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GALA, MOLT MÉS QUE LA MUSA, L’ARTISTA 

 

Tothom a qui li interessi mínimament la cultura sap qui és Gala Dalí, la dona i musa del 

geni empordanès internacionalment conegut.  

Però, fent recerca a la vida de Gala, m’agradaria fer èmfasi, aprofitant que enguany es 

commemora el 125è aniversari de Gala, en el que va suposar realment. No només la 

dona, i la font d’inspiració de Dalí, sinó també la tresorera, secretària, administradora, 

escriptora, cercadora de clients i de les millors galeries, dimensions i angles que 

completarien una figura polièdrica, rica i complexa... 

De fet Ricard Mas al llibre La vida pública de Salvador Dalí un recull de les entrevistes 
públiques que va fer Dalí durant la seva vida, va escriure: “Entre el geni i el talent, Dalí 
escollí la primera opció. ¿Quin paper hi va tenir Gala? Fonamental. Sense ella es podria 
aventurar que Dalí no hauria arribat gaire lluny en la vida, possiblement hauria caigut 
molt aviat en aquella follia que vorejà constantment. Gala va ser el seu intermediari amb 
el món, i permeté que es concentrés exclusivament en la seva tasca”1 

Així, doncs, vaig caure en la temptació d’explorar la  figura de Gala en totes les seves 

ramificacions; explorar més sobre els artistes que l’han acompanyada en la seva vida i 

han fet que fos la dona brillant que va col·laborar de manera molt activa en l’èxit de 

molts artistes de renom del segle passat.  

Un recorregut per la vida d’una dona que exprimí la vida fins a l’últim moment i fins a 

l’últim racó del globus terraqüi. Però si la seva vida en sí és fascinant, les persones amb 

qui s’ha creuat i amb qui ha tingut relació també ajuden a entendre perquè va 

aconseguir tot el que va aconseguir i fins on arribava el seu esperit crític.  
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QUI ERA GALA? 

Per respondre a aquesta pregunta el millor 

és recórrer al seu Diari Inèdit,2 el diari que 

va escriure el 1940 i en el que s’explica en 

primera persona; on elimina parts de la seva 

vida en el moment en què ja gaudeix d’una 

certa maduresa, amb quaranta-sis anys, 

quan es permet fixar els fets de la seva vida 

que la van marcar i rebutjar-ne d’altres de 

superflus. 

Gala va néixer el 7 de setembre de 1894 a 

Kazan, capital dels Tartars a la vora del 

Volga. Gala era el nom que li volia posar la 

seva mare, però en el actes oficials va 

guanyar la decisió del pare de posar-li Elena 

Diakonova.  

Gala tenia dos germans, en Vadka i en Kolka, 

i una germana petita, la Lídia. El seu pare va 

morir quan ella només tenia 11 anys, a 

partir de llavors Gala no en torna a parlar mai més i sempre va considerar que el seu 

pare va ser el segon marit de la seva mare, un advocat moscovita anomenat Dimitri Illitch 

Gomberg.  

Dimitri era un burgès que es posicionà al costat de les idees noves de llibertat, justícia i 

progrés, unes idees que passarà als seus fills i que quedaran molt marcades en la figura 

de Gala.  

Gala sempre va ser una alumna exemplar, intel·ligent, que treia bones notes a l’escola. 

De fet, des de ben petita tenia interès per saber i aprendre. Gala recorda que amb els 

seus germans organitzaven conferències pels seus pares i els amics dels seus pares, als 

quals feien pagar una entrada, per explicar temes que havien “descobert” com el dia 

que van aprendre què era la força magnètica3.  

Quan la seva mare es va casar amb el Dimitri, la família va anar a viure a Moscou, però 

aquest fet no li va afectar gaire, de fet no va conrear mai la nostàlgia i tot el temps que 

va esta fora de Rússia, gairebé tota la seva vida, mai no va parlar de la seva nació nadiua, 

ni de la seva infància. Va ser una dona molt avara a l’hora de fer confidències del seu 

passat: volia tallar amb tot i començar de nou. 

Des de ben jove, patia de salut delicada fet que li va comportar l’ingrés a Davos, al 

sanatori de Clavadel. Al sanatori no la visitarà mai cap dels seus familiars. En canvi, altres 

malalts rebien visites contínuament o s’hi estaven amb familiars propers com era el cas  
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de Paul Éluard, llavors Eugène Grindel, que amb el temps es convertiria en el seu primer 

marit.  

Arran de la seva malaltia, va anar quallant en ella un sentiment de terror a la vellesa, a 

la fatalitat, que la marcaria de per vida. Gala afirma: “el terrors sempre són confirmats 

pels fets. La desgràcia que tenim sempre acaba per arribar, perquè tot acaba amb la 

vellesa degradada, de la que l’únic que ve a rescatar-nos és que tots tenim la nostra 

pròpia mort” 4 

A Davos aprofita la lectura per escapar dels murs del sanatori i treure’s de sobre els 

fantasmes de la seva por a morir, i, és gràcies a aquesta, que la seva estada es fa més 

lleugera i lliure. També és gràcies a això que va conèixer a Éluard, tots dos pateixen la 

mateixa ànsia de llegir, ella Dostoievski, ell Victor Hugo.  

Només de conèixer Éluard i llegir alguns dels seus poemes, Gala li va dir: “Seràs un gran 

poeta”5; ella serà la musa i la crítica.  

Quan el mes d’abril se separen perquè son donats d’alta, Gala torna a Rússia i Éluard a 

París, però aquesta situació no durarà gaire temps, perquè ella aviat decideix emprendre 

el viatge cap a París.  

Mentrestant, la família Grindel no està gaire contenta amb la notícia. Els pares, 

especialment la mare, des de bon començament de la relació al sanatori, no veuen amb 

bons ulls aquella noia estrangera. 

El primer amor, d’una banda, comporta a Gala un desafiament a la família Grindel que 

haurien preferit una noia més convencional pel seu fill.  D’altra,  creuar aquella Europa 

immersa en la Primera Guerra Mundial era com una lluita contra la seva propia feblesa 

promoguda per la por a les seves malalties. 

Malgrat tenir-ho tot en contra, la voluntat, la obstinació i el coratge van ser 

extraordinaris, tenia clar què volia i creia fermament que ho podia aconseguir. 

Arribada a París es va instal·lar a casa dels Grindel, on va aprofundir l’aprenentatge del 

francès que parlava a Moscou amb la minyona suïssa. La sogra, la Sra. Grindel finalment 

claudicà i començà a tolerar la jove. De fet, Gala va decidir de no enfrontar-s’hi, en 

qualsevol cas, totes dues estaven enamorades d’aquell poeta fill únic. 

Assistia a classes de dibuix i es defensava en alemany perquè l’havia estudiat a l’escola. 

Rares vegades tornà a utilitzar el rus, volia trencar amb el passat, fer-se de nou. 

Escriptora de primer ordre i amb un caràcter apassionat que la guiarà al llarg de tota la 

seva vida va escriure al Diari Inèdit: 

 “El més essencial per a mi és l’amor. És l’eix de la meva vitalitat i el meu cervell, el 

ressort que em llança cap endavant amb elasticitat i agilitat, amb més claredat i precisió 

en tots els moviments dels meus sentits, dels meus impulsos, dels meus coneixements.  
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¿Deu ser per això que no sóc d’aquest temps, en el que ja no hi ha temps per l’amor? 

Camarada, tenim molt per fer i no hi ha temps per l’amor” 

“Què és l’amor? En primer lloc és la pèrdua del pes, després l’ascensió lleugera, segura, 

d’un vol directe; és el turment que ho envaeix i cobreix tot com una cúpula gegantina; 

és detestar les separacions; és un estret sobre tancat, és una angoixa infinita juntament 

amb una generositat il·limitada; és la velocitat incalculable d’un bòlid i la immobilitat 

d’un mort; la fixesa, la desesperació, el dubte, la decadència, l’alegria extrema, sense 

límits, l’alegria que et fereix i et clava en el teu lloc, alegria immensa. Fe sense verificació, 

admiració vivificadora. És força inesgotable, força incansable, força en bloc; és la 

tendresa d’una pell suau, és la voluntat del diamant, el desig del ferro noble, greu, rude, 

ferro net de sang calenta, de sang clara i ràpida, pura com un torrent carregat de pedres 

netes i alimentat d’aigua dels cims nevats.  

És el dolor de l’incomparable, és el dolor de la divisió, la desesperació del pas del temps, 

la consciència amarga de la impossibilitat de fixar la instantaneÏtat suprema.  

És la plenitud del repòs, la negació del deure. És el desig insadollable d’aclaparar amb 

dons màgics, és un llit pla, elàstic, a l’ombra del gran arbre que s’inclina sobre teu; és la 

petita lluna lluminosa que tot ho promet. I, en fi, és el cel, que obre els seus grans braços 

per cobrir-te amb el seu blau profund, que et banya amb el seu blau consolador, el seu 

blau que t’embolcalla, que permet que fins i tot un ferit de mort respiri.”6 

 

Gala prescindeix de detallar en el seu 

diari com va ser la seva vida a París, amb 

el cercle surrealista i amb Paul Éluard, 

així diferencia en dues parts clares el 

discurs: un, arran de la seva infantesa i 

la seva vida familiar a Rússia i l’altra en 

el moment en què coneix Salvador Dalí 

i ho deixa tot per seguir a un jove pintor 

català, al qual ningú encara coneix. 

Aquest fet ajuda a entendre la capacitat 

visionària de Gala, que preferí tallar 

amb una vida més o menys estable, que 

Éluard li donava a la capital de l’art en 

majúscules, per confiar tota la seva sort 

a les impressions d’una vida lliure i nova 

amb Salvador Dalí.  
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Gala escriu un poema que li servirà com a autorretrat, i que demostrarà un cop més la 

seva personalitat: 

“Dura com un minúscul còdol marí, 

sensata com una dona que estima i és estimada, 

apassionada com una amant abandonada, 

tendra com la mare d’un fill en perill, 

dolça com un nen malalt,  

silenciosa com el cor d’un bosc infinit,  

enamorada com un jove animal cec, 

 freda com una fruita a l’ombra, 

forta com els braços oberts d’un roure mil·lenari, 

protectora com una gruta humida, 

innocent com l’ou que s’acaba d’obrir, 

pura com un home que rep l’extremunció, 

hàbil com la trompa d’una abella vampiressa de les flors,  

àgil com la cursa d’una arrel per un terra rocallós, bona com l’aigua fresca d’una font un 

dia que fa molta calor.”7 
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LES AMISTATS DE GALA 

En aquest apartat parlaré de diverses personalitats que van tenir relació amb Gala al 

llarg de la seva vida, en forma de cronologia. Els situaré a l’espai-temps, en què la van 

conèixer i en remarcaré la relació que van tenir amb l’artista, ja que ells també van 

col·laborar en què la vida de Gala prengués sentit. Aquest llistat em sembla necessari 

per conèixer l’univers de relacions de Gala. 

Gala va beure de les personalitats i intel·lectes de les persones amb les que es va anar 

creuant al llarg de la seva vida. Són de vital importància els seus dos marits, però també 

molts altres artistes. 

  

 

MARINA TSVIETÀIEVA  

(Moscou, 1892 – Yelábuga, Tartaristán, 1941) fou 

una poeta precoç, inclassificable, un esperit lliure 

que es va negar a encasellar el seu art a cap 

definició. Va viure a Rússia fins el 1922, any en què 

es va exiliar, primer a Bohèmia i després a França. 

El 1939 va tornar a la Unió Soviètica, on dos anys 

més tard va posar fi a la seva vida.  

La unió amb Gala comença a l’institut femení M.G. Brukhonenko, on Gala compartia aula 

amb la seva germana Anastasia Tsvietàieva. Gala tenia un gran interès per les lletres des 

de ben joveneta i sentia una gran admiració per Marina i per la seva poesia. 

De fet, Anastasia rememorant les llargues tardes compartides entre  totes tres comenta:  

“ Quan al divan de la Marina parlàvem del nostre futur - desconegut -, dels viatges, de 

la gent, del xiulet dels trens, la Gala escoltava la Marina com si begués aigua viva.”8 

 

Marina dedica un dels seus poemes del seu primer recull de poemes publicat el 1910 a 

Gala Dyakonova.  

