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Narcís Comadira serà en el primer 
debat, amb Fonalleras. PERE TORDERA

DEBAT

Intel·lectuals i 
artistes en defensa 
de les ‘Honorables 

professions’

L.S.  
BARCELONA. Hi havia una època en 
què pel Cercle Artístic de Sant Lluc 
hi passaven artistes de la talla de Jo-
an Miró, Antoni Gaudí, Alexandre 
de Riquer, Torres Garcia, Eugeni 
d’Ors i Josep Pijoan, a l’antiga seu 
modernista dels Quatre Gats. Fun-
dada el 1893, l’entitat va rebre l’any 
passat la Medalla d’Or de l’Ajunta-
ment de Barcelona. Emmirallant-se 
en aquell passat esplendorós, en 
què l’art era cosa sagrada i l’objectiu 
final era el foment de la cultura ca-
talana entre els ciutadans, el Cercle 
inicia avui un nou cicle de debats in-
tel·lectuals. Honorables professions 
vol acostar els noms propis que for-
men part de l’univers de la cultura 
i la societat civil al Palau Mercader. 

Qui hi posarà la primera pedra 
seran dos gironins: el poeta, pintor 
i dramaturg Narcís Comadira com-
partirà tanda amb l’escriptor Josep 
Maria Fonalleras, aquest vespre, en 
un debat gratuït. La pregunta inici-
al és “Què té d’honorable una pro-
fessió?” ¿És la professió la que és 
honorable o és la persona que 
l’exerceix amb excel·lència, i al llarg 
d’una vida de treball exemplar, qui 
la dota d’honorabilitat? 

El programa inclou presentaci-
ons, col·loquis, sessions de poesia, 
audicions de música i debats el pri-
mer i el tercer dijous de mes. Els se-
güents honorables del cicle seran 
Josep Cots, director de la salvada 
llibreria Documenta, que comparti-
rà espai amb Valeria Vergalli, edito-
ra de Minúscula. Després vindrà un 
home d’escena, el director del Tea-
tre Lliure, Lluís Pasqual, que con-
versarà amb la psicòloga Maria 
Martínez. El debat ampliarà el seu 
radi cap a l’espai públic i l’urbanis-
me amb la participació de les arqui-
tectes Itziar González i Carme Ri-
bas. Finalment, pels volts de Sant 
Jordi, Josep Pons, director d’or-
questra del Liceu, farà d’honorable 
amb Víctor Garcia de Gomar, direc-
tor artístic adjunt del Palau de la 
Música Catalana.e
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Dissabte va morir Robert 
Descharnes (Nevers, 
1926 - Azay-le-Rideau, 
2014), l’últim home de 
confiança de Salvador 

Dalí. Descharnes va conèixer el pin-
tor empordanès el 1950 a través del 
pintor informalista Georges Mathi-
eu. Hi va col·laborar cada vegada de 
manera més estreta fins que, des-
prés de la dimissió d’Enrique Saba-
ter i la mort de Gala, es va fer tan im-
prescindible per a Dalí que fins i tot 
li va salvar la vida en l’incendi de 
Púbol el 1984. 

Però Descharnes, que va tenir 
una relació amb el pintor plena de  
llums i ombres, no és només un ho-
me del passat. La seva desaparició 
obre seriosos interrogants de futur. 
Fins dissabte, les cases de subhastes 
Christie’s i Sotheby’s, les més im-
portants del món, només accepta-
ven posar a la venda obra de Dalí si 
duia un certificat de Robert 
Descharnes. Per dir-ho finament, 
amb un certificat d’autenticitat de 
la Fundació Gala-Salvador Dalí no 
n’hi havia prou. Què passarà a par-
tir d’ara?  

