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Salvador Dalí
Salvador Dalí
(Nou diccionari 62 de la literatura catalana)

Figueres, 1904-1989. Pintor, escultor, decorador i
escriptor. Fill d'un notari, estudià a l'Escuela Superior de
Bellas Artes de Madrid i s'allotjà a la Residencia de
Estudiantes, on tingué relació amb el grup de poetes i artistes de la Generació del 27 com Lorca,
amb qui sostingué una peculiar amistat, o Buñuel, amb qui realitzà dos films: Un Chien Andalou
(1929) i L'Âge d'Or (1930).
Fou el capdavanter de l'autèntica aventura surrealista a Catalunya difosa mitjançant articles a les
revistes La Publicitat, Hèlix, Mirador, La Revista o L'Amic de les Arts -on publicà textos creatius i
teòrics, el punt culminant dels quals és el Manifest groc (1928), signat amb Lluís Montanyà i Sebastià
Gasch, on ataquen la literatura del moment i proposen una sèrie de premisses futuristes com el
maquinisme o l'esport...-, i en especial gràcies a la conferència pronunciada a l'Ateneu Barcelonès el
1930, en què sintetitza les idees de Breton i exposa el seu mètode paranoicocrític.
A partir d'aquest moment es trasllada a París, on participa de ple en el surrealisme francès, que a
poc a poc anirà abandonant fins que definitivament clou l'etapa el 1950, moment en què pronuncia a
l'Ateneu Barcelonès una altra conferència, resposta a la de 1930, on anuncia la seva nova afecció a
la tradició espiritual dels grans místics de la literatura castellana.
Pel que fa a l'obra creativa en català, recollida el 1995 sota el títol L'alliberament dels dits, es
caracteritza per l'objectivitat, que consisteix a descriure minuciosament els mínims elements, com fa
en la pintura, que són sotmesos a metamorfosis contínues i a una acció absurda, matisada alhora
amb una lírica descarnada i arbitrària, però densa i punyent.
L'etapa catalana, que es correspon a la surrealista, és homogènia amb la francesa, amb llibres com
La femme visible (1930), L'amour et la mémoire (1931), La conquête de l'irrationnel (1935) o La
Métamorphose de Narcisse. Publicà també en francès obres on aprofundeix en troballes
metodològiques: Le Surréalisme au service de la révolution (1930), Le mithe tragique de l'Angelus de
Millet (escrita, 1932-35; publicada, 1963).
També escriví, en castellà, una sèrie d'articles i proses poètiques, alguns d'ells a la Gaceta literaria, i
en anglès, durant les seves estades als Estats Units, una novel·la cosmopolita i ambiciosa
ambientada en la segona guerra mundial, Hidden faces (1944), i l'autobiografia programàtica The
secret life of Salvador Dalí (1942), veritable aiguabarreig entre el document objectiu propi del gènere,
la fabulació literària i el balanç de tot un ideari artístic.
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Tast de textos
Text
WEB: Manifest groc
Escrit per Salvador Dalí, Sebastià Gasch i Lluís Montanyà.
http://www.xtec.es/~malons22/personal/manifestos.htm#surrealisme12
PDF: 'No veo nada, nada en torno del paisaje'
Poema original en castellà de l'autor amb la traducció al català de Vicent Santamaria. A Reduccions,
69-70 (novembre 1998).
http://www.raco.cat/index.php/Reduccions/article/view/47325/58696
PDF: 'Le grand masturbateur'
Poema original en francès de l'autor amb la traducció al català de Maria Jaén. A Reduccions, 64
(desembre 1994).
http://www.raco.cat/index.php/Reduccions/article/view/47292/58663
WEB: Dalí a Google Books
http://www.google.es/search?q=inauthor%3A%22Salvador+Dal%C3%AD%22&btnG=Cerca+llibres&t
bm=bks&tbo=1&hl=ca#hl=ca&sa=G&tbo=1&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Salvador+Dal%C3
%AD%22&ei=qOJdT4fOCOuL4gSDwZnSDw&ved=0CEoQ9Ag&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&
fp=1f8d4c6fc9c91981&biw=1634&bih=809
WEB: Dalí a WorldCat
http://www.worldcat.org/search?q=%22salvador+dal%C3%AD%22&dblist=638&fq=ap%3A%22dali%
CC%81%2C+salvador%22&qt=facet_ap%3A

Obra gràfica
WEB: Dalí archives
Pàgina dels arxius de Dalí a Nova York.
http://daliarchives.com/
WEB: Recull gràfic
Recull d'alguna de les obres de Salvador Dalí amb descripcions.
http://www.galeon.com/tododali/
WEB: Salvador Dalí Art Gallery
Galeria virtual sobre Salvador Dalí amb molts de recursos: pintures, biografia, imatges, botiga,
enllaços...
http://www.dali-gallery.com/
WEB: Obra gràfica
Dibuixos i il·lustracions de l'autor per a llibres clàssics, com ara Faust o el Quixot.
http://www.dalibooks.com/Dali.html

Biobibliografia
Biografia
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WEB: A la Viquipèdia
Biografia i comentaris sobre l'obra de l'autor al web de l'enciclopèdia lliure.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dalí_i_Domènech
WEB: Salvador Dalí a l'Institut Ramon Llull
Nota biobibliogràfica dins l'espai dedicat a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara 2004.
http://fil04.llull.cat/cat/02protagonistes/ExpoDali.shtm
WEB: Salvador Dalí a EPdLP
Nota biogràfica i descripció d'algunes obres a El Poder de la Palabra.
http://www.epdlp.com/pintor.php?id=224