El 1974, Gala rep el llibre Memòries d’Anastasia Tsvietàieva, la germana de Marina, amb 

una dedicatòria autògrafa de l’autora:  

“A la meva estimada Galuixca, com et deia la Marina, a l’amiga de l’adolescència, el llibre 

de la nostre jove i vella Moscou. Amb tendre afecte, Assia Tsvietàieva (l’any del meu 80è 

aniversari). 6-12-74.”9 
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PAUL ÉUGENE GRINDEL  

(Saint Denis, França 1895 – París, França 1952) 

Va ser historiador, teòric, crític d’art i poeta, més conegut 

com a Paul Éluard. La seva vida sempre anirà lligada a la de 

Gala, ja que va ser el seu primer marit i pare de la seva única 

filla: Cécile.  

La relació de Gala i Paul Éluard comença al sanatori de 

Clavadel (Davos, Suissa) on tots dos són enviats per 

problemes de salut. La passió que tots dos comparteixen per 

la literatura i la poesia els uneix ràpidament; Gala l’encoratja 

a escriure i l’ajuda a copiar i passar en net els seus escrits de 

joventut.  

Des del desembre de 1914 i fins l’any 1919, Éluard és cridat a files a la Primera Guerra 

Mundial. Per raons de salut és derivat a diversos hospitals auxiliars, és llavors quan 

publica Dialogue des Inutiles a les OEuvres nouvelles 10 a París. Gala n’escriu el prefaci 

amb el pseudònim de Reine de PaleùgInn, que és el primer text publicat per ella del qual 

es té constància i la prova de l’estreta relació amb el poeta.  

El 1916 Gala travessa l’Europa en guerra per 

reunir-se amb Éluard i s’instal·la a casa dels 

pares del poeta mentre ell encara està 

mobilitzat. Allà hi aprèn francès gràcies a 

l’ajuda de la mare del poeta i es familiaritza 

amb poetes i escriptors francesos que 

descobreix a la biblioteca personal dels Grindel, 

com Guillaume Apollinaire o Charles Louis 

Philippe. El 1917 quan Éluard obté un permís 

que li permet retornar a París es casa amb Gala 

el 21 de febrer i un any més tard neix l’única filla 

del matrimoni, Cécile.  

Començarà així una vida en comú, acompanyats 

de personatges claus del moviment surrealista, 

com André Breton, Philippe Soupault o Louis Aragon.  

Però l’intel·lectual matrimoni viurà un punt d’inflexió el 1921 quan coneixen Max Ernst, 

un jove pintor alemany molt apreciat pels dadaistes.  

Immediatament de conèixer-lo s’estableix una amistat entre tots tres. La compenetració 

entre Éluard i Ernst dona fruit a la primera col·laboració entre tots dos artistes. El poeta 

escull onze collages del pintor per il·lustrar el seu recull de poemes, Repétitions11, 

publicat el març de 1922.  El mateix mes, el matrimoni viatja a Colònia amb còpies de  
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Repétitions acabades d’imprimir per retrobar-se amb Ernst. Serà durant una nova 

col·laboració del poeta i el pintor que la relació entre Ernst i Gala es fa cada vegada més 

evident. Tant és així que Ernst posa fi al seu matrimoni amb Louise Straus i s’inicia una 

relació triangular entre Max Ernst, Gala i Éluard, fins al punt que Ernst deixa Alemanya i 

s’instal·la a París a casa del matrimoni.  

L’any 1923, Gala, Éluard i Louis Aragon visiten Roma i coneixen el pintor italià Giorgio de 

Chirico. Durant aquests anys, Éluard i Gala apleguen una col·lecció important d’obres 

d’art que reflecteix el seu interès comú tant per la pintura de Picasso, de De Chirico o 

Ernst com pels objectes d’art primitiu.  

Per a Éluard, la relació triangular cada vegada es fa més insuportable, de fet ell s’hi sent 

exclòs. Així, el 24 de març, marxa de París sense donar explicacions ni a família ni amics, 

només al seu pare. Els atacs d’angoixa a causa de les tensions generades amb el grup 

dadaista; les recriminacions de Breton pel fet de continuar treballant al negoci familiar i 

la situació personal respecte a la relació de tres bandes acaben per propiciar aquesta 

fugida.  

Però el mes de maig Éluard es posa en contacte amb Gala, i li explica el motiu de la seva 

fugida. Ella i Ernst posen rumb a Saigon per retrobar-se amb el poeta. El 27 de setembre, 

Gala i Éluard arriben a Marsella, sols, posant fi al triangle amorós. Ernst continua el seu 

viatge per Indoxina. Tot i la separació de Gala i Ernst, el pintor i el poeta col·laboren en 

diversos projectes. Un d’ells, es publica el març de 1925, Au Défaut du silence 12, amb 18 

poemes i 20 il·lustracions que suposen l’epíleg gràfic de la relació triangular. 

A l’octubre, la revista La Révolution Surréaliste publica el poema de Paul Éluard Ne plus 

partager, que un any més tard dedica a Gala. Éluard expressa la seva clara voluntat de 

no compartir, com havia fet fins ara, la seva relació sentimental.  

El 1926, es publica Capitale de la douleur.13.D’aquest poemari es desprèn una certa 

tensió del poeta vers la seva esposa, el dolor per la pèrdua i l’abandonament.  

A la primavera de 1927, Gala retorna a Rússia. Durant el mes de març de 1928, Gala, que 

es troba a Berlín arranjant la compra d’obres del pintor Paul Klee es dirigeix al sanatori 

d’Arosa, Suissa, on Paul Éluard es troba hospitalitzat.  

Al març de l’any seguent Éluard publica L’amour la poesie14 dedicat a Gala.  

Al mes de juny, fa estada a Cannes mentre Éluard viatja a Bèlgica i Holanda acompanyat 

per La Pomme (Alice Apfel). L’abundant correspondència epistolar i els affaires de Gala 

i Éluard evidencien les fractures del matrimoni.  

Gala tornar a ingressar al sanatori d’Arosa mentre Éluard tanca el lloguer d’un 

apartament a París on preveu instal·lar-se amb Gala i Cécile. A mitjan estiu, Gala es 

retroba amb Éluard i Cécile i junts passen uns dies a Leysin, Suissa amb René Crevel.  
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A l’agost són convidats per Salvador Dalí a Cadaqués. 

Allà es troben amb el galerista Camille Goemans i el 

pintor René Magritte, les seves respectives parelles i el 

cineasta Luis Buñuel. A finals d’estiu quan tot el grup 

surrealista torna a París, Gala i Cécile es  queden a 

Cadaqués. A finals de setembre tornen a      París mare 

i filla i Gala s’emporta l’oli El joc lúgubre, tal i com 

Éluard li havia demanat. 

A partir de llavors Gala i Dalí no se separaren 

pràcticament mai més. Gala abandona Éluard i la seva 

filla Cécile, amb ambdós seguiren tenint relació a partir 

de les cartes que s’enviaven, una relació freda però 

constant, de fet Gala va desheretar Cécile i li va negar 

que la veiés dies abans de morir.  

Éluard tenia l’esperança que Gala tornaria al seu costat. 

Així ho expressa a les cartes que li va enviar i que es troben recopilades al llibre Cartes a 

Gala.  

Al maig, confús i cansat Éluard demana aclarir a Gala la seva relació sentimental, 

suplicant que expressi sincerament les seves determinacions, ja que no pot continuar 

mantenint l’apartament de París. 

Però a mesura que la distància és una evidencia, Éluard deixa escrit a les cartes el seu 

interès per ajudar a Dalí, per recolzar la comercialització de les seves obres.   

A mitjans d’agost de 1930, Gala i Dalí reben a Portlligat la visita del poeta René Char, 

Paul Éluard i la nova parella d’aquest Nusch. 

El 24 de novembre es publica L’Immaculée Conception15 d’Éluard i Breton, que inclou 

una vinyeta de Dalí a la coberta. Comencen a col·laborar conjuntament tots tres artistes. 

El 15 de desembre es publica el primer llibre de Dalí, La Femme visible16 a París, on 

l’artista exposa el seu mètode paranoicocrític. Obre la publicació un retrat de Gala fet 

per Man Ray el 1924 i el pròleg va a càrrec d’André Breton i Paul Éluard. 

Al gener de 1931, Paul Éluard i Gala fan estada a Saint- Tropez juntament amb René 

Crevel, Georges Auric i Valentine Hugo. 

El 21 de juliol Gala i Dalí, acompanyats de René Crevel es traslladen al balneari de Vernet- 

les- Bains, situat als Pirineus orientals. És el lloc escollit per a la convalescència de Gala, 

després d’haver-li extirpat un fibroma. Allà Paul Éluard els fa una visita. 
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El juny de 1932, Éluard publica La Vie immédiate17. El llibre és un recull de poemes i 

textos en prosa poètica amb multitud de referències a Gala. L’exemplar de Gala porta la 

dedicatòria d’Éluard: “Exemplar de la meva Gala, de la lliure, que estimo des del 1912, 

tant com aleshores, Paul Éluard, 16.7.32” 

 

A principis de juliol, i abans del divorci imminent de Gala i Éluard, Gala i Dalí es traslladen 

a la capital francesa.  

El 1933 Éluard recomana a Gala casar-se amb Dalí per tal d’arranjar la seva situació 

personal. 

En una carta de d’Éluard a Gala de finals de 1935, el poeta li pregunta si ha rebut 

l’exemplar de Nuits partagées18, recull de poemes amb dibuixos de Dalí. Éluard confessa 

que el text és un dels més profunds que ha escrit sobre la vida conjunta amb ella. 

Durant els mesos de gener i febrer de 1938 té lloc a la Galerie Beaux- Arts de París 

l’Exposition Internationale du Surreálisme organitzada per André Breton i Paul Éluard 

amb la col·laboració de Marcel Duchamp, Man Ray i Salvador Dalí. 

Del 1940 al 1948 els Dalí es traslladen a Estats Units degut a la ocupació de París i la 

incursió de les tropes alemanyes a Bourdeus. El novembre de 1944, Éluard demana per 

carta a Gala d’evitar deixar rastre de la seva vida íntima. Tot indica que ell, a diferència 

de Gala, compleix la seva promesa i es desfà de les cartes que havia rebut. No així Gala, 

que les conservarà pràcticament totes. 

Gala i Paul Éluard no tornen a tenir relació. El novembre de 1952 Éluard mor i Gala no 

assisteix al seu enterrament. 
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ANDRÉ BRETON  

(Tinchebray, 1896 – París 1966) 

André Breton fou escriptor, poeta i teòric surrealista. Se’l 

considera el fundador i principal exponent del moviment 

surrealista.  

Els historiadors diuen de Breton que tenia un caràcter fort, 

i intransigent pel que fa a les normes del moviment 

surrealista. Es convertí en jutge, ell decidia qui era 

surrealista i qui no. De fet, el mateix Dalí va arribar a 

declarar, que ell era el surrealisme i va ser expulsat per 

Breton, que el va qualificar  d’”Avida Dollars”, un joc amb 

les lletres del nom i cognom del pintor figuerenc.  

Així, la relació de Breton i Gala es dona sobretot arran de la participació de Paul Éluard 

al grup dels artistes i literaris surrealistes parisencs. Es coneixen amb el matrimoni els 

anys 1919-1920. 

El 27 de març de 1920 al teatre Maison de L’OEuvre de París, coneguda com a Salle 

Berlioz, té lloc un esdeveniment dadà, en què es representa la comèdia S’il vous plait18 

escrita per André Breton i Philippe Soupault. Gala i Éluard interpreten els personatges 

de dos pidolaires. André Breton, Mlle. L. Doyon, T. Fraenkel, Philippe Soupault, Henry 

Cliquennois i G. Ribemont- Dessaignes també participen en l’obra.  

Al setembre de 1922 tenen lloc les primeres sessions de somnis hipnòtics, algunes de 

les quals es fan a la casa dels Éluard i que Breton publicarà en un article a la revista 

Littérature titulat Entrée des Médiums19 on recull diferents sessions dels somnis 

hipnòtics.  

