
som han ansåg gav företräde åt indirekta omedvetna uttryck – an-
greppet självt är mer poetiskt än logiskt: ”En dröms eller en hal-
lucinations beståndsdelar är förskjutningar; den poetiska använd-
ningen av drömmen kan reduceras till att heligförklara den omed-
vetna censuren, det vill säga till hemlig skam och feghet.” – när 
vad som i Batailles ögon krävdes istället var begärets medvetna 
klarhet.52 Den dystra leken markerade en ny möjlighet som kun-
de berika både Batailles och Bretons ansatser. Målningen tillkom 
genom den lika omtalade som svårdefinierade paranoisk-kritiska 
metoden, men i motsats till surrealismens automatisk-passiva re-
gistrerande av texter kännetecknas den av ett aktivt bildskapan-
de.53 Tidskriften Minotaure hade ställts till Bretons förfogande av 
Albert Skira på villkor att Breton där avhöll sig från politik. Dess 
luxuösa färgreproduktioner var en del av surrealismens gradvi-
sa förskjutning från det verbala till det visuella. Ingen skulle dra 
större nytta av detta än den flitige medarbetaren Dalí vars bilder 
spreds med Minotaure. Som en självutnämnd ambassadör för sur-
realismen reste han 1934 till New York, där hans för högläsning 
avsedda Euphonic Surrealist Manifesto trycktes i katalogen vid 
Julien Levy Gallery: 

Aye av ei horror uv joks
Surrealism is not ei jok
Surrealism is ei strangue poizun
Surrealism is zi mosst vaiolent and daingeros
toxin for dsi imaigineichon zad has so far 
bin invented in dsi domein ouve art
Surrealism is irrezisteible and terifai-ingli
Conteichios
Biuer! Ai bring ou Surrealism
Aulredi meni pipoul in Nui York jave bin infected
bai zi laifquiving and marvelos sors of Surrealism. 54

Dalís 30-tal kan beskrivas som en oavbruten framgång, men det 
fanns också kritiska röster. Joan Sacs skrev att Dalí var ”vilsen, 
vilsen, vilsen. Vilse i ett Sahara lika stort som en telefonkiosk.”55 
Internt kritiserades han för att vara osolidarisk när han inte som 
andra surrealister avstod från jubileumsutställningen till 50-års-
dagen av den första Salon des Indépendents utan i stället bidrog 
med den provokativa Wilhelm Tells gåta,56 ett förebud om poli-
tisk opportunism. Han uttalade sig för familjens grundläggande 
realitet, för behovet av faderlig auktoritet57 samt för den akade-
miska konsten58 – kort sagt allt som var surrealisterna förhat-
ligt när de stakade ut sin position genom att kanonisera valda 
konstnärer eller enstaka verk ur det förflutna, som Paolo Uccellos 
bildsvit om den profanerade oblaten,59 det mesta av Francisco de 
Goya samt allt av Hieronymus Bosch. Henri Rousseau och Paul 
Gauguin skulle Dalí komma att använda mot surrealismen genom 
att ta avstånd från dem när han lämnade gruppen och gjorde an-
språk på att vara den ende verkliga surrealisten. Andra, särskilt 
Ernest Meissonier, en framgångsrik klassicist vid den årliga Sa-
longen i Paris som i likhet med Dalí målade med minutiös nog-

grannhet, hyllade han i samma syfte. Valet av Meissonier mar-
kerade Dalís återvändande till traditionen – Leonardo da Vinci, 
Rafael, Diego Velázquez – medan samtiden lockades av det pri-
mitiva, exotiska och oförstörda. Han följde i detta avseende Gi-
orgio de Chirico som, efter att ha skapat målningar som beundra-
des av såväl surrealisterna som Dalí, plötsligt 1919 återvände till 
tradition och teknik. Dalís avsky gällde dyrkan av det primitiva 
lika väl som den abstrakta konsten, men också fixeringen vid det 
automatiska.60 När han framhåller att de klassiska mästarna vida 
överträffade honom själv bör det kanske inte främst ses som ett 
tecken på ödmjukhet utan som ett angrepp på dem som inte lärt 
känna måleriet genom att tillägna sig dess historia och hantverk, 
samt kanske som en påminnelse om hans omfattande skriftstäl-
larskap. Positionerna – å ena sidan Bretons syn på det omedvetna 
och vision av framtiden, å andra sidan Dalís individualism som 
satte personliga behov framför gruppens krav – klöv surrealis-
men i en kollektiv anda jämte en individuell stil. Konstnären An-
dré Masson definierade surrealismens grund som ”den kollektiva 
upplevelsen av individualism”, ett angrepp mot det slag av indi-
vidualism som legat till grund för upplysningen.61 Breton var i ef-
terhand erkännsam i detta avseende: ”Under tre eller fyra år för-
kroppsligade Dalí den surrealistiska andan och fick den att lysa 
med hela dess glöd på ett sätt som bara den kunde som inte alls 
deltagit i de ibland obehagliga situationerna i surrealismens till-
blivelse.”62 Men han sammanfattar fortsättningen i ett känt ana-
gram:

Det behöver inte påpekas att denna redogörelse bara gäl-
ler den första Dalí, som försvann framemot 1935 för att 
ersättas av en personlighet bättre känd som Avida Dol-

lars, en målare av societetsporträtt som nyligen börjat 
omfamna den katolska tron och ”renässansens artistiska 
ideal”, och som nu åtnjuter påvens lyckönskningar och 
uppmuntran.63

Kort sagt såg Breton Dalís inställning till diktaturen i Spanien, 
hans nyvunna katolicism och hans klassicism som feg anpasslig-
het,64 inte individualism utan egocentrism. Dalís förändring tor-
de ha sitt ursprung i ett skifte i förhållandet till hans familj 1934. 
Men det var yttre omständigheter som gynnade etableringen av 
Dalís säregna stil.65

1940–1989: Kosmopol i t

Den 14:e juni 1940 invaderade tyskarna Paris. Dalí antog skynd-
samt en inbjudan från paret Caresse och Harry Crosby att kom-
ma till USA för att färdigställa en sorts självbiografi. Väl kommen 
till USA citerade han fortfarande André Bretons definition av sur-
realismen från 1924 i en text riktad till amerikanerna,66 men när 
även Breton flydde kriget i Europa och anlände till New York vi-
sade sig Dalí redan nästa dag mindre generös genom att på begä-
ran om en definition av surrealismen från en amerikansk journa-
list svara: ”Le surréalisme, c’est moi.”67 Det kan uppfattas som 
impulsivt skrävel men var förmodligen också ett utspel inom ra-
men för en konstnärlig legitimeringsstrid. Även om det inte ännu 
stod klart skulle New York inom några år visa sig ha avlöst Pa-
ris som konstvärldens huvudstad. Hädanefter personifierade Dalí 
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surrealismen i det allmänna amerikanska medvetandet, medan 
Breton hänvisades till att föra en svekdebatt mot avfällingen Dalí. 

Ian Gibson konstaterar i efterordet till sin biografi att bokens 
slagsida mot tiden före 1940 är oundviklig. Efter flytten till USA 
stagnerade Dalí. Vad som tidigare varit nytt och spännande upp-
repades nu till leda.68 Likväl inleds nedgången storslaget mitt i 
världskriget 1942 med Salvador Dalís hemliga liv. Självbiogra-
fin avhandlar Dalís första 37 år någotsånär linjärt, från moderliv 
till vuxenliv. Här passerar García Lorca, Pablo Picasso, Sigmund 
Freud, Jacques Lacan med flera i revy; föreningen med blivande 
hustrun Gala beskrivs utförligt, men framför allt torgförs Dalí 
själv. Vad som är sant är svårt att avgöra. Kapitelrubriker som 
Falska barndomsminnen och Äkta barndomsminnen ger läsaren 
ett vagt löfte om fiktion respektive objektivitet. Vådan av att ta 
Dalí på orden visar sig när Paul Moorhouse skriver att ”[t]re år 
innan Dalís födelse hade hans föräldrar förlorat sitt första barn, 
en sjuårig pojke [...].”69 Uppgifterna är tagna direkt ur boken: 
”Min bror dog vid sju års ålder i hjärnhinneinflammation, tre år 
innan jag föddes.”70 Varken tids- eller åldersangivelsen stämmer 
emellertid; troligen inte dödsorsaken heller. Brodern dog i själva 
verket nio månader och tio dagar innan Dalís födelse; gossen var 
då tjugoen månader gammal.71 Beskrivningarna blir förförande 
när det subjektiva perspektivet plötsligt tar över en verklig hän-
delse, som när Dalí under sitt första besök i USA välte ett badkar 
ut genom skyltfönstret på varuhuset Bonwit Teller – man hade 
uppdragit en del av skyltningen åt Dalí, men ådrog sig hans vrede 
genom att förändra installationen – för att sedan kliva ut genom 
hålet. När ett glasstycke föll ned bakom honom förvandlades gla-
set från att ha varit hans ”vredes stalaktiter och stalagmiter” till 
en ”giljotin”.72 En biograf tar udden av denna välfunna metaforik 
när hon broderar ut händelsen: ”Han blev nära nog halshuggen 
av de väldiga glasskärvor som regnade ned på honom.”73 Salva-

dor Dalís hemliga liv är förvisso en bok om Dalí, men också av 
Dalí. Dess sanning bör sökas på den nivå som Ulf Linde precise-
rar: ”Man kan läsa den som en studie i högmodets arkitektur, 
skriven av en abnormt initierad.”74 Men man kan med Ian Gib-
son också tillägga att mannen bakom ”exhibitionistens mask”75 
kanske visade mer än han avsåg. 

