Dalí fotografiat per Man Ray,
en l'época en que mantenía
una/orta amislat amb Miró.

Sis anys de correspondencia
entre Miró i Dalí
Josep Massot
Josep Playa

Is dos pintors c a t a l a n s mes
importants del segle XX han
estat J o a n Miró i S a l v a d o r
Dalí, pero fins ara la relació
entre tots dos ha estat molt
poc estudiada, prohablement a
causa de la gran distancia que hi havia entre
les seves respectives idees estétiques i vitáis.
Malgrat tot, avui sabem que entre 1927 i
1932 mantingueren una estreta relació que
es pot reconstruir grácies a les cartes que
s'han conservat (1).
Dalí, Miró i París
Picasso era ais anys 20 la referencia
de tots els artistes espanyols que volien
obrir-se camí a París. Salvador Dalí, onze
anys mes jove que Miró, en la seva primera visita al taller de Picasso a la capital
francesa, l'abril de 1926, li va mostrar
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dues de les sevcs ultimes obres. Pero no
será Picasso, sino Joan Miró, qui facilitará
els contactes per a la seva primer a exposició parisina.
El crític d'art Sebastiá Gasch va donar
a Miró el nom del jove artista de Figueres,
dcsconegut encara fora d'Espanya, quan
aquest li demana un valor en al^a per presentar al marxant Pierre Loeb. Ei primer
contacte epistolar conegut entre els dos
pintors és una breu carta que Dalí envía
des de Figueres, l'l de setembre de 1927, a
Joan Miró:
«Amic Miró. Estic encantat de la vostra visita i del seu amic. Precisament ara he
acabar dos teles que son l'inauguracio de
una fase raolt mes representativa de la
meva manera de ser que tot lo produit fins
avui» (sic). Dalí feia esment a «Bosc d'aparells» (rebatejat «La mel és mes dol^a que
la sang«) i «Aparell i má» (2).
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Miró foiografiat /ler Man Roy, duram la scva estada a París.

La visita de Miró i Loeh a Figueres
degué teñir Uoc entre mitjan setemhre
i principi d'octubre. Dalí ho explica
així: «A en Miró, li agradaren molt les
meves coses i em va prendrc generosament sota la seva protecció. Fierre
Loeb, en canvi, va romandre francament escéptic davant les mcves obres.
Una vegada, mentre la meva germana
parlava amb Fierre Loeb, en Miró em
va portar a un costat i em digué a cau
d'orella, estrenyent'me el hra^: Entre
nosaltres, aquesta gent de Farís son mes
ases que no ens imaginem. Ja ho veurá
vosté quan h¡ vagi. No és pas tan fácil
com sembla!» (3).
Miró escriurá poc després a Dalí
per animar-lo a obrir-se camí a París, i
es compromet a mostrar fotografies de
les seves obres ais amics franceses, ja
que «será una manera mes viva de parlar de vos, car com podeu comprendre
tino ocasió d'ensenyar-les a molta
gent». Segons Dalí, Miró també va
escriure al seu pare per parlar-li de la
conveniencia que anés a passar una
temporada a Farís: «Estic completaRevista de Girona / Iu'im. 164 nwñ'.