Descharnes era un fotògraf a 
l’aguait de tota mena d’oportuni-
tats. Per guanyar-se la vida feia fo-
tos de societat per a una revista que 
editava la companyia transatlànti-
ca que cobria la ruta Le Havre - No-
va York. Allà va conèixer el geni em-
pordanès, que tenia horror a volar. 
Descharnes va saber fer-se útil a Da-
lí, i va encarregar-se de la pel·lícula 
–inacabada– L’aventura prodigiosa 
de la puntaire i el rinoceront, un film 
paranoico-crític del qual coneixem 
escenes rodades al zoo del Bois de 
Vincennes. Acompanyava el geni 
durant les seves estades a París, els 
mesos de setembre i d’abril. Des-
prés va acabar llogant una casa a Ca-
daqués i estant-s’hi els estius. 

Llums i ombres d’un pioner 
Fruit d’aquest acostament, va pu-
blicar el seu primer llibre de temà-
tica daliniana, Dalí de Gala (1962), 
amb comentaris del pintor sobre la 
seva obra. També va participar de 
les inquietuds dalinianes per l’ar-
quitectura de Gaudí. El 1969 pu-
blicava La vision artistique et 
religieuse de Gaudí, amb fo-
tos seves, textos de Clovis 
Prévost, de Dalí mateix i 
el delirant discurs de 
Francesc Pujols que dó-
na títol al llibre. Aquest 
assaig l’havia escrit el 
poeta i filòsof de la Tor-
re de les Hores el 1927, en 
català, i Dalí el va traduir 
micròfon en mà, un detall 
que no consta en cap fitxa 
tècnica. Aquest llibre, i la seva 
traducció a l’anglès, va ser un bon 
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A l’ombra de Dalí 

motor propagandístic de la causa 
gaudiniana en temps de racionalis-
me arquitectònic.  

Més llums a favor de Descharnes: 
el 1971 publicava Oui, un recull de 
textos dalinians de totes les èpoques 
–alguns originals en català, traduïts 
al francès–, amb el qual es posava a 
disposició del públic un gran testi-
moniatge del Dalí escriptor. I encara 
el 1984, el súmmum: Dalí. L’oeuvre et 
l’homme, primer intent de catàleg ra-
onat de l’obra del pintor. Pot semblar 
estrany, però fins a la primera retros-

pectiva, el 1979, al Centre Pom-
pidou, ningú havia pogut con-

templar una mostra repre-
sentativa de tota l’obra de 

Dalí. Es tracta d’un assaig 
monumental farcit d’er-
rors, però també d’una 
pedra fundacional. El 
2004 publicarà el catà-
leg raonat de l’obra es-

cultòrica i objectual de 
Dalí, sense justificar, pe-

rò, l’autenticitat real de 
moltes peces. 
Les ombres de Descharnes 

són allargades i, de vegades, te-

nebroses. Havent-se fet impres-
cindible d’un envellit Dalí, el 
1986 l’artista signava, sense tes-
timonis, un document segons el 
qual cedia tots els drets de la se-
va obra a una societat, Demart 
Pro Arte, amb seu a Amsterdam 
i que tenia Robert Descharnes 
com a administrador general. 
Quan Dalí va morir, l’estat espa-
nyol va pledejar amb Descharnes 
per recuperar aquests drets. 
També va ser expulsat del patro-
nat de la Fundació Gala-Salva-
dor Dalí. El problema és que De-
mart Pro Arte no tenia mai bene-
ficis perquè, en teoria, s’ho gas-
tava tot en advocats i despeses 
judicials. Què en queda? Quin és 
el llegat de Descharnes? Una sè-
rie de llibres que van potenciar 
la divulgació daliniana, un arxiu 
amb 60.000 negatius que docu-
menten 40 anys de vida i gaire-
bé tota la producció de Dalí, i un 
trosset de sonda del pintor, con-
servat pel fotògraf tot esperant 
poder-ne desxifrar l’ADN algun 
dia. Ara només cal esperar que 
sigui possible la clonació. e

01. Una dels milers de fotografies que va fer Descharnes de Dalí, aquí pintant al 
Louvre davant de La puntaire de Vermeer. 02. Robert Descharnes. ROBERT DESCHARNES/ EFE 

Mor Robert Descharnes, que va documentar 40 anys de la vida i obra de l’artista
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Autenticitat   
A les grans 
subhastes es 
demanava el 
certificat de 
Descharnes 


