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Quatre exposicions ressusciten 
l’esperit provocador de Dau al Set 

La Fundació Fran Daurel ret tribut a la revista de 
Brossa, Cuixart, Ponç, Tàpies, Puig i Tharrats

Tres mostres més recorden els membres del 
grup que va obrir Catalunya a les avantguardes

GEMMA TRAMULLAS
BARCELONA

E
ra l’any 1948 i tot estava ra-
cionat: el menjar, les idees, 
fins i tot el paper. En aque-
lla Barcelona sense energia, 

uns joves inquiets del barri de Sant 
Gervasi necessitaven descarregar la 
seva ràbia i les seves idees. Amb una 
impremta clandestina model Bos-
ton i paper comprat en l’estraperlo, 
Joan Brossa, Modest Cuixart, Joan 
Ponç, Antoni Tàpies, Arnau Puig i 
Joan Josep Tharrats van treure al 
carrer una revista, Dau al Set. Llavors 
pocs donaven un duro per aquella 
publicació trencadora però, 60 anys 
després, aquella aposta impossible 
a la setena cara del dau encara se-
gueix viva.
 A més de l’exposició Dau al Set, 
que s’obre avui a la Fundació Fran 
Daurel del Poble Espanyol, el Centre 
de Cultura Contemporània (CCCB) 
inclou treballs del grup en la mos-
tra Il·luminacions. Catalunya visionà-
ria, i les galeries Gothsland i Dolors 
Junyent han reunit importants pin-
tures i dibuixos de Joan Ponç coin-
cidint amb els 25 anys de la seva 
mort.

L’OBJECTIU / «El motiu de l’exposició 
és el 60è aniversari del primer nú-
mero de la revista, que va sortir el 
setembre del 1948 --explica Concep-
ción Gómez, comissària de la mos-
tra d’Ibercaja que es presenta a la 
Fran Daurel--. Només hi ha dues col-
leccions completes i estan en mans 
de particulars. Aquí es pot consultar 
tota la revista digitalitzada». A l’ar-
xiu del Museu d’Art Contempora-
ni de Barcelona (Macba) guarden els 
58 originals menys un i a través de 
la web de la Biblioteca de Catalunya 
també es pot consultar una part de 
la col·lecció. 

El 60è aniversari d’una publicació històrica 

 La publicació està acompanya-
da per quadros poc coneguts de la 
 primera època de Tàpies, Cuixart 
i Ponç, il·lustracions de Joan Josep 
Tharrats i obres dels poetes Joan 
Brossa i Juan-Eduardo Cirlot. Aquest 
últim ha estat inclòs com a membre 
del grup, encara que Arnau Puig i 
molts altres defensen que mai hi va 
pertànyer. 
 Els artistes reunits al voltant de 
Dau al Set van ser pioners a trencar 
les fronteres entre gèneres artístics 
i, amb aquesta mateixa visió, l’ex-
posició inclou fotografies de Leopol-
do Pomés i Francesc Català-Roca, i 
la pel·lícula Foc al càntir, de Frederic 
Amat, basada en un guió que Bros-
sa va escriure el 1948. «Moltes són 
coses menors que es van quedar en 
la intimitat --explica Gómez--.  Algu-
nes se les intercanviaven entre ells i 
gairebé totes procedeixen de mans 
particulars. Les grans obres ja es po-
den veure als  museus».

EL JOC / Un dau gegant amb una sete-
na cara presideix l’entrada a la  mos-
tra. L’aposta impossible feta reali-
tat.  Aquesta idea de joc i de provoca-
ció estava molt present en el grup, 
sobretot en Joan Brossa, que era el 
més gran.  Encara que el surrealis-
me agonitzava a Europa, per a ells 
va ser una taula de salvació des de 
la qual podien cridar la seva oposi-
ció a tot el que els envoltava. «L’as-
sumpció de les coses absurdes com 
a refugi de la llibertat va ser el que 
els va unir –afegeix Concepción Gó-
mez– i també van saber beure molt 
bé de les seves arrels, de J.V. Foix, de 
Miró i de Dalí».
 L’atzar, un element que mai ha 
tornat a tenir tanta credibilitat 
com durant els anys del surrealis-
me, també va tenir un paper impor-
tant: «Jo coneixia Joan Brossa des de 

«Érem els ‘beatniks’ de Kerouac»

G. T.
BARCELONA

–Vostè va escriure el text de porta-
da del número u de Dau al Set.
–Jo llavors ja filosofava. Sempre 
m’han interessat les arrels del co-
neixement. En els primers núme-
ros, donava les explicacions i els al-
tres feien el que els donava la gana 
formalment.

