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La dona que assegura ser filla de Salvador Dalí, Pilar 
Abel, se sotmet avui a Madrid a l’extracció de mostres 
que permetin establir si el seu ADN es correspon amb 
el dels que figuren com els seus pares biològics.

TREUEN ADN A  
LA SUPOSADA 
FILLA DE DALÍ 

Mercè Sampietro ha guanyat el 43è Memorial 
Margarida Xirgu per La senyora Florentina i el seu amor 
Homer, de Mercè Rodoreda. El premi està organitzat 
per l’Associació Dramàtica de Barcelona.

SAMPIETRO REP 
EL MARGARIDA 
XIRGU

Els secrets de les 
Galeries Dalmau

pals artistes del país i es poden con-
sultar les cartes que s’intercanvia-
ven, algunes escrites a mà i d’altres 
amb màquina d’escriure. Va dema-
nar a Dalí que l’ajudés a impulsar una 
exposició essencialment d’avant-
guarda per “remoure un xic la ten-
dència que tant ha ensopit casa nos-
tra” i li va transmetre que, per acon-
seguir-ho, necessitava “els millors 
soldats”: i Dalí no hi podia faltar 
perquè “es porta ben guanyat la gra-
duació de capità”. Dalí també li ex-
plica converses amb altres artistes 
o li demana que li enviï material 
com vernissos, pintures i teles.   

També amb Joan Miró es van in-
tercanviar diverses cartes. A més de 
comentar els afers polítics de l’èpo-
ca, com la Primera Guerra Mundial, 
el pintor li recomana llibres de cu-
bisme, li envia la factura per a l’expo-
sició a les galeries La Licorne de Pa-
rís i li transmet les crítiques d’altres 
artistes per unes “incendiàries ex-
posicions” que va organitzar Dal-
mau. Sense oblidar les lletres de Pa-
blo Picasso, com un fotolit en què el 
convida a visitar el seu taller o una 
carta en què li comenta que li sembla 
“exagerat” el preu de l’embalatge. 

Els orígens de l’arxiu 
Segons la documentació, el matri-
moni Rafael i Maria Teresa Santos 
Torroella va comprar l’arxiu de les 
Galeries Dalmau però es desconeix 
quan. El 2014 els hereus de la pare-
lla van donar tot l’arxiu i la biblio-
teca personal a l’Ajuntament de Gi-
rona, just quan va comprar el seu 
fons artístic. Entre els més de 
30.000 documents, hi ha l’arxiu de 
les Galeries Dalmau, que és el pri-
mer que han començat a digitalit-
zar. Totes les obres i documents for-
maran part del futur Museu d’Art 
Modern i Contemporani de la Casa 
Pastors.e 

L’arxiver municipal de Girona, Joan Boadas, i l’alcaldessa, Marta 
Madrenas, durant la presentació del fons de les Galeries Dalmau. ACN

Fan públic l’arxiu del galerista Joan Dalmau, 
que inclou cartes amb Dalí, Picasso i Miró

“Rebo encantat la idea d’una expo-
sició completament d’avantguarda. 
Fa falta més que mai per renovar 
l’atmosfera artística viciadíssima 
que d’uns anys ençà es respira a Bar-
celona”, escrivia Salvador Dalí al ga-
lerista Josep Dalmau el 1926. 
Aquest és només un exemple dels 
803 documents que ja es poden con-
sultar a la pàgina web de l’Ajunta-
ment de Girona, gràcies a la publica-
ció de l’arxiu de les Galeries Dal-
mau, que va funcionar a Barcelona 
entre el 1906 i el 1930.  

Entre la documentació, desta-
quen les cartes que el galerista s’in-
tercanviava amb artistes de l’època 
com Miró, Picasso, Gris i Picabia. 
Però també hi ha catàlegs d’exposi-
cions, retalls de premsa, els preus 
dels quadres i fotografies. “És un ar-
xiu molt valuós perquè aporta con-
text a la comprensió de l’art del pri-
mer terç del segle XX”, explica el 
cap de l’Arxiu Municipal de Girona, 
Joan Boades, que també afegeix 
que “la seva importància transcen-
deix la ciutat” i arriba a tot el plane-
ta. Per aquesta raó, tota la docu-
mentació s’ha publicat en català, 
castellà i anglès.  

