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Q
uan a Figueres encara són vius els records
(alguns polèmics i amb gats de protago-
nistes) de l’últim Festival Internacional
del Circ, i sembla que avança el projecte
perquè s’emplaci a la ciutat un gran mu-

seu dedicat a aquesta disciplina, una nova notícia tor-
na a posar en relació el circ i Figueres, si bé de mane-
ra menys directa: recentment se sabia que el proper
mes de maig abaixarà el teló de manera deinitiva,
després de  anys d’història, el popular circ norda-
mericà Ringling, que dècades enrere s’havia publici-
tat amb uns cartells amb tigres que l’artista iguerenc
Salvador Dalí faria aparèixer en un dels seus quadres.

Aquests famosos tigres del Circ Ringling passaran
a la història no només com a icones publicitàries sinó
com a «muses» d’una de les obres més oníriques de
Dalí: Somni causat pel vol d’una abella al voltant d’
una magrana un segon abans de despertar(). De
fet, aquest gairebé impronunciable títol s’acostuma
a abreujar centrant-se en un dels aspectes més po-
derosos del popular llenç i que, no obstant això, l’ex-
cèntric pintor iguerenc va obviar en el nom de la pin-
tura. «Els tigres». Una obra inspirada, com reconei-
xen experts en l’artista empordanès, en els felins del
cartell d’un circ que tancarà les portes el maig vinent
després  anys d’història, al·legant motius econò-
mics i després d’anys d’acusacions d’abús animal, en
particular relacionades amb el seu espectacle d’ele-
fants. Però el Ringling estava en ple apogeu en la dè-
cada dels quaranta, quan Dalí, que ja era un artista
de prestigi mundial i un dels màxims representants
del surrealisme, va decidir instal·lar-se una tempora-
da als Estats Units, on es va icar de ple en les bam-
bolines de Hollywood.

En aquella època, en la que no va pintar gaire qua-
dres, es va lliurar de manera més absoluta a aquest
altre «jo» de la seva personalitat, a la seva part més co-
mercial, aquesta que André Breton batejaria com
«Avida dollars», anagrama de Salvador Dalí. D’entre
les poques obres que realitza en aquells anys desta-
ca aquestSomni ..., un oli pintat el  a partir de di-
verses inspiracions, com el Pulcino della Minerva de
Roma, de Gian Lorenzo Bernini, un elefant amb un
obelisc al llom que Dalí va retratar amb les seves in-
confusibles potes llargues.

Però sens dubte la més destacada d’aquestes in-
luències, ja que els tigres ocupen el centre del qua-
dre, és la del cartell de l’emblemàtic circ Ringling. Sor-
git després de la fusió del colorit espectacle amb exò-
tics animals que regentava l’empresari Phineas Tay-
lor Barnum des del  i de l’espectacle de vodevil i
malabarisme que a Wisconsin feien els cinc germans
Ringling a partir del , el circ Ringling es va erigir
com un dels espectacles més admirats de la seva èpo-
ca. I «el major espectacle del món» també va captar
l’atenció de Dalí que, en aquesta obra, avui pertany-
ent a la col·lecció permanent del Museu Thyssen-Bor-
nemisza de Madrid, fa que uns ferotges tigres, que
emanen de la boca d’un peix, que a la vegada surt d’u-
na immensa magrana, protagonitzin el somni de

Gala, alhora que centren
la mirada de l’espectador.
Ella, la companya i eter-
na musa de Dalí, levita
nua sobre una roca, dor-
mitant amb el brunzit
d’una abella que volete-
ja sobre una petita ma-
grana en el marc d’un
paisatge que, com en ell
és habitual, rememora la
cala de Portlligat, a Cada-
qués, l’escenari dels seus
jocs d’infància i que con-
vertiria en la seva resi-
dència (avui museu).

Com explica el catàleg
en línia de la pinacoteca
madrilenya, malgrat que
Dalí havia «deixat enrere
la seva etapa de surrea-
lisme ortodox, en la qual
havia deixat anar al món
dels somnis», el llarg títol
d’aquest quadre mostra
«la seva intenció de do-
nar-li un caràcter rigoro-
sament psicoanalític».

Amb motiu de l’expo-
sició d’aquesta obra al
Teatre-Museu Dalí de Fi-
gueres, l’any , el seu

director en aquell moment, Antoni Pitxot (mort el
), explicava que l’artista devia trobar el cartell cir-
cense a Nova York i que el va impressionar tant que
el va plasmar en la seva pintura. «Dalí utilitzava ob-
jectes quotidians i s’anticipava així al pop art», asse-
nyalava llavors Pitxot, un dels grans coneixedrs de
l’obra daliniana.

Precisament Nova York serà aquest proper mes de
maig l’últim escenari on s’aturi la caravana dels ger-
mans Ringling, encara que la història d’aquest circ
quedarà viva en la memòria de qui hagi assistit a al-
gun dels seus espectacles o de qui hagi vist alguna de
les pel·lícules inspirades en ells. La més coneguda és
sens dubte la gran producció que va aixecar Cecil B.
DeMille, titulada com el lema del circ, El major es-
pectacle del món, que es va endur l’Oscar a millor
pel·lícula el  i que va comptar amb un estel·lar
repartiment que incloïa a James Stewart, Charlton
Heston o Glòria Grahame.

El personatge més cinematogràic del circ ha es-
tat el de Barnum, el polític icat a showman que va
fundar el Barnum & Bailey Circus, que el  dona-
ria lloc al Ringling Bros and Barnum & Bailey Circus.
Barnum ha estat interpretat per actors com Burt Lan-
caster, a Barnum(); Beau Bridges a P. T. Barnum
() o Wallace Beery a El poderós Barnum ().
I aquest any Hugh Jackman reprèn el personatge a
The greatest showman, que se centrarà en els orígens
del circ Barnum i que comptarà amb Michelle Wi-
lliams i Zac Efron en un espectacular ilm que arri-
barà als cinemes per Nadal, quan el mític Circ Rin-
gling ja hagi deixat d’existir. ◗
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és un altre element
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pintura de Dalí.

Tanca el
circ que va
inspirar Dalí
El maig abaixarà el teló de manera definitita el circ nordamericà

Ringling, amb 146 anys d’història; el pintor figuerenc en va fer

aparèixer els tigres d’uns cartells publicitaris en un quadre seu
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