ment convengut que el seu fill té un
avenir briliant" (4).
L'estiu del 28, Dalí escriu des de
Cadaqués a Miró, que passa l'agost a
Mont-roig {carta I). Li explica que está
treballant molt i el convida a venir a
Cadaqués. "El meu pare que es molt
inteligent te molts desitjos tambe de
coneixervos». Segurament que Miró li
va comunicar la seva intenció d'acccptar mes endavant la invitació, perqué
una setmana després Dalí el torna a
escfiurc (carta 11) i li avanza que mes
endavant podrá «veure coses noves que
ara comentare, totalment allunyades
de lo que ara feya recentment. Sentó
una verdadera furia contra tot lo que
he fet fins ara».
L'any 1928 va ser clau per a la
consolidació de Dalí a Catalunya. El
mes de marf havia donat a conéixer el
«Manifest groe», escrit amb Gasch i
M o n t a n y á ; a l'octubre es crea una
polémica peí rebuig d'una de les seves
obres al Saló de Tardor, prorrogada
amb una provocadora conferencia a la
Sala Pares; durant el Nadal prepara
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amb Buñuel el guió d'<'Ui chien andalón». Era el moment de donar el gran
sak. El 2 de marf de 1929, Dalí notifica a Miró la seva intenció d'anar a
París: «Sentó la necesitat d'intervenir a
París amb una exposicio, aquesta seria
el pun de partida oficial de 1? meva
obra» (carta 111).
U n mes després f^alí arriba a Farís
i será Joan Miró el seu introductor
entre els surrealistes i qui li facilitará el
primer contráete. Dalí, passat el temps,
en parla amb una certa sornegueria a
Vida secreta, tot recordant alguns consells de Miró com la necessitat de comprar-se un esmoquing i mantcnir-se en
una actitud defensiva, per a la qual fins
i tot li demana que s'entreni fent cultura física (Miró aprenia boxa). Pero el
fet és que el pare Dalí li envia una
carta d'agra'íment: «Rebo avuy carta
del meu fill comunicant haber convingut un contráete amh el Sr. Goemens.
Estic e n t e r a t per el meu fill de lo
valuosas que han sigut les gestions de
voste per arribar a terme dit contráete»

(Carta IV).
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conveniencia o no d'ingressar al partit
comunista), titila de «lamentable» la
conferencia «pseudo-comunista» de
Dalí a Barcelona (havia participat amb
Rene Crevel en un míting del POUM)
i se'n riu de la seva pintura («summum
del refinament, art decadent i malaltís,
d'un preciosisme miniaturista i embafador»)i mentre defensa el ballet míroniá. 1 acaba preguntant-se: «Trobaríem
algún esplai artístic mes abominable i
mes refinat que les pintures -putrefacció a l'estat pur, Mantegna en estat
avan^at de descomposició- de Salvador Dalí ?>- (6)

"Apareilimá", Salvador Dalí, 1927.

Divergéncies creixents
La correspondencia s'interromp a
parrir d'aquell esríu perqué Dalí inicia
ja la seva aventura amb Gala, que el
portará a instal-lar-se la major part deis
temps a París. Pilar Juncosa, la vidua de
Miró, ha explicar que "Dalí venia
sovint a casa a menjar, recordó els seus
jerseis d'angorina blanca i les seves
atrevides aguUes de corbata». Pero
aviat els camíns deis dos artistes divergirán. La rápida integrado de Dalí al
cercle de Breron, la provocado deis
seus missatges, el violent trencament
amb la familia, no es corresponien amh
l'actitud mes discreta i individualista
de Miró.
El clima de susceptibilitats que es
vivía entre els surrealistas explica els
recéis de Miró quan decideix fer l'escenografia i els d e c o r a t s de «Jeux
d'enfants», de Georges Bizet, per ais
Ballets Russos, potser perqué recordava
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l'escándol que ja va provocar al 1926 la
seva coMaboració i la de Max Emst en
el ballet «Romeo i Julieta» de Diaghilev. A l final de mar^, Paul Éluard
escriu a Gala per dir-li que ha rcbut
carta de Miró on li indica que «il a
peur que nous chahutions son ballet
tuse» (5). L'estrena es fa a Montecarlo
ell4d'abnldel932.
«A Joan Miró li han encarregat un
ballet. I Dalí que se n'ha assabentat
s'ha apressat a cscriure'm aquests mots:
"Llástima que es tracti de ballet, encara! Per aquest sol fet per bo que sigui el
que faci en Miró, deixará d'ésser subversiu a causa de la significació abominable del dit esplai artístic"». Aquesta
confidencia la revelava Sebastiá Gasch
en l'articlc «L'esperit nou» que, publicat a La Puhliciíat al dia segiient de
l'estrena del ballet, irritaría profundament Dalí. Gasch hi qüestiona l'cficácia revolucionaria del surrealisme parisí
(era el moment en que es discutía la