–¿L’any 1948 imaginaven que tin-
drien tanta transcendència?
–No sabíem ni que fèiem una revis-
ta; com a màxim, un pamflet. Era 
una manera de donar-nos a conèi-
xer, de dir que no estàvem d’acord 
amb res del que passava. Deu anys 
després, quan jo ja vivia a París, 
vaig rebre una invitació a una ex-
posició a Ginebra avec les artistes de 
Dau al Set. «¡Però si això també ho 
vaig fer jo!», vaig pensar.

–¿A Barcelona ningú es va adonar 
que allò era especial?
–Menys tres o quatre persones, nin-
gú en volia saber res. L’hi dic jo, que 
anava venent les revistes de casa en 
casa a cinc pessetes.

És l’únic supervivent, amb Tàpies,  del 
grup fundador de  ‘Dau al Set’.  Filòsof 
i crític d’art, amb  82 anys segueix in-
vestigant la possibilitat que surti la se-
tena cara del dau.

Arnau Puig
Filòsof

–Tàpies diu que s’ha exagerat la im-
portància del grup.
–Tothom es vol adscriure a Dau al 
Set menys Tàpies, que era dins. Ho 
entenc. No accepta la cotilla que li 
volen posar; és normal, s’ofegaria. 
A més, formalment ell no té cap ne-
cessitat d’assumir Dau al Set, perquè 
el que feia ja ho feia abans que exis-
tís la revista. 

–¿Tots vostès eren de bona família, 
oi?
–Només Cuixart i Antoni Tàpies; 
Brossa ho podia haver estat, però 
per la seva manera tan especial de 
ser, vivia marginat. Érem una me-
na de hippies, els beatniks de Jack Ke-
rouac. Necessitàvem tenir llibertat 
d’acció.  

33 Arnau Puig, ahir, a casa seva, a l’Eixample amb prestatges plens de llibres.

–¿A qui se li va acudir el títol de la 
revista?
–Va sortir entre tots. És un títol 
molt significatiu. ¿Quantes cares 
té un dau, a veure?

–Sis.
–I si algú vol jugar a la setena cara. 
¿És possible?

–No.
–Nosaltres jugàvem al que era des-
conegut. Dau al set és una jugada 
que no pot sortir, una contradicció 
amb l’instrument del joc, però nos- 
altres ens vam entestar que sortís. 
Per mi, Dau al Set és una jugada 
permanent a l’impossible que en-
cara fem Tàpies i jo, que som els 
que quedem. H
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finals de l’any 42 --recorda Arnau 
Puig--. Llavors no teníem telèfon a 
casa i baixàvem al colmado o a la 
farmàcia del barri a trucar. Un dia 
Brossa va entrar a la farmàcia i va 
veure un llibre d’un expressionis-
ta francès, James 
Ensor. “És d’un 
pintor que tam-
bé ve a trucar. ¿El 
vol conèixer?”, li 
va preguntar el 
farmacèutic. El 
pintor era Joan 
Ponç. Jo ja havia 
tret un número, 
l’únic, de la re-
vista Algol i més 
tard Ponç va fer 
una exposició a 
Sarrià. Fins allà 
van anar Tàpies i Cuixart. Volien 
 saber qui eren aquells nois que te-
nien inquietuds com ells. Ja érem 
cinc. Només faltava Tharrats, l’im-
pressor».
 La confecció i la distribució de la 

van agafar el poder i van començar 
a treballar en tàndem, amb resul-
tats com el número de Ponç-Bros-
sa que apareix en una de les imat-
ges superiors. També es van fer ori-
ginals personalitzats i customitzats  

per a cada lector,  
fet que dóna idea 
de la capacitat 
visionària dels 
seus autors. La 
revista es va se-
guir publicant 
fins al 1956, però 
els seus membres 
 feia temps que 
havien pres ca-
mins diferents. 
Només la tenaci-
tat  de Tharrats la 
mantenia viva. 