El juny de 1930 es publica el Second manifeste du surréalisme20 amb un frontspici de 

Dalí a l’edició de luxe. L’exemplar de Gala porta una dedicatòria de Breton.  

André Breton fa el pròleg del primer llibre de Dalí, la Femme visible el 15 de desembre 

de 1930. 

Éditions Surréalistes publica a París el poemari d’André Breton Misère de la poésie. En 

l’exemplar de Gala, l’autor emfasitza la seva figura en la poesia surrealista: “ 

“A Gala,  perquè per una vegada goso parlar de la poesia, que ja no seria poesia sense 

ella, el seu amic, André Breton”21 

 

El 1934 es publica a Cahiers d’Art de París el llibre d’André Breton, L’Air de l’eau. Breton 

dedica l’exemplar de Gala i Dalí:  

“Per a Gala i Salvador Dalí, les herbes més belles del corrent, de tot cor, André Breton”22 
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Al gener de 1936, André Breton i Marcel Duchamp publiquen André Breton au lavoir noir 

avec une fenetre de Marcel Duchamp23. L’exemplar de Gala i Dalí conté una dedicatòria 

autògrafa de Breton.  

Durant els mesos de gener i febrer de 1938 té lloc l’Exposition Internationale du 

Surréalisme, organitzada per André Breton i Paul Éluard, en col·laboració amb Marcel 

Duchamp, Man Ray i Salvador Dalí. 

És l’última referència que es té de la relació de Gala i Breton de manera directa. 

Estrella de Diego, escriptora, professora universitària d’art i historiadora, diu de Breton 

que escrivia molt bé, però que era un gran dictador que censurava tot el que sortís de la 

seva norma, les dones, el surrealistes belgues, els bojos com Artaud... Que tenia un 

caràcter misogin i veia amb mals ulls l’aportació de les dones al grup surrealista. Segons 

De Diego en una entrevista al País arran de la presentació del seu llibre Querida Gala, 24  
Breton envejava Dalí perquè era ric i tenia èxit i el problema que tenia amb Gala és que 

encarnava i simbolitzava tots els desitjos de l’escriptor i poeta. Per això la temia. 

Antonio Lucas, periodista i poeta espanyol escriu en un article a El Mundo:  

“Todos la adoran, (a Gala) menos el jefe de la tribu, André Breton, que la odia. Ella era 

insaciable y él puritano. “El esperma es la única vitamina que me fortalece», decía. 

Alimentaba de este modo el misterio subrayado por su exotismo” 
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MAX ERNST  

(Bruhl, Alemanya 1891- París, França 1976) 

Va ser un pintor i escultor alemany, considerat figura 

fonamental del dadaisme i el surrealisme.  

A principis de novembre de 1921 comença la seva relació 

amb el matrimoni Éluard quan Paul i Gala viatgen a Colònia 

amb la intenció de conèixer-lo, ja que era un pintor molt 

apreciat pels dadaistes.  

La compenetració entre Éluard i Ernst dona fruit a la 

primera col·laboració entre tots dos artistes. El poeta escull 

onze collages del pintor per il·lustrar el seu recull de 

poemes Répetitios25, publicat a París el març de 1922. El 

matrimoni compra la pintura Celebes (1921) per a la seva 

col·lecció particular. 

Al març de 1922 viatgen a Colònia amb còpies de Répetitions acabades d’imprimir per 

retrobar-se amb Max Ernst. Durant la seva estada, Éluard i Ernst tornen a embarcar-se 

en un projecte comú que dona lloc a Les malheurs des immortels26 

Del juny a l’agost, Gala i Éluard fan estada per segona vegada a Tarrenz bei Imst, al Tirol, 

en companyia de Tristan Tzara i la seva parella, Maja Chrusecz, Max Ernst i la seva dona, 

Louise Straus, Hans Arp i la seva companya, Sophie Taeuber, i Matthew Josephson, 

editor de la revista d’avantguarda Broom.  

La relació entre Gala i Ernst es fa cada vegada més evident, fet que posarà fi al matrimoni 

del pintor. S’inicia la relació triangular entre Gala, Éluard i Ernst.  

A finals d’agost Ernst marxa a París per instal·lar-se a casa de Gala i Éluard a Saint- Brice 

a França.  

Al desembre, Max Ernst 

acaba la seva obra Au 

Rendez- vous des amis, que 

es presenta al Salon des 

Indepéndants l’any següent. 

A la pintura apareixen els 

membres del futur grup 

surrealista acompanyats de 

personatges històrics, com 

Raffaello Sanzio i Fiodor 

Dostoievski. L’única dona 

representada, Gala, dirigeix 

la seva mirada eslava cap a l’espectador i, amb aire majestuós, sembla avançar en la 

direcció que assenyala la mà.  
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Durant aquest període Gala estimula la creació 

artística de Max Ernst, actuant com a model i 

musa en les seves pintures, entre les quals destaca 

La belle jardinière (1923). Aquest fet es reflecteix 

en el corpus artístic del pintor, que durant aquesta 

etapa parisenca es desenvolupa amb rapidesa i 

augmenta en quantitat. L’obra escenifica la 

complicitat existent entre Gala i el pintor. 

Tanmateix, la relació a tres bandes afecta i 

trasbalsa Éluard, que entre 1923 i 1924 només 

publica Mourir de ne pas mourir27, amb frontspici 

de Max Ernst.  

A l’abril, el matrimoni Gala- Éluard juntament amb 

la seva filla Cécile i amb Max Ernst s’instal·len en 

una nova casa a Eaubonne, prop de la residència familiar que Clément Grindel, el pare 

de Paul ha adquirit a Montlignon. La casa disposa d’un taller per a Ernst, que s’encarrega 

de decorar les parets de les habitacions amb pintures murals al·lusives a la relació entre 

els tres integrants. Entre les misterioses escenes, es mostra una Gala nua, de mida 

natural, amb un somriure enigmàtic. 

Al febrer de 1924 Ernst presenta La belle jardinière al Salon des Indépendants de París,  

A principis de setembre Gala i Paul s’embarquen rumb a Marsella, però Ernst no els 

acompanyarà i seguirà el seu viatge a Indoxina, trencant així el triangle amorós. 

Al març de 1925 es publica de manera anònima i fruit d’una nova col·laboració entre 

Éluard i Ernst, Au Défaut du silence, amb 18 poemes i 20 il·lustracions del rostre de Gala, 

que suposa l’epíleg gràfic de la relació triangular. A l’exemplar personal de Gala 

s’adjunta una quartilla solta amb la dedicatòria d’Éluard i una nota de Max Ernst:  

                  “Gala, la meva petita Gala. Et demano perdó. T’estimo més que res i per sempre. No               

entenc què em passa28 

Dos anys més tard es va casar amb Marie- Berthe Aurenche, a qui va conèixer gràcies al 

seu germà Jean Aurenche qui freqüentava els grups artístics de París. 

No hi ha més referències catalogades de la relació entre Gala i Ernst. El pintor alemany, 

però, no va deixar el grup dels surrealistes, ja que va debutar el 1930 en el segon film 

surrealista del director espanyol Luis Buñuel.  

Més tard, amb l’esclat de la guerra mundial, es va exiliar a Estats Units amb l’ajuda de 

Peggy Guggenheim, qui va ser la seva tercera esposa.  
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RENÉ CREVEL 

(París, 1900- París, 1935)  

Escriptor francès. Gairebé totes les referències que estan 

datades de la relació amb Gala tenen a veure més amb els 

dies compartits en viatges que no pas en esdeveniments 

professionals o amb artístics.  

Els Éluard es coneixen 

amb Crevel, el 1928 

quan passen l’estiu a 

Seelisberg, tots junts amb la petita Cécile.  

A l’abril Crevel publica el llibre Etes- vous fous? a París 

i el dedica al matrimoni Éluard.  

A mitjan estiu de 1929 Gala es retroba amb Éluard i 

Cécile i junts passen uns dies a Leysin amb Crevel.  

Al gener de 1931, Paul Éluard i Gala fan estada a Saint-

Tropez juntament amb René Crevel, Georges Auric i 

Valentine Hugo.  

El 21 de juliol del mateix any, Gala i Dalí acompanyats 

per Crevel es traslladen al balneari de Vernet-les-Bains. A finals de mes es traslladen tots 

tres a Portlligat, on Crevel treballa en el seu assaig Dalí o l’anti- obscurantisme29 

En una carta de Crevel adreçada a Gala el 1932, l’escriptor es refereix al text per corregir 

de l’Olivet (Gala) i diu que espera impacient la seva novel·la30. Això demostra que Gala 

confiava en Crevel com a confident i amic. De fet, molts historiadors diuen que els 

principis vitals de Gala eren la llibertat d’actes i pensaments, ideals que compartia amb 

Crevel, qui va confessar la seva homosexualitat obertament i era proper a la rebel·lia i a 

la insatisfacció pel món. 

Crevel es va suicidar a París l’any 

1935, afectat per una salut molt 

delicada, períodes de grans 

depressions i relacions 

amoroses inestables.  
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GIORGIO DE CHIRICO  

(Volos, Grècia 1888- Roma, Itàlia 1978) 

Va ser el fundador de la Scuola Metafisica. És un dels 

grans influenciadors del moviment surrealista.  

De Chirico coneix el matrimoni Éluard a finals de l’any 

1923, quan Paul i Gala i Louis Aragon decideixen viatjar a 

Roma per visitar al pintor que exposa la seva obra a la 

Segona Biennale di Roma. En aquest moment el pintor 

realitza un retrat del matrimoni. Sis mesos després de la 

trobada, en una missiva, el pintor italià proposa a Gala 

fer-li de marxant. Tot i que no hi ha constància que Gala acceptés la proposta, ella té 

bagatge i coneixements suficients per acomplir aquest repte que més endavant realitza 

per a Salvador Dalí.  

En una carta del 10 de febrer de 1924, De Chirico expressa a Gala els seus sentiments:  

 

“L’estima i l’interès que em demostreu, estimada senyora, m’afalaguen (en el millor 

sentit de la paraula) i m’empenyen a continuar pintant cada vegada millor. Sou la dona 

més intel·ligent i fascinant que he conegut i us prego que em creieu”31 

 

En aquest moment, Gala esdevé una figura important per al pintor, com es pot 

comprovar en la correspondència, on l’artista li agraeix l’enviament de revistes, llibres i 

material pictòric. 

També li parla dels seus progressos artístics i li dedica un compendi de receptes 

pictòriques i tècniques: “Escrit per la senyora Eluard i dedicat amb molt respecte”32 

L’última referència en la cronologia de De Chirico amb Gala o col·laborant amb el 

matrimoni apareix el 1928, quan es publica a París a Éditions Surrealistes Défense du 

savoi 33 de Paul Éluard amb frontispici de De Chirico. 

Hi ha experts que diuen que De Chirico va ser amant de Gala, com tants altres membres 

del grup surrealista i fins i tot diuen que entre els artistes quan es comentava l’obra del 

col·lega es tenia la teoria que si l’obra era bona, era perquè l’artista havia estat enamorat 

de la Gala. 
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MAN RAY 

(Filadèlfia, 1890- París,1976) 

Man Ray és el pseudònim de 

Emmanuel Radnitzky. Va ser un 

artista modernista estatunidenc. 

Important contribuent als grups 

dadaistes i surrealistes i important 

fotògraf de retrats. 

Gala i Éluard coneixen Man Ray el 

juliol de 1921, quan Ray acaba 

d’arribar a París. El fotògraf farà nombrosos retrats de Gala durant els anys posteriors. 

A l’agost de 1933 el matrimoni Éluard viatja a Cadaqués juntament amb Marcel 

Duchamp i Man Ray.  

Durant els mesos de gener i febrer de 1938 té lloc a París, l’Exposition Internationale du 

Surréalisme, organitzada per André Breton i Paul Éluard  amb la col·laboració de Marcel 

Duchamp, Man Ray i Salvador Dalí.  

Cadaqués va servir de punt d’unió de Dalí, Gala, Duchamp i Ray en nombroses ocasions. 

El 1958 es reuneixen per passar-hi les vacances d’estiu i Ray aprofita per retratar Gala 

en el paradís empordanès.  

