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VALERIANO BOZAL 

^ < < ^ I novembre de 1934, Gala i Salvador Daií van anar a 

Nova York per acabar d'instaMar i inaugurar la segona exposició de 

l'artista a la Galería Julien Levy. Dalí havia exposat per primera 

vegada en aquesta galería al novembre de 1933 i després, ja al 

1934, a ['abril, dibuixos i graváis amb els quals va il-lustrar Els 

Cants de Maldoror, del Comte de Lautreamont, editats per Albert 

Skira. L'artista va escriure a Paul Éluard amb motiu de la mostra de 

1933 i li indica que la seva exposició era «ventablement una gran 

victoria del surrealisme a América». En una crítica publicada a The 

New Yorlier, Lewís Mumford va afirmar que «els quadres de Dalí 

son tan inexplicables com un somni». Al 1934, per tant, el pintor 

de Figueres no era de cap manera un desconegut. 

La Galería Julien Levy ja havia mostratelseu interés peí surre

alismo el 1931, ja que el generde 1932 va presentar una exposi

ció collectiva en la qual, entre altres obres, va exhibir La persisten

cia de la memoria (1931), també coneguda com Els rellotges 

tous, una pintura que l'artista va recordar en e! cartell anunciador 

de l'exposició de 1934, en el qual va representar un d'aquestes 

"rellotges tous". Aquesta exposició coMectiva va suposar, com 

tantes vegades s'ha dit, la introducció de Salvador Dalí i el surrea

lisme ais Esta tsUnits. 

Gala i Dalí van arribar a Nova York a bord del Champlain 

acompanyats perCaresse Crosby, coMeccionista i amiga de l'artis

ta, component del grup Zodiaque, format el gener de 1933, els 

integranís del qual es van comprometre a Fadquisició regular 

d'obres del pintor cátala. A mes de Caresse Crosby, entre els mem-

bres de Zodiaque hi havia Rene Laporte, Emilio Terry, André Dursí, 

etc. Julien Green, un d'ells, va afirmar que alguni^sde les obres de 

Dalísemblaven «propagar el silenci, desenvolupant-se en el silenci 

com unaplantaenunfeixdellum». 

La foto de Gala i Salvador Dalí a bord del Champlain va 

aparéixer al New York Evening Journal (H de novembre de 1934). 

Els pehodistes el van rebre preguntaní-li peí surrealisme, un movi-

ment que, com van dir alguns d'ells, estava de moda. A m6s de les 

entrevistes, Dalí va publicar un breu text titulat New Yorí< salutes 

me, en el qual ressonen acoents del Nova York de Lorca -«quina 

immensa sofedat!"-, elaboráis ara en el marc de les teones dali-

nianes del método paranoicocrític: 

«Els surrealistes son médiums involuntaris d'un món descone

gut. Jo mateix, com a pintor surrealista, mal he tingut la menor idea 

del que signifiquen els meus quadres, simplement transcric els 

meus pensaments i tracto de concretar les mes exasperades i fugi

tivos visions, fantasías, tot el que és mistenós, incomprensible, 

personal i únic, susceptible de passarpel meu cap. 

»[...] Per mi. Nova York és només una gran explanada silen

ciosa d'alabastre groe, en la qual llagostes terhbles i seques, uns 

quants rellotges de palla i alguns raíms portáis peí veni s'han 

posat sobre la superficie enganxosa de vells nens d'un any ente-

rament coberts amb una espessa capa d'esmait blanc. Quina 

immensa soledai! És veritat (pero aixo noimés accentua encara 

mes la malenconia hohizontal) que en el centre exacte de l'expla-

nada, a una altura colossal, s'alcen dues siluetes angoixanis, ben 
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conegudes, estatúes antigües que representen la célebre i trágica 

parella de YÁngelus de Millet. La figura de l'home sóc jo mateix: 

estic representatcom un cec, amb una boca daurada, esquitxada 

d'excrements, pits femenins molt bells, amb un fuet a la má i 

coronat de roses; la figura femenina és l'encamació de Saciner 

Masoch.eisseusulis miren en elsmeus amb tristesa infinita, está 

vestida de pells i porta una immensa costella de xai sobre el cap. 