Med undantag för enstaka verk övergick Dalí från fyrtiota-
let alltmer till sådant som påminner om religiös kitsch och ve-
tenskaplig pekoral.76 När han hyllades i en fem månaders retro-
spektiv utställning på Centre Georges Pompidou från december 
1979, låg fokus på tiden som surrealist.77 Man biföll heller inte 
Dalís önskan att verken skulle hängas ”som i det förra århundra-
dets ’salonger’ så att hela Dalí kan intas med en blick”,78 en idé 
han uttryckt i sitt installationstal som associerad medlem i fran-
ska konstakademin. Han tog den akademiska konstens parti just 
med hänvisning till att den skulle bana väg för en ny klassicism.79

Den till omfånget mindre boken Journal d’un genie, publicerad 
1966, tar ännu ett steg på den inslagna vägen. Formen, en spora-
diskt förd dagbok över åren 1952-63, odlas till genrens yttersta 
gräns, där texten i alla avseenden har blivit en ”jagbok”.80 Dalí 
återupplivar förflutna segrar på konstens slagfält, beundrar sina 
pågående och framtida arbeten samt diskuterar sin matsmältning. 
Ämnet är Dalís verkan på världen men framför allt, om inget 
kommer emellan, Dalí ”utsökt plågad av begäret att överträffa 
mig själv”. Boken är inte minst upptagen med namnet Dalí: ”Mitt 
motto har varit ’att låta dem tala om Dalí, även om de talar väl 

om honom.’”81 ”Ännu en gång har Salvador Dalí vunnit en su-
verän seger. Det är inte den första.”82 Eller, helt enkelt, ”Bravo, 
bravo Dalí!”83 som för att triumfatoriskt lyfta namnet inte utta-
las med svensk (eller engelsk84) betoning (bra’vo, bra’vo Dalí’), 
utan fransk (bravo’, bravo’Dalí’). En obetydlig detalj, kan tyckas, 
som bara visar hur nära Dalís texter ligger det talspråkliga, om 
det inte vore för misstanken att Dalí här anspelar på Giménez Ca-
balleros avslutande utrop i en uppskattande artikel om Buñuels 
Guldåldern: ”Bravo, Buñuel, bravo!”85 Buñuel hade inte gjort 
Dalís insatser för filmen rättvisa.86 Man hör också hur förtjust 
Dalí var i att uttala sitt namn och förstår varför han så gärna 
framhöll att det fonetiskt motsvarade det katalanska delit, ”be-
hag”. Han betonande dess palatala ”l” genom att pressa tungan 
mot gommen innan den landade hårt på det accentuerade ”í”-
et.87 Han spred till och med namnet utan tillhörande verk ge-
nom att signera tusentals tomma ark. Det var olagligt, gav betalt, 
gjorde skandal samt gröpte i motsvarande grad ur hans konstnär-
liga förtroendekapital när vem som helst kunde göra sig en äkta 
Dalí.88

Dalí framstod som alltmer isolerad. Vid invigningen av hans 
egenhändigt utformade museum 1974 fanns få konstnärer bland 
gästerna.89 Han hade blivit berömd och ekonomiskt framgångsrik 
men inom konsten var hans position försvagad.90 När Salvador 
Dalí sjuk och ur stånd att arbeta följde rapporterna om sin före-
stående död på TV kunde han summera en konstnärsbana som 
stod i zenit med surrealismen. Han återkom också hela livet dit 
i sina variationer på kända teman. Som surrealist sade han 1934 
under sin första vistelse i USA att ”skillnaden mellan surrealism 
och galenskap är att surrealismen inte är galen”, vilket snabbt 
permuterades till att ”[d]en enda skillnaden mellan mig och en 
galning ligger i det faktum att jag inte är galen.”91 Och till slut: 
”Skillnaden mellan surrealisterna och mig själv består i att jag är 
surrealist.”92 

I facklitteraturen kom Dalí också att inordnas under surrealis-
mens paraply – trots sina anspråk på att ha överskridit den – även 
om han sällan presenteras som konstnärligt nav eller ens ett av de 
viktigare kugghjulen för rörelsen,93 än mindre som central teore-
tiker sitt omfattande skriftställarskap till trots. Det finns också ett 
förnyat intresse för den senare Dalí, med boktitlar som The Dalí 

Renaissance: New perspectives on his life and art after 1940,94 
men om vi slår upp en bok om konst som Adam Lindemanns 
Collecting contemporary – med sitt motto hämtat från Damien 
Hirst: ”Art is about life. The art market is about money.” – för 
en samtida ögonblicksbild av konstens värde och vilka konst-
närer som är värda någonting, så nämns Picasso inte mindre än 
sju gånger, Joan Miró två, Piet ”Niet” Mondrian liksom Öyvind 
Fahlström en, medan Salvador Dalí inte nämns alls. 

1989–1936: I  faderns namn

Vad förutom berömmelsen och dess ekonomiska fördelar drev 
Dalí att exploatera sitt namn? Vid första anblicken är syftet med 
Journal d’un genie att rikta uppmärksamheten mot författaren, 
men det tycks ske på bekostnad av det väsentliga. Situationen 
liknar den Freud ställdes inför i studien över Leonardo da Vinci. 
Han poängterar vikten av att snarare förstå motivet till anteck-
nandet än vad som antecknats när da Vinci i sin dagbok fört in 
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anmärkningsvärt omfattande listor över småutgifter, medan stör-
re inte nämndes.95 Journal d’un genie präglas av en likartad repe-
tition, men när temat för anteckningen från den 26 maj 1953 – 
”Från min tidigaste barndom har jag haft det förvända sinnelaget 
att betrakta mig själv som olik vanliga dödliga. Även i detta har 
jag varit framgångsrik.”96 – återkommer den 20 augusti känner 
Dalí sig tvingad att förklara upprepningen. Passagen omgärdas 
av triumfatoriska stycken och man lockas att läsa den i samma 
anda, men lyft ut ur sitt sammanhang kan den tas för en dyster 
bekännelse som först i den avslutande bisatsen förnekar vad som 
just uttryckts:

Jag upprepar mig än en gång – men om det inte var jag 
som upprepade det, kan jag inte se vem som skulle åta sig 
att göra det – jag upprepar mig om att jag alltsedan min 
ungdom har varit vanartig nog att tro att jag kunde till-
låta mig allt enbart beroende på det faktum att jag heter 
Salvador Dalí. Sedan dess – under resten av mitt liv – har 
jag fortsatt bete mig på samma sätt, och jag har lyckats.97

Vad ger sig tillkänna i dessa två meningar? Namnet, de fem-
ton pronomina i första person, liksom de återkommande över-
drifterna om den egna personen, tycks upprepas som en besvär-
jelse av ensamheten.98 Vännerna var få, färre än de själva trodde, 
medan främlingarna som sökte hans sällskap var många. Själv 
strävade Dalí efter att tillhöra den skara exklusiva andar för vil-
ken Charles Baudelaire ställer så höga inträdeskrav: ”En konst-
när, en man som verkligen förtjänar detta förnäma namn, måste 
besitta något väsentligen sui generis genom vilket han är ’han’ 
och inte en annan.”99 

Detta något fattades Dalí trots att listan över fäder kunde gö-
ras lång: Don Salvador Dalí, Juan Núñez, Pablo Picasso, André 
Breton, Sigmund Freud, påven med flera. Valet av motto från 
Freud till det första kapitlet av Journal d’un genie var symtoma-
tiskt: ”Den är en hjälte som revolterar mot fadersauktoriteten och 
besegrar den.”100 Drevs Dalí att ständigt överskrida den som satts 
i faderns position? Framställningen av fadersfigurer i Salvador 

Dalís hemliga liv följer detta mönster. Juan Núñez, som förutom 
undervisningen i gravyr lärt Dalí disciplin och noggrannhet, fick 
ett hedersomnämnande för att så tidigt och grundligt ha förstått 
sin forne elevs storhet:

Då señor Núñez kom för att se mitt arbete blev han stå-
ende utan att få fram ett ord. Han gick fram till mig och 
tryckte mig hårt till sitt bröst i en omfamning som nästan 
kvävde mig, och han upprepade ungefär vad Martín Vil-
lanova hade sagt (vid det tillfället då jag uppfann cont-
ra-ubåten): ”Se på Dalí – är han inte en stor personlig-
het!”101

Mönstret ligger också invävt i redogörelsen för mötet med Pi-
casso:

När jag anlände till Rue de la Boétie och träffade Picasso 
kände jag mig lika rörd som om jag varit i audiens hos 
påven.

”Jag har kommit för att träffa er”, sade jag, ”innan jag 
går till Louvren.”

”Det gör ni alldeles rätt i”, svarade han.
Jag hade med mig ett litet paket med en målning som 

jag kallat ”Flickan i Figueras”. Han tittade på den i minst 
en kvart men gjorde inga kommentarer. Sedan gick vi en 
trappa upp, där Picasso i två hela timmar förevisade en 
mängd tavlor. Han gick hela tiden fram och tillbaka och 
drog fram stora dukar som han ställde upp på sitt staffli. 
Så gick han och hämtade ännu andra målningar bland en 
oändlig massa dukar som stod staplade i rader mot väg-
gen. Jag kunde se att han gjorde sig ett enormt besvär. 
Och för varje ny duk gav han mig en blick fylld av ett så 
våldsamt liv och av en så livlig intelligens att den kom 
mig att darra. Jag gick sedan min väg, även jag utan att 
ha yttrat några som helst kommentarer.

Till sist, ute på trappan, just när jag skulle gå, utbytte vi 
en blick som uttryckte exakt dessa ord:

”Du förstår idén med det hela?”
”Ja, jag förstår den!”102

Vem är du? Vem är jag? Dalí stiger in hos Picasso som vore denne 
påven, och när han kliver ut har fadersfiguren närmast blivit en 
broder, en like. Mötet med den store rivalen skedde huvudsak-
ligen i Dalís sinne. Dalí inspirerades tidigt av Picasso, men drog 
sig senare inte för att i hemlighet göra tillägg till en gravyr av Pi-
casso och utge den för att vara ett gemensamt arbete. Att han se-
dan ställde sig in hos den spanska diktaturen genom att nedlå-
tande förlåta Picasso dennes kommunism gjorde inte saken bätt-
re. Signifikativt är att Picasso tycks ha glömt mötet i Paris med 
den unge Dalí. Istället blev han den som straffade Dalí på hårdast 
tänkbara sätt för den politiska opportunismen i förhållande till 
Franco: Picasso negligerade mer än Dalís konst, han ignorerade 
dennes existens.103 

Freud skulle Dalí använda som redskap i frigörelsen från Bre-
ton. Denne, och med honom surrealisterna, hade valt Freud till 
vägledare, men när Breton sände sin text Les vases communi-

cants till Freud blev svaret en besvikelse. Freud konstaterade bara 
att han inte var kunnig i samtidskonsten.104 Dalí utverkade däre-
mot ett sammanträffande och tog med sig Narcissus metamorfos 
(1937), den målning som ofta ses som Dalís brott med surrealis-
men.105 Mötet den 19 juli 1938 avlöpte väl. Författaren Stefan 
Zweig som fick det till stånd, erhöll följande dag ett brev från 
Freud, som visade sig beredd att mildra sitt avfärdande av surrea-
listerna, något Zweig lär ha meddelat Dalí och denne omgående 
tog för en bekräftelse av att Freud efter mötet känt sig tvingad att 
omvärdera surrealismen. Så besegrade Dalí i en och samma hand-
ling både Freud och Breton.106 

Saken är dock inte fullt så enkel. Av bokslutet som föregår epi-
logen i Salvador Dalís hemliga liv framgår att Dalí har lämnat 
surrealisternas kollektiva ansats och resolut ställt sig på motsatt 
sida gruppen i de avgörande frågorna:

Slut! Slut! Slut! Slut! Slut! Det som är slut är slut!
Den gången jag besökte Sigmund Freud som flykting i 

London, strax innan han dog, gav hans höga ålder mig 
en läxa om klassisk tradition och jag insåg med ens hur 
mycket i Europa som skulle vara ett avslutat kapitel i och 
med hans förestående död. Han sade till mig: ”I de klas-
siska konstverken söker jag det undermedvetna, i de sur-
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realistiska det medvetna!” I och med detta uttalande var 
en dödsdom avkunnad över surrealismen som doktrin, 
som sekt, som ”ism”. Men samtidigt bekräftades dess 
värde som själslig aktivitet. […] I stället för automatism – 
stil! I stället för promiskuitet – disciplin! I stället för kol-
lektivism och likriktning – individualism, differentiering 
och hierarki! I stället för experiment – tradition! I stället 
för Reaktion eller Revolution – RENÄSSANS!107

