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Det lilla bokförlaget Bakhåll i Lund gav nyli-
gen på nytt ut kultboken ‘Salvador Dalís hem-
liga liv’. Boken, som först publicerades 1942
i New York, tycks vara självbiografisk, även
om den främst bör ses som myten om Dalí i
hans egen tappning. Då boken flitigt nämner
olika insekter, och små myror och flugor är
vanligt förekommande detaljer på Dalís
målningar, kan man ana närvaron av en sur-
realistisk entomologi. En insektslära där olika
insekter kan betyda kastration och förrutt-
nelse istället för att indikera urskogar och
abstrakta naturvärden. Då detta är en littera-
turhistoria, får vi dock hålla oss till Dalís egna
ord och låta andra, mer visuellt inriktade
entomologer ta itu med småkrypens konst-
historia. Två tidigare bidrag i denna vår
artikelserie har klara kopplingar till Dalí och
surrealismen. Vi tänker här först på del 5 som
behandlade ’Maldorors sånger’, vilken Albert
Skira 1934 gav ut i en klassisk upplaga inne-
hållande 42 originalgravyrer av Dalí, ofta
utpekade som mästerverk i hans grafiska
produktion. Seriens 6e del återgav Gösta
Gierows skildring av mardrömslika gräshop-
por, och därmed en direkt koppling till Dalís
hysteriska skräck för dessa insekter, här
skildrad av honom själv:

Grashoppa — vämjeliga insekt! Skräck,
nattmara, plågoande och upphov till hal-
lucinationer av vanvett i Salvador Dalís
liv!
Jag är trettiosju år gammal och den fruktan
som gräshopporna inger mig har inte mins-
kat sedan min uppväxttid. Tvärtom. Om
möjligt, skulle jag vilja säga, har den nu
blivit ännu större. Till och med den dag

som i dag är skulle jag, om jag befann mig
på randen av en avgrund och en stor gräs-
hoppa tog ett språng mot mig och hakade
sig fast i mitt ansikte, hellre kasta mig ut
över branten än uthärda denna hemska
”tingest”.
Historien om denna min skräck förblir för
mig själv en av de stora gåtorna i mitt liv.
När jag var mycket liten avgudade jag fak-
tiskt gräshopparna. Tillsammans med min
faster och min syster brukade jag jaga dem
med ivrig förtjusning. Jag brukade veckla
ut deras vingar som tycktes mig graderade
i en färgskala likt de ljusröda, blå och
malvafärgade moln som kransade af-
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tonhimlen efter varma dagar i Cadaquès.
En morgon hade jag fångat en slemmig

liten fisk som mycket riktigt också kalla-
des ”slemfisk”. Jag höll den i handen med
ett hårt grepp så att den inte skulle slinka
ifrån mig, och bara det lilla huvudet stack
fram ur min knutna hand. Jag närmade den
till mitt ansikte för att kunna titta på den
riktigt noga, men med ens utstötte jag ett
gällt skri av fasa och slungade iväg fisken
långt ifrån mig, medan tårarna kom fram i
mina ögon. Min far som satt på en klippa i
närheten kom och tröstade mig och und-
rade vad som hade skrämt mig till den
grad.

”Jag tittade på slemfiskens ansikte”,
snyftade jag, ”och det såg precis likadant
ut som på en gräshoppa!” Och alltsedan
jag kommit underfund med denna likhet
mellan de båda ansiktena, fiskens och gräs-
hoppans, blev gräshoppan för mig någon-
ting fasansfullt, och närhelst det hände att
jag plötsligt och oväntat fick syn på en så-
dan åstadkom den hos mig en så uppenbar
nervchock att mina föräldrar strängt för-

bjöd de andra barnen att kasta gräshoppor
på mig, något som de annars alltid försökte
göra för att ha roligt åt min förskräckelse.
Men mina föräldrar sade ofta: ”Så under-
ligt! Han som förut var så förtjust dem!”