Al capvespre, aqüestes dues siluetes adquireixen una irresistible i 

al'lucinant malenconia. Els núvols, en forma de cúmuls que emer-

geixen per l'horitzó cap a la f¡ del dia, adopten invariablement els 

contorns vagues, pero radiants i daurats, de Mapoleó al capda-

vant de la seva desfilada. De nit, les pells de Sacher Masosch es 

tornen fosforescents i es sent a vegades des de lluny, cansat i 

monstruos, el bram agonitzant deis membres antediluvians de 

rexposicló de Chicago. 

«Nova York, perqué, perqué vas erigir ¡a meva estatua temps 

enrere, abans que jo nasqués, mes alta que cap altra, mes deses-

perantquecapaltra?", 

L'exposiciódeDalíi, en general, el seu art, vaserrebudaamb 

critiques matisades, majoritáriament elogioses. Algunes avanca-

ven el que mes tard van ser consideracions convencionals sobre la 

pintura daliniana. Edward Alden JoweII el va qualificar de "mag del 

pinzell» i va afirmar que se l'havia de situar entre els mes grans, va 

alabar la finor del seu color lia seva extraordinaria capacitat coma 

dibuixant, i va assenyaiar la superioritat de les obres de petit for-

mat respecte a les grans: «Al meu entendre, és abans que res un 

miniaturista», va escriure. 

L'exposició i la visita ais Estats Untts van suposar un esdeveni-

ment important en la vida de Dalí. Les seves relacions amb el grup 

surrealista, liderat per André Bretón, s'havien deteriorat parcial-

ment des de l'exhibició en el Salón des Indépendants (2 de febrer 

de 1934) de L'eni^ma de Guillem Telí (1933), un oli de gran for-

mat en el qual el rostre de Guillem Tell és un cap de Lenin. Bretón 

va qualificar aquesta pintura d'acte contrarevolucionari i va dema-

nar l'expulsió de l'artista cátala del grup surrealista en et transcurs 

d'una reunió-judici que Dalí va descriure després amb un sarcas-

me brillant. L'activitat immediatament posterior i el seu viatge ais 

Estats Units li van permetre reprendre un protagonisme que, de fet, 

no havia perdut mai del tot. ' 

El 18 de desembre va pronunciar una conferencia al Wads-

worth Atheneum de Hartford (Connecticut), presentada per A. 

Everett Austin, presidentde l'Ateneu, i seguida de la projecció 

d'Un chien anüalou. L ' l l de gener de 1935 en van pronunciar 

una altra al Moma de Nova York, titulada «Pintures surrealistes i 

imatges paranoiques». Ambdues li van permetre exposar amb 

agudesa les seves teories, tornant sobre les idees de New York 

salutes me: «Veritablement, no sóc más que l'autómat que regis

tra sense jutjar i de la forma mes exacta possible, al dictat del 

meu subconscient, deis meus somnis...», 

El viatge li va permetre entrar en contacte amb una alta socie-

tat cosmopolita amant de l'art modern, molt diferent de la que era 

habitual en els ámbits surrealistes parisencs. Dalí va sorprendre i 

fascinar. En motiu de la seva tornada a Europa, Caresse Crosby i 

Joella Levy van organitzarun «bal onirique» en honor seu, el 18 de 

gener, al Coq Rouge de Nova York. La festa va meréixer el titular i 

una amplia informado al Sunday Mirror del 24 de febrer: «Mad 

"Dream Betrayal" of New York Society atthe Astounding Party to its 

Newest Idol». Dalí es va presentar disfressat d'aparador, mostrant 

uns petits sostenidors reproduíts a «la samarreta», i Gala portava 

un pentinat amb un nadó de ceLluloide, un llamántol per barret i 

unes ales negres omamentades amb uns guants blancs, aLlusió, 

segons sembla, al rapte delfín de Lindbergh. 

