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L’encàrrec que més il·lusió li va fer 
a Dalí (i el que més el va decebre)

Més de 70 anys després de l’en-
càrrec, amb motiu dels 700 anys de 
la mort del poeta, es tanca un cer-
cle amb l’exposició al Teatre-Museu 
Dalí dels fotogravats d’aquell llibre, 
juntament amb set dibuixos origi-
nals lligats directament a l’obra o a 
l’època. “És la unió increïble de dos 
artistes universals. Tots dos incor-
poren a la seva obra els coneixe-
ments globals de la societat que vi-
uen”, assenyala Jordi Mercader, 
president de la Fundació Dalí.  

“L’encàrrec italià va ser un elogi 
per a Dalí, i representa un reconeixe-
ment profund de la seva obra i una 
identificació amb els artistes del Re-
naixement, l’obra dels quals va ser 
font d’inspiració des dels seus inicis. 
I a la vegada, aquells artistes s’havien 
inspirat en Dante. A finals del XV hi 

havia un culte a l’autor i al valor su-
prem de la poesia”, remarca Murphy, 
per entendre la dimensió de l’encàr-
rec. Sense anar més lluny, Sandro 
Botticelli va il·lustrar l’obra per en-
càrrec de la família Mèdici el 1480. 
Dalí es volia acostar als clàssics, s’hi 
va esmerçar, i va entregar unes obres 
fruit de la meditació i d’un gran co-
neixement del text. De fet, tenia una 
còpia francesa de la Divina Comèdia 
amb il·lustracions de gravadors itali-
ans i anònims del segle XVIII on ano-
tava les seves idees als marges. 

De l’èxtasi a la decepció 

L’encàrrec “el catapulta entre el 
grup d’artistes de més renom de la 
pintura occidental”, diu Murphy. 
Però mentre que les obres són d’una 
alta qualitat pictòrica –i mostren el 

pas del surrealisme al neoclassicis-
me, al misticisme i a un nou segell 
pictòric amb imatges atomitzades– 
el projecte no va ser tan afortunat 
com Dalí esperava. Va entregar les 
cent aquarel·les el 1953, però no van 
veure la llum. Després l’artista va 
demanar la cessió de les obres per 
fer-ne una exposició que va girar per 
Roma, Venècia i Milà. Si la mostra 
va començar sent rebuda amb tebi-
or, la premsa de la Itàlia de la post-
guerra s’hi va acabar acarnissant, 
tant per ser un autor estranger com 
perquè venia del surrealisme. Fins i 
tot van veure “pornografia subven-
cionada per l’estat” als dibuixos de 
L’infern, lamenta l’experta. Això va 
fer que l’estat italià cancel·lés l’edi-
ció de luxe i amb dibuixos de gran 
format que tenia prevista. “Va ser 
una gran decepció. Un disgust ma-
júscul per a Dalí”, afirmen. I això, tot 
i que comptava amb el suport del 
papa Pius XII, a qui va visitar al Va-
ticà un cop va abraçar la fe catòlica.  

Uns anys després, el 1959, Dalí 
recupera els originals i els ven a un 
editor francès, Joseph Forêt, que 
entre el 1960 i el 1963 en va fer una 
edició de luxe de 33 volums i una al-
tra que va ser realment popular –i 
aquestes són les estampes que s’ex-
posen a Figueres–. Els dibuixos, pe-
rò, són molt més petits del que hau-
ria sigut l’edició italiana, i no se’n 
conserven els originals, que l’editor 
francès va vendre i dispersar.  

En l’exposició, que produeix el 
Museu Dalí amb l’Istituto Italiano 
di Cultura, es pot jugar a observar el 
diàleg entre aquests dos grans artis-
tes. “Dalí incorpora el seu passat en 
la primera part [L’infern]; El purga-
tori és una mescla del passat i l’actu-
alitat, i a El paradís les obres estan 
relacionades amb la seva etapa més 
mística”, diu Murphy. L’artista en-
tra tant dins l’obra del poeta que, en 
la il·lustració del primer vers, el cè-
lebre Nel mezzo del cammin di nos-
tra vita, els experts hi reconeixen la 
plana de l’Empordà.  

