6 8 * • 1<£VISTA DE Ü i R O N A •!• N I J M . 2 2 2

GONEii - FhURFiR 2 0 0 4

• • DOSSIER

*"

I

I

«Essi'nna i existhtcia,'unai^lndrii real, visible
i inmsibk: la pintura confon loies ks nostres categoríes,
dcsplegant el seu univets oniric d'esséndes camah,
de scmblanccs eficaces, de sij^nificndons mudes»

ALESSANDRA FORNASIERO

cop utilitzades les abandona, i de ¡a Iligó només en conserva la
seguretat adquirida. Seguintla petja de Picasso experimenta en
els primers anys de formado la gamma entera de llenguatges
expressius, a la recerca d'un métode per poder navegar en les

Maurice Merleau-Ponty

regions mes profundes de la psique, per poder donar forma a
pulsions sexuals i tensions mfstiques, juntament amb totes les

^V»».^ls dies en qué feia campana de classe a ¡'Academia
Real de San Fernando, a Madrid, Dalí explorava incansablement
lessalesielsdipósitssubterranisdel Museo del Prado. Gran part
de l'orientació i de la mateixa substancia de la seva pintura es
deu a aqüestes visites. En el soterrani del museu hi liavia les
sales del tresor secret, i allá es trobaven les proves mes estranyes de la pintura, el submón, quelcom com la cripta del panteó
de l'art, amb els seus inillors morts, amb els quadres det Bosco,
selvátic i embruixat, amb la galena deis simulacres. Amb una
voracitat comparable només a la de Picasso, Dalí ho absorbeix
tot, totalló que l'home ha sabutproduirde suculenten quaranta
segles de pintura. Posseeix una curiositat insaciable, les mandíbules del seu esperit están en constant moviment, tots els descobriments, totes les invencions troben un eco en la seva obra,
tots els mestres del passat i totes les recerques deis seus contemporanis, En pocs anys explora tots eis corrents de la pintura
moderna: impressionisme, divisionisme, futurisme, cubisme,
amb una habilitat sorprenent. No en fa cap misteri, es tracta
només de punts de referencia que el guien en la recerca de les
imatges amb les quals donar forma a les propios obsessions: un

Salutació a trets de Gala i Dalí
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obsessions que deriven deis seus orígens profundamení catalans.
En les primeres obres no hi ha
retrat o natura morta que no estigui
immers en un fons de paisatges de la
costa catalana, i sobre aquesís mateixos fons inundats de la llum neta del
Mediterrani aniran acampaní ben aviat
objectes alienats i alienanís, reunits en
contextos improbables. El paisatge és
el tema continu que permet a Dalí de
travessar tota la pintura moderna,
recorrent les experiéncies impressionistes, fauvistes i cubistes, mentre
está ja clara la tria, cada vegada mes
reforgada, de mantenir-se en l'ámbit
delafiguració.
Al 1921,ambdissetanys, Dalí es
trasllada a Madrid per assistir a l'Academia de Bellas Artes de San Fernando. La decisló és fruit d'un compromís
amb el pare, preocupat peí seu futur.
És allá, a la Residencia de Estudiantes,
que s'esdevé la fecunda trobada amb
Federico García Lorca i Luis Buñuel. El
grup es consolida immediatament
entorn de la Iluita contra el provincianisme, en la idea comuna de fer-se
promotors d'una renovació radical de
la cultura espanyola, posant-se en
contacte amb tot el que está passanta
Europa. Picasso, Gris i Miró ja han
obert el camí, indicant ais mes Joves
una alternativa a l'académia. L'estudi
apassionat d'lngres, de Velázquez, de
Rafael i del cubisme fará la resta.

Sa\vaúo!Da\\, Retrat del pare i la germana de ¡'artista (1925).
Dibuix al llapís carbó. CoMecció particular, Barcelona.

Els paisatges de Figueres i Cadaqués, la costa mediterránia inundada de llum meridiana i brillant,

En aqüestes composicions es fa evident un profund conei-

continúen essenten aquesta fase el tema mésfreqüentde la pin-

xement de les formules picassianes,juntament amb la influencia

tura de Dalí, a la qual sovint s'ajunta l'observació de la figura

del neorealisme Ilumines i mediterrani de Derain (Nu a l'aigua,

humana, com en la serie d'espléndids retrats deis anys vint: del

1925), en qué la precisió del detall no invalida l'ampla i distesa

pare, de Buñuel, deis seus conciutadans, de la germana Anna

compacitat de íes superficies corbes i dells volums. Igualment

Maria -els mes nombrosos-, en qué la sensualitat de la figura és

evident, en d'altres composicions de l'época, és l'amor per Ver-

sovint amplificada peí paisatge marídel fons. Son retrats realisíes

meer, en la transparencia de la llum, en el tema recurrent i inti-

i psicológics al mateix temps, que sorprenen per la forga expressi-

mista de la dona que cus prop de la finestira, en les atmosferes

va aconseguida peí dibuix i que revelen un saber compositiu sor-

recollides i enrahdes, aixícom la referencia al domini del dibuix

prenentment madur, que Higa la Iligó geométrica del cubisme

d'lngres, passat peí filtre de Picasso, que jjustament en aquest

amb els «principis eíerns» de la mes alta tradició pictórica (Retrat

meses está també, significativament, emergint de la fase ingre-

de la germana Anna María, 1925).