Joella Bayer, en aquell moment casada amb el galerista Julien 

Levy, havia estat a París al 1933 amb la intenció de preparar les 

properes exposicions de la galería. Tal i com ella mateixa precisa. 

Man Ray, que en aquella época estava fent motiles de caps grecs i 

romans que li poguessin servir de fons per les seves fotograíies, va 

considerar que posseía un cap molt clássic, i va mostrar el seu 

desig de fer-li'n un motile, del qual posteriorment li'n va enviar una 

copia. Aquest és el punt de partida de Retrat de Joella, l'obra de 

Man Ray i Salvador Dalí que va sorgir en el curs de la instal-lació de 

l'exposició a la Galería Julien Levy. Joella Bayer va ajudar l'artista a 

preparar els objectes; aqüestes son les seves paraules: 

'<EI novembre de 1934, la Julien Levy Gallery inaugurava la 

seva segona exposició de l'obra de Salvador Dalí. Com que la 

primera havia tingut un gran éxit, Dalí i Gala van venir per la inau

gurado. Els quadres ja estaven penjats, pero encara calía 

instaLlar els "objectes". Com que els meus ajudants no es troba-

ven massa a gust amb la presencia de Dalí (que tenia l'aspecte 

de perdreel capambmottafacilitat), em vaigtrobarsolaambell 

acabant la feina, en la mesura en qué podía entendre el seu 

francés, d'un marcat accent hispa. 

»Es suposava que jo mateixa havia de servir pippermint en 

uns petits vasos de conyac, deis que es fan servir en els cafés 

parisencs, i enganxar-los aleatóhament a la jaqueta que formava 

part d'un deis "objectes", un smoking que penjava del respatller 

d'una cadira. El licor havia de quedar a diversos nivells, tal i com 

Dalím'indicava. 

»Els altres objectes que havíem d'instal-lar eren motiles de 

guix pintáis amb els tipies paisatges dalinians, llunyans i amb 

petites figures, Aquells motiles eren molt semblants ais que ales-

hores podien veure's ais aparadors de les botigues d'art parisen-

ques. La majoria eren parts del cap del David de Miquel Ángel. 

Recordó un motile de la part inferior del ñas i la barbeta. IVlai vaig 

tornar a veure aquellos peces, ni tampoc reproduccions; em pre

gunto qué se'n va fer! 

»Dalítreballava amb molta intensitat. Quan li vaig preguntar si 

gaudia pintant sobre gulx, es va girar amb ulls penetrants, "és que 
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Salvador Dalí i Man Ray. RetratdeJoella. (1933-1944). 

Oli, pintura a l'aigua I gulx. Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofía. Madrid 

potser en íens alguna altra?", U vaig contestar educadament que 

ho miraría, sense teñir la menor idea de si realment tenia alguna 

escalóla. Em vaig asseure a la part de darrera de l'oficina mirant 

els prestatges, i de sobte vaig recordar el meu cap de Man Ray. 

Vaig enfilar-me a una escala i vaig aconseguirtreure'l davant d'un 

Dalí entusiasmat, que immediatament se'l va endur a THotel Saint 

Moritz en taxi (vaig haver de baixar, parar un taxi i pagar el conduc

tor per avangat, ja que Dalí era incapag de fer les coses mes sim

ples per si mateix). Va pintar el cap, va dissenyar la vitrina de vidre i 

ho va portar el dia de la inaugurado. 

"La primera vegada que Julien va veure el cap va exclamar 

que perfi aigú s'havia adonatde la meva "caradura". "Ah", va dir 

Dalí, "pero no té la cara tan dura, ja que hi ha una obertura a la 

seva gaita amb un paisatge de núvols". A mi, el que realment em 

va agradar molt va ser el cabell, ja que sempre l'havia volgut teñir 

de color pastanaga» (Sra. Joella Bayer, 1989). 