La reacció de Dalí no es va fer
esperar. Es la ja famosa carta que
encap^ala amb un «Inhecil Gasch» i en
la qual arriba a les amenaces: «Et considero l'ultim deis cons, preveninte que si
continúes ocupante de tais asumptes
(em el musicall ja en tens prou per
esbrebarte) seras castigat d'intre uns
dies cuan vigui a Barcelona» (7).
La irritado de Dalí és tanta que
intenta aíllar Gasch. Escriu cartes a
Foix i Cassanyes on lamenta l'actitud
del qui havia estat el seu amic, pero
amb qui es mostra mes radical és precisament amh Miró. «Espero que després
de la dita obgeccio rompreu tota telad o em dit personage, car el tal tipus es
mes c o m p r o m e t e d o r que cualsevol
altre a Cataluña. Es un «con» com una
casa- La noticia del «ballet» no a fet
gaire bon afecta ais amics surrealistes
peto no cree que porti consecuencies
greus. Espero em contesteu lo abans
posible respecta la vostre actitut respecta en Gasc car si jugaría inclus la
nostre amistar i probablemente la de
tots els meus amics» (carta V),
Distanciats fins al final
Aquesta és ia dañera carta que s'ha
conservar entre amhdós artistes i degué
ser la última. Sabem c}ue Miró no va
trencar la seva amistar amb Gasch i, en
canvi, Dalí en carta posterior a Foix ja
critica obertament el pintor de Montroig. «Tristissim el ballet de Miró, es
peños veure la intuició magnífica de
Miró utilitzada per l'espectacle mes avorrit, exquisit i estetic que son mes que
mai els Ballets Russos, sembla com si les
Galeries Lafayette haguessin fet una
caricatura de Miró» (8). Set anys després, Dalí va col-laborar amb els mateixos Ballets Russos en l'obra «Bachanal».
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Sense que s'arribi a produir una
ruptura formal entre Miró i Dalí, a partir d'aquest moment el seu distanciament s'accentua. Com a anécdota es
pot dir que no es troba cap fotografía
deis dos artistes junts, malgrat S'abundant documentació gráfica que existeix
cntorn a les activitats deis surrealistes a
París. El M u s e u m of M o d e r n A r t
(MOMA) de Nova York va organitzar
el novembrc de 1941 una gran exposició deis dos artistes i els quadres de l'un
i l'altre es barrejaven per les sales. Una
comparació oberta al púhlic i la crítica
que no va ajudar gens a la millora de
les relacions.
Les declaracions creuades entre
tots dos artistes van sovintejar sobretot
a partir de la postguerra, segurament
induides també per les seves respectives
actituds polítiques. «-Miró és un pagés
cátala molt dotat, com tots els pagesos
catalans, pero incapa9 d'assassinar la
pintura com havia promés. Hauria
pogut triomfar com a pintor mundá,
perqué vesteix molt bé el smoking,
pero s'ha especialitzat en el folklore i
aixo enfosqueix el seu standing», escrivia Dalí a Comment on devient Dalí
(1973). I Miró 1¡ confessava a Georges
Raillard (1975): «En cap moment vaig
teñir amistat amb ell. í ara cm negó a
veure'l. Sí, ja sé que li fa pena que no
vagi a visitar-lo (...) La seva pintura cm
va interessar fins a cert punt. Després
va arribar la caiguda vertical per manca
de dignitat humana».
Pilar Juncosa recorda detalls mes
personáis: «Joan sempre deia que era
un pintor que en els scus inicis era
molt interessant i en aquella época
l'aprcciava, pero deixa d'interessar-li
q u a n Dalí c o m e n t a amb les seves
extravagáncies. Llavors es va negar a
veure'l i Dalí es va enfadar molt. De
totes maneres, en morir Gala li vam
enviar una carta i Dalí ens va contestar
molt amablement».

ry,¡Jgr'lt'tm'>

"El carnaval d'Arlequf, Joan Miró, 1925.