Vid ett tillfälle klämde en flicka — det
var min kusin — med avsikt sönder en stor
gräshoppa mot min hals. Jag kände då
samma obeskrivligt slemmiga klibbighet
som jag hade lagt märke till hos fisken;
och trots att inälvorna hade runnit ur den
och den var mycket klibbig av en vämjelig
vätska, rörde den sig fortfarande i sitt halv-
döda tillstånd mellan min skjortkrage och
min kropp, och dess tandade ben hade gri-
pit tag i min hals med en sådan kraft att
jag kände att de hellre skulle låta sig slitas
av än släppa sitt dödsgrepp. Jag låg där ett
ögonblick nästan avsvimmad, varpå mina
föräldrar lyckades få loss ”den hemska
halvdöda nattmaran” från mig. Jag till-
bragte hela eftermiddagen med att gnida
min hals och tvätta den med vatten från
havet. Ännu i kväll när jag skriver dessa
rader, känner jag rysningar av fasa utefter

Detalj från 'Den store masturbatören'. Gräshoppa eller vårtbitare - det är frågan?
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ryggen, allt under det att min mun, mot
min vilja, förvrides till en grimas av avsky
blandad med den bittraste moraliska olust,
något som (i den imaginäre iakttagarens
ögon) måste göra mitt ansiktsuttryck lika
sjukligt och skräckinjagande att skåda som
minen hos den halvt ihjälklämda gräs-
hoppa som jag just beskrivit och som jag
troligen imiterar, det jag identifierar mig
själv med dess martyrium medelst mina
ansiktsmusklers oemotståndliga reflex-
rörelser och härmningsreaktioner.

Men mitt eget martyrium väntade mig
när jag kom tillbaka till Figueras. Ty så
snart man upptäckt min förskräckelse, blev
jag där, utan att kunna få någon hjälp av
mina föräldrar, ett offer för den mest
raffinerade grymhet från mina skolkamra-
ters sida: de tänkte inte på annat än att
fånga gräshoppor för att få mig att springa
— och vad jag sprang! — som en dåre
besatt av alla demoner. Men jag undgick
sällan mitt offeröde — gräshoppan ham-
nade på mig, halvdöd, vedervärdig som ett
kadaver! Ibland var det när jag öppnade
min bok som jag fann den, sönderklämd,
badande i en gul sås, med det tunga
hästhuvudet skilt från kroppen och med
ben som ännu rörde sig: hopp-hopp, hopp-
hopp!

Till och med i detta tillstånd kunde den
hoppa på mig! En gång efter en sådan upp-
täckt slungade jag iväg min bok så att den
slog sönder en glasruta i dörren mitt under
en lektion då alla satt spänt uppmärk-
samma på läraren som höll på att utreda
ett geometriskt problem. Den dagen
befallde mig läraren att lämna klass-
rummet och jag gick och var rädd i två
dagar för att mina föräldrar skulle få
rapport om saken.

I Figueras uppnår gräshopporna betyd-

ligt större dimensioner än i Cadaquès, och
Figuerasarten gjorde mig mycket mera för-
skräckt. Dessa hemska gräshoppor som låg
halvt ihjältrampade vid trottoarkanterna
och släpade efter sig en lång otäck tråd fäst
vid deras ben och som var underkastade
det långsamma och grymma martyrskap
som barnens lekar utsatte dem för —jag
kan se dem framför mig! Där ligger de,
där ligger de, dessa gräshoppor — orörliga,
i konvulsioner av smärta och skräck,
överhöljda med damm, likt vederstyggliga
kroketter av idel fruktan. Där ligger de och
hakar sig fast vid trottoarkanten, med
sänkta huvuden, tunga hästhuvuden, ut-
tryckslösa apatiska, ointelligenta, hemska
huvuden, med en blind koncentrerad blick,
igensvullen av smärta; där ligger de, orör-
liga, orörliga... Och plötsligt — hopp hopp
hopp hopp! — så hoppar de, lössläppta
med hela sin långa outlösta väntans
explosiva omedvetenhet, liksom om deras
lidandes fjäder till slut hade pressats intill
gränsen för sin motståndskraft så att de nu
måste kasta sig ut, likgiltigt varthän — på
mig!