 

Gala també va tenir relació, amb noms tant coneguts com Elsa Schiaparelli, 

dissenyadora de moda, de qui va lluir diferents dissenys, com a gran aficionada a la moda 

que era, i fins i tot va fer de model del barret- sabata creació de la dissenyadora l’any 

1937 inspirada en un disseny de Salvador Dalí. 
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El matrimoni Dalí també va tenir amistat amb una altra dissenyadora de moda, Coco 

Chanel.  Alguns historiadors comenten que Chanel i Dalí van tenir una relació amorosa; 

no seria tant estrany, partint de la base que Gala també tenia el seus amants.  

En més d’una ocasió Gala va lluir dissenys de la dissenyadora francesa. L’estiu de 1938 

el matrimoni Dalí va rebre un telegrama on se’ls anunciava que Chanel es trobava 

greument malalta a Venècia. Els Dalí van decidir marxar immediatament per visitar la 

seva amiga. Al setembre es van instal·lar durant quatre mesos a La Pausa, la mansió que 

Coco Chanel tenia a Roquebrune, a prop de Mònaco.  

 

Amb Marcel Duchamp va compartir molts dies a Cadaqués. L’amistat de Dalí i Duchamp 

comença els anys 20 i es consolidà als anys 30 quan Duchamp decideix fixar la seva 

residència a Cadaqués durant una dècada va compartir moltes hores amb el matrimoni 

Dalí. A Gala li agradava el sentit de l’humor irònic de Duchamp i compartiren llargues 

hores els mesos d’estiu tots tres jugant als escacs o compartint confidències. 

 

El matrimoni Morse va ser clau en l’èxit de Gala 

i Dalí. Els quatre es coneixen l’any 1943, i 

ràpidament els Morse van esdevenir els futurs 

mecenes de l’artista als Estats Units i els 

principals fundadors del The Dalí Museum of St 

Petersburg a Florida, l’any 1982, convertint-se en 

el segon museu amb més obres de Salvador Dalí 

després de la Fundació Gala- Salvador Dalí de 

Figueres. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        Gala, molt més que la musa, l’artista 
 

20 
 

 

Gala va travar amistat, també, amb 

l’arquitecte Emili Puignau, ell 

s’encarregà de fer les obres de 

construcció de les barraques de 

Portlligat que acabarien sent el lloc de 

residència de Gala i Dalí i les obres de 

rehabilitació del Castell de Púbol.   

 

 

 

 

 

Va tenir d’amant durant anys, des de 1971 i fins pocs  anys abans de la seva mort a Jeff 

Fenholt, protagonista de l’òpera rock Jesus Christ Superstar; de fet Fenholt la va 

acompanyar a la inauguració del Teatre- Museu Dalí de Figueres el 1974.  
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QUÈ ES VA DIR DE GALA?  

En aquest apartat he volgut remarcar el que en van dir els que la van conèixer de primera 

mà i en tenim referències.  

Al març de 1964, Dalí dedica a Gala el llibre Journal d’un génie, on destaca un comentari 

que el pintor fa d’ella:  

“Aquest llibre únic és, així doncs, el primer diari escrit d’un geni. Encara diria més, per 

l’únic geni que ha tingut la sort única d’haver-se casat amb la genial Gala, l’única dona 

mitològica del nostre temps”34 

 

El 1968, A. Reynolds Morse publica Ode à Gala que dedica a la dona de Dalí amb 

aquestes paraules:  

“A Gala Dalí, filla del dadaisme, mare del surrealisme i reina eterna dels enigmes 

dalinians”35 

 

El novembre de 1973 al llibre Comment on devient Dalí amb pròleg i anotacions d’André 

Parinaud, Dalí parla de Gala així: 

“Gala em va portar, en el sentit propi de la paraula, l’estructura que faltava a la meva 

vida. Jo només existia en un sac ple de forats, tou i difuminat, sempre a la cerca d’una 

crossa. I unint-me a Gala vaig trobar una columna vertebral, i en armar-la va adquirir 

cos”36 

 

A Màlaga, l’abril de 1930 seguint la invitació de José María Hinojosa passen uns dies a 

Torremolinos. Dalí recorda:  

“Des dels dies de Màlaga m’havia fet deixeble de Gala. Ella m’havia revelat el principi 

del plaer. Ella també m’ensenyà el principi de la realitat en les coses. També m’ensenyà 

el “principi de la mesura” que dormitava en la meva intel·ligència. Ella era l’Àngel de 

l’Equilibri, el precursor del meu classicisme”37 

 

El fotògraf Brassai, el juliol de 1932 remarca la influència de Gala sobre Dalí:  

           “Quant a Gala, amant, inspiració, mestra, musa i dona de negocis tot alhora, va prendre           

les regnes del “fenomen Dalí”; el seu gran èxit és, en gran part, obra seva”38 
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La pintora Leonir Fini, el 1939, a qui Gala s’ofereix per fer-se càrrec de la seva obra a 

finals de 1939 parla de la tenacitat de Gala –voluntat i arrogància-, sense prudència ni 

malícia oculta i  la seva capacitat per aconseguir el que vol: 

“Ella es volia imposar immediatament, ordenar i dominar, menyspreava el món que es 

movia al voltant de la pintura, mercats crítics, etc. Tenia raó. Aconseguia amb força 

cinisme i rapidesa posseir les seves preses”39 

 

Al 1940, l’escriptora Anais Nin deixa constància als seus diaris, de la impressió que li van 

causar Gala i Dalí i remarca la capacitat organitzadora d’aquesta i el seu caràcter:  

“La senyora Dalí mai no aixecava la veu ni tampoc intentava seduir ni conquerir. 

Acceptava silenciosament que totes els que ens trobàvem allà hi érem per servir Dalí, el 

gran geni indiscutible”40 

 

El mes de juny de 1943, Vogue publica un fotomuntatge amb dues fotografies de Gala 

sobreimpreses en la pintura El triomf de Tourbillon. L’article destaca la influència de Gala 

en l’obra de l’artista i el seu paper com a col·laboradora espiritual41. 

En una entrevista a José María Massip l’any 1950, titulada Entre el geni i la virtut, Dalí 

diu de Gala: 

“Resumint: de la mateixa manera que es pot dir que el meu període de surrealisme va 

estar determinat per l’ambient de la meva infantesa i adolescència, i tot l’element 

d’inconformisme inquiet que contenia, la meva evolució actual, mística i religiosa, ha 

estat provocada per la meva decepció i lluita constant des del moment que vaig conèixer 

el grup surrealista, i això s’ha produït, en gran part, sota la influència pacient de la meva 

dona. Per subratllar fins a quin punt la nostra compenetració espiritual és completa, i 

fins a quin punt la seva influència en la meva obra és intensa, tots els quadres que 

considero essencials en la meva pintura els firmo així: GALA SALVADOR DALÍ”42 

 

Lolita Sánchez va fer, l’any 1963, la que seria la única entrevista completa a Gala amb el 

títol Primera i darrera entrevista amb Gala Dalí”43 

“Gala de Dalí era el meu principal objectiu a Cadaqués. S’han escrit moltes coses del 

pintor. Sabia que “Galuska”, tal i com li diu Dalí, era una dona difícil, poc inclinada a 

parlar i encara menys a deixar-se fotografiar. També sabia que a Gala li havien ofert 

molts dòlars per deixar-se entrevistar a la televisió nord-americana i que no ho havia 

acceptat. M’havien explicat que molts periodistes havien tingut la mateixa idea que jo, 

però hi havia hagut de renunciar. I, tanmateix, jo estava segura que Gala era el meu 

personatge. I va ser-ho.  

Pocs minuts després d’haver arribat jo, Gala tornava de pescar. Em va saludar amb les 

sabates que duia a les mans completament xopes de pluja. Va fer una inclinació amb el 
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cap per ensenyar-me la cara amarada d’aigua. Dalí li va recomanar que s’anés a canviar 

ràpidament de roba, es fes una frega amb colònia i baixés al saló. 

Mentre esperàvem, el pintor em va dir: A Gala no la sorprèn res, ni jo. Els rellotges tous 

que pinto és l’única cosa que l’astora. Fa una vida normal i molt sana. Cada dia es lleva 

a dos quarts de nou, fa una mica de gimnàstica, menja fruita per esmorzar, dóna ordres 

al servei i se’n va a pescar amb una de les tres barques que té. Totes tres pintades de 

color groc, el color que prefereix. Pesca amb nanses. En realitat, això d’anar a pescar 

cada dia és una excusa per estar sola amb la naturalesa.  

Gala, ara més somrient, em torna a saludar. Duu uns pantalons verd maragda, de seda 

natural, una brusa blanca amb cintes brodades daurades i verdes, espardenyes blaves 

de sola de goma i, com a joia única, una agulla de pit de fantasia de Coco Chanel. Els 

pantalons i la brusa també són de la famosa modista. Els llavis, pintats d’un vermell fosc, 

i les ungles, del mateix color, són l’únic maquillatge que duu. Va pentinada amb ruló 

enrere, agafat amb un llaç de vellut que li cau sobre els cabells deixats anar. No ha 

canviat mai de pentinat tot i que li encanta anar a la perruqueria.  

És difícil penetrar als ulls de Gala. Dalí els domina. Els observo atentament per intentar 

trobar el secret d’aquesta dona, que sempre ha estat tema d’inspiració. Va ser la musa 

del poeta surrealista Paul Éluard. Després, la de Salvador Dalí. 

“Galuska” no és una dona molt guapa, ni crec que ho hagi estat mai. Es conserva molt 

bé. Diuen que té setanta-dos anys, però com que en realitat les dones tenim l’edat que 

aparentem tenir, Gala no passa de cinquanta-dos. 

Gala, sens dubte, és una dona intel·ligent, però el pintor n’ha fet, com de moltes altres 

coses, un mite. Aquests mites que ni ell mateix no sap on comencen i on acaben. 

La personalitat i la veritable manera de pensar i de sentir d’aquesta dona m’ha produit 

sempre tanta inquietud que demano per obrir-li els armaris i veure vestits, sabates, 

joies, perfums i totes les coses que m’ajudin a compenetrar-m’hi més. 

-----No m’agraden els animals ni els nens--- respon Gala Dalí a les meves preguntes. –

m’entusiasmen les flors blanques, sobretot els nards i les gardènies. Un dia Dalí va 

omplir l’habitació del meu hotel amb trenta cistells de gardènies. Tampoc no m’agraden 

les joies, no soc gens presumida, ni capriciosa, i no puc suportar comprar coses inútils. 

Cada dia llegeixo dues o tres hores en veu alta per a Dalí. 

Gala somriu en comentar que fa uns quants dies vaig coincidir amb ella en uns grans 

magatzems de Barcelona.  

Insisteixo en explicar-li que vaig quedar molt sorpresa en veure la senyora Dalí comprant 

roba de sèrie. Dalí assegura que, si no fos per ell, ella no gastaria mai diners a les cases 

de les grans modistes. << Galuska>> s’excusa dient que el que comprava era pel servei. 

I per deixar-me convençuda que gasta diners quan cal i quan vol, m’ensenya una 

col·lecció de botons de puny i de bastons que ha regalat al seu marit. Són dels joiers rus 

Clexnicochv, que treballa únicament per a l’últim tsar. 

---- De casa no sé fer res--- m’aclareix Gala---. No m’agrada. Una vegada vaig fer un plat 

de carn per a Dalí i em va dir que no havia menjat mai de la vida res tant dolent. No sé  
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cosir ni tampoc rentar ni planxar. De vegades m’encarrego de posar les flors a la taula, 

de triar les tovalles. Sempre bec aigua mineral, m’agraden els pastissos i no puc suportar 

els llegums, però no és perquè engreixin. Aquest problema no l’he tingut mai. 

M’entusiasma ballar tangos, però Dalí és una veritable calamitat, i com que no sap 

moure ni un peu, fa molt de temps que no ballo. No he cantat mai de la vida. M’agrada 

l’ordre, la bona administració, al meu marit li he despertar el sentit comercial i no sap ni 

on tenim els comptes corrents, ni els diners que tenim, ni què gastem. Volem crear un 

museu i cedir-lo a L’Estat. 