Notes:
{1) A la Fundació Joan i Pilar Miró de Palma de
Mallorca es conserven 9 cartes de Dalí envíades a Joan Miró entre 1927 y 1932, í una
akra del pare de Dalí a Miró, de 1929. Tret
d'unes breus referfencies fetes en un arricie a
La Vanguardia («Cartas inéditas Dalí-Miró»,
Josep Massot i Josep Playa, 1 7 / 4 / 1 9 9 3 } ,
aquesta és la primera vegada que son transcrites cinc d'aquestes cartes, les mes importants,
ja que la resta son targetes postáis o notes
molt curtes. A la Fundació Gala-Salvadot
Dalí es troben tres cartes de Miró a Dalí (del
pen'ode 1927-1929) que van ser puhlicades,
traduídes al castellá, a El País («Joan Miró
e s c r i b e a S a l v a d o r D a l í » , Félix P a n e s ,
25/12/1993), Una cuarta carta de Miró a Dalí
(31/10/1927) es troba a la col-tecció Gustau
Gili i va sei publicada a «Salvador Dalí escribe a Federico García Lorca», Rafael Santos
Torroella, revista Poesía, 1987, pág. 139.
(2) «La mel és mes dol^a que la san^» ha desapalegut, mentte que "Apaiell i má» es troba al
Museu Dalí de Saint Petersburg (Florida) i
actualment s'exposa (fins al maig) a la Hayward Gallery de Londres.
(3) Vida secreta de Síalvador Dalí, Salvador Dalí,
Dasa, Barcelona, 1981, pig, 217-218.
(4) Vida secreta..., ídem, p&g. 218. Aquesta carta
no s'ha localitzat entre els papets de Dalí que

L'atzar va fcr coincidir la mort de
Miró (25/12/1983) amb la creació de la
Eundació Dalí de Figueres, i el mateix
Dalí va d c m a n a r que es retardes
Tanunci de la seva constitució. En les
declaracions publiques deis seus últims
anys havien suavitzat les referéncies
mútues, pero mai no es restablí aquella
relació trencada cinquanta anys abans.

es troben ais arxius de la Pundació Dalí de
Figueres, com tampoc un telegrama del que
fa esment Dalí a «Vida Secreta", peí qual
Miró anuncia la seva arribada a Figueres amb
Fierre Loeb, el que fa pensar que s'ha perdut
part a la correspondencia, cspccialment la de

Miró.
(5) "Té por que nosaltres desmxssem el seu ballet
rus» (Letires á Gaia, P;ul Eluard, Gallimard,
1984, pág. 173).
(6) El distanciament entre Oasch i Dalí va Iniciar-se quan Dalí, situat 'a a París, s'integra
en el que FOÍÍÍ anomenava la «secta» de Bretón. Aquest article era el punt final d'una
escalada que ja havia tingut altres pronunc i a i n e n t s . El 2 7 / 2 / 1 9 3 0 h a v i a e s c r i t a
Mirador: «Salvador Dalí és el talent, pero
Joan Miró és el geni». Posteriorment, el
26/3/1931 havia acusat els surrealistes de "la
r e s p o n s a b i l i t a t de la i r r e s p o n s a b i l i t a t »
(Vegi's E.scrírs d'an i d'avantguarai
(1925¡ 938}. Sebastia Gasch, Joan M. Mingaet, Llibres del Malí, 1987, i Salvador DaUcorresponsal de ].V. Foix, R. Santos Torroella, Medirerrania, 1986).
(7) L'expansió de Vart cátala al món, Sebastia
Gasch, Barcelona, 1953, pág. 156.
(8) Síiivíídor Dalí, ayrresponsal de J, V, Foix, ídem,
pág. 71 a 73.
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L Carta de Dalí a Miró
^Í::,;:;^5 d'agostde 1928) (-ij;j^»¿::s;:
-rf''-