För att urskilja vad som pågår måste vi undersöka vad Freud 
faktiskt skrev i brevet till Zweig, men först utveckla Dalís tidi-
gare nämnda förhållande till konstnären Giorgio de Chirico.108 
David Lomas ger ett koncentrat av dennes inflytanden i sam-
band med sin diskussion av just Narcissus metamorfos: Såväl 
motivet med dubbelgångaren som användandet av mytologin 
för att representera sig själv, liksom den kusliga försteningen 
från ett självporträtt 1922, tycks hämtade från de Chirico. Mer 
allmänt finns i Dalís måleri flera inslag som bär tydlig inspira-
tion, från byggnaders formelement till öde landskap, samt, av 
särskild betydelse, stämningen i de tysta målningarna från de 
Chiricos 1910-tal. Vidare var Dalís måleri liksom de Chiricos 
knutet till skrivande; Narcissus metamorfos åtföljdes av en dikt 
som skrevs samtidigt, och Dalís roman Dolda ansikten är i lik-
het med de Chiricos Hebdomeros en nyckelroman. Dioskurerna 
Castor och Pollux, som de Chirico använde för att representera 
sig själv och sin bror Alberto Savinio, skulle även Dalí använda 
för att gestalta sig och sin bror.109 Slutligen handlade det offent-
liga grälet med Breton för både de Chirico och Dalí om klassi-
cism, renässans och tradition. Men det är knappast bara en fråga 
om konstnärlig inspiration, för det är nog snarare så att de Chi-
rico här erbjöd modellen för hur man skulle kunna bryta med 
surrealisterna.110 

Vilket var då priset för brytningen? Vad Freud skrev till Zweig 
den 20 juli 1938 stöder vid en första anblick Dalís surrealism:

Det vore verkligen intressant att analytiskt utforska en så-
dan bilds uppkomst. Man kunde dock kritiskt invända att 
konstbegreppet inte låter sig utvidgas om det kvantitativa 
förhållandet mellan omedvetet material och förmedveten 
behandling inte förhåller sig till en bestämd gräns.111

Det kan också läsas som motsatsen, som en kritik av Dalís mål-
ning,112 om man tar fasta på Freuds erinran i Drömtydning om 
att man inte får fångas av den manifesta drömmen, men heller 
inte stanna vid det latenta innehållet:

Jag fann det en gång utomordentlig svårt att vänja läsa-
ren vid att skilja mellan manifest och latent innehåll. Om 
och om igen skapas argument och invändningar av den 
otolkade drömmen som den bevarats i minnet, och dröm-
tydningens krav ignoreras. Nu, då åtminstone analytikern 
gjort sig bekant med idén att ersätta den manifesta dröm-
men med den mening som erhållits genom tolkningen, 
gör sig många skyldiga till en annan förväxling, som de 
lika hårdnackat håller fast vid. De söker drömmens väsen 
i detta latenta innehåll och bortser därmed från skillna-
den mellan latenta drömtankar och drömarbete. Dröm-
men är i grunden ingenting annat än en form för vårt tän-

kande, som möjliggjorts genom det sovande tillståndets 
villkor. Det är drömarbetet som skapar denna form, och 
bara denna är det väsentliga i drömmen, förklaringen av 
dess särart.113

Hur kommer vi från drömtanke till dröm om inte via psykoanaly-
sens själva objekt, det omedvetna begäret så som det kommer till 
uttryck i drömarbetet? Breton kan i detta avseende ses som mer 
trogen psykoanalysens grundläggande insikt än både Dalí och Ba-
taille, för han ger företräde åt den omedvetna aktiviteten, de för-
skjutningar och förtätningar som den omedvetna önskan genom-
går för att kringgå censuren.114 Denna aspekt lyfts fram av psyko-
analytikern Jean Frois-Wittman: 

Vad jag skulle förebrå S. Dalí, liksom Breughel och Bosch, 
är inte att de förevisar sina triviala anfäktelser, utan att de 
preciserar sina fantasmer till en sådan grad att inget ut-
rymme återstår för åskådaren att göra några andra asso-
ciationer än dessa. De är det omedvetnas Meissoniers.115 

Är det Dalí själv som överskridit kvoten mellan omedvetet mate-
rial och förmedveten behandling? Det är svårt att frigöra sig från 
misstanken att den dödsdom som Freud påstås förkunna över 
surrealismen snarare gäller Dalís alltför personligt färgade konst, 
där överflödet av omedvetet material stelnat i en stil på den för-
medvetna bearbetningens bekostnad och konstens kollektiva as-
pekt reducerats till en enmansangelägenhet.

I mötet med den högsta religiösa auktoriteten stötte Dalí slut-
ligen på en gräns. Inte ens efter en audiens hos påven fick han 
tillstånd att gifta sig kyrkligt med Gala så länge Galas make Paul 
Éluard var i livet. Det hindrade honom inte från att i opera-poe-
met Att vara Gud pröva tanken att han nästan var Gud – ”men 
bara nästan. Eftersom, om han vore Gud skulle han, som kö-
ren ständigt påminner oss, inte vara Dalí, och det skulle alls inte 
gå för sig.”116 Dalí tycks vid denna tidpunkt inte ta någonting 
på allvar. Enligt Breton inleddes rörelsen mot denna ändstation 
med att Dalí 1934 bemäktigade sig surrealismens plats i USA, 
samma år som han för första gången skrev om sig själv i tredje 
person.117 För Breton hade surrealismen förlorat Dalí. Ökana-
grammet Avida Dollars myntade han 1939 för att understryka 
Dalís girighet och att Dalí nu också hade förlorat sig själv. Dalí 
svarade genom att slå mynt av namnet i målningen Dollarns 

apoteos och sade att ”min försäljning gick till och med bättre. 
Vad min berömmelse, mitt banksaldo och min konsts inflytan-
de anbelangade, var jag en av världens kungar.”118 När Buñuel 
behövde låna lite pengar för att klara familjen i USA ville Dalí 
emellertid inte skicka några, inte för att han saknade pengar, 
utan för att det medium han anlitat avrådde honom. I gengäld 
beskrev Dalí för sin forne vän från Madrid och Paris hur hans 
stadigt växande individualism förhindrade allt samarbete med 
andra och:

För att rekapitulera – mitt liv måste nu orienteras mot 

Spanien och Familjen. Systematisk förintelse av det infan-

tila förflutna representerat av mina Madrid-vänner, bilder 
som inte har någon verklig stadga. [...] Vilken skit marx-
ismen är, den sista överlevande kristna skiten – Katolicis-
men respekterar jag mycket, den är SOLID.119



Den förlorade sonen, Giorgio de Chirico (1924, i snarlikt utförande 1917, 1919, 1922, 1965 och 1975). I sin självbiografi beskriver 

de Chirico hur den sjuke fadern under en promenad bringade honom ur fattningen genom att lägga sin arm om hans axlar och säga: 

»Mitt liv slutar, medan ditt knappt har börjat.« 



Den dystra leken (1929). I Salvador Dalís hemliga liv hävdar Dalí att det originella och förbryllande verket var »raka motsatsen till Chiri-

cos metafysiska måleri, ty när det gällde min tavla var åskådaren ovillkorligen tvingad att tro på motivets jordiska verklighet, eftersom 

det var primitivt och intensivt biologiskt.«
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Brevet, skrivet 1939, signerades ”Goddag från din vän DALI–
1929”. För Buñuel var referensen till tiden för deras gemensam-
ma arbete mindre stötande än att Dalí anförde sin ”FRENETIS-
KA egoism” som skäl att inte hjälpa sin vän. I sin självbiografi 
skulle Buñuel understryka denna förödande självcentrering i be-
rättelsen om ett uteblivet möte:

När jag tänker på Dalí känner jag, trots våra gemensam-
ma ungdomsminnen och trots den beundran som en stor 
del av hans verk fortfarande inger mig, att jag omöjligt 
kan förlåta honom hans ursinnigt egocentriska exhibitio-
nism, hans cyniska sätt att ansluta sig till Franco-fascis-
men och framför allt hans uttalade hat mot vänskapen.

I en intervju för några år sedan förklarade jag att jag 
ändå gärna skulle tömma ett glas champagne med honom 
innan vi båda var döda. Han läste denna intervju och 
sade: ”Det skulle jag gärna göra också, men jag dricker 
inte längre.”120

Tendensen att återföra allt till den egna personen, med åtföljan-
de oförmåga till ömsesidighet, var inget Dalí förnekade. Tvärtom 
sade han sig inte behöva några vänner, för det räckte med Gala. 
Efter Galas död 1982 kom saken i en annan dager. På sin ålders 
höst inledde han Inferno. En ångestkrönika med en vädjan: ”Gå 
inte... lämna mig inte ensam. Ni kommer att ångra er, för ni kom-
mer inte att finna mig levande i morgon.”121 Dalí var beroende av 
att ha människor omkring sig, men förlorade vännerna innan de 
dog, och han dömde sig därmed till ensamhet. 

Ensamhet och död präglar också Hallucinogen tjurfäktare 
(1968-1970), den sista målning paret Morse, Dalís främsta sam-
lare, skulle köpa. ”Sanningens ögonblick” – tjurfäktningens sub-
lima ögonblick när tjurfäktaren sänker svärdet i tjurens nacke 
– har i målningen lett till döden för både tjurfäktare och tjur. 
Dalí hävdade att tjurfäktaren representerade hans döda bror och 
döda vänner.122 Men kan man inte, mot bakgrund av den förgö-
rande kampen mellan far och son Dalí som vi strax skall komma 
till, se målningen som sonens framställning av en tom triumf: 
Med nedläggandet av tjuren upplöses också tjurfäktaren, vars 
döende blick ”med en tår av resignation” riktas mot den enda 
punkt som i sitt utförande är konventionellt realistisk, en pojke 
i sjömanskostym med tunnband i nedre högra hörnet; motivet 
går igen i den lilla, mycket noggrant utförda, Sex-appealens vål-

nad (1934);123 Dalí i sjömanskostym återfinns även i ett foto från 
1912, när Josep Pichot tog sin åttaårige skyddsling till en flyg-
uppvisning;124 kostym och tunnband är slutligen omisskännliga i 
en tuschteckning utförd 1971 – far och son hand i hand på pro-
menad, en annan sorts sanningens ögonblick, ett sublimt minne 
av samvaro tecknat med lätt hand.

1935–1929: I  sonens namn

Efter filmarbetet i Paris våren 1929 återvände Dalí till familjen i 
Cadaqués. Där fick han besök av paret Magritte och paret Élu-
ard med dottern Cécile. Dalí inledde ett förhållande med den tio 
år äldre Helena Éluard, känd som Gala och ökänd som ”Gala 
la Gale”, ”Gala den skabbiga”. Senare slogs Dalí av att hennes 
namn liknade hans farfars, Gal; han hade fått reda på vad som 

inte berättats i hans barndom, att farfadern i ett paranoiskt anfall 
tog sitt liv vid 36 års ålder.125 Gala blev den krycka Dalí behöv-
de för att lämna hemmet, men den direkta orsaken stod han för 
själv. Med Buñuels ord: 

Fadern slår häftigt upp dörren, utom sig av vrede, och 
kastar sin son på porten, kallar honom för usling. Dalí 
kämpar emot, försvarar sig. Jag går närmare, fadern visar 
på sin son och säger att han inte längre vill ha detta svin 
i sitt hus. Skälet (som är förståeligt) till den faderliga vre-
den: på en av de tavlor som Dalí ställde ut på en utställ-
ning i Barcelona hade han skrivit med svart bläck och ta-
fatta bokstäver: ”För nöjes skull spottar jag på min mo-
ders porträtt.”126

Dalís far gjorde omgående sonen i det närmaste arvlös i sitt tes-
tamente och informerade honom per brev om att han var dömd 
till ”oåterkallelig förvisning” ur familjen. Dalí klippte sitt hår 
och lät sig fotograferas av Buñuel med en sjöborre på huvudet; 
den första referensen till Wilhelm Tell.127 Han köpte nu huset i 
Port Lligat utanför Cadaqués, men Dalís far lyckades med poli-
sens hjälp göra livet outhärdligt för sonen och Gala.128 I ett brev 
till Buñuel, som även var faderns vän, gav Don Salvador sin syn 
på saken:

Min Gode Vän: Jag förmodar att du nu har mottagit bre-
vet jag skrev till dig förra lördagen.