No ens ha d'estranyar ¡'entusiasme de Dalí. Els anys anteriors 

havia treballat constantment en la representació de caps, i en 

algunes de les seves pintures havia introduit caps de guix 

col'locats en una lleixa. Els caps de guix, imitacions de bustos 

clássics, havien aparegut en algunes 'de íes natures mortes de 

Picasso, encara en l'estela del cubisme. Dalí s'havia centrat en la 

investigació d'aquest motiu ja en i'época de la seva amistat amb 

García Lorca i l'havia introduít, deforma mésverista, en obres com 

Retrat d'Emilio Terry {1930), Gala i ¡'Ángelus de Millet precedint 

¡'arribada imminent de ¡es anamorfosis cóniques (1933), etc. 

També el formal «cap sobre un suport» -a la manera del que era 

habitual en les reproduccions en guix d'obres clássiques per al 

turisme- va aparéixer en algunes de les seves pintures deis primers 

anys trenta i en algún retrat: Retrat de la vescomtessa Maríe-Laure 

de NoaiHes (1932). Finalment, caps de maniquinsü van servir per 

a la creacíó d'objectes surrealístes, el mes conegut deis quals 

porta un pa sobre el cap, i a sobre, le;s figures de l'Ángelus de 

Millet:Susítíedonareírospecí/u(1933, reconstruítel 1970). 

El cap que havia fet Man Ray va seer completament transfor-

mat, Dalí va pintar diversos motius que e;n van alterar el sentit. A ia 

gaita dreta, un paisatge de núvols amtb un espai immens i una 

petita figura que projecta una ombra exccessiva; en fort contrast, a 

la part esquerra del rostre, pintada com si fos un mur o una tapia 

de rajols, coMoca una obertura a través ide la quai es veu la contí-

nuació del paisatge de la dreta. El cabelll ce color pastanaga con

trasta tant amb el paisatge com el vermell oels rajols I del coll, així 

com amb el marró deis llavis i els lateraís de' cap. A la seva base, 

una réplica insinuada d'una pintura daliniana molt anterior; Carn 

de galUna inaugural (1929) -motiu queja ha/ia utilitzat en una 

altra pintura, quadre dins del quadre: Objecte surreaüsta indicador 

de la memoria instantánia (1932). 

Dalí va recorrer a motius que ja havia pintat abans, motius 

que estaven en la seva imaginado, i que ara va alterar simplifl-

cant-ne la iconografia pero intensificant la complexitat del seu sig-

nificat en aquest suport inesperat que va ser el motile de Man Ray. 

El paisatge de la gaita dreta s'inspira en eis paisatges onírics de 

Roses, pero no els imita. La figura que projecta ombra recorda les 

figures d'aquests paisatges, i sobretot, les que apareixen en les 

seves variadons sobre l'^r)¿e/us de Millet, una obra que en aquella 

época l'obsessionava i que donarla títol al que possiblement siguí 

el seu escrit mes important: E¡ nvte trágic de ¡'Ángelus de Millet, 

redactat entre 1932 i 1935, perdut i publicat el 1963, Les formi-

gues que apareixen al lateral dretsón motiu recurrenten l'obra de 

Dalí, apareixen a la má agafada per la porta ú'Un chien andalou 

-la má del protagonista que persegueix la jove, i que aquesta 

(nosaltres) contempla gairebé hipnotitzada- i, després, en moites 

de les pintures de l'artista. 

La contraposició entre les dues parís de la cara produeix un 

efecte visual cridaner, accentuat per l'obertura de la gaita esque

rra: aquesta part, de «rajol», permet parlar d'una construcció o 

embolcall que amaga el paisatge que es percep a través de l'ober

tura i a la gaita dreta. El rajol és opac i sólid, mentre que el paisat-
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ge és suggerent i es perd en ia distancia. El rajol és material, el 

material d'un mur que impedeix traspassar la imaginació, «dur", 

com deia Julien Levy a propósit de Joella, pero aquesta duresa 

s'ha perdut, s'ha «enderrocat» en l'obertura i a la gaita dreta: el 

paisatge del somni. La consistencia del guix, alió mes rom de la 

seva materia i la seva superficie, s'ha transformat amb la pintura 

de Dalí; tot alió genéric i planer del motile classicista ha donat pas 

a una figura al-iegórica. 

