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Teatre-Museu Dalí

Avui

El Teatre-Museu Dalí, inaugurat el 1974, va ser construït sobre les restes de l´antic teatre de Figueres, i
conté un ampli ventall d´obres que descriuen molt bé la trajectòria artística de Salvador Dalí, des de les
seves primeres experiències artístiques i les seves creacions dins del surrealisme, fins a les obres dels
çultims anys de la seva vida.

Salvador Dalí va concebre el seu museu no només com un lloc per exposar-hi les obres personals, sinó
també com un monument que expressés les seves idees i la seva personalitat. Cada ambient, cada
espai, és una obra d´art, amb estranyes composicions de quadres, escultures, mobles, decorats, joies i
tota mena de curiositats. En moltes sales, les parets i els sostres estan coberts completament
d´enormes murals; alguns són composicions originals, mentre que d´altres són ampliacions dels seus
quadres més famosos. Dalí va col·laborar amb els arquitectes i amb tots els que van treballar en el
museu, i va establir una estreta amistat amb l´arquitecte Emilio Piñeiro, que va projectar l´espectacular
cúpula transparent de làtex que domina l´edifici. Dalí va pintar la Torre Galatea, al costat del Museu i on
va viure els últims anys de la seva vida, de color vermellós, amb uns pams enganxats i amb uns orus a
la cornisa. Avui la Torre Galatea es veu com una prolongació del Teate-museu de Figueres.

A l´exterior el museu conserva l´aspecte neoclàssic del teatre, però adornat amb algunes escultures. Al
balcó de la façana principal hi ha una sèrie de figures, una de les quals porta escafandra, en clara
al·lusió a la conferència que va pronunciar Dalí el 1936, quan anava vestit amb aquest artefacte. Al
costat de l´edifici hi ha també una gran estàtua de bronze de Dalí, titulada homenatge a Newton (1985),
que evoca les formes en procés de descomposició d´algunes de les seves pintures surrealistes dels
anys trenta. D´altres escultures són obres d´artistes que Dalí estimava, o bé homenatges dedicats a ells.

El famós sofà
Entre les sales del Museu, les que reflecteixen millor el caràcter insòlit i extravagant del Teatre-Museu
són la Sala Mae West, la Rue Trajan i la Sala de la Peixateria. A la Sala Mae West hi ha exposada una
còpia (del 1974) del famós sofà que va projectar Dalí el 1936. La Rue Trajan rep el seu nom d´un rètol
del carrer que l´artista va robar a Cannes a acusa de la seva admiració per l´emperador romà Trajà. La
Sala de la Peixateria, situada en un pis subterrani, s´anomena així perquè, després que el teatre quedés
destruït per un incendi, va ser la seu del principal mercat del peix de Figueras.

També per sota del nivell principal de l´edifici hi ha la cripta, una petita habitació on hi ha la tomba del
geni. Va ser el mateix artista qui va sol·licitar que el museu fos el seu últim habitacle. Va escollir el
centre de l´escenari, sota la cúpula que s´eleva cap al cel i al costat de la sala on s´exposen les
principals obres. (Aquells que troben estrany que Dalí s´allunyés de Gala, enterrada a Púbol, obliden
que a no gaires metres de la cripta hi ha un dels retrats més preuats per Dalí: La Galarina.

Allà va rebre sepultura el 25 de gener del 1989, dos dies després de morir. La làpida el recorda com a
marquès de Púbol, títol que li va concedir el rei Joan Carles I per la seva “excepcional contribució a la
cultura espanyola”.

Algunes de les obres més destacades que s´exposen al Teatre-Museu de Figueres són: Port Alguer
(1924), L´espectre del sexappeal (1932), Autoretrat tou amb bacon fregit (1932), Poesia d´Amèrica. Els
atletes còsmics (1943), Galarina (1944-45), La cistella de pa (1945), Leda atòmica (1949) i Galatea de
les esferes (1952), També s´ha de destacar el conjunt d´obres realitzades per l´artista expressament per
al Teatre-Museu, com la Sala Mae West, el Monument a Francesc Pujols i el Cadillac plujós.
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Igualment s´hi exhibeixen obres d´altres artistes que formaven part de la col·lecció privada de Dalí o que
l´artista volia incloure al museu: el Greco, Marià Fortuny, Modest Urgell, Ernest Meissonier, Marcel
Duchamp, Wolf Vostell, Antoni Pichot i Evarist Vallès, entre d´altres.

A dalt una de les façanes exteriors del museu, decorada amb pans,
ous i persontages tutelars. A sota una foto de la portada principal.
Michel Martínez
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