Om du bibehåller din vänskap med min son skulle du 
kunna göra något för mig. Jag skriver inte till honom di-
rekt eftersom jag inte har hans adress.

Igår passerade han genom Figueras, berättade de för 
mig, och fortsatte till Cadaqués med ”madame”. Han 
kunde bara stanna i Cadaqués ett par timmar, för på 
kvällen besökte polisen honom i enlighet med sina order. 
Han besparades oron, för om han hade stannat för att 
sova i Cadaqués skulle han ha fått en tråkig tid. 

Han åkte igår eftermiddag eller kväll till Paris, där jag 
erfar att han skall stanna åtta dagar. Du måste veta var 
”madame” bor och kunde säga till henne att underrätta 
honom om att han inte behöver försöka komma tillbaks 
till Cadaqués, av det enkla skälet att han inte kommer 
att tillåtas vistas i nämnda by ens två eller tre timmar. 
Därefter kommer saker och ting att bli så komplicerade 
för honom att han inte kommer att kunna återvända till 
Frankrike.

Vilka legala kostnader som än blir nödvändiga kommer 
min son att få betala eftersom jag förväntar mig att du 
kommer att varna honom.

Min son har ingen rätt att förbittra mitt liv. Cadaqués 
är min andliga tillflykt, och min sinnesfrid störs av min 
sons närvaro i byn ifråga. Dessutom är detta min hustrus 
viloplats, som ödeläggs om min son med sitt fräcka upp-
förande besudlar den. 

Jag är inte beredd att lida mer. Det är därför jag inte 
skyr några medel för att försäkra mig om att han inte stör 
mig under sommaren. 

För stunden är den åtgärd jag vidtagit tillräcklig för att 
hindra min son från att vanhedra oss denna sommar och 
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nästa. När den inte längre förslår kommer jag att tillgripa 
vadhelst jag har till hands, inklusive fysiskt våld. Min son 
skall inte komma till Cadaqués, han får inte komma, han 
kan inte komma.

Varken denna sommar eller nästa, för jag har andra åt-
gärder för att hindra honom från att störa mig; men när 
de medel jag förfogar över för tillfället inte längre räcker 
till, skall vi slåss med varandra, och då får vi se vem som 
vinner, och låt mig säga dig att eftersom jag tänker vin-
na till vilket pris som helst kommer jag att göra allt jag 
kan för att se till att jag vinner, få folk att hjälpa mig att 
klå upp honom eller finna möjligheten att avge mina slag 
själv utan att få några tillbaka. Detta är inte på något sätt 
gement eftersom jag varskor offret i förväg om mina in-
tentioner och han därför, om han vill komma till Cada-
qués, kan vidta vilka försiktighetsmått han vill för att för-
svara och skydda sig själv (som han önskar).

Hans teorier har övertygat mig fullständigt. Han tror 
att man skall åstadkomma så mycket ont man kan i värl-
den och nu tror jag också detta. Andlig ondska kan ingen 
tillfoga honom, för han är en fullständigt urartad person, 
men jag kan tillfoga honom fysisk skada för han har fort-

farande kött och ben.
Hälsningar från din vän, Salvador Dalí129 

Fadern fann knappast skäl att revidera sin uppfattning när sonen 
året därpå publicerade sin första bok, Den synliga kvinnan, som 
var Gala. Efter att en vän visat honom skriften drog han slutsat-
sen att sonen var förlorad och skrev ett nytt testamente som gjor-
de sonen helt arvlös.130 

Dalí vände sig 1934 till sin farbror, Rafael Dalí, för att få till 
stånd en försoning. Ett komplicerat utbyte av brev följde. Rafael 
meddelade sin bror att dennes son var uppriktigt ångerfull. Don 
Salvador svarade att Rafael hade blivit förd bakom ljuset, att so-
nen hade dragit nytta av Rafaels generositet, men angav också 
förutsättningarna för en eventuell återförening:

Du har agerat för snabbt. Du skulle inte ha förlåtit pojken 
utan de villkor jag uppställde och som är:

Först: att gottgöra minnet av hans så kriminellt föro-
lämpade mor.

Två: en intervju med pojken vid vilken du måste närvara 
eftersom jag under den kommer att framföra så allvarliga 
anklagelser att om pojken ännu besitter några rester av 
värdighet kommer han med nödvändighet att rodna när 
han lyssnar till dem. På basis av dessa anklagelser kom-
mer jag att uppställa villkor för framtiden. [...]

Jag har mottagit ett brev från pojken i Paris. Som van-
ligt vägrar jag svara, för om det skall bli en försoning vill 
jag ordna saker och ting på rätt sätt och väga varje punkt 
och komma.131

I ett PS uppmanar han Rafael: ”Spara nogsamt detta brev bland 
dina papper. Det kan hända att du en dag blir tvungen att läsa 
det högt i min närvaro.” Breven skulle sparas och försoningen ut-
formas i närmast juridiska termer med en rad villkor. Efter sex 
års separation möttes far och son i mars 1935: ”notarien röt be-
skyllningar åt sonen, Salvador föll i tårar och slutligen, okontrol-

lerbart gråtande, kollapsade far, son och farbror i varandras ar-
mar.”132 Fadern ändrade än en gång sitt testamente. Systern Anna 
Maria tilldelades fortfarande lejonparten, men brodern Salvadors 
laglott återinfördes och han skulle få en symbolisk summa peng-
ar.133 

Hur såg Don Salvador på sonen efter försoningen? Å ena si-
dan var han stolt över den ekonomiska position Dalí med hjälp 
av Gala lyckats etablera, och han konstaterade att ”[u]tan Gala 
skulle Salvador ha hamnat under en bro i Paris”.134 Han gladde 
sig också åt turerna med Gala vid ratten i den Cadillac de tagit 
med från USA. Å andra sidan är det svårt att frigöra sig från in-
trycket att Don Salvador inte riktigt räknade sonen till de stora 
konstnärerna. När Dalí 1945 illustrerade Cervantes Don Qui-

jote fick han brev från sin far, som skrev: ”Detta är ett verk där 
din förmåga verkligen kan komma till sin rätt.”135 Var det fa-
derlig uppmuntran eller dräpande ironi? Dalís förmåga hade re-
dan kommit till sin rätt i avbildandet av fadern. Mellan 1929 och 
1936 uppträdde det tidigare nämnda motivet av far och son hand 
i hand, ofta i miniatyr, bortåt femtio gånger.136 När far och son 
under samma period, nästan lika ofta, utgjorde målningens cen-
trala motiv gällde raka motsatsen. Sonen gestaltas blundande i 
en figur associerad med skam och onani137 – ett ledmotiv i Dalís 
liv och verk – eller med handen täckande ögonen.138 Fadern vi-
sar sig hotfull, som i Wilhelm Tell (1930) vänd mot sonen med 
sax i handen, eller liderlig, som i Den dystra leken (1929), där 
avföring målats på faderns kortbyxor och ben. Det senare moti-
vet anspelade på en verklig händelse där Don Salvador Dalí steg 
ur en droska framför hemmet och ljudligt för alla närvarande de-
klarerade ”Jag har skitit på mig” innan han störtade in. Gibson 
uppfattar detta ögonblick som symptomatiskt för hur Dalí upp-
levde fadern. Det hände att han inför alla röt åt sonen på gatan 
eller råkade i handgemäng med klienter, och vid ett tillfälle grep 
han en lärare vid sonens konstskola i kavajslagen för att slå ho-
nom.139 Kort sagt kunde fadern skämma ut sonen och framstod 
som skrämmande.

1928–1901: I  en osal ig andes namn

År 1925 påbörjade Don Salvador Dalí en klippbok om sonens 
konstnärsbana. Tanken på en sådan bok kom för honom när 
Dalís utställning på Dalmaus galleri gav upphov till en veritabel 
flod av recensioner. Förordet är ett märkligt vittnesbörd om till-
ståndet i familjen Dalí. Påtagligt orolig men också stolt är fadern 
på kollisionskurs med sin egen övertygelse om det för sonen bäs-
ta, och han växlar mellan att skriva i egenskap av jag, man och 
vi, hans föräldrar. 

Salvador Dalí Domènech, en blivande konstnär

Efter tjugoett år av omsorger, bekymmer och stora an-
strängningar kan jag äntligen se min son i det närmaste 
kapabel att försörja sig själv och reda sig själv i livet. En 
fars plikter är inte alltid så lätta att uppfylla som man 
i allmänhet tror. Man måste ständigt och jämt göra ef-
tergifter, och det finns ögonblick då dessa eftergifter och 
kompromisser nästan helt sopar undan de planer han 
gjort upp och de förväntningar han har haft. Vi, hans för-
äldrar, ville inte att vår son helt skulle hänge sig åt kon-



Ovan: Drömmen lägger en hand på en mans axel (1936). Motstående sida: Hallucinogen tjurfäktare (1968-70). Pojken i sjömanskostym och med tunnband i nedre högra 

hörnet är lätt igenkännlig i många verk, liksom motivet far och son på promenad. I Dalí som barn med sin far (1971), på pärmens framsida är de kombinerade.
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sten, ett kall som han dock alltsedan sin barndom visade 
stora anlag för.