Gala és una dona complexa i Dalí encara li’n ha fet més. Pugem a les habitacions. Ella té 

predilecció per la circular. Jo per la que té armaris. 

A “Galuska” li agradaria ensenyar-me tots els vestits que té. Les firmes més cotitzades 

de l’Alta Costura mundial estan penjades dins de fundes de plàstic. Els pantalons estan 

classificats per colors i les sabates per estils.  

Gala és una dona rigorosament ordenada. Els seu tocador, amb cortinetes blanques de 

batista, és una mostra més del seu gran sentit de l’organització. Collarets, miralls, 

raspalls, i les mil coses més que fem servir totes les dones, estaven en una simetria 

perfecta. I tot inundant d’essència de gessamí. El perfum de Guerlain que li agrada a 

Gala.  

Davant dels tres abrics de visó que m’ensenya “Galuska”, Dalí comenta: 

--- El luxe de la meva vida és tenir Gala al meu costat. 

---Un luxe --- responc jo --- a qui agrada estalviar.  

Gala somriu, una mica amorosa. Li dic clarament que m’ha sorprès la seva gran 

amabilitat. Aquesta humanitat evident que no s’adiu gaire amb el fet d’haver-se menjat 

un conillet graciós després d’haver-lo domesticat durant tres anys.  

---- Quan li agrada una persona---- respon Dalí ---, i passa molt poques vegades, no 

estalvia gentileses.  

Em convida a beure una cervesa. Vol que em canviï les sabates, també mullades per 

culpa de la pluja, per unes de seves. A Dalí li encanta sentir parlar la seva dona. En realitat 

ha estat ell qui l’ha convençut per tal que em rebés, i qui, alguna vegada, poques, la fa 

plorar. Això és una debilitat que té Gala. Una debilitat de dona. Plorar quan vol 

aconseguir una cosa que Dalí no està disposat a concedir. Amb les llàgrimes sempre el 

convenç. Així va aconseguir que es casessin aquí, en comptes de fer-ho a Nova York. I, 

avui a mi, amb el somriure afable, m’ha convençut de la seva gran amabilitat”.  
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Luis Buñuel va dir que Gala era l’única dona amb qui Dalí havia fet l’amor.44 

Antoni Pitxot, ex director del Teatre – Museu Dalí i gran amic de Dalí comentava de Gala: 

“Gala sempre deia el que pensava, li caigués bé o malament la persona amb qui 

interactuava, ella ho deia sense contemplacions”45 

 

També va dir: 

 “Gala adorava l’art, el pensament, i la filosofia, era una persona bolcada en el sentiment 

que aporta l’art, aquesta era la seva essència. Era un ser destinat a cultivar i a viure aprop 

de grans pensadors i creadors.”46 

I encara, 

“Escoltar Gala era com llegir Dostoievski, hi havia grans moments d’eufòria i entusiasme, 

però també molts moments de gran tristesa i una melancolia tremenda”47 

 

Chantal de Vieulle, biògrafa de Gala la va qualificar com a l’última musa del s.XX. 48 

 

Sarane Alexandrin, escriptor va comentar:  

“És la primera dona surrealista des de tots els punts de vista, en data i importància, de 

fet va ser companya sentimental de tres dels seus fundadors”.49 

 

Dominique Bona, destaca el fet que buscava genis que tenien una forta importància però 

que eren fràgils de caràcter;  ella els donava la confiança per crear. També diu:  

“Entre Éluard i Gala existia un amor passional, Gala sosté a Éluard la vocació de poeta, 

somia un destí de companya de poeta. Estimava com res llegir.”50 

 

Amanda Lear va dir arran del seu caràcter directe i sense pèls a la llengua que un dia 

Gala li va dir:  

  “L’he escoltat cantar i ho fa francament malament”51 

 

L’escriptor Luis Racionero deia de Gala que irradiava una energia fortíssima. 52 
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LA VIDA AMB SALVADOR DALÍ 

Gala i Dalí es coneixen a l’agost de 1929, 

quan Gala i el seu marit Éluard son 

convidats per Salvador Dalí a Cadaqués.  

A finals d’estiu quan el grup surrealista 

torna a París, Gala resta uns dies més a 

Cadaqués amb Cécile. En aquest 

moment es forja l’aliança entre Gala  i 

Salvador Dalí. 

El 26 de setembre, el pare de Dalí, ofès i 

enutjat per la relació del seu fill amb una 

dona casada i deu anys més gran que ell, 

modifica el testament en favor de la seva 

filla, Anna Maria.  

A finals de mes, Gala i Cécile abandonen Cadaqués amb destí a París. Comença una de 

les etapes més creatives i riques de la trajectòria de Dalí. 

En una carta de Dalí a Gala, el pintor narra l’aldarull que ha generat la seva relació al 

petit poble de Cadaqués. Expressa el seu amor per ella a la vegada que insinua el que ja 

serà una constant en Gala i Dalí, el binomi de la parella sota el nom Gala- Salvador Dalí.  

En els inicis de la seva relació amb Dalí, Gala desenvolupa el que serà una tasca ferma 

en la seva vida en comú amb el pintor. Es 

converteix en marxant de l’artista, 

administradora i gestora del seu patrimoni. En 

una carta a l’amic Bousquet, Gala li proposa la 

compra d’alguna obra del jove Dalí, que segons 

el seu parer fa coses “molt estranyes, 

absolutament diferents de les altres i molt belles. 

Els quadres són petits, molt treballats”53  

El 20 de novembre de 1929 té lloc la primera 

exposició de Salvador Dalí a la Galerie Goemans 

de París. Dos dies abans de la inauguració, Gala 

i Dalí abandonen París per anar a Barcelona i 

després a Sitges. Acabat el breu viatge, Gala 

torna a París i Dalí es dirigeix a Cadaqués. Es 

retroben a finals de desembre a la capital 

francesa, després que l’artista hagi estat 

expulsat pel notari Dalí de la residència familiar.  
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L’any 1930 Gala s’encarrega de proveir Dalí de l’estabilitat econòmica que necessita per 

tal que ell pugui dedicar-se exclusivament a crear. Amb tenacitat i persistència cerca els 

millors clients, les galeries més prestigioses i els col·leccionistes més refinats per vendre 

i exposar les obres de l’artista. En el seu paper de secretària i administradora, registra i 

gestiona els contractes d’exposició i venda d’obres, i s’encarrega dels afers relacionats 

amb la presentació d’aquestes. Esdevé, alhora musa i inspiradora de l’obra artística de 

Salvador Dalí, actuant com a model per a les seves creacions i transmetent-li els seus 

coneixements.  

A partir de 1930 diverses obres i alguns dibuixos de Dalí són signats amb el nom conjunt 

de “Gala- Salvador Dalí”. Amb aquesta signatura l’artista vol assenyalar la 

compenetració espiritual de Gala i Dalí, i la influència d’aquesta en la seva obra.  

A principis de 1930 es traslladen a Carry-le Rouet, a prop de Marsella, on Dalí, escriu 

anys més tard, que recorda els dies a Marsella com un dels més actius, excitants i 

desficiosos de les seves vides. 

Al febrer, els Dalí s’assabenten del tancament de la Galerie Goemans i demanen suport 

econòmic al vescomte de Noailles per comprar i arranjar una petita barraca de 

pescadors a Portlligat.  

A aquesta barraca se n’hi aniran afegint d’altres que conformaran la que serà l’única 

residència fixa de la parella, la casa de Portlligat, on s’instal·len cada primavera fins a la 

tardor.  

A mitjan agost, Gala i Dalí reben a Portlligat la visita del poeta René Char, Paul Éluard i 

la nova parella d’aquest, més coneguda com a Nusch. 

 

El 15 de desembre Éditions Surreálistes 

publica el primer llibre de Dalí, La Femme 

visible54 a París, on l’artista exposa el seu 

mètode paranoicocrític. Obre la publicació 

un retrat de Gala fet per Man Ray el 1924.  
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El llibreter José Corti és qui negocia amb Gala el contracte de la distribució. El llibre és 

dedicat a ella, la dona visible, en reconeixement a la seva implicació en l’edició.  

Durant el mes de juny de 1931, Dalí exposa una de les seves obres mestres a la galeria 

Pierre Colle de París: La persistència de la memòria. L’artista explica a la seva 

autobiografia la reacció de Gala en veure-la acabada:  

“Jo em mirava fixament el rostre de Gala i hi vaig veure la contracció inconfusible de la 

meravella i l’astorament. Això em convencé de l’eficàcia de la meva nova imatge, perquè 

Gala no s’equivoca mai en jutjar l’autenticitat d’un enigma. Li vaig preguntar: 

--- Creus que d’aquí a tres anys hauràs oblidat aquesta imatge? 

--- Ningú la podrà oblidar un cop vista”55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julien Levy, el galerista americà que adquireix l’obra, explica a la seva autobiografia la 

impressió que li provoca Gala durant una trobada a París:  

“Em va semblar que Gala estava fent més per guiar que per dispersar aquest míssil 

maníac i la vaig creure quan va dir que ella no volia res més que l’oportunitat per a 

Dalí”56 

 

El 15 de desembre Éditions Surreálistes acaba d’imprimir el llibre de Dalí L’Amour et la 

mémoire, poema en què expressa de manera vehement els seus sentiments per Gala. 

La mateixa Gala s’havia encarregat de la impressió del llibre, tal com recorda José Corti 

en les seves memòries.57 
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El 25 de març de 1932 Dalí acaba d’escriure a Portlligat el poema No em separo mai de 

Gala que resta inèdit fins a la publicació el 2004.58 

 

 

Del 26 de maig al 17 de juny del mateix any la Galerie 

Pierre Colle dedica la segona exposició individual de 

Dalí, on presenta Métamorphose paranoiaque du 

visage de Gala. Per primera vegada, el nom de Gala 

apareix al títol d’una obra de l’artista. 

 

 

 

 

 

A principis de juliol, i abans del divorci imminent de Gala i Éluard, el 15 d’aquest mateix 

mes, Gala i Dalí es traslladen a l’altre costat de la capital francesa, en un apartament de 

la Rue Gauguet. 

 A finals d’any neix el grup del Zodíac, format 

per diferents personalitats amb la finalitat de 

donar suport econòmic a Dalí en els primers 

anys de la seva carrera artística. En una carta 

datada a finals de desembre, es fa evident el 

paper fonamental de Gala en la creació del 

grup. Gala s’adreça al príncep Jean-Louis de 

Faucigny-Lucinge, tot detallant-li les 

condicions per iniciar un mecenatge de dotze 

patrons i ajudar el jove pintor. Gala enumera 

“el nombre limitat d’amateurs” i “les 

condicions excepcionals” que els subscriptors 

obtindran, així com el tipus d’obres de Dalí que 

rebran a canvi de l’ajuda prestada.59Durant el 

1933 i 1935 Dalí pinta Gala i l’Àngelus de Millet 

precedint l’arribada imminent de les 

anamorfosis còniques i l’Àngel de Gala.  
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És en aquest període quan Dalí comença a redactar l’assaig d’interpretació paranoica 

titulat Le Mythe tragique de l’Angelus de Millet: Interprétation paranoique-critque, que 

va romandre inèdit fins a la seva publicació el 1963 i del qual Gala va predir:  

“Si aquest resultat es demostra, serà meravellós; però si tot el llibre resultés ser una 

pura construcció de l’esperit, aleshores seria sublim!” 60 

 

Des dels inicis de la seva relació amb Dalí, Gala s’encarrega de separar de la venda 

algunes obres cabdals que conformaran una part del que avui coneixem com la col·lecció 

del llegat Dalí. 

En una carta del 25 d’agost de 1933 dirigida al galerista americà Julien Levy i a la seva 

esposa, Gala explica que Dalí està pintant un retrat seu:  

“Un serà el retrat (meu) per donar una idea sobre el tipus de retrat. Aquest, en principi, 

no pensem vendre’l”61 

 

 Aquest document permet confirmar la tasca de Gala en la gestió i preparació de les 

exposicions i, concretament, la que serà la primera mostra de l’artista als Estats Units. 

Previsora i calculadora, dona indicacions sobre les obres, els percentatges que els 

corresponen de les vendes de les peces i la fixació del seu valor.  

El 30 de gener de 1934 Gala i Dalí es casen pel civil a París. 

