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Un Dalí quixotesc torna al castell de Púbol

Jordi Serrat / PÚBOL
Els Joglars van donar vida ahir a un Dalí excèntric i surrealista, en una breu escenificació per presentar
una exposició d'il·lustracions dalinianes al castell de Púbol. Consta de 28 dibuixos a tinta xinesa i 10
aquarel·les en color que Dalí va realitzar l'any 1945, des dels EUA, per a la versió anglesa del clàssic de
Cervantes en l'edició de Random House. El conjunt de dibuixos recorda amb fantasia i enginy les
aventures més delirants de l'hidalgo manxec i el seu escuder, Sancho Panza. Els episodis il·lustrats són
de la primera part: les primeres sortides del Quixot, com va armar-se cavaller, l'enfrontament amb els
molins de vent, l'episodi del castell, l'aventura amb un capellà i un barber a Sierra Morena o la història
del mosso de les mules.
La relació de Dalí amb el Quixot no va venir, però, només per aquesta experiència. El pintor estava
fascinat per la capacitat imaginativa del personatge literari i a ell mateix quan parlava en públic li
agradava adoptar un to extravagant que molts han comparat sovint amb la follia quixotesca. La
comissària de l'Any Dalí, Montse Aguer, recordava ahir que la bogeria del Quixot va potenciar la màxima
creativitat de Dalí i li va obrir les portes per aplicar el seu mètode paranoico-crític. Així mateix ho creia el
pare de l'artista, com ho recull una de les cartes que va enviar-li.
Conscients d'aquests paral·lelismes, la Fundació Gala-Dalí va optar per no fer una inauguració de
l'exposició amb un format purament institucional, d'aquí l'acte d'Els Joglars. Albert Boadella va introduir
ahir el breu espectacle analitzant els punts en comú que tenen el mite Dalí, nascut a partir d'un
personatge real, i el mite Quixot, nascut de la ficció. "La llegenda dels mites sempre s'imposa per sobre
de la realitat", va concloure. Els actors Ramon Fontserè i Xavier Boada van dialogar a través de
citacions de Dalí: túnica blanca, bastó, bigotis. L'un amb barretina, l'altre amb casquet. Representaven
la realitat desdoblada dels dos homes.
De manera volgudament caòtica, van pontificar sobre l'art, l'avantguarda, la Inquisició, la llibertat, la
revolució, els rellotges tous, la masturbació i sobre com defequen de nens. "L'unica diferència entre un
boig i jo és que jo no estic boig", deia Dalí.
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CLICK ART FOTO / Els actors Ramon Fontserè i Xavier Boada
van reviure ahir Dalí a Púbol.
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