Bibliografia
WEB: Què hi ha a la Biblioteca de Catalunya
http://cataleg.bnc.cat/search*cat/?searchtype=a&searcharg=Dal%C3%AD+Salvador&sortdropdown=
-&searchscope=13&searchscope2=13&SORT=D
WEB: Què hi ha a les biblioteques universitàries catalanes (CCUC)
http://ccuc.cbuc.cat/search~S23*cat?/aDal{u00ED}+Salvador/adali+salvador/1%2C2%2C359%2CB/
exact&FF=adali+salvador+1904+1989&1%2C358%2C/indexsort=WEB: Què hi ha a les biblioteques públiques
http://argus.biblioteques.gencat.cat/iii/encore/search/C|SDal%C3%AD+Salvador|Orightresult|U1?lan
g=cat&suite=pearl
WEB: Articles de l'autor (Traces)
http://traces.uab.cat/search?f=author&p=Dal%C3%AD%20Salvador&sc=1&ln=ca
WEB: Articles sobre l'autor (Traces)
http://traces.uab.cat/search?ln=ca&p=Dali%2C+Salvador&f=keyword&action_search=Cerca&c=Trac
es+%3A+base+de+dades+de+llengua+i+literatura+catalanes&sf=&so=d&rm=&rg=10&sc=1&of=hb

Comentaris sobre l'autor
Crítica
WEB: Pàgina de l'AELC
Biografia, publicacions i altres materials.
http://www.escriptors.cat/autors/dalis/
WEB: Autoretrat
Enric Bou escriu sobre la literatura autobiogràfica de Salvador Dalí.
http://www.revistasculturales.com/articulos/46/turia/44/1/autorretrato-de-un-mito-la-literatura-autobio
grafica-de-salvador-dali.html
PDF: "Dalí, veritats complementàries"
Article de Jordi Marlet al suplement "Cultura" del diari Avui (19/02/2004).
http://www.traces.uab.es/tracesbd/avui/av02438.pdf
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PDF: Salvador Dalí o la fidelitat al geni de Freud
Estudi de Vicent Santamaria sobre la relació intel·lectual, moral i estètica de l'artista amb les
investigacions i les lectures de Sigmund Freud. A Literatures, 5 (2007).
http://www.traces.uab.es/tracesbd/literatures/2007/literatures_a2007n5p89.pdf
PDF: Els Dalís literaris: la màscara i l'home
Article de Moisés de Pablo sobre les proses autobiogràfiques de l'artista i estudis d'altres autors que
en parlen. A Revista de Girona, 202 (setembre-octubre 2000).
http://www.raco.cat/index.php/RevistaGirona/article/view/110208/137743
PDF: "Dalí, estrella de masas" (1)
L'escriptora Mercè Ibarz comenta l'exposició "Dalí, cultura de masas" a La Vanguardia (8/02/2004).
http://hemeroteca.lavanguardia.es/preview/2004/02/08/pagina-8/33644687/pdf.html
PDF: "Dalí, estrella de masas" (2)
L'escriptora Mercè Ibarz comenta l'exposició "Dalí, cultura de masas" a La Vanguardia (8/02/2004).
http://hemeroteca.lavanguardia.es/preview/2004/02/08/pagina-9/33644694/pdf.html
PDF: Salvador Dalí vist per J. V. Foix des de les pàgines de La Publicitat
Pere Gómez Inglada comenta la visió de Foix sobre l'art i la figura de l'artista que traspua a les
seves crítiques a La Publicitat. A Revista de Girona, 244 (setembre-octubre 2007).
http://www.raco.cat/index.php/RevistaGirona/article/view/74116/89019
WEB: Artcyclopedia
Ressenya biogràfica, enllaços a museus, galeries, arxius d'imatges, webs i articles sobre Salvador
Dalí.
http://www.artcyclopedia.com/artists/dali_salvador.html
WEB: Surrealist Writers
Ressenya i enllaços dins d'aquesta pàgina dedicada al surrealisme.
http://alangullette.com/lit/surreal/#dali
PDF: Nova biografia de Dalí
Ressenya a l'Avui (17/02/2005) d'un llibre sobre la vida i l'obra del pintor, de Maria Lluïsa Borràs.
http://www.traces.uab.es/tracesbd/avui/av03716b.pdf

Diversos
WEB: Dalí Espace Montmartre
Pàgina de l'exposició permanent de l'espai dedicat al pintor a Montmartre (París). En francès.
http://www.daliparis.com/
WEB: Dalí 2004. Portal de benvinguda
Benvinguda audiovisual a l'any Dalí.
http://www.dali2004.org/lang.html
WEB: Fundació Gala-Salvador Dalí
Web oficial d'aquesta fundació que agrupa els tres museus empordanesos de Salvador Dalí.
http://www.dali-estate.org/
WEB: Salvador Dalí Museum
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Web oficial del Salvador Dalí Museum de St. Petersbug (Florida).
http://www.salvadordalimuseum.org/
WEB: Fotos de Dalí
Biografia gràfica de Dalí. Amb més de tres mil imatges.
http://www.daliphoto.com/
WEB: Cinèfil
Informació sobre l'estreta relació de Salvador Dalí i el cinema (l'actor, el director, el guionista...). A
IMDb.
http://www.imdb.com/name/nm0198557/
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