 

El 7 de novembre Gala i Dalí realitzen el 

seu primer viatge als Estats Units. Hi 

arriben a bord del Champlain, 

acompanyats de l’editora i mecenes 

Caresse Crosby. 
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El 19 de gener de 1935 Gala i Dalí tornen a Europa. La nit anterior, Caresse Crosby i Joella 

Levy ofereixen un ball de disfresses en honor seu, el “Bal Onirique” a Le Coq Rouge de 

Nova York.  

Durant el 1935 els Dalí s’instal·len a la Villa Seurat, a París. 

 

Com en altres estius, Gala i Dalí fan estada al Mas Juny, propietat de Josep Maria Sert a 

la platja de Castell, a Palamós. 

La residència és aleshores l’espai més cosmopolita de la Costa Brava. Juntament amb els 

Dalí s’hi troben el polític francès Gaston Bergery i la seva esposa Bettina, la comtessa 

Madina Visconti, el poeta i mecenes d’art anglès Edward James, el col·leccionista d’art 

Carlos de Beistegui, la jova esposa de Sert, Roussie Mdivani, la seva germana Nina 

Mdivani, el seu germà el príncep Alexis Mdivani i l’amant d’aquest, Maud Von Thyssen. 

L’estiu es veu estroncat per la mort del príncep Alexis Mdivani en un accident de trànsit 

el 3 d’agost de 1935, un fet que marca profundament Gala i Dalí així com la resta de 

convidats que estiuegen allà.  

Al novembre, convidats per Edward James, Gala i Dalí es traslladen a Londres i Monkton, 

West Sussex.  

Durant el mes de maig de 1936 té lloc l’Exposition Surreáliste d’Objets organitzada per 

la galeria Charles Ratton de París. Per primera vegada, Gala hi participa com a artista 

amb l’objecte surrealista L’escala de l’Amor i Psique. Amb motiu d’aquesta exposició es  

 

publica a la revista Cahiers d’Art l’article de Dalí, Honneur à l’object62, on fa un anàlisi de 

l’objecte inventat per Gala i del seu propi.  

Al mes de juny s’inaugura The International Surrealist Exhibition a les New Burlington 

Galleries de Londres on Gala assisteix amb Dalí, i hi participa en la categoria d’objectes 

surrealistes. 

Paral·lelament la 

galeria Alex, Reid & 

Lefevre celebra una 

exposició dedicada al 

pintor, amb diversos 

retrats de Gala i l’obra 

Suburbis de la ciutat 

paranoicocrítica, en la 

qual Gala apareix al 

centre de la composició 

amb un gotim de raïm. 
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Durant aquest temps el matrimoni 

s’allotja a l’apartament del seu amic 

Edward James, a Londres. 

A l’estiu fan estada a casa del fotògraf 

i dissenyador Cecil Beaton a 

Aschcombe, Anglaterra. També 

s’allotgen uns mesos a casa de Lord 

Gerald Berners, aristòcrata anglès 

amant de l’art. 

Al mes de setembre fan estada a 

l’Hotel Tre Croci de Cortina 

d’Ampezzo juntament amb Peter 

Watson, l’anglès apassionat de l’art 

que en aquells anys contribueix a 

promocionar l’obra de Dalí. 

Seguidament es dirigeixen a Florència 

fent parada a Venècia.  

 

Juntament amb Watson s’allotgen a la Villa Reale di Marlia, la residència que la comtessa 

Anna Laetitia Pecci-Blunt té a Luca. Durant la seva estada coincideixen amb el pintor 

Corrado Cagli i el joier italià Fulco di Verdura.  

El 7 de desembre Gala i Dalí arriben a Nova York a bord del Normandie. És el seu segon 

viatge als Estats Units. Juntament amb Watson viatjaran per Arizona. 

A la primavera fan estada a diferents indrets d’Àustria acompanyats d’Edward James. 

Durant aquest període Dalí pinta La invenció dels monstres on el rostre de Gala es 

fusiona, en un joc de dobles imatges, amb el de l’artista.  

Al setembre de 1937, a causa de la Guerra Civil Espanyola, iniciada el 18 de juliol de 

1936, Gala i Dalí no tornen a Cadaqués. Decideixen hostatjar-se a la Villa Cimbrone, a 

Ravello, convidats per Edward James.  

A l’octubre s’instal·len en un apartament més luxós i senyorial de la Rue de l’Université 

de París. 

Durant els mesos de gener i febrer de 1938, té lloc, a la Galerie Beaux- Arts de París 

l’Exposition Internationale du Surréalisme, organitada per André Breton i Paul Éluard 

amb la col·laboració de Marcel Duchamp, Man Ray i Salvador Dalí. Al març, Gala i Dalí es 

traslladen a Roma acompanyats d’Edward James. Allà s’allotgen durant dos mesos a casa 

del seu amic lord Gerald Berners, situada prop del fòrum romà.  
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En el taller que instal·la a la residència de Berners, Dalí, inspirant-se en una excursió a 

Sicília, pinta Impressions 

d’Àfrica, on el rostre de Gala, 

en un joc de dobles imatges, 

emergeix de les arcades de 

l’edifici.  

 

 

 

 

 

 

Al juliol, els Dalí viatgen a Londres on l’artista visita Sigmund Freud. 

Al setembre s’instal·len a La Pausa, la mansió que Coco Chanel té a Roquebrune, ja que 

aquesta es troba greument malalta. Algunes de les fotografies de Gala preses en aquest 

moment serviran a Dalí de model per a les seves obres L’enigma sense fi i Gala que 

presenta a la Julien Levy Gallery l’any següent. Mentre Dalí pinta, Gala escriu als Levy 

per gestionar i preparar les proximes exposicions del pintor a Nova York.  

 

En la correspondència, Gala remarca la importància de triar bé les dates de l’exposició, 

per tal d’assegurar el major nombre d’assistents. 

Al març de 1939, Gala i Dalí es troben immersos en la preparació de l’exposició del pintor 

a la Julien Levy Gallery de Nova York. A l’abril, la revista Harper’s Bazaar63 publica un 

article dedicat a Dalí i Gala. En un fotomuntatge, la parella apareix fotografiada pel 

fotògraf rus George Hoyningen-Huene dins l’obra pictòrica El moment sublim, que Dalí 

havia pintat un any abans a La Pausa. Al maig, Dalí firma un acord per participar en 

l’Exposició Universal de Nova York. Dissenya el pavelló Somni de Venus, en el qual Gala 

col·labora realitzant i creant algunes de les peces que formaran part de la instal·lació. 

Tots dos són retratats pel fotògraf alemany Eric Schaal durant el procés de creació del 

pavelló dalinià. 

Els grans magatzems Bonwit Teller de la Cinquena Avinguda de Nova York encarreguen 

a Dalí el disseny de dos dels seus aparadors, per als quals Dalí, amb l’ajut i col·laboració 

de Gala, concep les vitrines del Dia i la Nit.  

Després del seu retorn d’Amèrica, es dirigeixen a París on, després de conèixer la 

declaració de guerra de França i Alemanya decideixen buscar un lloc més segur.  

 



                                                                                                        Gala, molt més que la musa, l’artista 
 

34 
 

 

Al setembre s’instal·len a Arcachon, prop de Bordeus, coincidint amb altres intel·lectuals 

i artistes. Aquí els Dalí lloguen la Vil·la Salesse, propietat d’Henri Calvé, situada davant 

de la platja.  

Al juny de 1940, a causa de l’ocupació de París i la incursió de les tropes alemanyes a 

Bordeus, el matrimoni Dalí abandona Arcachon. Dalí fa parada a Cadaqués mentre que 

Gala es dirigeix a Lisboa per aconseguir els visats i preparar el viatge als Estats Units.  

El 6 d’agost el matrimoni embarca a l’Excambion cap a Amèrica, on restarà fins al 1948. 

Només arribar s’instal·len a la residència de la mecenes i editora Caresse Crosby, a 

Virgínia. 

Al seu diari personal, Gala expressa el seu estat anímic després d’abandonar Europa i 

iniciar una nova vida a Virgínia: 

“Després de la fuga vaig arribar a Virgínia esbufegant i molt abatuda encara per la fugida 

de França i de tot allò relacionat amb aquell país. Havíem rebut amenaces i corríem un 

perill extrem. Llavors, l’únic que jo desitjava era descansar, descansar encara que fos 

poc temps, i la solitud més absoluta, només podia veure el rostre de l’home que 

estimava i coneixia des de sempre, només em resultava tolerable la presència d’un 

animal que percebia tot just durant els meus passejos pels boscos”64 

 

En la seva autobiografia, Dalí recorda la seva dificultat per pintar davant l’esclat de la 

Segona Guerra Mundial i el paper de Gala en aquests moments: 

“Quantes vegades vaig passar la nit en blanc a causa de dues gotes abocades 

erròniament de més en la meva pintura! Només Gala era el testimoni de les meves  

 

fúries, les meves desesperacions, els meus èxtasis fugaços i les meves recaigudes en el 

pessimisme més amarg. Només ella sap fins a quin extrem la pintura va esdevenir per a 

mi en aquesta època una raó de viure, mentre que al mateix temps esdevenia una raó 

encara més ferotge i insatisfeta d’estimar-la a ella, Gala, car ella i només ella era la 

realitat; i tot el que els meus ulls eren capaços de veure era “ella”, i era el retrat d’ella 

el que seria la meva obra, la meva idea, la meva realitat.”65 

 

L’any 1941 Gala participa en les performances organitzades per Dalí al jardí de la mansió 

de Caresse Crosby. En les accions, instal·lats sobre un piano, Dalí pinta amb el seu 

cavallet sota l’atenta mirada de Gala, mentre Caresse Crosby toca l’instrument.  

A l’abril, la revista Life dedica un reportatge a Dalí durant la seva estada a Hampton 

Manor66. Les fotografies mostren la parella treballant en l’autobiografia del pintor, 

jugant als escacs i al taller improvisat de Dalí on Gala posa per a l’artista. 
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El 22 d’abril s’inaugura una nova exposició de Dalí a la Julien Levy Gallery de Nova York 

que posteriorment viatja a l’Arts Club de Chicago i a les Datzell Hatfield Galleries de Los 

Angeles. Gala i Dalí, com és habitual, s’impliquen en la preparació de la mostra, escollint, 

distribuint i col·locant les obres de l’artista a l’espai expositiu. 

Passen l’estiu en el luxós Hotel Del Monte Lodge a Pebble Beach, Califòrnia, que fins el 

1948 es convertirà en la seva residència juntament amb l’Hotel Saint Regis de Nova York.  

Al setembre, Gala participa en el ball de disfresses A Surrealist’s Night in a Enchanted 

Forest, que compta amb decorats i disfresses dissenyats per Dalí. L’esdeveniment té lloc 

a l’Hotel del Monte Lodge, en benefici del Museum of Modern Art de Nova York, per 

recaptar fons per ajudar artistes europeus refugiats. Gala acompanyada de Dalí, es 

presenta amb un cap d’unicorn, tombada en un llit de vellut vermell.  

 

Aquest any Gala i Dalí coneixen el fotògraf Philippe Halsman, i amb ell, s’inicia una 

col·laboració que continuarà fins la mort de Halsman al 1979.  

L’any 1942 el número de setembre de la revista Click encarrega a Dalí un reportatge 

fotogràfic per explorar el subconscient amb una càmera. El resultat és el collage What 

Dalí thinks about. Els pensaments de Dalí, inspirats per Gala, són representats 

metafòricament mitjançant el rostre de perfil d’ella, que serveix a l’artista per inscriure 

les seves idees i expressar el pas del temps a través del rellotge tou.67 

A l’octubre, apareix el llibre The Secret Life of Salvador Dalí a Dial Press, Nova York 

dedicat a Gala. L’autobiografia de l’artista, que és també la de Gala, s’obre amb un 

frontspici amb el retrat de Gala i un autoretrat de Dalí. L’obra contribueix a engrandir i 

construir el personatge del geni juntament amb ella. Gala té un paper rellevant en el 

procés d’edició del llibre; entre les tasques, s’encarrega de corregir i passar a net els 

textos de l’artista per tal de facilitat la traducció a l’anglès. 
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L’any 1943 coneixen l’empresari i filantrop A. Reynolds Morse i la seva esposa Eleonor, 

futurs mecenes de l’artista.  