 Dau al Set, la revista, va durar 
vuit anys i  Dau al Set, el grup, tot 
just tres. Un període de temps molt 
breu que, no obstant, va canviar per 
 sempre el full de ruta de la cultura 
catalana. H

revista eren molt irregulars i, tenint 
en compte la poca atenció que la pu-
blicació rebia a l’època, el fet que se 
n’hagi conservat una col·lecció sen-
cera ja és un miracle.  En circulaven 
entre 50 i 150 exemplars --Tharrats 

els feia a mà a la Boston del seu pa-
re, que era un industrial amb ànima 
de poeta-- i al principi costaven un 
duro. Els números dels anys 1948 i 
1949 estaven fets a cinc mans, però 
a partir del 1950 els artistes plàstics 

33 Londres Hindú (1949), de Tàpies, a la Fundació Fran Daurel.
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L’Ocaña inèdit
de les col·leccions

Al pis on va viure José Pérez Ocaña 
(1947-1983) i on encara es conser-
va un fris d’angelets pintats pel 
mateix artista, s’hi exposen 25 pe-
ces inèdites, totes cedides per col-
leccionistes, realitzades entre el 
1980 i el 1983. Aquarel·les, dibui-
xos, olis i acrílics que indaguen en 
la faceta pictòrica del creador.  33Verge, d’Ocaña.

‘Entorn Ocaña’ 
3Setba Zona d’Art (Plaça Reial, 10) • De 
dilluns a dijous, de 10 a 14 i de 16.30 a 
19.30 hores; divendres i diumenge, de 10 a 
14 hores • Fins al 15 de març • Gratuït

ALTRES PROPOSTES

El MNAC exhibeix 
l’Espanya de Sorolla

Els 14 panells que Joaquim Sorolla 
(1863–1923) va pintar per a la bibli-
oteca de la Hispanic Society of Ame-
rica amb seu a Nova York s’exposen 
per primera vegada a Espanya. Es 
tracta de grans olis amb escenes cos-
tumistes que retraten la diversitat 
geogràfica de la península Ibèrica 
de principis del segle XIX. 33El Concejo del Roncal, de Sorolla.

‘Sorolla. Visió d’Espanya’ 
3Museu Nacional d’Art de Catalunya 
(Palau Nacional. Montjuïc) • De dimarts a 
dissabte, de 10 a 19 h. Diumenge, de 10 a 
14.30 h. • Fins al 3 de maig • Gratuït

La dona artista 
vista per Kiki Smith 

Potser l’única exposició a Barcelona 
sense cap cartell informatiu. L’ab-
sència d’aclariments és per desig 
exprés de Kiki Smith (Alemanya, 
1954), a qui li agrada que «quedin 
coses sense explicar, com a la vida», 
aclareixen des de la Fundació Miró. 
La mostra –dibuixos, escultures, ob-
jectes i fotografies– és un homenat-
ge a la dona creadora. 33Escultura de Kiki Smith.

‘Her Memory’
3Fundació Joan Miró (Parc de Montjuïc, 
s/n) • De dimarts a dissabte, de 10 a 19 
hores. Diumenge, de 10 a 14.30 hores • 
Fins al 24 de maig • 4 €

Els rellotges tous de Dalí, a Figueres

El Museu Dalí exposa 
temporalment una de 
les obres més apreciades 
del geni empordanès, La 
persistència de la memòria 
(1931), també coneguda com Els 
rellotges tous. Es tracta del llenç 
que Salvador Dalí (1904-1989) va 
pintar una calorosa nit d’estiu 

33La persistència de la memòria, de Dalí. 

‘La persistència de la  
memòria’ 
3Teatre Museu Dalí (Plaça de 
Gala-Salvador Dalí, 5. Figueres) • 
De dimarts a diumenge, de 9.30 
a 18 hores • Fins al 18 de març 
• Gratuït

De la provocació d’Ocaña i Dalí a l’academicisme de 
Sorolla, sense oblidar la inclassificable Kiki Smith. Altres 
opcions per disfrutar de l’art a Barcelona i Girona.

mentre reflexionava sobre els con-
ceptes suau i rígid, i del qual Gala va 
dir: «Qui el vegi un instant no el po-
drà oblidar mai més».

Barcelona q Feia anys que no 
sortien a la llum obres del pintor 
Joan Ponç, un dels membres 
fundadors de Dau al Set. Durant 
quatre anys, la família Pinós va 
recórrer Europa buscant quadros 

guardats com si fossin joies entre 
quatre parets. El resultat d’aquella 
recerca són 14 olis i dibuixos, entre 
ells l’espectacular Visió de la terra 
des de Iatra (foto) i un autoretrat 
amb Brossa. Els quadros estaran 

exposats i a la venda fins a mitjans 
del mes de març a la galeria 
Gothsland, que, amb la seva tènue 
llum i la seva aroma d’encens, 
recrea l’ambient màgic de l’univers 
pictòric de Ponç. 

GUILLERMO MOLINER

LA TROBALLA D’UN TRESOR MÀGIC DE JOAN PONÇ
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