Un text de l'época permet comprendre millor el sentit de t'obra 

de Dalí. A E/s nous colors del «sex-appeal" espectral -publicat al 

número 5 de Minotaure (París, febrer de 1934)- distingeix entre 

l'espectre i el fantasma, i augura, com el títol suggereix, el futur 

sex-appeal de l'espectre. En assenyalar la diferencia entre un i 

altre, crida l'atenció sobre el carácter d'embolcall del fantasma-al 

qual relaciona amb Frangois Millet, «pintor involuntari deis fantas-

mes mes importants»-, simulacre del volum, els contorns del qual 

son de guix o de coto. Alguns deis trets del fantasma semblen 

adaptar-se bé al motile -simulacre de volum- que havia fet Man 

Ray i a la seva «consolidació» en el rajol pintat: immobilitat, con

torns afectius, perímetre metafísic, tactilitat, silueta, angoixa arqui

tectónica. Altres trets miren, al contrari, l'espectre: destrucció del 

volum illusori, perímetre físic, erecció exhibicionista, instantane'í-

tat histérica de tafaner, terror biológic. Que el tema de l'espectre i 

el fantasma estava molt present en la ment de Dalí ho posa també 

de relleu el fet que en el cartell anunciador de rexposició, una 

mena de resum deis seus interessos el 1934, introdueix la figura 

femenina asseguda que havia protagonitzat ¿.'especíre i el fantas-

ma (1931?). 

Aquesta aparició de l'espectre darrere l'embolcall no era pot-

ser un homenatge a Joella, i en ell, rexperiéncia del métode para-

noicocrític, última moda d'excitació inteMectual l'estiu de 1934, 

éxtasis que provoca un món d'imatges infinit i desconegut? 

Retrat de Joella enllaga moments diferents del surrealisme 

daliniá. Carn de gallina inaugural, és, amb Cenicitas (1928), una 

obra capital en el gir de Dalí cap al surrealisme, tal i com es pro-

dueix el 1927 i 1928, immediatament després ü'Aparell I má 

(1927) i La mel és mes dolqa que la sang (1927), quan abandona 

definitivament el llenguatge del peculiar cubisme que l'havia 

caracteritzat ais anys anteriors. És el temps marcat per la seva incl-

pient relació amb els surrealistes de París, moment en qué Dalí i 

Buñuel rebutgen la poesía de Lorca -el Romancero gitano- «ligada 

de piez (sic.) y brazos a la poesía vieja», «dentro de la tradicional», 

rebuig que s'estén ais Andrenios, ais Baezas, ais poetes de Sevi

lla... El 1928 va a París i coneix Tristan Tzara, així com l'obra de 

Masson, Ernst, Magritte, etc. L'any següent roda Un chien andalou, 

entra de pie en el cercle surrealista, s'enamora de Gala i exposa a 

la Galería Goemans. El métode paranoicocrític comenga a esbos-

sar-se en un article titulat «L'áne pourri», que, dedicat a Gala 

Éluard, apareix al número 1 de Le Surrealisme au service de la 

Révolution (juliol de 1930), text en el qual els problemes de la 

doble imatge, el simulacre i el desig de les coses ideáis juguen el 

papercentral. 

Un assumpte important per a la millor comprensió de Retraí 

deJoeWaésIa contribuciódaliniana a lacreado d'objectes surrea

listes. En aquest punt, Dalíva jugar un paper rellevant Elsobjec-

tes, minerals, orgánics, naturals i artificiáis, havien sigut un motlu 

iconográfic molt present en tota l'obra pintada de Dalí, i ara es 

convertien, en la seva materialitat, en part de les obres, si no obres 

ellsmateixos. 