Jag tror fortfarande att konsten inte bör utgöra ett 
medel till att förtjäna livsuppehället utan att den endast 
bör utgöra en förströelse för själen som man kan ägna sig 
åt på sina lediga stunder. Dessutom var vi, hans föräldrar, 
övertygade om att det skulle bli svårt för honom att upp-
nå den framstående plats inom konsten som brukar eröv-
ras endast av de hjältar som övervinner alla hinder och 
motgångar. Vi visste vilken bitterhet, sorg och förtviv-
lan som drabbar dem som misslyckas, och det var därför 
vi gjorde allt vi kunde för att få vår son att välja ett fritt 
vetenskapligt eller till och med litterärt yrke. Men redan 
vid den tidpunkt då vår son avslutat sina gymnasiestudier 
hade vi blivit övertygade om det fåfänga i att tillråda ho-
nom något annat yrke än konstnärens, det enda som han 
ständigt och troget känt som sin rätta kallelse. Jag anser 
mig inte ha rätt att motarbeta en sådan bestämd kallelse, 
så mycket mera som man måste betänka att min pojke 
säkert bara skulle ha förslösat sin tid inom vilken annan 
studiegren som helst på grund av den ”intellektuella lätt-
ja” som han alltid lidit av så snart han förts utanför sina 
egna intressens cirklar.140

I klippboken sätts kompromissen mellan far och son på pränt. 
Sonen skall utbilda sig på Konstakademin, för examen ger lärar-
behörighet. På så sätt försäkrar sig fadern om att sonen, vad som 
än händer, kan finna utkomst och ändå, vid sidan om, utöva sina 
konstnärliga talanger. Don Salvador understryker sedan att han 
har hållit sitt ord, att inget som behövs för sonens artistiska och 
professionella utbildning skall fattas honom, att sonens fram-
gångar varit större än han kunnat föreställa sig och, än en gång, 
att examen går först; strävan efter framgång borde ha fått komma 
efter avslutad utbildning, ”Ty då skulle det inte längre föreligga 
någon risk för att min son inte skulle uppfylla det löfte han givit 
mig.”141 Sedan upprepas formuleringarna i komprimerad form. I 
ett stycke som börjar hoppfullt men snart tippar över i något som 
närmast liknar cynism, verkar Don Salvador vilja övertyga sig 
själv om att detta ändå är det bästa för sonen:

Trots allt vad jag nu sagt vore det oärligt av mig att för-
neka att min sons nuvarande framgångar inger mig en 
viss tillfredsställelse, ty om det skulle gå så att min son 
inte kunde få en lärarutnämning, så står det fast – enligt 
vad som sagts mig – att den rent konstnärliga inriktning 
han följer inte kan vara helt förfelad, och att hur illa det 
än skulle kunna gå för honom, så skulle vad som helst an-
nat som han slog sig på säkert sluta med en ännu större 
katastrof, eftersom min son har begåvning just för måleri, 
och ingenting annat än måleri.142

Förordet avslutas med deklarationen att Don Salvador nu samlar 
och skall fortsätta samla allt som rör sonen för att den som opar-
tiskt läser hela materialet skall kunna bedöma ”min sons värde 
som konstnär och medborgare”.143 Det undertecknas i Figueras 
nyårsafton 1925: Salvador Dalí, Notarie.

Faderns oro var befogad. Överenskommelsen att sonen skul-
le få ägna sig åt konsten under förutsättning att han genom stu-

dier vid akademin tillägnade sig undervisningsrätt, träffades 
inte senare än april 1920, kanske rentav tidigare.144 Dalís stora 
framgångar inträffade, som vi har sett, därefter, och det gjorde 
även svårigheterna. I efterdyningarna till en professorsutnäm-
ning 1923 suspenderades Dalí på vad som verkar vara obefint-
liga grunder, åtminstone var det så Don Salvador uppfattade sa-
ken. Han upprättade i sonens namn en logiskt uppbyggd petition 
med utgångspunkt i skolans ordningsparagrafer: förvisso kunde 
Dalí få straffet lindrat, men det förutsatte att han var skyldig, 
vilket han inte var, varför han inte kunde komma i åtnjutande 
av strafflindringen; Dalí kunde därför bara hoppas att Akade-
min skulle förändras så att oskyldiga i fortsättningen inte drab-
bades hårdare än skyldiga.145 Petitionen sändes till skolans rek-
tor tillsammans med ett brev som, efter att åter ha invänt mot 
disciplinskommitténs beslut, avslutades med en förutsägelse in-
för sonens återinskrivning i september: ”[hans] beteende och flit 
kommer att vara så oklanderliga från det ögonblicket till slutet 
på hans examenskurs att ni kommer att ångra att ni bestraffat 
honom så hårt.”146 Dalí själv for tillbaks till Figueras där han 
bad Juan Núñez undervisa honom i gravyr. Fadern visade sig 
åter behjälplig genom att köpa och installera en press för gravyr 
i hemmet.

Olyckorna var ännu inte över. Dalí arresterades 1924. Ian Gib-
son menar att frihetsberövandet var politiskt motiverat och riktat 
mot fadern. Hur som helst drog Dalí nytta av både suspendering 
och arrestering för att etablera sitt namn.147 Suspenderingen av-
såg läsåret 1923-24. Läsåret 1925-26 tillät fadern honom att vara 
fri student, det vill säga skriva in sig för att vid läsårets slut exa-
mineras, på villkor att han gjorde sin militärtjänst.148 Den kom 
han inte att göra förrän 1927. Istället ägnade han sig helhjärtat 
åt måleriet och den lyckade utställningen hos Dalmau. Däremel-
lan inträffade den katastrofala examinationen våren 1926. Ef-
ter att först inte ha dykt upp i tid fick Dalí en ny tid inför exa-
minationskommittén. Denna andra chans förvaltade han på så 
sätt att han förklarade kommittén inkompetent att bedöma ho-
nom, varpå han relegerades. Fadern var bedrövad, men Dalí lyck-
ades övertyga sin far om att han än en gång hade blivit orättvist 
behandlad. På något sätt kom Don Salvador fram till att sonen 
verkligen hade inställt sig vid första examinationstillfället och att 
det var professorerna som hade missat mötet. I klippboken klist-
rade han in Dalís officiella relegering tillsammans med en sju si-
dor lång sammanfattning av skolans alla brister.149 Långt senare 
återkom Dalí till sina motiv för att inkompetensförklara skolans 
examinatorer:

Vilken kommitté av professorer, i vilket land som helst i 
världen, skulle ha gjort detsamma när den kände sig för-
olämpad. Motiven för min handling var enkla: jag ville 
bryta med Konstakademin och Madrids orgiastiska liv 
en gång för alla; jag ville tvingas fly från allt det där och 
komma tillbaks till Figueras för att arbeta ett år, efter vil-
ket jag skulle försöka övertyga min far om att mina stu-
dier borde fortsätta i Paris. Väl där, med de arbeten jag 
skulle ha med mig, skulle jag definitivt ta makten!150

Salvador Dalí hade en egen agenda: han avsåg att bli konstnär, 
känd och erkänd, i den ordningen; framför allt ville han inte bli 
lärare. 
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Dalís avsikter förstärktes sannolikt av två händelser 1921, 
 innan han påbörjade sina studier i Madrid. Josep Pichot dog 
plötsligt i förtid vid femtiotvå års ålder. Ett ännu hårdare slag för 
den sjuttonårige Dalí utgjorde moderns död i cancer vid blott 47 
års ålder den 6 februari 1921:

Gråtande bet jag ihop tänderna och svor för mig själv en 
ed att jag skulle befria min mor ur dödens och ödets våld 
med svärdsmakt. Med hjälp av de svärd som skulle ska-
pas av det vilt glimmande ljuset kring mitt högt lysande 
berömda namn!151

Dalí tar fasta på sitt namns konkreta innebörd – Salvador betyder 
frälsare – och härleder ur det sitt uppdrag: 

Mina föräldrar gav mig i dopet samma namn som min 
bror hade fått – Salvador – och min bestämmelse var, så 
som namnet anger, ingenting mindre än att frälsa måleriet 
från den moderna konstens tomhet […]. Och mitt verk ter 
sig för mig som ett stort missöde; ty jag skulle ha levat i 
en tid då ingenting behövde frälsas eller räddas!152

Det är en ambivalent frälsare som skriver, en frälsare som, om 
omständigheterna hade tillåtit, hellre skulle ha sluppit sin kallel-
se. Konsten tycktes inte kunna frälsa Dalí från det dödläge han 
ansåg sig ha fötts in i – triangeln mellan far, mor och bror Dalí. 
Det är ett återkommande tema i Dalís skrifter, och därför också 
bland hans biografer.

Don Salvador Dalís förstfödde son, Salvador Dalí, kom till 
världen den 21 oktober 1901 och dog den 1 augusti 1903. ”Nio 
månader och tio dagar senare, som om avlad i bedrövelsens bråd-
ska, föds den ’verklige’ Salvador.”153 Den ”verklige” Salvador 
Dalí, blir vid dopet sin fars och döde brors namne. Han hänvi-
sas till en redan besatt plats: här finns fadern och här har bro-
dern funnits. Om Dalí identifierar sig med sin döde bror är det 
för att identifikationen kan ta stöd hos föräldrarna. Detta är i 
alla fall vad den yngre av sönerna Dalí vittnar om i anklagelsen 
mot sin far:

När han tittade på mig såg han lika mycket min dubbel-
gångare som mig. Jag var i hans ögon bara halva min per-
son, ett vara för mycket. Min själ vred sig i smärta och 
raseri under laserstrålen som oupphörligt granskade den 
och sedan, genom den, försökte nå den andre som inte 
längre fanns. Och länge hade jag ett blödande sår i min 
sida som min känslolöse, okänslige far, omedveten om 
mitt lidande, ständigt rev upp på nytt genom sin hopplösa 
kärlek till en död pojke.154

Frågan om Dalís förhållande till sin bror delar litteraturen i två 
läger.155 Många godtar Dalís framställning. Notabel är Pierre 
Roumeguère som delgav Dalí sin tolkning av myten om Castor 
och Pollux, vilken kompletterade Dalís uppfattning.156 Andra in-
tar motsatt ståndpunkt, som Ian Gibson. Han avfärdar Roume-
guères tes och menar att det mesta Dalí har att säga om sin bror 
är rena påhitt som syftar till att ursäkta hans excentriska beteen-
de och föra biograferna bakom ljuset.157 Gibson konstaterar att 
brodern aldrig nämns i Dalís bevarade dagböcker och att mål-

ningen Porträtt av min döde bror (1963) utgår från en bild av 
ett annat, avsevärt äldre barn.158 Vidare anför han den katalan-
ska sed som låter fadern ge sonen sitt namn och tillägger: ”Det 
skulle ha varit otänkbart, förvisso, att tynga den nye sonen med 
hans avlidne broders andra och tredje namn, och därigenom full-

ständiga identifikationen, och Dalís föräldrar gjorde naturligtvis 
inte det.”159 Men om inte namnet ledde till identifikation med 
den döde brodern, varför skulle identifikationen då bli fullständig 

genom alla tre?160 Gibson räknar med ett rationellt, medvetet an-
tingen-eller: Antingen är Salvador faderns eller så är det den älds-
te sonens namn. Men om traditionen lät fadern uppkalla äldste 
sonen efter sig själv, så borde Dalí inte ha givits namnet Salvador 
eftersom han var och förblev yngste son. Här måste vi förutsätta 
ett åtminstone delvis omedvetet både-och: fadern gav den yngre 
sonen både sitt eget och den äldste sonens namn. Född nio må-
nader och tio dagar efter broderns död, dessutom given samma 
namn, är Dalís påstående att han var en ställföreträdare som lev-
de i skuggan av den döde brodern begripligt. Låt oss innan vi mer 
kritiskt granskar frågan se hur Dalí själv utvecklar syskontemat. 

