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La Fundació Gala-Salva-
dor Dalí va presentar ahir
l’obra Galarina, de Salva-
dor Dalí, singularitzada en
el seu nou emplaçament, a
la Sala de les Loggies del
Teatre Museu Dalí de Fi-
gueres, fora del seu lloc ha-
bitual, la Sala del Tresor.
La pintura, que Dalí va en-
llestir el 1945, s’exposa
ara al costat de la repro-
ducció de l’obra La Forna-
rina, de Rafael –cortesia
de la Galeria Nacional
d’Art Antic de Roma–, en
la qual es va inspirar Dalí
per pintar el seu cèlebre
retrat de Gala, ara que es-
tà a punt de commemo-
rar-se arreu del món el
centenari de la mort del
gran artista d’Urbino
(1483-1520).

A la mateixa sala també
es poden veure el dibuix
Estudi per a Galarina i
dues fotografies de Dalí i de
Gala a la Knoedler Gallery
de Nova York el 1943, l’any
en què l’artista emporda-
nès va anunciar que estava
treballant en Galarina. El
lloc temporal del retrat de
Gala s’ha convertit així en
avantsala de la mostra Da-

lí/Rafael, un somieig pro-
longat, que s’ha pogut veu-
re des del 26 de novembre
del 2018. Aquesta exposi-
ció temporal aprofundeix
el vincle Dalí amb el seu ad-
mirat Rafael i en el seu pro-
cés creatiu, a través de di-
versos documents.

El nou emplaçament i
contextualització de Gala-
rina van ser presentats per
la directora dels Museus
Dalí, Montse Aguer, segons
la qual “Galarina és l’oli
que Dalí defineix com el
seu ‘primer assaig d’obra
mestra’, en un manuscrit
molt poc conegut. Ens re-
met a la seva meticulositat
i la seva obsessió per arri-
bar a la perfecció dels grans
mestres del passat, com
ara Rafael. Una mestria
que també mostra en el di-
buix Estudi per a Galari-
na, exposat permanent-
ment a la Sala del Palau del
Vent del Teatre-Museu”.
L’oli de Dalí, pintat durant
la seva època americana,
mostra el seu canvi de
rumb cap al classicisme i el
Renaixement. Dalí es va
basar en La Fornarina de
Rafael –considerat un re-
trat de l’amant del pintor,
Margherita Luti–, per ex-
pressar el seu amor i la seva
admiració per Gala.

‘El Crist’, a Figueres
Galarina es podrà veure al
nou espai fins al 17 d’octu-
bre del 2020, quan es re-
emplaçarà per l’emblemà-
tic oli El Crist o Crist de
Sant Joan de la Creu
(1951), provinent del Kel-
vingrove Art Gallery and
Museum, de Glasgow.

D’altra banda, la funda-
ció ha anunciat també que,
del 28 de gener al 25 de
març del 2020, es podrà
veure al Centre Manege de
Moscou l’exposició Salva-
dor Dalí. Magic Art que,
amb 180 obres de l’artista,
és la més representativa
del llegat dalinià mai vista
fins ara a Rússia. ■

El Teatre Museu Dalí
singularitza l’obra
‘Galarina’ en el 5è
centenari de Rafael

Dalí i Rafael,
retrobats
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‘Galarina’ i ‘La Fornarina’ ■ FUNDACIÓ GALA-SALVADOR DALÍ

Si la setmana passada va
transcendir que el Club
Capitol tancarà les seves
portes al final de la tempo-
rada perquè la propietat

del local de la Rambla no li
vol renovar el contracte
de lloguer, ahir va ser La
Vilella la que va anunciar
que abaixa la persiana.

Des del 2013, els mem-
bres de la companyia La
Sargantana van intuir
que la crisi ja se superava i
que es podria consolidar
un espai en què hi hagués
espai per a la recerca tea-
tral. Fins ahir. Ara, han

decidit que mantindran
els seus esforços en la
creació de La Sargantana.
No volen ser còmplices
d’una realitat en què les
arts escèniques es mante-
nen gràcies a l’autoexplo-
tació dels mateixos artis-
tes: ”No creiem que un
sector professional pugui
mantenir-se en aquestes
condicions sense el perill
d’esdevenir cada vegada

més amateur, i no ens
sentim còmodes afavo-
rint-ho com a espai.”

Els impulsors de La Vi-
lella denuncien en el seu
comunicat de comiat:
“Continuem creient en la
necessitat d’iniciatives
com La Vilella per a Barce-
lona, però també consta-
tem que potser la ciutat
ara mateix mira cap a una
altra banda.” ■

L’espai del Poble Sec,
que va obrir el 2013,
anuncia el seu ofec i
s’acomiada

La sala La Vilella també tanca
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