Aquest no és un tret exclusiu de l'artista cátala. Els objectes 

surrealistes posseeixen un honorable antecedent en els objectes 

construTts amb materials pobres -fustes, cartrons, país, xinxetes, 

etc.- per Picasso ja a la segona década del segle. La célebre Font 

(1917) no és altra cosa, al cap i a la fi, que un objecte, i objectes 

son els ready-made. També Miró havia incorporat objectes a algu

nos de les seves obres, fent-los protagonistesfonamentals de mol-

tes de les seves pintures -fins al punt que La masía (1921-22) pot 

entendre's com un auténtic cant a la condició objectual de les 

coses-, i els objectes estaven en el gust ramoniá de les seves visi

tes al Rastro de Madrid i en els maniquins de Solana. Connectaven 

amb el primer futurisme italiá i la seva predilecció peí mecánic, 

pero ara, en l'ámbit surrealista, adquireixen un sentit diferent. 

Els antecedents directes es troben en algunes obres de Max 

Ernst deis primers anys vint i en objectes fotografiáis i construíts 

per Man Ray, també en aqüestes dates primerenques. Coneguda 

és l'afecció de Bretón pels objectes, les seves visites al parisenc 

mercat aux puces, el seu sentit del decorat i el seu ús d'objectes 

fotografiáis en totes aquellos ocasions que l¡ és possible. Els 

objectes teñen dues qualitats: la seva presencia física, la seva 

materialitat és la primera; la seva condició absurda, a vegades 

fantástica, misteriosa altres, quan son descontextualitzats, la 

segona. Ambdues qualitats van obsessionar els surrealistes, que 

n'hi van afegir una tercera: la natura paródica que en determina-

des circumstáncies poden assolir. Un maniquí és una parodia 

d'una figura humana, un motile clássic pot ser-ho d'un cap quoti-

diá... L'objecte, extret del seu context exhibit, es converteix en un 

espectacle i n'estén la natura -absurda, fantástica, onírica, etc-

sobretotalló que parodia. 

El 16 de setembre de 1927, André Bretón escriu una carta a 

Use Meyer en qué li parla de la iLlustració de Nadja: «Publicaré la 

historia que vosté coneix a com pan ya nt-la d'unes cinquanta foto

grafíes relatives a tots els elements que posa en joc: l'hótel des 

Grands Hommes, l'estátua d'Étienne Dolet, i la de Becque, un 

anunci Bois-Charbons, un retrat de Paul Éluard, de Desnos ador-

mit, la porta de Saint-Denis, una escena de les Detraquées, el 

retrat de Blance Derval, de Mme. Sacco, un racó del "marché aux 

puces", l'objecte blanc en joier, la Ilibreria de L'Humanité, el vena

dor de vins de la plaga Dauphine, el cartell de Mazda...». No 
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noméselsobjectes ocupen un llocrellevaníen aquesta iMustració, 

renumeració deis motius, el concepte de llista, l'equjparació 

d'éssers vius i d'objectes, son tots írets que accentuen el carácter 

objectual dei món que ¡Ilustra Nadja, i del que paría. 

1931 és un any important en aquesta petita historia. No 

només perqué Efuard i Bretón posen en venda part de la seva 

coMecció d'objectes -en especial escultures, exvots, fetitxes, uten-

silis d'wart negre, oceánic, americá»-, sino perqué en el número 3 

de Le Surréalisme au sen/ice de la Révolution rarticle de Dalí 

«Objectes surrealistes» ocupa un lloc preferent. Allá es parla deis 

"ObjectesdefuncionamentsimbóliC", «objectes transubstanciats», 

«onírics», "envoltats (fantasies nocturnes)«, "Objectes-máquines» i 

«modelats (origen hipnagógic)». Els exempies son obres de Giaco-

metti, Valentín Hugo, Bretón, Gala ielmateixDalí. 

