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Un pacient tossut ifamós
SEBASTIÁROIG
Poc després de l'incendi de Púbol,
el fisioterapeuta Joan Prat v a r e b r e
l'encárrec de dirigir la recuperado
física de Salvador Dalí. Aixó el va
convertir en u n deis privilegiats que
podien travessar els murs d,e Torre

Galatea, gairebé cada dia, per veure
el pintor.
Trenta anys després, Prat ha volgut
evocar amb respecte aquells dies, quan
Dalí era u n vell deprimit i capritxós, frágil i tossut, que alternava els esclats de
rabia i els insults ais mitjans de comu-

guanyat la confianca del pacient, Prat
acabaría bregant amb altres tasques,
com fer de mitjancer perqué Dalí acceptés rebre les visites d'alguna celebritat. També aprontaría algún viatge
a Franca per complir encárrecs dalinians, c o m recollir una terrina d'ous
de cargol, a la xarcuteria Chez Faucon,
o trobar informacions d ' u n bálsam a la
catedral de Reims.
Malgrat tot, el llibre no ofereix
grans revelacions sobre els últims anys

del pintor. Les anécdotes, els acudits o
les declaracions que se l i atribueixen
son poc substancioses. Dalí presumeix
— i aixó crida l'atenció— de converses
amb Albert Einstein i d'una bona amistat amb M a r i l y n Monroe.
Pero, en el món daliniá, moltes dades inversemblants acaben remetent a
un fons de veritat. I el fotógraf Philippe
Halsman podría haver estat u n b o n
nexe entre el científic, l'actriu i el geni
figuerenc.
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nicació amb rampells nostálgics cap al
seu passat gloriós.
L'artista, d'entrada, va rebutjar
amb virulencia els servéis de Prat. Per
apaivagar-lo, el terapeuta va acabar
recitant-li poemes de Rubén Darío.
A m b el pas deis mesos, i havent-se