I skolan blev det till slut så att gräshop-
porna uppfyllde allt utrymme i min fantasi.
Jag såg dem överallt, till och med där det
inte alls fanns några: om jag plötsligt rå-
kade få se en bit grått papper och jag tyckte
att det liknade en gräshoppa, kunde jag ge
upp ett gällt skri som gjorde alla förtjusta;
om någon kastade bara en liten brödkula
eller ett radérgummi bakifrån så att det träf-
fade mig i huvudet, kunde jag hoppa jäm-
fota upp på pulpeten, skälvande och tit-
tande mig omkring, i en dödlig ångest för
att få syn på den fruktansvärda insekten
som alltid var färdig att hoppa.

***
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Skräcken för dessa fredliga insekter har ofta
kopplats ihop med Dalís sexualskräck. I
några av hans tidigare konstverk återges
gräshoppor i ett kannibalistiskt frosseri, vil-
ket kopplats till kastrationsångest, eller som
ett falliskt väsen som på målningen ’Den store
masturbatören’ från 1929. Gräshoppan om-
ges här av en hop myror, vilka likt spermier
vittnar om livets flyktighet och om förutt-
nelsen. Insekterna utgör påminnelser om
dolda livsdramer och andra lidanden. Hur
sammankopplade äcklet och lustan kunde
vara inför förruttnelsens ansikte framgår
starkt av följande barndomsminne, återgivit i
SDs hemliga liv. Vi möter här Dalís tama
igelkott, död och full av kryllande fluglarver, i
kombination med flickan Dullita, en första
kärlek som står vid de stora lindarna, uppe i
vars grenverk hennes moder skördar blom-
morna med gungande byst. I anekdoten finns
även en krycka med, en artefakt som var ett
återkommande inslag i Dalís konst.

***
Den stora igelkotten som jag förgäves
letat efter under mer än en vecka och som

jag trodde hade lyckats fly sin väg på ett
eller annat sätt, återfann jag plötsligt i ett
hörn av hönsburen bakom en hög tegel-
stenar och nässlor: han var död. Jag närma-
de mig honom full av motvilja. Den tjocka
huden på hans rygg, besatt med borst, såg
ut att röra sig genom att där kryllade en
rasande och slingrande mängd maskar.
Nära intill huvudet kryllade det så inten-
sivt att det såg ut som om en verklig inre
vulkan av förruttnelse när som helst kunde
bryta fram genom denna dödssargade hud
liksom en nära förestående eruption av den
allra yttersta förnedringen. Jag kände en
lätt darrning och på samma gång en
intensiv matthet i benen, och fina köld-
rysningar som stigit efter min rygg spred
sig nu solfjäderformigt i nacken, varifrån
de förgrenade sig utåt genom hela min
kropp som en veritabel fyrverkeriex-
plosion på en fest firande min fasas apo-
teos. Mot min vilja närmade jag mig ännu
mera intill denna otäcka boll som fortsatte
att attrahera och fascinera mig våldsamt.
Jag kände att jag måste se på den riktigt
noga.

Men en vämjelig stank slog emot mig
så att jag ryggade tillbaka. Jag sprang från
hönsburen så fort som mina ben kunde bära
mig; när jag hunnit fram till lindblom-
morna andades jag in deras vällukt i ett
djupt andetag med avsikten att rena mina
lungor; men snart vände jag tillbaka för
att fortsätta min uppmärksamma gransk-
ning av min förruttnade igelkott. I närheten
av den döda kroppen lät jag helt bli att
andas, och när jag inte orkade hålla andan
längre skyndade jag iväg igen till blom-
plockarna som nu hade samlat ihop stora
högar i vilka det surrade av bin. Jag
utnyttjade också dessa andningsperioder
till att hälla mina blickars mörka vatten iOmslagsbild till Dalís bok 'Dolda ansikten'.
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den soliga källa som Dullitas himmelska
ögon utgjorde. Ännu en gång rusade jag
tillbaka till min fasaväckande, taggiga boll
och kom sedan tillbaka igen för att inandas
den vällukt som omgav min Dullita.