L'any següent, l'Exposition surréaliste celebrada a la galería 

Pierre Colle destaca la presencia d'objectes amb obres d'Arp, 

Éluard, Duchamp, Picasso, Ernst, Hugo, Magritte, Giacometti, Man 

Ray, Dalí, entre altres. Aquest darrer no va parar de fer objectes, 

pero (a major part s'han perdut. Joelía Bayer ens diu que els objec

tes no havien estat col-Iocats a la galería Julien Levy, i que va ser 

durantiasevainstal'lacióquevasorgirla idea de fer fíeíraí de Joe-

lía, pero també ens parla d'unobjecteconcret, unesmóquingpen-

jat d'una cadira amb vasos parcialment plens de pippermint. Un 

objecte similar -no sabem si el mateix- es va mostrar a l'exposició 

d'objectes surrealistes celebrada a la galería Charles Ratton el 

maigde 1936. L'objectedaliníá portava pertítolSmo/{;n¿afroc/íSÍ-

ac i, a diferencia del mostrat el 1934, penjava d'una peno, no 

d'una cadira. Un altre detall que marca la semblanga entre amb-

dós és que sota la jaqueta de l'esmóquing es troba la samarreta 

amb els sostenidors que Dalí va utilitzar en el «bal onirique« cele-

brat el gener de 1935, sostenidors que, segons sembla, eren una 

idea de Caresse Crosby. 

Objecte, escultura, pintura? El/íeíraíc/e-/oe//a té alguna cosa 

de tot aixó, pero potser no és cap d'aquestes coses. Parlar d'escul-

tura surrealista no ésespecialment fácil, ja que els surrealistes no 

van fer escultures en el sentit convencional d'aquest concepte. 

Paradoxalment, el mes revolucionan deis escultors surrealistes en 

aquell moment, Giacometti, va ser el mes proper a l'escultura con-

cebuda com a volum en l'espai. Pero és difícil parlar de la major 

part de les escultures surrealistes com devolumsen l'espai. Quan 

la Faggionato Fine Arts va realitzar una exposició d'escultures 

surrealistes (1994), en la qual es va mostrar Retrat de Joella, va 

resultar que Cobra de Dalí i Man Ray era la que mes s'acostava a 

una escultura en elseu sentit habitual. La resta eren mes escultura 

com mes s'allunyaven del surréalisme, i menys escultura i mes 

objecte quan mes s'aproximaven al surrealismo: Desmond Morris, 

Conroy Maddox, Roland Penrose, Max Ernst. Les fotografíes que va 

fer Gastón París a l'Exposició Internacional del Surréalisme (París, 

1938), en les quals apareixen obres de Dalí, Man Ray, Max Ernst, 

Salvador Dalí, El Cristüe les deixalles (1962). 
Escultura gegant, Portlligat. 

Labisse, etc., miren mes cap a l'objecte i al maniquí que cap a 

l'escultura en sentit estríete. 

Amb aixo vull dir que Retrat de Joella és una obra excepcio

nal, no només per la seva qualitat, sino peí que fa al seu genere. És 

cert que, com els objectes, templa la nostra curiositat i que, per la 

natura del material amb qué s'ha realitzat el motile, per la seva 

mateixa condició de motile, pot ser considerada un objecte -com 

objectes son les reproduccions de guix que podem comprar a les 

botigues de turistes-. Pero aquesta connotació, sense desaparéi-

xer ~i aquesta és una de les causes del seu encant-, ha estat supe

rada amb el treball de Dalí, amb la seva pintura, que ha creat un 

retrat i una escultura, al mateix temps que una manifestació radi

cal del seu món. És un volum en l'espai,, un retrat en el qual la 

mateixa Joella es va reconéixer -aquell Ciabell de color pastana-

ga!-, també una imatge onínca i universal. 

Valeriano Bozal és caicdi-átk d'hiswria de í'arl 
de la Unií/eríitúit Conipliilcnsc de Madrid. 
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