Broderns fotografi ovanför föräldrasängen, ”ett förtjusande 
barn helt dränkt i spets”161, kontrasterar mot namnet på graven 
dit modern för den efterkommande: 

På den tiden behövde jag bara gå genom mina föräldrars 
sovrum, där det fanns en bild av Salvador, min föregång-
are, min dubbelgångare, för att mina tänder skulle bör-
ja hacka; jag kunde omöjligen ha besökt hans grav på 
kyrkogården. Jag tvangs senare utveckla min fantasis alla 
möjligheter för att närma mig frågan om min förruttnelse 
i döden genom att föreställa mig bilder av mitt kött som 
en ruttnande mask och till slut fördriva den för att kunna 
falla i sömn.162

Vem är det egentligen som förruttnar? Genom att föräldrarna 
inte låter sin förste son vila i frid och vårdas som minne – ”det 
vara som haft ett namn måste bevaras genom begravningscere-
monin”163 – finner Dalí inget yttre stöd för att särskilja sig från 
föregångaren och hänvisas till sin egen fantasi för att själv skapa 
en skillnad: 

Hans död gjorde mina föräldrar djupt förtvivlade; trösta-
de blev de först när jag kom till världen. Min bror och jag 
liknade varandra som två bär men våra reflexreaktioner 
var olika. Liksom jag hade han ett ansikte vars morfologi 
omisskännligt röjde geniet.164

Att de liknar varandra ger honom existensberättigande i föräld-
rarnas ögon. Han kan därmed skapa en skillnad som möjliggör 
en separat existens. Redogörelsen blir alltmer fantasmatisk i takt 
med att denna skillnad renodlas:

Han visade tecken till en oroande brådmogenhet, men 
hans blick var beslöjad av den melankoli som utmärker 
oövervinnelig intelligens. Jag, däremot, var mycket min-
dre intelligent men reflekterade allt. 165

Ordet ”oövervinnelig” blir betecknande för broderns karaktär i 
kampen om föräldrarnas gunst. Kompensationen för svagheten 
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är att Dalí reflekterar allt. Skillnaden gör det möjligt att skilja 
Salvador Felipe Jacinto från Salvador Galo Anselmo. Dalí räd-
dar sig via två tankefigurer som samtidigt förpassar brodern till 
det hinsides:

Jag var med andra ord livsduglig. Min bror var sannolikt 
en första upplaga av mig, fastän planerad alltför mycket i 
det absoluta. [...] Jag modifierades av allt, förändrades av 
intet; jag var mjuk, feg och elastisk [...]. 166

Dels är brodern en första upplaga av honom; han är inte en 
senare upplaga av brodern. Dels modifieras han utan att för-
ändras; han tillskriver sig det existerandes särskilda känne-
tecken, ofullkomlighet, i motsats till den perfektion som blott 
finns i idévärlden. För att undfly sitt öde, för att existera, är 
han tvungen att vara någon annan än sin bror, och detta ursäk-
tar allt:

Alla egenheter jag företar mig, all motsägelsefull prål-
sjuka, är mitt livs tragiska fixering. Jag försöker bevisa 
för mig själv att jag är den levande, inte den döde bro-
dern. Liksom i myten om Castor och Pollux har jag vun-
nit odödlighet genom att slå ihjäl min bror.167

Kal le lse med förhinder 

I ”Den västerländska människans tillblivelse”168 anger Pierre Le-
gendre den inre och den yttre förutsättningen för en människas 
födelse som subjekt:

Men i Västerlandet som överallt annars gäller det att ta 
sig ur moderlivet och avskilja sig från den outsägliga Av-
grunden. […] 

Att på ett mänskligt sätt avskilja människan är att lära 
henne känna sin önskan, att avskilja henne från sig själv. 
[…]

Bakom duken: Ingenting.

Duken är den språkliga värld vi bebor och förändrar genom me-
ningsfulla uttryck, som Den dystra leken. Målningen, ett stycke 
väv, gestaltar en erfarenhet av Avgrunden och gör den mänskligt 
gripbar. Vi kan alla här möta det Ingenting en människa ham-
nar i när hon inte avskiljts och därför inte känner sin önskan. 
Det är faderns upprättande av en gräns för vad som är tillåtet att 
sträva emot, var man får söka det, samt när det får ske – inte din 

mors önskan, inte här och inte nu – som skapar en psykisk plats 
där barnets omedelbara behov kan stöpas om i egna önskningar; 
namnet betecknar denna plats varifrån man istället för att undra 
”Vad vill hon?” kan säga ”Jag vill... !” Men för att fadern skall 
kunna upprätta denna plats måste han i moderns ögon vara nå-
got annat än en ständigt närvarande och kontrollerande överva-
kare av barnet; hon måste inför barnet fästa vikt vid vad han har 
att säga. Här möter denna framställning sin egen gräns: Vi vet 
för lite om Dalís mor; det magra historiska materialet om bandet 
mellan mor och son Dalí tillåter bara en vag formulering – Salva-
dor Dalí var i hög grad, kanske väldigt hög grad, föremål för sin 
närvarande mors önskningar och omsorger. Frågan om hur den 

frånvarande fadern installerades som psykisk instans – frågan om 
hur Dalí avskildes och lärde känna sin önskan – kan därför inte 
besvaras på ett fullödigt sätt. Givet denna begränsning kan vi 
ändå söka svar på en serie frågor:

1.  Det åligger varje far att bereda sitt barn en plats i familjen 
och i samhället, i en genealogi och i kulturen. Kan man 
utifrån faderns funktion beskriva hur ”erkännandet av 
begäret knyts samman med begäret efter erkännande”169 
för far och son Dalí? Hur skapades den plats där sonen 
kunde ställa sin första och avgörande fråga: ”Vad är jag... 
vad skulle jag vara, där i den position som förelagts mig 
att intaga?”170 

2. Narcissus metamorfos, den målning Dalí visade Freud, 
gestaltar narcissistens fixering i en dödlig identifikation. 
Hur kommer det sig att en människa alls kan ge upp nå-
got av sin narcissism? Freuds svar: ”Stark egoism skyd-
dar mot insjuknande, men till slut måste man börja älska 
för att inte bli sjuk och måste bli sjuk, ifall man av frus-
tration inte förmår älska.”171 Ordet ”frustration” över-
sätter termen Versagung, ett ord med många betydelser: 
”nekande, vägran; avslående; vägran att göra tjänst (att 
fungera).” Framför allt är den som inte lever upp till för-
väntningarna ein Versager.172 Var Dalí en Versager för 
sin far? Hur hamnade han i så fall i denna psykiska åter-
vändsgränd? 

3. Finns det – vid sidan av Gibsons skepsis mot och andras 
tilltro till Dalís uppgifter – något tredje svar på den fråga 
som hemsöker litteraturen om Dalí: Var det Don Salva-
dor Dalís kärlek till sin förstfödde son som låg till grund 
för Salvador Dalís ”tragiska fixering”? 

Slutligen strävar den diskussion som följer här efter att skissera 
ett tänkbart svar på frågan: Kan man i ljuset av förväntningarna 
och besvikelserna mellan far och son rekonstruera Dalís födelse, 
framträdande och undergång som subjekt?

1. Subjektets födelse 

Don Salvador Dalís far, Gal Dalí, konstnärens farfar, hade inte 
någon utbildning men lyckas före självmordet förse sina båda 
söner med medel att utbilda sig.173 Universitetsutbildningar till 
jurist, präst, läkare och, idag, psykolog, leder till professioner, 
heltidsverksamheter baserade på teoretisk kunskap som trade-
ras genom reglerad utbildning med examination och legitimation 
utifrån en etik baserad på altruism. Professionerna är knutna till 
institutioner som domstolsväsende, kyrka och vårdreglerande in-
stanser. Som jurist är Don Salvador Dalí därmed att räkna till 
samhällets stöttepelare. Traditionen förelägger den äldste sonen 
att ta faderns plats, men den nye Salvador är inte äldste son utan 
yngste. Föga altruistiskt lagd omintetgör han faderns förhoppning 
om att han skall arta sig för en bana som notarie eller något lik-
nande. Skolgången leder förvisso till examen som möjliggör högre 
studier, men inte ens ett ”vetenskapligt eller till och med litterärt 
yrke” är att tänka på. Salvador var från unga år kompromisslös i 
sin strävan mot måleriet och Don Salvador anser sig i förordet till 
dossiern över sonens konstnärsbana heller ”inte ha rätt att mot-
arbeta en sådan bestämd kallelse”, och konstaterar att det i vilket 
fall som helst vore lönlöst att försöka ”på grund av den ’intellek-
tuella lättja’ som han alltid lidit av så snart han förts utanför sina 
egna intressens cirklar”. 



Fjärilsjakt (1929). En man, två kvinnor, tre barn. Motivet märks samma år i Den osynlige mannen.  
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I själva verket uppmuntrar fadern från första början sonens 
intresse. Salvadors förtrogenhet med konstens historia börjar 
med faderns gåva av Gowans konstböcker. Från det ur avantgar-
distiskt perspektiv provinsiella Figueras håller sig sedan Salvador 
underrättad om konstens tillstånd genom tidskrifter som sanno-
likt finansieras av fadern och förmedlas via morbrodern. Fadern 
finansierar också arbetsredskap, den viktiga vistelsen med mo-
dern och systern i Paris 1926 strax innan brytningen med aka-
demin och troligen också den för Dalís etablering som surrealist 
avgörande närvaron i staden våren 1929. Föräldrarna tycks till-
sammans omfatta ett kulturellt ideal där konsten har en given 
plats. De anordnar stolt sonens första separatutställning i hem-
met. I ljuset av den respekterade läraren Núñez bildningsväg är 
det också logiskt att Dalís första steg ut i världen styrs till Mad-
rid. Don Salvador Dalí fattar beslutet, som sonen beklagar i en 
anteckning: ”Jag beger mig långt bort för att ta hand om saker 
jag inte behöver. För att studera, för att se Prado.” Men när be-
slutet skrivs ner i den snart sextonårige ynglingens dagbok är to-
nen en annan. Beslutet har blivit självvalt och den närmast entu-
siastiska försoningen med faderns önskan och familjens är redan 
satt inom parentes:

Det avgörande och kanske viktigaste beslutet i mitt liv, 
eftersom det anger den riktning jag måste följa, är det 
följande (som har blivit godkänt av min familj): Jag skall 
snabbt avsluta min bachillerato, om nödvändigt göra de 
återstående två åren på ett. Sedan skall jag bege mig till 
Madrid, till Konstakademin... Där avser jag spendera tre 
år arbetande som en galning, hur som helst är Akademin 
ett bra ställe. Sedan, genom att offra mig själv och under-
kasta mig sanningen, skall jag vinna priset för att stude-
ra fyra år i Rom; och när jag kommer tillbaka från Rom 
kommer jag att vara föraktad och missförstådd, men jag 
kommer att vara ett geni, ett stort geni, det är jag säker 
på.174

Valet av Residencia de Estudiantes skall visa sig framsynt, men 
kanske inte riktigt på det sätt som fadern tänkt sig. Den progres-
siva och internationalistiska inriktningen inverkar menligt på stu-
dierna. Ändå stöder Don Salvador sin son när denne orättmätigt 
anklagas av konstskolan och vidhåller sitt stöd när skolan rele-
gerar Dalí, tydligen utan att förstå att sonen på eget bevåg fram-
tvingat brytningen. 