Detta springande fram och tillbaka mel-
lan Dullita och den döda igelkotten blev
så exalterat och hysteriskt att jag kände att
jag så småningom förlorade kontrollen
över mina rörelser. Ja, för varje gång jag
åter kom i närheten av igelkotten kände
jag mig nästan ha lust att begå en irrepa-
rabel handling: jag kände mig gripen av
en alltmera oemotståndlig längtan att kasta
mig ned över honom och röra vid honom,
på precis samma sätt som jag varje gång
jag återvände till lindarna, när jag nästan
höll på att kvävas, tyckte att det kändes
omöjligt för mig att hålla tillbaka den
avgörande handlingen att omfamna Dullita
med all min kraft för att slita till mig hennes
själs och hennes änglalika, lantligt blyga
ansiktes salivsmak från munnen, hennes
mun som var halvöppen som ett sår.

På en av mina svindlande turer tillbaka
till igelkotten kom jag rusande med sådan
fart och så nära inpå honom att jag sista

sekunden då jag inte längre var herre över
min blinda jakt beslöt att hoppa ned på
hans kropp. Men i sista ögonblicket
snubblade jag genom en otymplighet så
skicklig från synpunkten av mina under-
medvetna avsikter att jag bara på en milli-
meter när undgick att falla ned över den
mörka motbjudande massan.

Efter denna tafatta handling som skärpte
min feberaktigt eggande åtrå samtidigt som
den fördubblade min avsmak fick jag slut-
ligen en idé som en stund kom att bereda
mig djup tillfredsställelse: jag skulle be-
röra igelkottens stinkande massa med min
krycka. Jag kunde på det sättet förflytta
den otäcka bollen som jag ville och detta
utan att behöva komma den alltför nära.
Jag hade redan dessförinnan försökt kasta
flera stenar på den för att iaktta de
mekaniska verkningarna av deras nedslag
på den äckligt mjuka och upplösta krop-
pen. Men trots den emotionella spänning
som dessa experiment gav mig, i synnerhet
i det ögonblick då jag kastade stenen,
tyckte jag inte att försöken gjorde det
hemska intryck som jag väntat mig och
som jag kunnat betrakta som helt tillfreds-

Detalj från 'Dröm, förorsakad av att ett bi flyger runt ett granatäpple, en sekund innan uppvaknandet.'
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ställande. Följaktligen gick jag nu fram
med kryckans nederdel i min hand och
pressade dess övre del med ”bifur-
kationen” mot igelkottens mörka och runda
kropp. Min kryckas ”bifurkation” anpas-
sade sig så väl efter den degiga men på
samma gång styvnade bollen att man
kunde ha trott att de var gjorda för varan-
dra, detta i så hög grad att det var omöjligt
att säga om det var kryckan som höll
igelkotten eller igelkotten som höll
kryckan.

Jag skakade om denna mardrömsaktiga
styvhåriga massa med en sådan kuslig en-
ergi och en sådan sjuklig vällust att jag ett
ögonblick trodde att jag skulle svimma. I
synnerhet när igelkotten, under alla de stö-
tar jag nyfiket prövade med min krycka,
slutligen vändes upp och ned. Mellan hans
fyra styvnade tassar fick jag se en mängd
vilt slingrande maskar, stora som min knyt-
näve, som det dröp av på det mest avsky-
värda sätt sedan de hade sprängt sönder
och genomborrat den tunna violettfärgade
bukhinnan som förut hade hållit dem alla
samlade i en enda kompakt, otålig och
glupsk massa. Jag lät kryckan ligga och
flydde. Detta var dock mer än vad jag
kunde uthärda.

