alí, jove i frese
eneara
M;i[gral i,|Lie niulis ticirjictDrs
LIL' l);ilí van pronnslicar que
Llesp^C'^ tic l;i scv;i mnri
clisniiiiuiria la .scva colil/.auiíi Í
r i n l c r e s per la scva obra. pcixiLic
al darrcr;i ¡a mi h¡ haiii'ia at|uell
gran •'slunvinan" per ILT-IIL' hi
promncití. el temps sembla
desmciilir-lid. Dcsjués cic pa.ss;ir
per Londres, Nciva Yi>rk i
MaLiriil, ha acribal a HiirL-eloiia
rexpnsÍL-ii) " D a l í : cls auys
jdvcs". i el públic ha lornal a
d<inai-hi el sen visi-i-plaii.
Cultura PatiimonI Cultural
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At|ncsl;i nova ex|i(i,sieió
niosira noinés el primer Dalí, el
t|Lie corres|it 111 a! perún-le l'J161^3(1. previ a la seva
ineorporaein al món snrrealisla, i
ho la amb mi bon nombre
d'obres, cspceialineni dibnixos,
que eren descnnegLiLles ja que
rorniavcn part deis Innsdel
pintor L|iie va deisnr en hea'neia
a TEslal. [ permei eoiileinplar
també algunos dbres de la
eol.leceió Morse, L|iie es irobeii
al musen Dalí de Sainl
Pelersburg. a Testal de F-lorida.
(.]ue noinés s"havien vist en
caii^ileg. T<it plegai la (.|iie es
iraeli i r n n a escel.leni niosti'ade
la pintura Llaliniaria d'acjuest
pen'otle, sul'icient per acabar-nos
de convencer que Dalí ¡a era mi
gran pintor abans d'anar a París i
de eoneixer Gala, i per
demostrar-nos L|ue en aquest
pen'ode, en que passa |icr
rimpressionisme. el punlillisnie.
el cubisme i en que V;Í espigolaiil
una micíi de (oís els eslils
piclories, ¡a es consolida no tan
sois com nn gran dibuixant siiu'i
com un gran pint<ir a la recerca
del seu jiropi estil.
Uny pan de! secret que
explica l'exil popular de Dalí
s'explica amb aquesta exposició.

Per ais qui [ireí'ereixen el Dalí
snirealista hi ha obres eom "\i\
gran inasturbaLlor".
"L'acomoLlaeiti LICIS Llesigs". " L a
font'". "GLiilIem Tell i Ciradiva''
L[ue saiisfan proii la seva
ciiiiosital. Per ais ainants del
realisme picioric hi ha peces
nieniorables, c<ini " N o i a
d"esi.|ueiia"'. " N o i a LIC lagueres".
"Panera de pa". "Relral ilel nieu
pare". Pero també s"bi e\iiosa
per primera vegaila. de fiírnuí
tlLiasi completa i ben
dncunientatia. la seva curia
¿'poca cubista, amb rabséneia
tan sois Ll'un oli de 1926.
"Coniposieiíi amb (res figures
(Academia iieíicubislaí". que
coiistiiueix ima de les peces
cabdals Ll'aLiiiest períoLle i que.
tot i formar |iaii LPuiia col.leceii)
privada ile Barcelona no s"ha
p(igLit exposar niai ni l;in sois
se'n coneix una fotograba en
color. Lie manera <.|ue cal
reproduir sempi'e r ú n i c a iinalge
t|ue se'n ci>nserva en bliuie i
negre. Ben al eonliitri, en
aijuesta oeasiii la generosital tle
la Camília VUirse, amics deis
Dalí lies deis anv"^ cinL|uanla. ha
pei'més vein-e a Catahniyn <ibres
coin " A u t o r e l r a f (1921), " L a
sardana tle les bruixes" (192 I).
"Higura sobre les roques"
(19261, " B a n v i s u r t l ^ Z S ) ,
"Aparcll i mi:r(l927)o"lHI,s
priméis dies de primavera"
(1929).
Polser r única crítica que es
[lot fer a l'exposieió de
Barcelona es Leseas pressupost
unib que s'ha comptat per a la
seva organil/ació. La publicitat
al carrer ha estal mínima, el
niunlatge és el ¡usl per sortir del
pas i peí eataleg s'han liniital a
I r a d u i r a l cátala la versió
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L";i\[(.'ll;ina. moíliricmil hi portiiilu
i el prolcg -;t¡\o no podiii l'uICiirL|iiL' en [l(ic tic ser i.\c l;i minislni
C;iriiien A l l x i i c h es del eonsellei'
Joan G i i i l n i l . I.IIKI lliisliiua.
pL;ri|ue el eiiuileg porki anieles
com •"L'época tie M a d r i d " n "\'.n
el M a d r i d vanguanlisla" L|iie en