siana de la seva recerca.
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amb tanta audacia i seguretat en ell mateix»,
escriu un crític de la revista D'ad, d'alla. Aquests
son anys d'una intensa felicltat creativa durant els
quals Dalí va treballant un llenguatge estratificat i
personal, barrejant conscientment els estils mes
diversos de la modemitat amb una técnica realista
de la qual posseeix un domini sorprenent, i de la
qual son testimonis Cisteila de pa i Natura marta
amb///mones,ambdós de l'any 1926.
A partir de 1927, encoratjat per la insistencia
de Miró, Dalí se'n va a París. En les pintures de final
deis anys vint comenga a barrejar les seves visions
del paisatge cátala amb noves associacions inauditos, aplicados a liéis estátiques encara desconegudes. Roques, planures i platges es disposen com
emblemes misteriosos de la creació, com el contorn
i el rerefons de les seves temptacions, deis malsons
de la rao posats al descobert. Amb la técnica ja consumada del seu realisme quasi fotografíe, Dalí anatomitza la realitat del malson, explora el món original, aconsegueix atribuir formes perfectes a complexos i desigs insatisfets, en una mena de des-composició i recomposició del món. L'art és una mentida
superior a la veritat, diu Dalí, i poc importa que ell
mateix no comprengui el significat deis quadres que
va fent. Des d'aquest moment el drama de la seva
pintura és que tot pot revelar-se una altra cosa, ser
una altra cosa, bifurcaría seva creació, suspendre el
SalvadorDalí,Reírafcl'/lnna María {c.1925).

seu tragat. Dalí surt a l'encontre deis fenómens, de

Olí sobre tela. Fundació Gala-Dalí, Figueres.

les al-lucinacions, de la relació que es crea erítre
les grutes i les clarianes. Esdevé l'escenograf de

La germana Anna María I lacosina Montserrat son lesmodels

les coses difíciis, deis moments perillosos, deis contrastos inver-

pretendes de Dalí en aquest període, a mes de, segurament, les

semblants i paradoxals. Ases putrefactos i girafes en flames:

mes accessíbles. El pintor les representa ínsistentment d'esque-

rúnica regla és no acceptar cap imatge que pugui donar lloc a

nes, a vegades només les espatlles núes í el detall deis cabells,

una explicado racional, psicológica o cultural. És sensible, mes

perfílades sobre el fons de les fínestres obertes sobre el paisatge

que res, a alió que desitja que sigui un deliri, fenomen viu encar-

obertdeCadaqués. En el Ilíbre Da//'v/sí per/a sera germana, que

nat i representable: els complexos i les ganyotes de les formes,

l'artísta no li va perdonar mai, Anna Maria parla d'aquestes inter-

sempre amb signes d'aparició obsessiva, de fantasma impossi-

minables sessions a les quals el seu germá la sotmetia, invariable-

ble, fins i tot sota la llum del migdia. Vol arribar a fer un art por

ment mirant per la finestra, i de com aquell paisatge tan llarga-

com el deis bojos, pero sense ser-ne. L'art és sempre alguna

mentcontemplathaviaesdevingutpersemprepartd'ella.

cosa más, és la necessitat de reaccionar contra la monotonía del

El 1925 les Galeries Dalmau de Barcelona organitzen la pri-

món, contra la repetició. «Assassinar la pintura» va ser l'objectiu

mera exposició individual de Daif, en la qual s'exposen, entre

comú de Miró i de Dalí: en nom de la más profunda i pura interio-

d'altres, dues natures mortes cubistes, el magnífic Retrat de¡

rítat, en un cas; en nom del joc paradoxal de la ínteLligénda i de

pare, la Noiajove asseguda d'espatlles i Figura a la tinestra, de

Cexterioritat mes absoluta, en l'altre.

clara derivado ingresiana, totes del 1925. També Venus i un
mariner, on l'evidentcita picassiana es conjuga amb la suggestió

.^._.

Alessandra Fornasiero és professora d'an

de ta metafísica italiana. La mostra va suscitar un cert interés i

coníemporaní de la Univcrsítaí de Calahrici. Cosenza

dues ressenyesimportants: «raramentun pintor jove es presenta

¡traáucüá de Vitalia: M. Lluisa h'axedasj