II. Carta de Dalí a Miró
;{ (13 d'agostde 1928) (1)

s r Estimat amic: Desde (2) la vostra
- Estimat amic - Contentissim de
Visita a Figueras he trebaillat molt i
poguer contar em la voíitra vinguda (1).
molt intensament. N o vos haig de dir
C o m p r e n c perfectament el que
com magradaria que ho veigeisiu-:: : r : : ; ;venir ara trancaría í'estat d'esperit en
Perqué no veniu a Cadaques ? 'éstíc que debeu estar travaiUant.
segur que pasariem una temporada
. Mes tard a m e s , p o d r e u v e u r e
molt be seria un motiu per estreynér la
coses rioves que ara comentare; total'
nostra amistad. ,
ment allunyades de lo que ara fcya
:: Aquí toniu la vostra casa (3) a hon
recentment (2).
vos acuUirem tan be com sabrem. El
Sentó una verdadera furia contra
meu pare que es molt inteligent te molts
tot lo que he fet fins ara. ,„,.-, r
desitjos tambe de coneixervos. Ames
Vos abrassa. Dalí.
:f--***:
aqui hi ha pescadors i gent simpática.
La meva famiUa vos saluda atec' En fi n o sabeu com magradpria^ ,tuosament. , . , „ , , . „ . - ; , ; : : .,
teñir-vos aqui uii temps.
-" ^: H :
Vos agraieixo els vostres conseills
(1) Cal Huposar que Miró li ha enviar ahans una
a París efectivament hi ha una colla de
carta, en ia qual accepra Iti se\"a inviració per
talens que em el contacte em la cordiames endavant. Escrita en un full hianc d e
paper per una sola cara.
litat i la comprensio es tornen comple(2) E^ refereix a obres com «Diáleg a la platja-,
tament putrefactes. El cas de Picasso i
«Nu femenf» o "Dues figures en una plarja»,
de vos son ben exemplas en contra lo
en les quals incorpora sorra i grava menuda.
aproximatiu i la falta d'intragigencia.
Tres setmanes mes tard Joan Maragaíi rehut,
ja exposar l'oli "Dialegs a la platja»- (o <-Els
Vos abrasa ben cordialment. S. Dalí

• ^ - ^ • • ^ •-J-

^y

(1) Enviada des dy k casa del Llané (CJadaqués)
^ ; a Monc-roig. El rexr escá escnt en un ful!
r<. .pautat, per una sola cara. Dalí afegeix la seva
i " ; ádrela al marge del paper perqué les altres
" Z '. vegades l'havia escrir des de Figueres.
(2) C o m en la resta de les canes hem respeccac la
peculiar ortografía daliniana.
(3) Abaas de la paraula «casa", Dalí havia escrir.
, ; , «cuUa», pero ho vajatllac, . , , „ , , : * -

•/ '

; • desiqos insacisfers») al seu Saló de Tardor.
Aquest fet que tingué gran repercu.ssió en la
premsa ha cstat qualificat per Santos Torroe• lia («Salvador Dalí i el saló de tardor») com
el primer gran esc&ndol p ú b l í c d e Dalí.
D'aquest fet i de la posterior manipulació de
l'obra peí galerista Josep Dalmau (la va exposar p e r o a m h un tros de suro e n g a n x a t
damunt del que siiposadament representava
elsexe masculí), Sehasti^ Gasch en va donar
coneixement a Joan Miró en una carra que
,. éstroba també a la Funcbció Min') de Palma.

Figueras - 2 - 3 - 39
Sr. Joan Miró

'

Estimat ajnlc:
Antualroent 1 después d'un t r a v s i l raolt Intcna ea
sembla qya coaenso a dlr. OOB3B pet si PBU conta . Tino una s e r i a
de grana tolas realltzadea 1 sentó l a n e c e s i t a t d ' i n t e r v e n i r a

per deiítm de tot la vostra obra,la d'Arp ,1a da P i c a s s o , l a de Uaar,on,la quo menya de t o t a .
Bn Poesía Benjamín Peret em semblo el mes gran poeta

P a r l e amb una expaalcio.iqueeta s e r t a e l pun da partida o f i c i a l

del nostre temps 1 aento en vers e l l Una gran oaaelo i pro^imitat

de la nava, obra; per a! Malg tindrá obres euficlens.