***
’Salvador Dalís hemliga liv’ skrevs på en
herrgård i USA. I ett annat rum i samma bygg-
nad finputsade Henry Miller sin ’Kräftans
vändkrets’ och målade akvareller. Dalís bok
kom att få ett blandat mottagande. George
Orwell tyckte att boken luktade illa och att
Dalí var ’lika antisocial som en loppa’. Dalí i
egen tappning var inget för den själv-
puritanska vänstern, speciellt inte som Orwell
hade färska erfarenheter från det spanska
inbördeskriget och därmed inte kunde ta
Dalís flirtande med Franco annat än på hög-
sta allvar.

I samband med inspelningen av den surrea-
listiska filmklassikern ’Den andalusiska hun-
den’ i Paris tillsammans med Luis Buñuel
insjuknade Dalí, och blev sängliggande på
sitt hotellrum. Att ligga där i all ensamhet
gjorde Dalí deprimerad och han ogillade i det
läget hotellmiljön starkt. Under sängläget
utvecklade han följande flagranta fall av
insektsnoja:
Dagen innan jag första gången steg
upp ur sängen upptäckte jag ett par insek-
ter i taket. Var det kackerlackor eller löss?
Det var högt i taket, och jag kastade upp
kuddar för att försöka få ner dem. Mitt
svaghetstillstånd gjorde emellertid att jag
blev yr i huvudet och föll tungt tillbaka på
min bädd där jag somnade, hela tiden dock
märkligt nog medveten om att de små in-
sekterna fanns kvar där uppe i taket. När
jag vaknade var det första jag gjorde att

Ur portföljen 'Dalí illustrerar Casanova' från 1967.
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titta upp i taket. Där fanns bara en insekt.
Troligen hade den andra fallit ner på mig
under natten då jag sov. Tanken ingav mig
vämjelse och jag började skaka lakanen
och se efter överallt på min kropp. Plötsligt
upptäckte jag något som gjorde mig stel
av fasa. Jag hade trevat med handen över
min nakna rygg och just fått tag i något
som fanns där så svåråtkomligt att jag
knappt nådde dit med fingerspetsarna. Jag
försökte få loss det, men det gjorde
motstånd och föreföll bara att bita sig fast
vid min kropp desto hårdare.

Då tog jag ett språng från sängen fram
till klädskåpets spegel för att se närmare
efter. Ja, det var inget tvivel om saken: in-
sekten som satt där hade bitit sig in i min
rygg utan förbarmande, och jag kunde se
dess mjukt runda kropp som svällde av mitt
blod. Djuret måste tillhöra den avskyvärda
insektsart som kallas fästingar och som i-
bland biter sig fast vid öronen på hundar
och då inte kan avlägsnas utan att de suger
ut en mängd blod. Jag blundade, skar tän-
derna och gjorde mig beredd att uthärda
allt om jag bara kunde befria mig från
denna mardröm i miniatyr som förlamade
alla mina sinnen. Jag grep nu fästingen
mellan tummen och pekfingret och för-
sökte använda mina vassa naglar som en
pincett för att få bort den från min hud.
Jag knep ihop naglarna som i raseri utan
att bry mig om hur ont det gjorde och sedan
försökte jag dra bort den, men fästingen
satt så hårt fast att jag inte kunde rubba
den en hårsmån från det ställe där den satt.
Det var som om den var en del av mitt eget
kött, som om den tillhörde min egen kropp
och inte längre kunde skiljas från den, ja
som om den från att ha varit en insekt nu
hade övergått till att bli det lilla hemska
fröet till ett embryo ur vilket skulle växa

fram en siamesisk tvillingbroder ur min
rygg. Och detta fenomen upplevde jag som
det första stadiet i en apokalyptisk och
infernalisk sjukdom.

