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ElDalícinèfil
aLondres

La Tate Modern de Londres acollirà a
l’estiu una exposició sobre la relació del
pintor empordanès amb el cinema

Conxa Rodríguez
LONDRES. CORRESPONSAL

La intensa relació de Salva-
dor Dalí amb el cinema serà
el tema de l’exposició cen-
tral de l’estiu que ve a la
Tate Modern londinenca. El
director de la Tate Modern,
el valencià Vicent Todolí, re-
cordava ahir que Dalí era
un admirador dels germans
Marx –per als quals va fer
un guió que no es va realit-
zar–, Buster Keaton i
Harry Langdon. En l’àmbit
del cinema de suspens, el
pintor de Figueres va realit-
zar una cèlebre seqüència
onírica per a la pel·lícula Re-
cuerda, dirigida pel mestre
Alfred Hitchcock i protago-
nitzada per Ingrid Bergman
i Gregory Peck.

Dalí va col·laborar també
amb les fantasies de Walt
Disney, com el film que es
va acabar recentment, Des-
tino, i amb els productors
de cinema de Hollywood.
Però potser la incursió més
coneguda de Dalí al cinema
va ser la col·laboració amb
el director de Calanda Luis
Buñuel, que va donar com a
fruit dues pel·lícules: Un
perro andaluz i La edad de
oro. Aquests treballs cine-
matogràfics van ser estre-
nats a París els anys 1929 i
1930 i són encara avui tí-
tols de referència del cine-
ma surrealista.

Aquestes col·laboracions
esmentades són les més co-
negudes, però no són les
úniques de Dalí en el món
del cinema. Hi ha força ma-
terial perquè el museu faci
una exposició sobre el pin-
tor i el cinema. La mostra,
copatrocinada per la Fun-
dació Gala-Dalí amb el su-
port de l’oficina de turisme
espanyola a la capital brità-
nica, va ser anunciada ahir
i es presentarà de l’1 de
juny al 9 de setembre per
cobrir la temporada esti-
uenca del famós museu.

Matthew Gale, comissari
de Dalí i el cinema, explica
que “Dalí forma part d’una
generació que va créixer

amb el cinema, però en cap
altre pintor la influència de
la cinematografia va ser tan
gran com en ell; es produeix
una fecundació mútua
entre el nou mitjà que és el
cinema i l’art”.

Todolí i Gale van infor-
mar que l’exposició serà
presentada de manera que
els visitants tinguin opcions
per veure les obres que, en
aquest cas, són pel·lícules
íntegres o fragments. Així
–amb les opcions de se-
qüències o pel·lícules sen-
ceres–, la mostra il·lustrarà
la relació entre el cinema i
l’art de Dalí.

Cinema a la pintura
Un recorregut a l’inrevés
–mirant quadres en lloc de
mirar imatges en movi-
ment– mostrarà la presèn-
cia del cinema en els qua-
dres de Dalí, obres fetes en
pintura a les dècades de
1920 i 1930. Les pel·lícules
que va fer Salvador Dalí
amb Luis Buñuel són les
més difoses i entre les se-
qüències més conegudes
d’aquests films hi ha la fa-
mosa de l’ull tallat amb una
navalla i la de la mà plena de
formigues. Aquestes se-
qüències cinematogràfiques
tenen el seu referent artís-
tic en quadres de l’etapa
surrealista com Aparell i
mà, de 1927, i Carn de ga-
llina inaugural, de 1928. ■

Esbós de la seqüència onírica que Dalí va fer per a la pel·lícula ‘Recuerda’ ■ EFE

Els films que Dalí
va fer amb Luis
Buñuel són títols
de referència del
cinema
surrealista

CINEMA
Els distribuïdors
xinesos veten el film
‘Infiltrados’
La pel·lícula de Martin Scorse-
se Infiltrados no es veurà de
moment a la Xina, ja que els
distribuïdors consideren que
el film és “inapropiat”. Als xi-
nesos els ha molestat que a la
pel·lícula uns gàngsters inten-
tin vendre tecnologia informà-
tica a uns criminals xinesos.

PATRIMONI
Es constitueix el
patronat de l’Arxiu
de la Corona d’Aragó
El patronat de l’Arxiu de la Co-
rona d’Aragó es constituirà
demà a Barcelona, presidit
per la ministra de Cultura,
Carmen Calvo, i amb l’assis-
tència dels presidents de Cata-
lunya, València, Aragó i les
Illes Balears.

Cultura
enbreu

YasminaReza
al’Apolo
Sílvia Marsó
produeix i interpreta
en castellà ‘Tres
versiones de la vida’

Redacció
BARCELONA

Per als aficionats al teatre,
aquesta temporada es dóna
la circumstància que es pot
veure la mateixa obra de la
dramaturga francesa Yasmi-
na Reza en dues versions di-
ferents: en castellà al Teatre
Apolo, protagonitzada i pro-
duïda per Sílvia Marsó i diri-
gida per Natalia Méndez, i, al
març, en català al Teatre
Lliure dirigida per Xicu Masó
i protagonitzada per Míriam
Alamany i Carles Martínez.

De moment, però, el dia
24 s’estrena aquesta versió
en castellà abans de fer tem-

porada a Madrid. Tres versi-
ones de la vida mostra una
mateixa escena contada des
de diferents punts de vista
per tres dels seus protago-
nistes. I la història és ben
simple, aparentment: un
matrimoni es presenta a
sopar a casa d’un altre ma-
trimoni un dia abans del pre-
vist i els sorprèn en la seva
quotidianitat. A partir d’a-
quest fet fortuït, l’escriptora
va desenvolupant la psicolo-
gia de cadascun dels perso-
natges, aquí interpretats
pels televisius José Luis Gil,
Joaquín Climent i Carmen
Balagué.

Segons va explicar Sílvia
Marsó, Tres versiones de la
vida és un reflex de la socie-
tat actual en què es barregen
la comèdia, l’humor i la iro-
nia amb la ràbia, la desespe-
ració i la frustració. ■