espiritual,vitalrtien era sembla tamba d'un a l t i purlssiri valor mo-

So obstan vos .-Jemano ol vontre consoil que no haig

r a l . H'lntaresa molt e! pensaaent de Bretón.la seva. poesía gens.

de dtr-í[os e e t l a a r é raoltisslro 1 el que eaperaré avans de pendro

Aragtfffl'es indlfereiit en sembla i n t e l e c t u a l i s s i m j a r t l f l c l a l . Tot

cualeevol reaoluslo conorete,
Avul em trobo llunvlHaim de cuan ans varem conei^er

a l i o ho dic unicataent a fi de que tingueü una idea d'g on aoc.
Habeu lee movae saluíacione mee afectuosas.

hp pititu.Ta,la bona p t n t u i a , Braqua.por oxsmplo,m'lrrlto,. Estimo

¡2721 40
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III. Cirtaik-D;»lín Miró
(2 de niiirv de 1 y z y ) (1)
Sr. J(I;HI Miró

l>iim:ir Minie:
Acrii;iimciir i il^'-puts d'Lin imvail
niok iiiK'iis i-'m M-iiiMa i.|Ui.' i."i)int'n'^(> a
dir cuí-.i-. ptM i,-l iiK'u (cnhi. Tinc una
serie de grans telas realitzades i sentó la
necesitar d'intervenir a París amb una
exposicio, aquesta seria el pun de partida oficial de la meva obra; per el Maig
tindré obres suficiens (2).
No obstan vos demano el vostre
conseil que no haig de dir-vos estimaré
moltissim i el que esperaré avans de
pendre cualsevol resolusio concreta.
Avui em trobo Uunyissim de cuan
ens varem coneixer. La pintura, la
bona pintura, Braque, per exemple,
m'irrita. Estimo per demun de tot la
vostra obra, la d'Arp, la de Picasso, la
de Masson, la que menys de tots.
En Poesía Benajmin Peret em semble el mes gran poeta del nostre temps- i
sentó en vers eli una gran passio i proximitat espiritual, vitaímen em sembla
tambe d'un alt i puríssim valor moral.
M'intaresa molt el pensament de Bretón, la seva poesia gens. Aragón m'es
indiferent em sembla intelectualissim i
artificial Tot aixo ho dio unicament-a
fi de que tingueu una idea d'a on soc.
Rebeu les mevas salutacions mes
afectuoses. s. Dalí.,\ :-•••"- -.;: - - ; - - - . ; . :

(1) Escrita a máquina, per una sola cara. A casa
deis Daií tcnien u n a Rcmington, i segons
Santos Torrüclla era A n n a María Dalí, germana de Salvador, ¡a que passava les cartes a
..,, maquina. Aixo explicaría c}ue hi hagi menys
; errades ortografiques i l'encapgaii amb un «Sr.
Joan Miró».
(2) El 13 de mw^ Miró escriu a Dalí des de París
per dir-li que li sembla equivi^ada la seva idea
:
de fer una expísició a París sense preparar el
' • terreny préviament, si no voÍ correr el perill
que passi desapercebuda. També li diu que e!
dia abans acaba Je coneixer a Ruñuel, que a
principis de gener havia enílestil amb Valí el
guiód'í'Uncbienandalou» (la carta es troba a
l'arxiu de Fundació Uala-SaKador Díúí).
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I V . Carta del pare de Dalí a Miró
<17 de maig de 1929) (1)
Sr. D.Joan Miró
Molt distingit Sr. y amlc: Rebo
avuy carta del meu fill c o m u n i c a n t
haber convingut un contráete amb el
Sr. Goemens (3). Estic enterat per el
meu fill de lo valuosas que han sigut les
gestions de voste per arribar a terme dit
contráete. No pot ni figurarse lo molt
agrahit que H quedo per ditas gestions y
per tot cuant ha fet per el meu fílí que
ha considerar sempre y ha tingut per ell
una amistar verdaderament fraternal.
Li prego que accepti aquest meu
agrahiment y que me tingui com un
deis seus milíors amics (4).
Quedo de V. affms.
Salvador Dalí

