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Salvador Dalí es considerava abans poeta que pintor

Anem passant pàgines i més
pàgines... Irromp el poeta la
mirada del qual està plena de la
freda afluència d’imatges in-
conscients, el Dalí que canta
amb tota la seva alegria antiar-
tística el mar cobert de formi-
gues alades, els pits extraviats
de Lídia, la sibil·la de Cadaqués,
el vol ple de crueltats dels co-
loms d’ulls buits, el gran basar
vivent de les fires i revetlles

populars de Madrid, el grill, la
sorra, el blat i la llagosta, les
morbideses dormides dels lava-
bos i les dolceses dels finíssims
talls del bisturí sobre la corbada
pupil·la. És també el Dalí que
cantarà infatigablement els
ulls-anus de Gala, passant de
l’exaltació a l’elegia després de
la mort de la seva personal
Musa-Gradiva. I, al final, encara
aflora un altre poeta: el que es-
criu una oda a aquella “verti-

calitat metafísica del poble es-
panyol”, la monarquia.

La celebrada Santa Objecti-
vitat que Dalí proclama i
practica ens porta a descobrir
un poeta (i ell ho és, i altíssim,
escrigui en vers o prosa, per a
la pantalla, les taules o el lli-
bre) rotundament apol·lini, en
contrast amb la desbaratada i
dionisíaca imatge que de la
persona de Dalí (l’histrió)
acostumem a tenir. Llegiu, si
no, Peix perseguit per un raïm.
Però llegiu-lo com ell li reco-
manava que ho fes al seu amic
Federico García Lorca: molt a
poc a poc, i amb una perfecta
monotonia en la veu, amb
completa inexpressió, com es
llegeixen els llibres de lliçons
de coses. Únicament així
apreciarem el que ell més
buscava: una poesia aliena al
propòsit comú d’il·lustrar o
mostrar les coses en la seva faç
tot i que bella i/o nova encara
previsible i conformista. Per-
què la seva és una poesia que
només té sentit en l’evasió de
les idees que la nostra intel·li-
gència va forjant artificial-
ment fins a dotar-les del seu
exacte sentit real. Per això
Dalí parla i fa antipoesia, que
és la dada estrictament objec-
tiva que s’obté mitjançant un
rigorós mètode analític.

El surrealisme serà tan sols
un dels mitjans d’aquesta eva-
sió a la qual el poeta tendeix.
El lector en trobarà en aques-
tes pàgines alguns altres, dels
quals abunden excel·lents
mostres: els guions cinemato-
gràfics La cabra sanitària i Ba-
baouo, sense anar més lluny.

I, esclar, per als amants del
Dalí pintor serà sens dubte un
plaer trobar en aquestes pàgi-
nes la dilatada expressió de les
seves teles en textos com ara El
gran masturbador (poema pos-
terior al quadre del 1929), L’a-
mor i la memòria, Els misteris
surrealistes de Nova York i tan-
tíssims més.

Salvador Dalí: poesia, prosa,
teatre i cinema.

Introducció i notes
d’Agustín Sánchez Vidal.
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L’Avenç. Número 299.
L’Avenç.

Barcelona, febrer, 2005.

E l dossier d’aquesta edició
està dedicat a Fosses co-
munes. La memòria soterra-

da, amb articles de F. Torres,
J.M. Muñoz, Á. Fuentes, F. Et-
xeberria, F.X. Menéndez i M.
Perona. També hi podem lle-
gir una entrevista al catedrà-
tic d’història Antoni Segura.

Assaig de Teatre. Número 44.
Associació d’Investigació i

Experimentació Teatral.

Barcelona, desembre, 2004.

I nclou un monogràfic dedi-
cat al Fòrum Barcelona
2004, amb articles en què es

valoren les aportacions en el
camp de les arts escèniques que
es van produir en aquest gran
esdeveniment, a més de les
seccions habituals de crítica.

El Ciervo. Número 647.
El Ciervo 96.

Barcelona, febrer, 2005.