Don Salvador Dalí engagerar sig i sonens framtid. Han finner 
sig, om än motvilligt, i att konsten skulle kunna erbjuda Salvador 
en plats och framtida utkomst. I sin öppenhet för sonens verkliga 
möjligheter, i motsättning till sina egna förhoppningar, låter han 
Salvador anträda en väg där denne kan komma till sin rätt. Kon-
stens värld är till skillnad från juridikens endast i ringa mån reg-
lerad. Där kan sonens obefintliga förhållande till gränser rentav 
bli en tillgång. Tidvis såväl aggressivt som auktoritärt, men också 
under lång tid följsamt och generöst, kräver Don Salvador Dalí 
en ansträngning i form av utbildning. Genom att dra denna gräns 
skapar han en plats för ”Salvador Dalí Domènech, en blivande 
konstnär”, en plats för sonens begär. Omvänt kan han, genom att 
förelägga sonen denna plats, själv erkänna detta begär. Kort sagt 
försöker Don Salvador Dalí fullgöra varje fars första skyldighet, 
att samtidigt inkarnera vad Jacques Lacan kallade den symbo-

liske fadern, en förbjudande, påbjudande och tillåtande psykisk 
instans: Du får skapa dig din lycka, annorstädes och i sinom tid. 

2. Subjektets framträdande

Salvador Dalí anklagar sin far för att han inte sett sin son, utan 
genom namnets dubblering har förelagt honom en av brodern 
redan besatt plats. Salvador Felipe Jacinto besvarar frågan ”Vad 
är jag... vad skulle jag vara, där i den position som förelagts 
mig att intaga?” med ett bittert ”Salvador Galo Anselmo”, det 
vill säga död. Är Don Salvador Dalí skyldig till Dalís ”tragiska 
fixering”? Är fadern i så fall också ansvarig för de ”egenheter” 
jämte den ”motsägelsefulla prålsjuka” sonen känner sig tvingad 
att ta till för att bevisa att han ”är den levande, inte den döde 
brodern”? Anklagelsen framförs i Salvador Dalís hemliga liv 
1942, när Dalí är 38 år gammal, och upprepas oavbrutet där-
efter. Historiskt är den felaktig med avseende på broderns livs-
längd, livstid i förhållande till Dalí och dödsorsak. Den är också 
en konstruktion av något Dalí inte kan veta någonting om; man 
kan svårligen tänka sig Don Salvador tillstå att han i sin levande 
son blott såg sin döde. Låt oss granska anklagelsen utifrån den 
temporala logik Freud betecknar med termen Nachträglichkeit: 
ett skeende kan bli traumatiskt genom att en senare händelse ger 
det en ny mening, en mening som uttrycks i ett psykiskt symp-
tom.175 

I enlighet med sina skyldigheter som far bereder Don Salvador 
Dalí sonen en plats, men Dalí tar inte emot den. Han respekterar 
inte den gräns som åläggs honom utan vill själv välja sitt öde. Ge-
nom sin ”intellektuella lättja” gör han sig olämplig för alla yrken 
fadern kan tänka sig. Han utesluter varje annan väg än målarens 
men accepterar för stunden kompromissen att studera vid aka-
demin. Vidare blir han genom att förolämpa examenskommittén 
relegerad och därmed placerad som den fria målare han vill vara. 
Fadern får se sina förhoppningar om sonens trygga framtid gru-
sade. Okunnig om de fulla omständigheterna kring relegeringen 
stöder han sonens ansträngningar att etablera sig som fri konst-
när. Dalí skaffar sig alltså mandatet att verka som fri konstnär 
genom att föra fadern bakom ljuset. Slutligen överskrider han 
gränsen för elementär anständighet och respekt för familjen när 
han öppet kurtiserar Gala, en redan gift kvinna, för att sedan för-
olämpa sin mors minne. Med sitt ”[i]bland spottar jag för nöjes 
skull på porträttet av min mor” provocerar han fadern att kas-
ta ut honom från hemmet. Dalí känner inte igen sig i sin faders 
blick, eftersom han inte har placerat sig där blicken söker honom, 
på platsen för en sanningsenlig, anständig son, präglad av löftet 
och ambitionen att avlägga examen. Mötet med gränsen är till 
en början inte traumatiskt, eftersom han undflyr det. Det är inte 
faderns krav som leder till psykisk ensamhet utan, i efterhand, 
Dalís egen vägran att inta den plats han har förelagts. I det våld-
samma uppbrottet från hemmet installeras aldrig den symboliske 
fadern: I familjen var Dalí en son som inom en snar framtid, via 
examen vid akademin, skulle kunna finna sig en egen kvinna, ut-
komst och framtida möjlighet att realisera sina konstnärliga am-
bitioner. Men han valde en redan gift kvinna – Gala; han valde 
bort vägen till en vuxens stadiga utkomst – den framprovocerade 
relegeringen; och han följde sin böjelse – omedelbart. Det är som 
om Salvador Dalí inte haft en far; genom expatrieringen blir han 
inte till någon annan utan enbart utkastad, en förlorad son, för-
lorad som subjekt. 
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Den akademiska konsten lämnade Dalí med framgång, men 
han är sämre rustad att lämna familjen. Hans omedelbara reak-
tion är att inta offrets position genom att raka av sitt hår och låta 
sig fotograferas av Buñuel i en allusion på Wilhelm Tells son, en 
yngling vars liv sattes på spel av fadern, ett tema som snart söker 
sig in i målningarna. Men fortsättningen blir värre än han kun-
nat föreställa sig, för fadern bidrar aktivt till att göra förvisning-
en från hemmet än mer traumatisk. Don Salvador Dalí åberopar 
force majeure och skapar en friskrivningsklausul från faderskapet: 
I takt med att brevet till Louis Buñuel tar form avvecklar han sina 
ansvar. Genom orden ”min hustrus viloplats ödeläggs om min 
son besudlar den” – inte ”hans mors viloplats” eller ”vår son” – 
ges Salvador inte längre rätt till sin mor eftersom fadern inte läng-
re har någon son värd namnet. Väl medveten om sonens band till 
Cadaqués och dess omgivningar176 förbjuder Don Salvador allt 
tillträde till byn och hotar med juridiska sanktioner. Ordnings-
makten tycks han redan använda för egna syften, men eftersom 
han inte är övertygad om att han har lagen på sin sida hotar han 
dessutom att ta lagen i egna händer och att med alla medel, ”in-
klusive fysiskt våld”, stoppa sonen. Fadern är till och med beredd 
att själv angripa sonen, attackera vad sonen ”fortfarande” består 
av, ”kött och ben”. Don Salvador Dalís vrede vet inga gränser. 

Åren i exil skapar ändå ett utrymme för Dalí. Enligt egen utsa-
go förenas han åtminstone vid något tillfälle sexuellt med Gala,177 
vilket inte bara är ett avbrott i den ständiga onanin utan ett ge-
nombrott för en man som värjde sig mot sina homoerotiska böjel-
ser och betvivlade sin sexuella potens i förhållande till en kvinna. 
Men framför allt finner Dalí det som skall bli hans plats i konst-
historien, det intensiva och kreativa arbetet i gruppen av surrea-
lister. Under tiden som surrealist tränger sig motiven på från den 
plats där subjektet är hotat eller kanske redan förlorat. Oförmö-
gen att efterleva faderns krav, tvingad att leva i övergivenhet, 
skjuter han upp det oundvikliga genom att måla kusliga öknar 
befolkade av förstenade, deformerade eller ruttnande humanoi-
der, allt slappare, ofta blundande figurer som kräver allt fler stöd 
för att hålla skinnet uppe, kryckor som stöder det som inte kan 
stå på egna ben, den blundande sonen, onanistens rodnande hand 
– och den obscent njutande fadern. Surrealismen förlöser Dalís 
förmåga till subjektiva gestaltningar av själsliga prövningar. Un-
der några konstnärligt privilegierade år är han rentav den avun-
dade Picassos like. Med samma måttstock, och med undantag för 
enstaka verk, är den tekniskt nydanande men subjektivt utarmade 
legering av klassicism med religiösa och vetenskapliga allusioner 
som efter hand breder ut sig i det sena verket mindre intressant. 
Förvisso frestar surrealisterna Dalí med nya gränser att överskri-
da, men att Dalí lämnar surrealismen torde ha mindre att göra 
med politiska uppfattningar eller överskridande genom konst-
närlig utveckling än med den inre bristen på stadga. Med Bretons 
datering inskränker Dalí från omkring 1935 alltmer sin konst till 
det som låter sig göras och mäter dess verkan i yttre framgång. 
Ett talande exempel är Den sista måltiden (1955). Donerad till 
ett museum ställs den inför Paul Tillich, som konstaterar att Je-
sus framstår som en ”väldigt bra idrottsman i ett amerikanskt ba-
sebollag” men att målningen i övrigt är sentimental och banal. 
Sherman Lee dömer ut den som ”det enskilt mest överskattade 
verket” i ett amerikanskt museum. Tavlan generar kuratorerna, 
som finner den en mer undanskymd plats. Men Dalí själv note-
rar stolt att hans Jesus säljer fler vykort än Leonardo da Vinci och 

Rafael tillsammans. Hans ”strategi” har därmed visat sig riktig, 
för syftet med hans konst är nu att visa att han kan måla världens 
populäraste bilder.178 Salvador Dalí tycks ha påbörjat ett omöjligt 
projekt, sublimering utan subjekt. 

Det professionella haveriet motsvaras på det personliga planet 
av en skenande egoism. Dalí sviker i tur och ordning surrealis-
terna som sökte ömsesidighet bortom egennyttan i ett gemensamt 
äventyr; tidigare vänner i nöd som Buñuel, trogna köpare som 
paret Morse, samt, som vi inledningsvis såg, från andra sidan 
graven en lojal medhjälpare som Arturo Caminada genom att 
utelämna honom ur testamentet.179 För Dalí är allt detta sekun-
därt. Han strävar bara efter att överträffa de enda förväntningar 
han kan finna sig i. Oupphörligt aspirerar han på det ideal fadern 
formulerade som ”den framstående plats inom konsten som bru-
kar erövras endast av de hjältar som övervinner alla hinder och 
motgångar.” Under sin sexåriga exil skapar Dalí sina mest erkän-
da och i Baudelaires mening mest särskilda verk. Men mandatet 
utgör inte ett fundament stabilt nog för ett självständigt liv. Det 
baseras på lögner; fadern har skamligen förts bakom ljuset. Efter 
sex år avlägsnar sig Dalí från surrealismen liksom från sin subjek-
tiva tematik för att åter närma sig fadern. Han kryper till korset 
och söker försoning genom farbrodern Rafael. Fadern behandlar 
Dalís ansökan om försoning med en notaries formalistiska nit, 
vägande ”varje punkt och komma”, som vore det fråga om en 
reglering som löses genom att bindande villkor. Försoningssce-
nen framstår som en juridisk förlikning där den anklagade vinner 
återinträde i fadershuset till priset av att erkänna sig ensamt skyl-
dig. Borta är den frånvarande far som upplåter en vuxens plats 
åt en yngling och fram träder Don Salvador Dalí i hela sin tyngd. 
Inställelsen inför fadern leder inte till att sonen växer till sin fa-
ders like, utan sker till priset av att sonen imiterar sin far. När 
Don Salvador Dalí efter erfarenheterna under spanska inbördes-
kriget gör helt om och från att ha varit radikal, antiklerikal samt 
förespråkare för ett fritt Katalonien blir konservativ, katolik och 
Franco-anhängare, underkastar sig Salvador detsamma,180 med 
andra ord vad han i sin ungdom liksom i surrealismens tjänst 
har föraktat och bekämpat. I motsats till den förlorade sonen i 
 Bibeln, som vänt hem efter en inre förändring,181 förlorar Dalí 
vid hemkomsten sig själv. När duellen är över finns det bara en 
Salvador Dalí. Han formulerar sedan anklagelsen mot sin far, att 
denne inte såg honom utan brodern och därmed försatte honom i 
en tragisk fixering. Dalís oidipala drama leder inte till någon fri-
görande insikt om den egna skulden och därmed heller inte till 
intagandet av en egen plats i en genealogisk kedja. I stället leder 
den imaginära identifikationen med Don Salvador Dalí till att 
den före 1935 ”drömske”, ”timide”, rentav ”gasellike” Salva-
dor Dalí redan 1936 hade blivit ”dyrbar och elegant och abso-
lut formidabel”.182 Själva namnet har som symbolisk plats blivit 
en scen för Avida Dollars. Dalí kan, i efterhand, dra slutsatsen 
att han sedan sin ”ungdom har varit vanartig nog att tro att jag 
kunde tillåta mig allt enbart beroende på det faktum att jag heter 
Salvador Dalí.”