(1) Ementa a ma amb lletra m o k pulida en un
paper csciif per les due'' cares, que duu la
cap^alera «Notaría de Salvador Dalí. Monturiol, 24, teléfono, 2».
(2) Dalí va a París pero no per exposar sino per
fer contactes i pn)bablement anticipa el viatge per assiscir al roilatge d'^Un chien andalou" que comenga el 2 d'abril. Miró li presenta e! gaíerisra Camtlle Goemans que arriba a
un acord amb Dalí per exposar la seva obra.
(3) El paper del pare Dalí n o sorprén gens, ja que
tot i que no va estar mat d'acord que el seu
fdl es dediques excliisivament a la pintura, el
seguía a l'onibra i el protegía a la seva maneta, Q u a n la polémica del Saló de la Tardor,
eí pare Dalí va escriure al galcrista Dalmau
per evitar que exposés el quadre censurar
amb Targiiruent que provocaría un escándol
que perjudícaria el seu fill i el galerísta. ^El
meu fd! es mok tossut y aixo el portará a una
mala fi^ escrivia el pare (carta publicada per
Santos Torroeila).
(4) Tres dies mes tard (20 de maig), Miró contesta ai pare de Dalí per dir-li que ell sempre
ba tingut la máxima confianza en ei seu fdl i
que tot i que els ínícis d'un pintor a París inai
son fabulosos el seu fill esta «ben llan^ac» (la
carta es troba a l'arxiu de la Fimdació Dalí).
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V. Carta de Dalí a Miró
(segona quinzena
d'abril de 1932) (1)
Estimat Miro, Suposu aureu llegir
Tartícíe d'en GascH, ahont exposa la
seva apreciacio del surrealisme, Espero
que despres de la dita obgeccio rompreu tota relacio em dit personage, car
el tal tipus es mes comprometedor que
cualsevol altre a Cataluña. Es un con
(2) com una casa.
La noticia del «ballet» no a fet gaire
bon afecta ais amics surrealistes pero no
cree que porri consecuencies greus.
Espero em contesteu lo abans posible respecta la'vostre actitut respecta
en Gasc car si jugaria inclus la nostre
amistad i probablement la de tots els
meus amics.
Treballeu for^a, jo faíx l'exposicío
d'aqui un mes (3), i sembla que anira mol
be, preparo tambe una expteicio d'obgectes (una bintena) i publicai-e aquesta primavera una gran novela (4), ahon parlare de vos, i reproduire algu deis bostres
obgectes que ja sabeu estimu.
Esperan la vostra vos saluda ben
cordialment. Salvador Dali.

(1) T o t i que la carta no esta datada fa referencia
al ballet -<Jeux d V n t a n t s - , estrenar el ¡ 4
d'abril de 1932 a Montecarlo, i l'acídesa amb
qual es refereíx a Gascb ta pensar tjue és una
resposta al duríssim atac que aquest li dirigcix des de La PüÍJÍiciiat ("L'esperít n o u " ,
15/4/1932). Per tant, cal situar-la en els dies
immediats al 15 d'abril. La carta esta escrita
a líiá, per les dues cares.
(2) Utilitíia e! mol "con>>, trances, que significa
idiota. A q u e s t m a t e i x qualifícatiu e! va
emprar en la carta que per les mateixe.>í dates
envía al crític d'art Magí A. Cassanyes i en
la que envía direccament a Gascb o n diu que
el considera "l'iíltimdels corw».
(4) El 26 de maig inaisgura la st'va segona exposició
individual a la Cialeria Pierrc C'olle de París.
(5) No va publicar cap novel-la, pero envía una
coMaboració per a la revista /Vadraeiiíiram
áar\a& i ovde (Surrraliítní.', ctvwi i a^MÍ), de Belgrad. en la qual presenta el texC «Vive le
surrealisme» cum un fragment d'una no\'ebla
surrealista.
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