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Imatge de l’exposició ‘Dalí, una vida de llibre’ que podem visitar a la Biblioteca de Catalunya

Identitat entre mot i
forma a l’obra de Dalí

A R N A U P U I G

D
alí no escriu per
comentar l’obra
que fa sinó que en
el seu cas és el ma-
teix escriure que

pintar. És per això que no es
pot dir que Dalí és un mal
pintor sinó que la seva mane-
ra de pintar és una altra ma-
nera d’escriure i viceversa. Ens
explicarem una mica: allò que
importa a Dalí és conèixer-se
per arribar a conèixer el món.
Una via de l’existència similar
a la dels místics, que creuen
que la veritat radical resideix
dins d’ells mateixos, i en la
mesura en què s’arribin a co-
nèixer entendran quin és el
sentit del món. Si Dalí escriu
amb faltes d’ortografia i pinta
malament, aquesta qüestió no
li és pròpia, atès que ell és un
recercador de l’ignot, i l’ignot
no té codi per exposar-se sinó
només rampells i impulsos, i
si amb aquests signes es fa
més o menys entendre, ja n’hi
ha prou. Com és el cas de

personatges similars a ell, en-
tre els quals podríem designar
Llull i Miró. El que passa és
que Dalí no és un místic sinó
una persona que viu en el seu
temps i que vol saber quin és
el sentit de la realitat en què
es troba, realitat constituïda
per una societat que, d’entra-
da, trava totes les possibilitats
d’un viure lliure individualit-
zat i així pot sotmetre les per-
sones a les normes que imposa
un grup social que un mo-
ment determinat ha aconse-
guit fer-se amb el poder i sa-
tisfer totes les possibilitats
biològiques i sentimentals de
tots i cadascun dels membres
que el formen. El surrealisme
seria una clau que permetria
que el que és patrimoni d’uns
quants passi a ser patrimoni
de tota la humanitat. Aquestes
paraules poden semblar una
bajanada però són l’expressió

d’una possible realitat. És per
això que surrealisme i revolu-
ció coquetejaven.

Anem ara directament al
motiu de les paraules que aca-
bo d’escriure: la magnífica ex-
posició, a una de les naus gò-
tiques de l’antic Hospital de la
Santa Creu, avui Biblioteca de
Catalunya, dedicada a Dalí i als
llibres; ben entès els que ell va
escriure i, tangencialment, il-
lustrar. És una exposició molt
rica de materials i permet,
amb el catàleg que s’ha editat,
resseguir de molt a prop la que
se’n diu afició de Dalí a es-
criure, si bé s’hauria de dir, a
reflexionar sobre la vida i els
seus entorns socials, de la ma-
teixa manera que pinta el que
els seus impulsos, el seu estat
delirant, l’empeny a pintar.

PLASMACIONS DE DELIRIS
Els seus escrits, repetim-ho, no
són el comentari de la seva
obra sinó investigacions i plas-
macions per escrit dels seus
deliris, que no són en absolut
clínics, sinó recerques mentals
i sensibles per trobar les for-
mes adequades a les coses. El
resultat de tota aquesta activi-
tat és el que Dalí, ja en llen-
guatge establert i codificable,
en diu paranoies.

A través de la documentació
que ens ofereix l’exposició po-
den resseguir com des de ben
jove Dalí es preocupa per l’art
i per la societat en què viu. Res
del que és essencial se li esca-
pa. Comença a escriure i a di-
buixar. Respecte d’aquesta ac-
tivitat representativa, va tenir
un mestre a l’Institut que li
deia que havia de filar prim; va
captar el missatge i va procu-
rar sempre pintar tal com el
mirall reprodueix la realitat; el
que afegia a aquelles imatges
seria el que correspondria als
seus deliris i la regulació de les
seves paranoies.

A R T & C O

Dalí a Filadèlfia
PILAR PARCERISAS

D
alí als Estats
Units: L’antològi-
ca de Dalí que tin-
gué lloc al Palazzo
Grassi s’acaba

d’instal·lar al Philadelphia
Museum of Art, més reduïda,
però amb la incorporació de
pintures de col·leccions ale-
manyes i nord-americanes
que no anaren a Venècia. Te-
nim, probablement, una visió
deformada de la relació de
Dalí amb els Estats Units,
marcada per les primeres ex-
posicions als anys 30 a la Ju-
lien Levy Gallery, l’escàndol
del disseny dels aparadors
dels magatzems Bonwit Te-
ller, la construcció del pavelló
Somni de Venus a la Fira de
Nova York l’any 1939, les
festes a Hollywood i la seva
col·laboració amb el cinema,
la publicació de Vida secreta,
les estades als hotels de Nova
York i les trobades amb War-
hol. Però el cert és que feia
més de seixanta anys que no
s’havia vist una retrospectiva
de la pintura de Dalí als Es-
tats Units, ja que l’última
antològica s’havia celebrat al

Museu d’Art Modern de Nova
York el 1942.