El marxant, pintor i restaurador 
Josep Dalmau va fundar les Galeri-
es Dalmau el 1906 per impulsar la 
creació d’avantguarda a Barcelona 
i, durant tres dècades, va organitzar 
diverses exposicions per donar a co-
nèixer els nous artistes i els nous 
corrents. Per exemple, va impulsar 
l’Exposició d’Art Cubista del 1912, 
va redactar la revista 391 de Francis 
Picabia i va promoure la primera ex-
posició de Joan Miró a París, el 1921. 
Durant aquests anys, Dalmau va te-
nir contacte directe amb els princi-
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De dalt a baix i d’esquerra a dreta: 
Sant Joan Evangelista a Patmos, 
Calvari i Naixement de sant Joan 
Baptista. MNAC Sant Joan 
Evangelista beu de la copa 
emmetzinada. MUSEU ROLIN D’AUTUN Sant 
Joan Evangelista i Sant Joan 
Baptista. MUSEU DIOCESÀ DE TARRAGONA 

Predicació de sant Joan Baptista. 
MNAC Sant Joan Evangelista 
ressuscita les dues joves que havien 
begut de la copa. MNAC Trobada de 
sant Joan Baptista amb els 
sacerdots i levites. BRISCADIEU BORDEAUX El 
bancal conté escenes dels martiris 
dels dos sants Joans. MNAC 

 

ri comú”. A més, després de veure 
que el compartiment de Bordeus es-
tà serrat per la part superior, propo-
sa una ubicació dins el conjunt dife-
rent de la que s’havia considerat fins 
ara. “En origen formava part de la 
mateixa taula que el compartiment 
de l’escena de la Predicació conser-
vat al MNAC i que anava situada a 
sota, i no al damunt, com s’havia 
pensat”, diu Cornudella.  

El compartiment de Bordeus ja 
s’havia relacionat amb el retaule de 
Vinaixa, però es descartava que en 
formés part perquè es confonia amb 
la Predicació. De fet, Cornudella i 
Favà coincideixen que el de Bor-
deus pot representar la Trobada de 
sant Joan Baptista amb sacerdots i 
levites. “Les fonts bíbliques parlen 
de diferents prèdiques i, mirant els 
cicles iconogràfics de fora, n’hi ha 
que apleguen fins a tres escenes de 
prèdiques diferents, i l’anàlisi de la 
peça que va fer Mireia Mestre con-
clou que és molt probable que 
aquest compartiment anés a sota de 
l’altre”, explica Favà. 

La controvèrsia de l’origen 
Però el més “controvertit”, com diu 
Cornudella, de la història del retau-
le no són les circumstàncies en què 
es va desmembrar i les successives 
vendes, sinó l’origen de l’obra. “Cap 
especialista no dubta de l’atribució, 
però l’encàrrec i l’execució estan en-
voltats de circumstàncies obscures. 
El que complica la qüestió és que un 
altre pintor, Ramon de Mur, va con-
tractar un retaule també dedicat als 
sants Joans per a la mateixa església 
parroquial de Vinaixa”, explica Cor-
nudella.  Els documents aporten in-
formació valuosa, però no van més 
endavant en la història. “El contrac-
te es va signar el 9 de juny del 1432 
i es va haver de renovar dos anys 
després perquè el pintor no havia 
començat la feina –afegeix Cornu-
della–. En qualsevol cas, es conser-
va un pagament davant notari, cone-
gut com a àpoca, que indica que Ra-
mon de Mur va cobrar el preu ínte-
gre del retaule, cosa que vol dir que 
havia fet la feina”. Els detalls que sí 
que han pogut confirmar és que el 
retaule de Martorell és més petit 
que el que havia contractat Ramon 
de Mur i que hi ha diferències subs-
tancials entre les escenes previstes 
al contracte del 1432-1434.e