rediei<i ealalanaes piulien haver
acumpaiiyal Ll'altres <.|Lie
reeortiessiii i|iie les sevcs
pi'imeres exposiciniis es van fer
¡i la galeriü Dahiiaii de
Barcelona. i|Lie eviHiuessiíi la
seva ramosa euiit'ei'eneia a
TAieneu, la seva col.lLiboraeii» a
la revisiLi l^'Aniii' de ¡es Aris de
Siigcs i> la seva aniislal amb
imel.lecuials i arlislesconi F o i \ ,
Gaseh. Mirtí. Miravillles.
Hi ha (.]Lii pensa (.]Lie a
l^alf niai nn se I i han
perdoiial cenes acliliKis i
4Ue ni desprcs de morí
-pnlser hi ha aeabal
d ' i n l l i i i r e l sen
It^staniem- se I i ha
pernies la i'eeonciliació.
l i l ccrt és que a Matlrid
a la inaugui'ació de
!"exposici(i. hi havia la
Heina Sofia, el vicepresideiil del yuveni
Narcís Scira. la
ininislra de C\dtLira.
Talcalde de la ciiuai i
'•laralles peí" poder
i^inrar. A la de Baicekma

Rcvistii df Cirona / luiíii I

Dalí ,1 t^iukuiuk'.s.
l'any 192'-).
I Jiifs iihv^:
LIIU'I a)

i vil' i^):s.

no hi eren ni el [iresiilenl del
C'nn'ern. .lordi Pujol, que havia
¡iiuineial la seva presencia, ni
ralealde Pasqual Maraiíall. Hn
ues niesos. a Madrid hi van anai'
2I0.()()() persones, nie's l'ins i lol
L|ue a r c \ ] i t i s i e i ó sohiv el
snirealisnie LJIIC es poilia veure
peí' les niatcixes ilales (aiiibé ;d
C'enire L I ' A I I Kcina Sol'ia i que
es podia vcLire anib la inatei\a
eníratla. A Barcelona, les
prinieres Lhales ¡ni.iit¡iien LHIC hi
assisteixen nienys persones, ini i
que ahnenys eK caps LIC sel mana
les enes son reniarealiles.
Rl final de rexposicJó de
Barcelona coincitlira anib un
allre aele ilalinlá: la coLlocació a
remrada de Cadaqués de
resuatnadc la llihcrlal ideada
]ier Dalí i niaierialil/aLki per
.li>hn Peler Moore. rex-seerelari
del pintor Llurant cls anys
sei.xanla. L'estaUnt, c|iie es
LÜslinLieix LIC la de Nova York
pei't|ne té els dos braceos aligáis,
ncix d'una "bauLade" del Dalí
que la va plasmar en un dibiiix i
que el seu alent seei'elai'i va
guardar amb Iota cura dui'am
aqiiesls anys. El eapila Moore
r h a volgul regalara
Cadaqués i ha irobat
l'entLisiasnie tiel sen
alcalde. Miquel Pigueras.
Coni lol el que envolla
Dalí, i niés si provc de
Moore. s'ha aixeeal
també una Torta polémica
que poe a poc sembla
haver disminnil. L"activa
Llipulada Pilar Rahola va
¡nlei'pel.lar la ininislra de
Cultura a les Coits. i Cai'nie
Alborch es va remelre al que
digués la Pundació Oala*d Salvador Dalí de Figueres. La
' Fundació se'n va sorlir coni va

poder ilicnt que Pesiáiua parlia
d'una iilea de Dalí, pero que no
se li poilia atribuir directament.
Una allra cosa serán els drcis
d'iiiialge. El eapiíii diu que li
pcrlanyen i Ja els lia registral
ciím a pateni. menlre allres Tonis
asseguren que quan es tracta
d'una escultura al carrer. lolhom
la pol LUilil/ar perqué és pública.
Un grup d'inicl.lecluals de
Cadaqués, eneapvalat per Oriol
Bohigas. s'lii haoposal, i altres
s'hi niostren a favor, i uns i
altres lu) han fel a través d'un
mauifest. H i ha qui discrepa
també de l'empla<,'amenl i
preferirla L|ue en I loe ile ser en
una placeta a l'entrada del
poblé, davant d ' u n bloc de pisos
scnsc niassa gracia, estigués al
mig del mar donant la
bcnvingLida a Cadaqués. De ben
segur que la poléniica
coniinuarÍL l'ins aquesl esliu. El
eapila Moore. que sempre pretén
fer el doble \oc a la Pundació.
Iiaura aconsegiiit posar la seva
estatua abans que s'obri la casa
de Porllligat, L[ue sembla que no
cstari;i a puní l'ins al 1 9 % . I els
dalinians repetirán alio de "el
tiue és imponanl es que parlin
d'un encara que sigui bé".
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