3. Subjektets undergång

Det skulle komma till ännu en brytning. När Dalís syster Anna 
Maria ger ut en bok med anspråk på att korrigera de historiska 
bristerna i Salvador Dalís hemliga liv intygar fadern i det korta 
men erkännsamma förordet i faksimil att dotterns vittnesmål är 



Ovan: Sigmund Freuds skallmorfologi (1938). Teckning för Salvador Dalís hemliga liv. Nedan: Förstudie till Den dystra leken (1929).
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sant,183 därtill det enda sanna eftersom det motsäger sonens ver-
sion: ”Jag skulle ha besparats mycket bitterhet om jag hade för-
utsett att jag, som en gammal man, skulle kunna läsa denna bok 
som återger historien om vår familj med absolut riktighet.”184 
Icke desto mindre innehåller systerns bok en stor mängd felak-
tigheter, inte minst kronologiska. I ett officiellt genmäle förkla-
rar Dalí i sin tur inte mindre historievidrigt: ”Jag kastades ut ur 
min familj 1930 utan ett öre i mitt namn. [...] Först när jag bli-
vit berömd accepterade min familj en försoning.”185 Fadern, som 
dokumenterar sonens historia för en framtida dom över sonens 
”värde som konstnär och medborgare” tar å sin sida oförbehåll-
samt parti för dotterns bok. Likväl förfar han själv bedrägligt 
med den historiska sanningen i förhållande till sina egna barn: 
han berättar aldrig att farfadern tog sitt liv, inte heller att han 
själv och brodern Rafael var födda utom äktenskapet, medan han 
däremot verkar ha låtit sonen tro något som inte var sant, att 
farfadern skulle ha varit läkare.186 Överförandet av genealogin 
sker inte på ett uppriktigt sätt. I stället för att vara platsen för 
den symboliska överlåtelsen blir Don Salvador Dalís testamente 
en scen för monologen om barnens plats i familjen Dalí. Vid den 
första brytningen ändrar Don Salvador Dalí sitt testamente. So-
nen görs så arvlös som lagen tillåter men, noterar Gibson, ”med 
en överraskande gest befriades han från att återbetala de pengar 
som spenderats på hans utbildning”.187 Ett år senare, efter vad 
fadern uppfattar som ännu ett övertramp, görs Dalí fullständigt 
arvlös.188 Efter försoningen återinförs Dalís laglott. Därtill skall 
han av systern månatligen få en liten summa, men måste i gengäld 
skriva under ett avtal som lades till testamentet där han erkänner 
att han under åren har fått en större summa.189 Ytterligare nio 
testamenten skall följa. Det sista upprättas efter systerns bok och 
gör Ana Maria Dalí Domènech till ensam arvtagare. Don Salva-
dor Dalís slutgiltiga testamente är betecknande: där regleras allt 
av ekonomi till dotterns favör medan de verk av sonens hand som 
blev kvar i hemmet vid brytningen 1929 inte tas upp. Resultatet 
av notariens försummelse låter inte vänta på sig. Konflikten mel-
lan bror och syster blir beständig och de verk som återstår får de-
las lika av jurister. Under de kommande fyrtio åren försonas de 
aldrig, trots att de regelbundet befann sig i varandras omedelbara 
närhet. Testamentet undergräver därmed Don Salvador Dalís sis-
ta handling som far, hans uppmaning till en släkting att till varje 
pris försona syskonen.190 Salvador Dalís eget testamente uteslöt 
systern, som varken bestred testamentet eller besökte sin brors 
begravning191 och som dog året efter sin bror. Serien av testamen-
ten framstår som den yttersta konsekvensen av ett genealogiskt 
sönderfall som inletts årtionden tidigare. 

Mot denna bakgrund kan den sista frågan ställas: Berodde Sal-
vador Dalís ”tragiska fixering” på Don Salvador Dalís kärlek till 
sin förstfödde Salvador Dalí? De som svarar jakande tenderar att 
ta Dalís uppgifter för historiskt objektiva fakta, medan de som 
i likhet med Ian Gibson svarar nekande förvisso godtar förhål-
landet till fadern som roten till hans hemsökelser, men betraktar 
påståendet som ett urskuldande rättfärdigande av hans ständiga 
gränsöverskridanden. Ett tredje svar blir möjligt om vi för att nå 
Dalís psykiska realitet fördjupar analysen av varför rättfärdigan-
det var så viktigt för honom. Till sabotaget av examinationen 
1926 – kulmen på Dalís svek mot faderns krav – och förvisning-
en från familjen 1929 – den händelse som i efterhand gör sveket 
traumatiskt – kan vi lägga att den konstnärliga verksamheten för 

en tid låter Dalí uttrycka sig i bilder av ”skräck, mental obalans 
och sexuell alienation”, inte minst i den Den dystra leken. Mål-
ningen färdigställdes i samband med hans utträde ur familjen och 
blev avgörande för Dalís inträde i kretsen av surrealister kring 
Breton. Den har ofta analyserats, gärna i förhållande till Vårens 

första dagar, Den store masturbatören, Begärets gåta – min mor, 

min mor, min mor, Belysta nöjen, Den osynlige mannen, Handen 

– samvetskval, Porträtt av Paul Eluard och Begärens anpassning, 
men även till Wilhelm Tell och Wilhelm Tells ålderdom, alla ut-
förda mellan 1929 och 1931. Ian Gibson sammanfattar Den dys-

tra leken som ”en veritabel antologi av sexuella tvångstankar för 
vilka endast tvångsmässigt masturberande och själva målandet 
för Dalí vid tiden ifråga tillhandahöll ett utlopp. I denna bild, 
meddelar han oss, ingöt han ’sin kropp och själ’.”192 

Framför fonden, ett drömlikt, monokromt ökenperspektiv in-
spirerat av Giorgio de Chiricos målningar, svävar en häxkittel av 
begärsobjekt, partialobjekt och sexuella handlingar i olika gra-
der av förstening. Lika många är tecknen på impotens, skam-
tyngd onani och kastration – den förstorade handen, den blun-
dande Dalí193 med en gräshoppa över munnen, handen som döl-
jer ansiktet är alla välkända. Därtill kommer en serie hänvisning-
ar till händelser i Dalís liv. Vad som intresserar oss här är de 
två figurerna i förgrundens nedre högra hörn, en minimal grupp 
som vi känner igen från de Chiricos Den förlorade sonen.194 Men 
i motsats till faderns sobra stenklädsel hos de Chirico är Dalís 
far oklädd nertill samt nersölad av avföring,195 en hänvisning till 
Dalís minne av fadern som ljudligt deklarerar ”Jag har skitit på 
mig”. Återigen i motsats till de Chiricos stilla omfamning, stir-
rar fadern, glömsk om allt inklusive avföringen, obscent öppet på 
den röda stjärten; i en förstudie till målningen kan vi se att må-
let för faderns blick till en början tänktes än mer ohöljt sexuellt. 
Sonen tycks ha trätt fram ur den odifferentierade öknen för att 
komma fadern till mötes, men osedd – trots att ansiktet förvand-
lats till ett naket kvinnligt kön som får prövas av det egna fingret 
– och anonym är han ensam i omfamningen. Det är en omänsklig 
figur, en yngling som aldrig når fram till tavlans plan, den plats 
där vår värld börjar – världen av andra, den Andres värld. Den 

dystra leken skildrar naket vad som tar vid där den Andre inte 
längre håller samman det som hör ihop respektive skiljer det som 
måste hållas isär. Bortom de förstelnade formerna förlorar sig 
vår blick i den Avgrund Legendre talar om, en öken av ensamhet, 
ett öde ingenting. Den blodiga duken i faderns hand anspelar på 
kastrationen, men Dalí skall ännu några år leva på flykt och do-
kumentera den avgrund där den egna önskan saknar bäring, inte 
riktas mot och inte känns igen av någon annan.

Det är först när Dalí återupptas i familjen som undflyendet av 
den förelagda platsen ges en slutgiltig innebörd i sonens egen fri-
skrivningsklausul, som fritar honom själv från ansvar. Han på-
står sig nu ha blivit den han är på grund av att fadern inte vän-
de sig till honom utan till brodern. Gibson avfärdar påståendet 
som en påhittad ursäkt för Dalís tygellösa manér, men biogra-
fins slutsats, att Dalí drevs av en avgrundsdjup känsla av skam, 
pekar i en annan riktning. Varför förebrår Dalí efter hemkom-
sten sin far för att han inte mottagits som specifik, singulär eller 
oersättlig? Genom anklagelsen skaffar han sig en annan far och 
räddar samtidigt Don Salvador Dalís ansikte: Anklagelsen fram-
besvärjer en far som på ett fullt förståeligt sätt misstar sig i ”sin 
hopplösa kärlek till en död pojke”. Fadern skulle vara skyldig till 
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att se brodern i stället för Dalí. En ridå har dragits för den verk-
liga fasan, den far Salvador Dalí själv väckt genom undflyendet 
av Don Salvador Dalís krav. Under några år uthärdar han på av-
stånd den förkastade och därför skräckinjagande far han kall-
lat fram, inte en fader som är verksam i kraft av den plats han 
har skapat, utan en bara alltför verklig far. Den symboliske fa-
dern förskjuter sonen, gör honom arvlös genom testamentet och 
rotlös genom det till hela Cadaqués utvidgade besöksförbudet; 
Salvador Dalí blir bokstavligen utkastad, en föräldralös perso-
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Psykoanalytiskt schema över subjektets självmotsägande gestaltningar i »Den dystra leken« av Salvador Dalí:

A.  Gestaltning av subjektet i kastrationsögonblicket. Kastrationen kommer till uttryck i den bortslitna överkroppen.

B.  Subjektets önskningar kommer till uttryck i begärsobjektens bevingade himmelsfärd. Uttryckets burleska och provocerande 

karaktär antyder en egen önskan om bestraffning.

C.  Gestaltning av det orena subjektet som undflyr kastrationen genom en skändlig och motbjudande kroppshållning. Orenheten  

är både den ursprungliga orsaken och dess botemedel.

D.  Gestaltning av subjektet som förnöjsamt begrundar sin egen kastration och förstärker den poetiskt.