Del 14 d’abril al 5 de maig té lloc l’exposició de Dalí a la Knoedler Gallery de Nova York 

en què Gala i Dalí assisteixen a la inauguració. La implicació de Gala i la seva voluntat 

d’aconseguir nous clients queda reflectida en les fotografies de Ralph Crane que s’han 

conservat.  

Al mes de juny Vogue publica un fotomuntatge amb dues fotografies de Gala realitzades 

per Horst. P. Horst, sobreimpreses en la pintura El triomf de Tourbillon de Dalí68. 

 L’article destaca la influència de Gala en l’obra de l’artista i el seu paper com a 

col·laboradora espiritual. 

Durant els anys quaranta, els projectes de Dalí es diversifiquen. L’artista il·lustra llibres, 

prepara anuncis per a revistes de moda, concep decorats de teatre, participa en 

projectes cinematogràfics i retrata la societat americana. En aquest moment i durant la 

dècada dels cinquanta i dels seixanta, el paper de Gala com a representant i gestora de 

l’artista s’intensifica.  

El 1944 Dial Press de Nova York publica la primera novel·la de Dalí, Hidden Faces.  

La implicació de Gala en aquest projecte es fa evident en els manuscrits que es 

conserven relacionats amb la publicació. Gala passa a net els escrits de Dalí i col·labora 

en la seva correcció, tal com havia fet amb la seva autobiografia. Dalí li reconeix la seva 

contribució a la dedicatòria del llibre.  

 

A l’estiu de 1950 tornen a Cadaqués, on Dalí pinta 

de nou la Madona de Portlligat, amb Gala com a 

model, en un llenç molt més gran que el primer i que 

exhibeix a Nova York l’hivern següent.  

El 3 de setembre de 1951, el col·leccionista d’art 

Carlos de Beistegui organitza un ball de màscares al 

Palazzo Labia de Venècia. Entre els invitats hi ha 

Gala i Dalí, que participen en la festa disfressats amb 

uns vestits dissenyats per l’artista mateix i 

confeccionats per la casa Christian Dior. 

Ja a Portlligat, el fotògraf Ricardo Sans fotografia 

Gala. D’aquest encontre en resulten una sèrie de 

retrats íntims on Gala es mostra propera i còmoda. Algunes d’aquestes fotografies 

serviran de model a Dalí per a la realització de les obres Galatea en formació, Gala 

Placídia. 
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Al desembre, Gala i Dalí assisteixen a la inauguració de l’exposició del pintor a The 

Lefevre Gallery de Londres. Entre les obres exposades es mostra la segona versió de La 

Madona de Portlligat. 

Al novembre de 1953 Gala i Dalí viatgen a Torí. Continuen el seu periple cap a Roma per 

revisar la impressió de les 102 aquarel·les de La Divina Comèdia editada per l’Istituto 

Poligrafico dello Stato i preparar l’exposició del pintor al Palazzo Pallavicini Rospigliosi 

que es durà a terme l’any següent. Com declarà Dalí anys més tard, és Gala qui 

distribueix els dibuixos que l’artista ha dissenyat per il·lustrar La Divina Comèdia69 en el 

text, i afirma que ell mai no ha llegit l’obra de Dante.   

El 13 de maig de 1954 Gala acompanya Dalí a la inauguració de la seva primera 

retrospectiva a Itàlia. Dalí en el discurs de la inauguració fa al·lusió a Gala com a 

inspiradora de la seva obra70. 

Al desembre assisteix a la inauguració de l’exposició de Dalí que te lloc a la Carstairs 

Gallery de Nova York. Entre les obres exposades, cinc pintures tenen Gala com a model. 

El 1955 Dalí compra, dissenya i rehabilita l’anomenat Corral de Gala, a Cadaqués. 

Acomplint la voluntat de Gala de disposar d’un espai més íntim i d’ús personal, allunyat 

de l’esfera pública, aquest lloc constitueix una anticipació de la Sala Oval de la casa de 

Portlligat i de la futura residència de Púbol.  

El 29 de setembre de 1957 acompanya Dalí a la conferència de l’artista en homenatge a 

Gaudí al Park Guell de Barcelona. 

 

Al mes d’octubre, Walt Disney i la seva esposa visiten Dalí i Gala a Portlligat. 
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Durant els anys cinquanta diverses publicacions com House Wife, Novella o la Gaceta 

Ilustrada mostren reportatges de la casa de de Portlligat on Gala i Dalí apareixen 

fotografiats en la intimitat de la seva llar71-72-73.  

A finals de gener de 1958 se celebra al Museum of Modern Art de Nova York un simposi 

en honor a Antoni Gaudí. Dalí hi participa enviant una cinta magnetofònica. En un dels 

seus comentaris l’artista recorre a les paraules de Gala:  

“ La meva esposa Gala, que no ha comès mai cap error en l’avaluació de valors estètics, 

assegura que la més meravellosa creació de Gaudí consisteix en les dues columnes 

recentment alçades a “La Sagrada Família” fetes en dos moviments helicoidals 

oposats”74.  

El 8 d’agost Gala i Dalí es casen per l’església a l’ermita dels Àngels, al municipi de Sant 

Martí Vell, a Girona. 

El 8 de novembre, assiteixen a la presentació del Stabat Mater, de Francis Poulenc, al 

Palau de la Música Catalana.  

El 6 de desembre s’inaugura la nova exposició de Salvador Dalí a la Carstairs Gallery de 

Nova York, que l’artista dedica a Gala:  

“Aquesta, la meva millor exposició, la dedico en homenatge a Gala, la meva Madonna 

Sixtina”75 

El 21 de desembre de 1959 desembarquen a Nova York. Dalí i Gala mostren la darrera 

creació de l’artista, l’Ovocípede, una esfera de plàstic transparent.  

Al febrer de 1960, en un esborrany de carta, 

Gala descriu com l’obra artística de Dalí 

avança cap a una maduresa més sòlida:  

 

“Però en el nostre retir resistim a causa de 

l’obra de Dalí que va començar creixent com 

un infant i ara s’estén com un arbre ramificat 

i rigorós”76 

Assisteix amb Dalí a la presentació de l’obra 

Cristòfol Colom a la galeria French & 

Company de Nova York, on apareix 

representada com a estendard. 
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Al desembre assisteixen a la presentació de l’exposició Salvador Dalí a la Carstairs 

Gallery de Nova York. 

El 9 de juliol de 1961, Gala i Dalí assisteixen a la inauguració del Museu Monogràfic del 

poble ibèric d’Ullastret. 

Gala acompanya Dalí a la corrida de braus que té lloc el 12 d’agost en homenatge al 

pintor a la seva ciutat natal, Figueres. 

El 20 d’agost, els Dalí participen a la inauguració de la 22ª Mostra Internacional d’Art 

Cinematogràfic de Venècia. Gala llueix un vestit de Jean Dessès amb un estampat 

dissenyat per Dalí a partir de les il·lustracions per al llibre Don Quichotte de la Manche, 

editat el 1957.  

El 12 de desembre, Gala assisteix a la conferència Gala désoxyribonucléiqueacide 

impartida per Dalí a l’École Polytechnique de París. 

Per tal de preservar la seva intimitat i mantenir la seva privacitat, Gala fa construir 

l’última de les dependències de la casa de Portlligat, coneguda com a la Sala Oval. 

Aquesta representa el seu darrer refugi abans de comprar el Castell de Púbol. Es tracta 

d’una cambra esfèrica amb forma de garota, dissenyada per Dalí i decorada per ella, 

gairebé inaccessible i camuflada pels vestidors de l’habitació precedent.  

Probablement per aquestes dates Gala inicia la creació de l’enorme collage disposat 

sobre les portes dels armaris del vestidor de Portlligat. En l’obra es combinen, a tall de 

doble autobiografia, les fotos d’ella i les de Dalí, les pintures que la representen i infinitat 

de personatges cèlebres i anònims. Gala en el seu paper de recol·lectora de l’obra 

daliniana, se serveix de les imatges que ha anat guardant durant tots aquests anys per 

emfasitzar els èxits de Dalí, que alhora també són els seus.  
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El maig de 1962 la llibreria Hune de París acull la presentació del llibre Dalí de Gala, de 

Robert Descharnes, amb la presència de Gala i Dalí.  

A l’octubre, assisteix amb Dalí al Saló del Tinell de Barcelona, on l’artista presenta l’obra 

El Crist del Vallès. 

Al gener de 1963, participa en la performance que Dalí organitza per a la presentació del 

llibre The World of Salvador Dalí a la llibreria Doubleday de Nova York. 

El 24 d’agost, Gala i Dalí assisteixen al festival que organitza la ballarina Carmen Amaya 

en benefici de la restauració del Castell de Begur en aquesta localitat en la que va ser la 

seva darrera actuació. 

El 12 d’octubre de 1963, Gala fa donació al Museu Picasso de Barcelona d’un dibuix 

cubista de la primera època i d’un exemplar del llibre les Métamorphoses d’Ovidi, 

il·lustrat per l’artista malagueny.  

Al setembre de 1964, la revista Garbo dedica un article a Gala en què per primera vegada 

i públicament Gala fa una declaració d’intencions que manté fermament al llarg de la  

seva vida, que consisteix a no accedir a cap sol·licitud d’entrevistes i a no fer cap 

declaració per a la premsa.77 

Durant el mes d’octubre, acompanyada per l’americà William Rothlein, es troben a 

Roma amb Federico Fellini. Gala desitja que el cineasta italià dirigeixi una pel·lícula 

biogràfica sobre el seu espòs i el convenç perquè faci una petita prova a Rothlein, que 

ha d’encarnar el Dalí jove. El projecte no es durà mai a terme. 

El desembre de 1965 assisteix amb Dalí a la inauguració de l’exposició Salvador Dalí, 

1910-1965 que la Gallery of Modern Art de Nova York dedica a l’artista.  

 

Dalí pinta l’obra 

coneguda com 

L’estació de Perpinyà, 

on Gala  fa de model.  
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Al febrer de 1966, participa en el happening organitzat per Dalí al Philharmonic Hall del 

Lincoln Center a Nova York. El 1968, A. Reynolds Morse publica Ode à Gala Incognita a 

Éditions Chagrin a Cleveland, Ohio, que conté dibuixos de Gala realitzats per Dalí, Max 

Ernst i De Chirico. El fulletó que inclou poemes sobre Gala i una breu biografia, està 

dedicat a ella:  

“ A Gala Dalí, filla del dadaisme, Mare del surrealisme i reina eterna dels enigmes 

dalinians”78 

El 1969 els Dalí compren el Castell de Púbol; Gala li posa una condició a Dalí:  

“Accepto el Castell de Púbol però amb una sola condició: que només vindràs a visitar-

me per invitació escrita”79 

El castell de Púbol havia d’esdevenir el refugi i l’espai de repòs de Gala. Segons Dalí,  

“Gala es convertia en el castell inexpugnable que no havia deixat mai de ser”80 

 Gala, al seu torn, escriu:  

“Sí, hom pensa que sóc una fortalesa ben defensada, perfectament organitzada, però – 

a tot estirar- podria ser una petita torre vacil·lant que, per pudor, mira de cobrir-se de 

falguera i d’amagar les costelles, ja en runes, per trobar una mica de solitud.” 81 

 

A finals de maig de 1970 finalitzen les 

obres del castell de Púbol. Gala 

s’encarrega de la decoració i la disposició 

dels elements que integren els espais. 

En una carta adreçada a Emili Puignau, el 

constructor que porta les obres del castell 

li expressa la responsabilitat que tenen:  

 

“Com us n’haureu adonat, Púbol és el meu 

“cavall de batalla”; el nostre, millor dit. Estic 

fascinada per les possibilitats que aquesta 

casa en runes pot donar, també en pot sortir 

un monstre. Fins ara, treballant plegats, 

sempre hem triomfat, a Portlligat. Aquesta 

petita casa s’ha fet famosa, es veu reproduïda 

per tot arreu, encara ara. Per tant, tenim una 

gran responsabilitat d’un nou i grandiós èxit, 

vós i jo.”82 
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Al novembre acompanya a Dalí en la 

inauguració de la seva exposició antològica, 

celebrada al Museu Boymans van Beuningen 

a Rotterdam.  