Jag fattade ett drastiskt beslut, och med
en hänsynslöshet som direkt svarade mot
min vanvettiga skräck grep jag ett rakblad,
höll fast fästingen mellan naglarna och bör-
jade sedan skära köttet under fästingen.
Huden gjorde motstånd men jag skar och
skar i blint raseri och blodet började
strömma. Till slut gav fästingen vika för
mina attacker och själv föll jag omkull på
golvet halvt omtöcknad av blodförlusten.
På golvet samlades blodet i en pöl som blev
större och större. Det såg hemskt ut och
anda föreföll det som om blodflödet bara
hade börjat. Jag släpade mig nu fram över
golvet tills jag kunde nå ringklockan för
att kalla på städerskan. Bakom mig såg jag
på golvet ett långt band av blod och vid
klädskåpet en stor röd pöl.

Jag kröp upp i sängen igen och försökte
göra ett bandage av lakanen men blodet
sipprade genast igenom — det var på sitt
sätt lika omöjligt att stoppa dess flöde som
att hejda en brusande flod. Då försökte jag
ta mig fram till tvättstället men var nu så
svag att jag måste ta stöd mot väggen. Med
vacklande steg och färdig att svimma fick
jag till slut fatt i tvättfatet vars vatten
snabbt färgades rött av blodet. Det var som
om allt vatten som jag hällde över mitt sår
bara ökade blödningen. Jag beslöt att ringa
ännu en gång, men när jag nu vände mig
om kom rummets anblick mig att rysa.
Överallt i sängen fanns blodstänk och på
väggarna stora fläckar efter mina händer.
På golvet hade blodet runnit in under
klädskåpet. Jag började ringa på ring-
klockan igen och tog inte bort handen från
den, förrän städerskan kom.
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Hon öppnade dörren, men när hon fick
se rummet nerstänkt med blod skrek hon
till och stängde dörren igen. Strax därefter
hörde jag springande och hasande steg av
många fötter ute korridoren. En egenartad
samling människor med hotellvärden i
spetsen kom rusande in i mitt rum och alla
såg förskräckta ut. De väntade sig nu att
få höra att jag blivit utsatt för mordförsök
allra minst.

”Det är ingenting”, var det enda jag
kunde få fram. ”Det är en... Det är en”    Jag
kunde inte komma på det franska ordet för
”fästing”.

Hotellvärden gav mig en uppmuntrande
blick som om han ville lugna mig och säga
mig att han var en medmänniska och att
alla var beredda på att få höra det allra vär-
sta.

”Det är en vägglus som just har bitit

mig.”
Så tillkallades en läkare, men redan

innan han anlänt hade jag insett hur allt
hängde ihop. Det var varken någon
vägglus eller fästing eller kackerlacka eller
siamesisk tvilling som hade satt sig fast i
min hud — allt detta var bara produkter
av min fantasi. Det rörde sig helt enkelt
om ett litet födelsemärke som jag sett
hundra gånger förut. Doktorn framhöll att
det var mycket farligt att företa en sådan
operation som jag hade gjort och att det
var rena galenskapen att försöka göra det
på egen hand. Jag förklarade att jag trott
att det var en vägglus som bitit sig fast och
att jag naturligtvis velat bli av med den
genast. Men han trodde inte ett ord av vad
jag sade.

***
En besökare i den katalanska staden
Figueras behöver ej betvivla att han hamnat
i Dalís hemstad. Hans monumentala och helt
makalösa museum i stadens gamla teater-
byggnad fortsätter att locka besökare i mas-
sor. Född 1904 blev Dalí sin hemtrakt trogen
till sin död 1989, även om han kom att vistas
långa perioder på andra håll, främst i Paris
och USA. Dalís konstnärliga landskap är
Cabo de Creus, en dramatisk halvö på vilken
Pyréneerna möter Medelhavet, och Ampor-
dáslätten i nordöstra Katalonien. Detta är
även hans entomologiska landskap, rikt på
myror och gräshoppor.