V uit intel·lectuals ens
mostren el seu fragment
preferit del Quixot. A més

de les seccions d’opinió i crí-
tica, també inclou una entre-
vista al teòleg Juan José Ta-
mayo i una altra a Frei Betto,
dominic i assessor del presi-
dent del Brasil, Lula.

Bon Art. Número 64.
Anna M. Camps.

Girona, febrer, 2005.

R evista dedicada a les arts
plàstiques que, a més de
l’actualitat pel que fa a

exposicions, inclou articles de
noms com ara l’artista Modest
Cuixart, el gestor cultural Fidel
Balaguer, Ricard Planas i Anna
M. Camps (director i editora de
la revista, respectivament).

Trípodos. Número 16.
Universitat Ramon Llull.

Barcelona, 2004.

E l dossier està dedicat al
tema El documental, amb
articles d’Àngel Quinta-

na, José Enrique Monterde,
Dolors Genovès, Magda Sellés,
Llorenç Soler, Ricard Belis,
Ramon Millà i Rosa-Àuria
Munté, a més de la secció de
ressenyes d’assajos.

ONGC. Número 20.
Acció Solidària-IGMAN.

Barcelona, hivern, 2004-05.

L a publicació trimestral
de les ONG catalanes ce-
lebra el número 20, és a

dir, els primers 5 anys d’exis-
tència, amb un especial amb
firmes com ara F. Mayor Zara-
goza, R. Menchú, E. Benach, J.
Bargalló, S. Cardús, J. Clos i R.
Ribó, entre d’altres.

Art, fama i poder
A . T .

V
ida i obra eren per a Dalí una mateixa cosa, fins al
punt que no es pot interpretar correctament una
pintura sense saber quines eren les seves dèries i
obsessions, amb qui es veia, on es trobava en aquell

moment i què pretenia aconseguir. Sovint una pintura ex-
plica un cert episodi, respon a un objectiu premeditat o re-
flecteix la visió particular d’un esdeveniment, tot i que amb
la seva increïble imaginació n’oculti l’autèntic propòsit. No
és possible, doncs, analitzar l’obra pictòrica de Dalí sense
conèixer les peripècies de la seva vida. Maria Lluïsa Borràs,
doctora en història de l’art i crítica d’art en diferents pu-
blicacions periòdiques, posa al dia l’obra i la vida de Dalí en
un relat amè i distès, però no exempt de rigor històric, com
ho demostra el fet que explica els episodis clau de la vida de
l’artista a partir dels testimonis del fet, ja sigui emprant els
nombrosos escrits de Dalí o la correspondència que va
mantenir amb Lorca, Breton i d’altres intel·lectuals. Les po-
lèmiques que van envoltar la seva vida, com la seva col·lisió
amb el grup surrealista i l’herència en favor de l’Estat es-
panyol, són explicades des de tots els punts de vista, per
deixar que sigui el lector qui en tregui les conclusions.

La influència de Gala en Salvador Dalí és analitzada en
profunditat i Borràs ens recorda que, mentre molts asseguren
que va ser ella qui va convertir el pintor en un avida dollars
només preocupat per fer calés, també va ser Gala qui, quan
tots dos malvivien a París, recorria la ciutat d’una galeria a
l’altra amb una pintura sota el braç per aconseguir vendre
alguna cosa que els permetés anar tirant.

Una petita antologia de textos amb fragments de l’Oda a
Salvador Dalí, de García Lorca, l’entrevista que li van fer Je-
an-François Fogel i Jean-Louis Hue, publicada el 1976 a Le
Sauvage, i una sèrie d’articles de Dalí publicats a L’Amic de les
Arts, tanquen aquest llibre que demostra, un cop més, que
Dalí passarà a la història, entre altres raons, “per haver estat
el model d’una nova mena d’artista que ha proliferat molt,
aquell que creu que l’art ha de ser un gran espectacle i un
camí per obtenir fama, poder i diners”.

Maria Lluïsa Borràs, Salvador Dalí.
Columna. Barcelona, 2004.