L’exposició serveix de preàmbul 
a la publicació, el 2023, de la pri-
mera part del catàleg raonat de 
l’obra gràfica de Dalí, que arribarà 
fins al 1940.e

El Museu Dalí exposa les il·lustracions de la ‘Divina Comèdia’ de Dante

ART

Quan Salvador Dalí encara era als 
Estats Units, als anys 40, ja devia 
donar voltes a com pintar la Divina 
Comèdia de Dante. “S’identifica 
profundament amb tota l’obra”, 
afirma Juliette Murphy, experta en 
l’obra gràfica de l’artista emporda-
nès. De manera que quan el 1949 
Dalí rep l’encàrrec del govern italià 
per il·lustrar la gran obra del sumo 
poeta, en previsió dels 700 anys del 
seu naixement, confessa en una en-
trevista: “És una obra que m’atrau 
fins a l’obsessió perquè hi trobo els 
dos aspectes de la meva pròpia vida. 
El llibre m’apassiona i ja tinc cons-
truït el treball mentalment”.  
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LAURA SERRA

Il·lustracions de Salvador Dalí per a l’Infern, el Purgatori i el Cel de la Divina Comèda. SALVADOR DALÍ / FUNDACIÓ DALÍ / VEGAP

El pes feixuc de la literatura 

Una proposta que edifica un 
retrat de Víctor Català a partir 
de materials tan dispersos 
com interessants. La drama-
túrgia alterna fragments 
d’algunes de les seves obres 
literàries amb el dibuix de la 
personalitat d’una artista de 
qui se sap ben poca cosa. De 
segur que, si no en sabem gran 
cosa, és perquè ella no va voler 
que se’n sabés més, perquè no hi 
ha dubte que Caterina Albert pre-
nia les seves decisions fora de les 
convencions i els condiciona-
ments socials de l’època. I aquest 
punt queda ben clar en la drama-
túrgia d’Anna Maria Ricart, res-
ponsable, entre altres, de la mag-

nífica Jane Eyre que Portaceli va 
dirigir al Lliure fa tres anys. 

La Víctor C. de Ricart i Por-
taceli viu els últims anys de la 
seva vida al llit, des que va te-
nir un accident i una grip i va 
descobrir que s’hi estava bé. 
A partir d’alguns testimonis, 

de cartes i de fragments d’en-
trevistes es perfila el caràcter 

d’una dona exigent però simpà-
tica, intel·ligent i independent que 

no rebutja cap pregunta però que 
no té cap motiu per haver-les de 
contestar totes, una escriptora que 
s’alegra quan Maragall l’afalaga en 
una crítica i es molesta quan la crí-
tica és dolenta. És el costat llumi-
nós d’una personalitat molt més 

Rosa Renom 
dona vida a 

Caterina 
Albert.  

MAY ZIRCUS / TNC
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‘La Víctor C.’ TEATRE NACIONAL  

FFINS AL 7 DE NOVEMBRE  

C
arme Portaceli és una ar-
tista compromesa. I ago-
sarada. Per això ha volgut 
obrir la seva etapa al cap-
davant del Teatre Nacio-

nal de Catalunya amb una aposta d’alt 
risc però plena de compromís. Com-
promís feminista, perquè la vida de 
l’escriptora Caterina Albert és una 
mostra palpable del patriarcat i el 
masclisme de la societat catalana els 
primers cinquanta anys del segle XX. 
I compromís amb la llengua a l’hora 
de respectar el català de l’autora. 

Crítica

BARCELONA

SANTI FONDEVILA

fosca, que es manifesta als seus re-
lats i contes que formen part de 
l’altre fragment de la dramatúrgia. 
Relats d’arrel molt literària –amb 
poques possibilitats escèniques– 
que s’entreveren amb el que hauria 
de ser el relat principal fins a supe-
rar-lo del tot, com és el cas del con-
te L’Aleixeta, una història descom-
posta en tres fragments que s’allar-
ga moltíssim i que costa de seguir 
malgrat l’entregada interpretació 
d’Anna Ycobalzeta. 

El conjunt mostra una poètica, 
amb el suport de l’audiovisual i l’es-
cenografia (bon treball de Miquel 
Àngel Raió i Paco Azorín), que no 
supera la citada condició literària 
del text, cosa que acaba llastant l’es-
pectacle, malgrat la intel·ligent po-
sada en escena de la directora i el 
bon nivell dels intèrprets, amb Ro-
sa Renom al capdavant.e

Frustrat  
La premsa es 
va acarnissar 
amb una 
exposició 
de les obres 
als anys 50
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