När Dalí tillsammans med sin livsledsaga-
rinna Gala återvänder från Paris till Cabo de
Creus för att ta deras nyligen iordningsställda
f d fiskarstuga i besittning medför han en
ansenlig samling av föremål, bl a en fjärils-
samling. Samlingens ursprung är okänt, men
man kan vara tämligen säker på att han ej
själv byggt upp den. Helt säkert var Gala
ingen fjärilssamlare, även om hon var en
mångsidig kvinna. Hennes roll i Dalís liv ärGalas intensiva blick fångad av Man Ray.
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utförligt analyserat. Onekligen var hon en
viktig inspirationskälla och det kan vara så
att det var tack vare henne han kunde hålla
sin galenskap stången. Å andra sidan drev
hon honom ständigt i en mer kommersiell rikt-
ning för att trygga den penningström de var
så beroende av. Hon utvecklade mot ålder-
domen en otyglad nymfomani riktad mot
yngre män, och denna last kostade en del
slantar. Dalí själv å andra sidan hade sin djupt
rotade sexualskräck att brottas med och en
av hans biografers stora frågor är just om
han någonsin knullade sin Gala eller ej. Att
betrakta vad andra gjorde tycks ha skänkt
honom en större njutning än själva deltagan-
det, och han hade råd att använda sig av
rikligt med statister, ofta rekryterade från den
hippie-koloni som växte upp nära hans
homestead.

Från 60- och 70-tal kan vi minnas vår egen
kluvna inställning till fenomenet Dalí. Å ena
sidan var han kult inom hippieådrans sö-
kande efter en utvidgad verklighet. Men poli-
tiskt var han en katastrof med sitt fjäskande
för den fascistiska Franco-regimen i sitt hem-
land. Även konsthistorikerna har haft problem
med att skilja på hans makalösa teknik och
kunnande i förhållande till hans mer jippo-
betonade kommersialism och exhibitionism.
Onekligen var han en stor författare, och det
är bara att beklaga att en sån liten del av
hans litterära produktion har översatts till
svenska. Hans ’hemliga liv’ är en fantastisk
startpunkt, vilken i och med nyutgåvan nu åter
är tillgänglig för alla.

Hans ’Fifty secrets of magic craftmanship’ är
i grund och botten ett manifest om vad det
innebär att vara målare. Här tar han bl a upp
mycket om de färger han använder, och även
här är ett entomologiskt kunnande av vikt.
Vem kunde ana att getinggift äger helt unika
egenskaper som färgförtunning? Och insik-
ten att ’om måleriet inte älskar dig, kommer
all din kärlek till det att förbli obesvarad’ gäl-
ler sannerligen även för entomologin!

I den lilla boken ’Le mythe tragique de
l’Angélus de Millet’ använder sig Dalí av sin
paranoisk-kritiska metod för att analysera
Millets klassiska målning Angelus på vilken
till synes ett bondepar står försänkta i bön
ute på en åker. I Dalís analys blir tavlan en
symbol för rovgirig sexualitet.  Kvinnan är inte
alls undergiven, utan:

”med sina korslagda händer … framstår
hon för mig som en symbol för den exhi-
bitionistiska erotiska driften hos den vän-
tande jungfrun, den ställning hon intar före
den aggressiva handlingen likt den
bedjande bönsyrsan strax före hennes
grymma parning med den manliga part-
nern som kommer att sluta med dennes
död.”

Dalí tog med långa citat från Fabre som be-
skrev bönsyrornas könsliv och illustrerade sin

Vad symboliserar en kvinna i bön?
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bok med flera bilder på dessa insekter. För
att stödja sin tolkning av Angelus anför Dalí
bl a en återkommande dröm i vilken han och
Gala i skymningen besökte det Natur-
historiska Museet i Madrid. De vandrade runt
i de tomma salarna, och mitt i insektssalen
fanns en jättelik skulptur av Angelus-motivet.
Under inflytande av konstverket tog Dalí sin
Gala bakifrån framför det vid denna tidpunkt
övergivna museets port. Akten var kort och
intensiv, och utförd med vildhet och raseri.
Den omgivande skymningen var fylld av
insekternas frenetiska sång.
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