Refús del surrealisme als
EUA: L’exposició de Dalí a Fi-
ladèlfia posa novament en
peu el debat a l’entorn de la
pintura del segle XX que s’ha
viscut als Estats Units durant
la segona meitat del segle XX.
Tot i la presència de l’exposi-
ció surrealista del 1942 i de la
celebrada a les galeries D’Arcy
l’any 1960, l’omnipresència
d’un crític com Clement Gre-
enberg i el seu menyspreu
envers el surrealisme en favor
de l’abstracció nord-america-
na dels anys 50, va deixar
amb el seu discurs artístic fo-
ra del relat històric artistes de
la talla de Tanguy, Dalí, Ernst,
Duchamp, Giacometti i, fins
tot, qüestionà Picasso. Green-
berg va qualificar de “nove-
tats de botiga” el pop art, l’op
art, el minimalisme i tota
tendència oposada a la pin-
tura considerada des d’un
punt de vista material. Va
confondre la totalitat de l’art
amb la pintura i, al mateix
temps, que l’alliberava de
l’il·lusionisme de la represen-
tació, la feia presonera de la

seva matèria, forma i exis-
tència. Ha calgut que arribés
una nova generació d’histori-
adors, com Rosalind Krauss,
que amb el seu llibre L’incons-
cient òptic s’ha solidaritzat
amb els artistes surrealistes,
la pintura dels quals va ser
injustament oblidada i apar-
cada als EUA en favor de
l’abstracció en totes les for-
mes de l’all over. Per això, Dalí
també va ser en part oblidat i
agafat com a cap de turc per
Greenberg dins el grup dels
pintors surrealistes, com
mostren els seus escrits. No
és d’estranyar que Dalí odiés
l’abstracció i la parodiés fent
córrer unes llagostes untades
de pintura sobre una tela per
tal d’ironitzar sobre Pollock i
que es refugiés en un retorn
a la pintura pompier i, per
tant, premoderna, per refun-
dar la pintura des d’una altra
opció possible, que no fos
l’abstracció.

El Philadelphia Museum
of Art: El context per a una
exposició de Dalí als Estats
Units no podia ser millor que
el Philadelphia Museum of
Art, un dels més grans i rics

en fons de pintura europea
moderna del segle XX als
EUA. Només donant una
ullada a les seves parets, és
molt fàcil entendre el debat
de la pintura de les primeres
dècades de segle, a partir del
XIX al XX, amb el realisme de
Manet i Courbet, l’impressio-
nisme, el postimpressionisme
de Gauguin i Van Gogh i, so-
bretot, a partir també de la
superació de Cézanne que
proposa Duchamp, amb
obres com Gran Vidre i Étant
donné, dues obres mítiques de
l’art del segle XX, instal·laci-
ons permanents que ocupen
un dels espais privilegiats i
únics d’aquest museu, que
disposa de dues de les col·lec-
cions d’art modern més im-
portants del segle XX, la col-
lecció d’avantguarda de Loui-
se i Walter Arensberg i la
col·lecció Galletin, amb algu-
nes de les obres més impres-
sionants de Picasso.

Dalí postmodern: Ara fa
quatre anys, Bice Curiger
presentava a la Kunsthaus de
Zuric una exposició de tesi
que cobra actualitat davant la
mostra de Dalí a Filadèlfia.

Titulada Hiper-Mental. Rampant
reality, 1950-2000. From Dalí to
Jeff Koons proposava Dalí (i de
retruc, Duchamp) com a fil
conductor de propostes estè-
tiques postmodernes i el sur-
realisme com a projecte ina-
cabat. I no només perquè Dalí
obrí plenament les portes al
pop art i a pintors europeus
com ara Gerhard Richter i
Sigmar Polke amb quadres
com Madonna Sixtina, en què
amplia els punts de la trama
d’una foto de l’orella del Papa
Joan XXIII i hi pinta una ma-
donna de Rafael a dintre, sinó
perquè és al centre del debat
a l’entorn de la realitat i la
visualitat, de la confrontació
pintura i fotografia, de l’hi-
perrealisme i el fotorealisme,
de l’art com a sistema de
percepció, de la pintura com
a espai per a les il·lusions òp-
tiques. Hamilton, Rosenquist,
Prince, Pipilotti Rist, Gober,
Lucas, Sherman, Koons, entre
d’altres, són apunts per a la
relació de Dalí amb les portes
de la postmodernitat, un te-
ma poc explorat que obligarà,
de segur, a reconsideracions
historiogràfiques en el futur.