Als setanta, Gala és protagonista de les 

pintures estereoscòpies de Salvador Dalí. 

També és present al Teatre- Museu Dalí de 

Figueres que durant aquests anys es troba en 

ple procés de creació. Hi és representada al 

sostre del Palau del Vent, a la Sala d’Obres 

Mestres i a la del Tresor. També sota la 

cúpula, amb l’obra Gala nua mirant el mar 

que a 18 metres apareix el president Lincoln.  

 

En un dels viatges a Nova York l’any 1971 

coneix a Jeff Fenholt, protagonista de l’òpera 

rock Jesus Christ Superstar a Broadway. En endavant es farà acompanyar d’ell en 

diverses ocasions.  

explicita la voluntat que Púbol esdevingui un espai privat i íntim:  

“La solitud i allò desconegut a Púbol han de ser sagrats.”83 

A partir d’aquest moment i fins a finals dels setanta, Gala freqüenta el castell de Púbol, 

especialment durant l’estiu.  

Al setembre, Vogue edita un número especial de Nadal per celebrar els cinquanta anys 

de la revista a França. Per fer-ho compta amb la participació de Dalí, que dissenya 

l’exemplar en la seva totalitat. L’artista dedica la 

publicació a Gala, que hi apareix àmpliament 

representada i que consta, als crèdits, com a 

inspiradora de Dalí i del número especial.84 

Al juny de 1972, la revista italiana BolaffiArte 

dedica un extens reportatge a l’obra de Dalí. 

L’artista crea la portada de la revista amb un 

disseny de la lletra <<G>> i un sonet en homenatge 

a Gala.85 

Al novembre de 1973 l‘editorial Draeger publica a 

París el llibre de Dalí Les diners de Gala, dedicat a 

la gastronomia i amb il·lustracions de l’artista.  
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El 23 de desembre de 1974 Gala acompanyada de Jeff Fenholt, assisteix a la inauguració 

del Teatre- Museu Dalí de Figueres amb un vestit de la dissenyadora Elizabeth Arden. 

Aquest mateix any rep el llibre d’Anastàsia Tsviètaieva, amb una dedicatòria autògrafa 

de l’autora.  

A l’octubre de 1977, es publica el llibre de Dalí Les 

Vins de Gala, en què es descriuen els deu vins 

escollits per Gala i els deu triats per Dalí.  

Al novembre, la premsa es fa ressò de la intenció per 

part de Gala i Dalí de fer donació de vint-i-cinc obres 

de la col·lecció de Gala per tal que formin part de 

l’exposició permanent del Teatre- Museu Dalí de 

Figueres. 

El 9 de maig de 1980 acompanya Dalí en el seu 

nomenament com a associat estranger de 

l’Académie des Beaux-Arts de l’Institut de France. El 

discurs que l’artista pronuncia es titula: Gala, 

Velázquez i el Toisó d’or. 

Es publica a Nova York Andy Warhol’s Exposures. Al llibre, Warhol fa referència a Gala i 

al que representa en relació amb Dalí:  

“El millor i el pitjor de Dalí és la seva esposa Gala. És l’esposa més bella, més fascinant i 

més imaginativa que un artista com Dalí podria tenir. Però d’altra banda és dura com 

una pedra, totalment impossible i em fa una por terrible.”86 

El 24 d’octubre de 1980, acompanya Dalí durant la presentació de l’obra El cavall molt 

alegre que li ha regalat el pintor i que ella cedeix al Teatre- Museu Dalí de Figueres.  

Al febrer de 1981, una caiguda a l’Hotel Meurice, a París li provoca diverses fractures i 

lesions.  

El setembre de 1981 Dalí pinta Gala contemplant l’aparició del príncep Baltasar Carles, 

una de les darreres obres on apareix representada.  

El 2 de març de 1982, Gala se sotmet a una operació a la Clínica Plató de Barcelona com 

a conseqüència d’una fractura de fèmur.  
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Mor a Portlligat el 10 de 

juny de 1982. És traslladada 

a la cripta del Castell de 

Púbol on és enterrada.  

Entre el 13 de juliol i el 12 

de setembre se celebra 

l’exposició Homage to 

Gala: 1893-1982 a The 

Salvador Dalí Museum, a 

Saint Petersburg, Florida.  

Al setembre, Dalí fa donació a l’Estat espanyol de la pintura Els tres enigmes gloriosos 

de Gala. 

Al novembre, Cécile Éluard cedeix tots els drets de l’herència de Gala a Salvador Dalí. A 

canvi, rep les obres que formen part de la col·lecció de Gala abans de la dissolució del 

seu primer matrimoni amb Paul Éluard, així com les cartes del poeta i altres efectes 

personals de la seva mare i la seva família.  

Per a l’exposició antològica 400 obres de Salvador Dalí, l’artista escriu el text de 

presentació del catàleg i el dedica a Gala:  

“A la divina Gala! El meu amor per ella m’ha devorat des d’abans de néixer”87 

 

A l’octubre de 1983, Dalí anuncia el canvi de nom de la Torre Gorgot, annexa al Teatre- 

Museu Dalí, que passa a anomenar-se Torre Galatea, en homenatge a Gala: 

“Aixeco un monument únic en el món, la Torre Galatea, en honor a tots els enigmes”88 

 

El 23 de desembre es constitueix la Fundació Gala- Salvador Dalí. 

La imatge que la representa s’inspira en un dibuix de Dalí que 

mostra a Gala coronant l’artista en una barca que porta la lletra 

<<G<< inscrita a la vela.  
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El 1984 al pati de butaques del Teatre- Museu Dalí de Figueres s’instal·la la barca de 

Gala, procedent de Portlligat, que juntament amb diferents elements conforma, segons 

Dalí, l’objecte surrealista més gran del món. 

El 1988 la Fundació Gala- Salvador Dalí edita els poemes de Salvador Dalí de la seva 

època a Torre Galatea, on expressa els seus sentiments per la pèrdua de Gala. 
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CONCLUSIONS 

 

Gala va ser una dona culta i avançada al seu temps: Al si de la seva família ja  es 

conreava la cultura i l’esperit crític de les idees noves de llibertat, justícia i progrés que 

bufaven a la seva Rússia natal. 

Probablement a aquesta influència deu el seu gust per la independència i l’emancipació. 

 

Gala va ser musa d’artistes: 

 Gala va ser musa i inspiradora de l’obra artística de Dalí i val la pena destacar el seu 

paper com a col·laboradora espiritual, però no només de Dalí, sinó també de molts altres 

artistes de l’escena surrealista i dadaista parisenca: Ernst, De Chirico, Éluard, Breton... 

Tots van beure de Gala i van plasmar-ho en les diferents activitats artístiques que 

practicaven.  

Així doncs, Gala tenia un magnetisme, un sex-appeal del qual molts artistes han deixat 

referències escrites. I aquest entorn tant culte va permetre-li aprendre encara més per 

convertir-se en una visionària meticulosa i perfeccionista que aprofità més tard per 

instruir a un jove Dalí, per qui va deixar-ho tot. 

 

Gala va ser una gran gestora i col·laboradora de Dalí: 

Dalí no hagués estat l’artista internacionalment reconegut que va ser si no hagués 

aparegut Gala a la seva vida. Com ja he comentat al cos del treball, Gala li va proveir 

l’estabilitat econòmica que necessitava durant els primers anys de producció de l’artista 

en què Dalí no era conegut ni les seves obres es compraven.  

De bon principi, Gala era qui feia la publicitat entre els amics i coneguts i el pintor, en el 

qual ella tenia una fe cega i visionària de l’èxit, s’havia de centrar únicament en crear i 

produir.  

Durant tots els anys de relació del matrimoni Gala va ser la gestora indiscutible. 

Dalí no sabia mai quants diners tenien, era Gala l’administradora, ella decidia quan 

tocava comprar i quan tocava vendre per tal de mantenir l’estabilitat econòmica 

familiar, per tant va tenir un paper clau en la sostenibilitat econòmica de la parella. 

Però no només s’ha de parlar de Gala des del punt de vista pecuniari; també va ser la 

millor gestora pel que fa a la difusió de l’obra i presa de contacte amb les millors galeries 

i els col·leccionistes més refinats a través dels quals l’obra de Dalí podia ser més 

coneguda i per tant més valorada. 

 



                                                                                                        Gala, molt més que la musa, l’artista 
 

47 
 

 

Per descomptat era qui portava el calendari expositiu, les ubicacions, en una paraula era 

la millor de les marxants d’art que un artista podia demanar. Es va encarregar del procés 

creatiu de les exposicions, el lloc on havien d’anar els quadres, l’ordre que havien de 

seguir, quines s’exposaven i quines no, Dalí li donava la potestat d’ordenar-ho tot, sabia 

que Gala tenia molt clar el que feia.  

Gala es preocupava per les avantguardes, pels pigments nous que sortien, pel que feien 

la resta d’artistes; no podia permetre que ells dos es quedessin enrere, degut al caràcter 

polièdric i versàtil que la caracteritzava i que va permetre ocupar-se de les parts més 

pragmàtiques que constitueixen la gestió de l’obra d’un artista. 

 

Gala va ser escriptora: 

Donat que Gala tenia molta facilitat amb els idiomes i sempre havia estat molt 

predisposada a aprendre, va ser clau en l’arribada del matrimoni a Estats Units i va 

col·laborar directament amb Dalí en la redacció dels seu diari personal, traduint-li i 

corregint els textos que Dalí escrivia. És així, i gràcies al diari inèdit personal de Gala, que 

podem parlar de la vessant escriptora de Gala. Assídua a la lectura des de petita, va 

cultivar el gust per les lletres en totes les seves vessants, lectora, escriptora i editora. 

També va ser qui va signar el pròleg del primer llibre de poesia publicat per Paul Éluard. 

 

Gala va ser el puntal, sempre a l’ombra, de Dalí: 

El caràcter esmunyedís i poc parlador que va manifestar Gala gairebé tota la vida als 

mitjans, va crear un misteri que ajudà a la imatge de Dalí, però malgrat moure molts fils, 

la deixava en ella en un segon pla.  

Així doncs, els anys de més esplendor de la parella, els 60-70 van fer que les revistes es 

rifessin les entrevistes a Dalí i a la seva dona esquerpa, i gelosa de la seva intimitat. Gala 

sabia perfectament que era important el màrqueting per vendre els quadres del seu 

marit i sabia molt bé com fer-ho per vendre la imatge de Dalí participant en happenings 

i performances des d’un segon pla. Col·laborant en què la imatge de Dalí fos reconeguda, 

que es parlés d’ell i de tot el que l’envoltava. Que es parlés d’ell, era igual si bé o 

malament, però que es parlés.  

De fet, estava molt pendent del feedback que la crítica i la premsa feien de l’obra del 

seu marit. Es dedicava a recollir els nombrosos retalls de premsa que li dedicaven a Dalí 

perquè era conscient de la importància que aquesta tenia i del rèdit que podia obtenir 

de les persones a les que arribava. Era, doncs, importantíssim estar sempre a l’ull de 

l’huracà. 
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Gala no va ser una mare a l’ús amb la seva filla però aquest sentiment el bolcà en Dalí: 

Tot i no ser un matrimoni convencional, Gala li aportava estabilitat a Dalí, amor i estima 

com si Dalí fos el fill baró que Gala no va tenir mai, però sempre havia volgut. L’estimava 

com una mare i estava orgullosa de tot el que anaven aconseguint perquè també era 

mèrit seu, ell era deu anys més jove que ella i Gala tenia un bagatge vital que va saber 

projectar en un jove Dalí que es va deixar portar pels consells d’ella i així, plegats, van 

construir un tàndem de triomfs i èxits. La mort de Gala va suposar la pitjor crisi i 

decadència de l’artista; la dependència que tenia el pintor de la seva Galushka era tal 

que quan Gala va morir, Dalí va caure en la depressió i pràcticament no va pintar més.  

 

 

De fet, el mateix Dalí va dir: 

 “Sense Gala, jo no seria Dalí” 
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