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Dalí escriptor, a estudi, en un Simposi Internacional de la Càtedra 
Ferrater Mora
20/03/2012

Els dies 16 i 17 d’abril té lloc un nou Simposi Internacional de la Càtedra Ferrater Mora  que, aquest cop, està dedicat al vessant d’escriptor de Salvador Dalí. L’acte 
es du a terme amb la col· laboració de la Càtedra d’Art Contemporani de la UdG, de la Fundació Gala-Dalí i de l’Ajuntament de Girona.

 

“Una nit, durant un concert, a la residència de la princesa de Polignac, vaig envoltar-me d’un grup de dames elegants, les més vulnerables a les 
meves elucubracions. La meva obsessió amb el pa m’havia conduit a una fantasia que cristal· litzà en el projecte de la fundació d’una societat 
secreta del pa, l’objecte de la qual seria la sistemàtica cretinització de les masses. Aquella nit, entre copes de xampany, vaig exposar el pla 
general (…)”. Hi ha un Dalí escriptor inseparable del pintor, com per exemple el d’aquest fragment de la Vida Secreta, les seves primeres 
memòries, que va escriure el 1942 i que arrodoniria el 1965 amb Diari d’un geni. La relació de l’artista amb l’escriptura ha estat tractada a 
bastament i des de diversos enfocaments. Tanmateix, la conseqüència d’una vida extravagant resulta en la necessitat d’una relectura permanent 
dels seus textos. El Symposium de la Càtedra Ferrater Mora dedicat al Dalí escriptor s’inscriu en aquest corrent de relectura, sobretot, crítica, i, 
també, en l’objectiu fundacional de la Càtedra de reconèixer i difondre el pensament d’autors catalans contemporanis.

El llegat literari de Dalí és molt important. L’escriptura va ser un recurs permanent en el seu procés de creació. De vegades amb vocació pública, 
com en el Manifest Groc del 1928, més sovint, en el nucli germinatiu de la seva obra pictòrica. Tanmateix, més enllà de l’autobiografia i el 
manifest, Dalí va conrear la poesia, la prosa i els guions per al cinema, a més de nombrosos articles per a revistes, molts d’ells, es postulen, amb 
el pas del temps, com assajos crítics de l’art. Una obra que ha estat aplegada en vuit volums que formen l’Obra Literària Completa, que es va 
editar amb motiu del centenari del naixement de l’autor, l’any 2004.

El simposi que promou la Càtedra Ferrater Mora tractarà de nou amb detall l’aspecte literari de Dalí i mostra les últimes recerques del vessant 
literari de l’artista. Hi participen Juan Manuel Bonet (Salvador Dalí; lo que nos cuenta su biblioteca), David Lomas (Anachronism: Dalí and the 
end of painting), Enric Cassasses (La frase daliniana). Vincent Santamaria (Equívocs i malentesos al voltant d’una {in}certa fenomenologia 
daliniana), Astrid Ruffa (Les récits “paranoïaques-critiques” de Dali: modéles et portée cognitive des mises en intrigue), Lucia Moni (Dalí en 
l’esfera pública. El pallasso il·lustrat o l’intel·lectual incomprès) i Eugenio Carmona (“La vida secreta” como poètica). A més, hi haurà espais 
per al debat i per a la presentació de comunicacions.
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Dalí escriptor, a estudi, en un Simposi Internacional de la Càtedra 
Ferrater Mora

 

“Una nit, durant un concert, a la residència de la princesa de Polignac, vaig envoltar-me d’un grup de dames 
elegants, les més vulnerables a les meves elucubracions. La meva obsessió amb el pa m’havia conduit a una 
fantasia que cristal·litzà en el projecte de la fundació d’una societat secreta del pa, l’objecte de la qual seria 
la sistemàtica cretinització de les masses. Aquella nit, entre copes de xampany, vaig exposar el pla general 
(...)”. Hi ha un Dalí escriptor inseparable del pintor, com per exemple el d’aquest fragment de la Vida 
Secreta, les seves primeres memòries, que va escriure el 1942 i que arrodoniria el 1965 amb Diari d’un geni. 
La relació de l’artista amb l’escriptura ha estat tractada a bastament i des de diversos enfocaments. 
Tanmateix, la conseqüència d’una vida extravagant resulta en la necessitat d’una relectura permanent dels 
seus textos. El Symposium de la Càtedra Ferrater Mora dedicat al Dalí escriptor s’inscriu en aquest corrent de 
relectura, sobretot, crítica, i, també, en l’objectiu fundacional de la Càtedra de reconèixer i difondre el 
pensament d’autors catalans contemporanis.

El llegat literari de Dalí és molt important. L’escriptura va ser un recurs permanent en el seu procés de 
creació. De vegades amb vocació pública, com en el Manifest Groc del 1928, més sovint, en el nucli 
germinatiu de la seva obra pictòrica. Tanmateix, més enllà de l’autobiografia i el manifest, Dalí va conrear la 
poesia, la prosa i els guions per al cinema, a més de nombrosos articles per a revistes, molts d’ells, es 
postulen, amb el pas del temps, com assajos crítics de l’art. Una obra que ha estat aplegada en vuit volums 
que formen l’Obra Literària Completa, que es va editar amb motiu del centenari del naixement de l’autor, 
l’any 2004.

El simposi que promou la Càtedra Ferrater Mora tractarà de nou amb detall l’aspecte literari de Dalí i mostra 
les últimes recerques del vessant literari de l’artista. Hi participen Juan Manuel Bonet (Salvador Dalí; lo que 
nos cuenta su biblioteca), David Lomas (Anachronism: Dalí and the end of painting), Enric Cassasses (La 
frase daliniana). Vincent Santamaria (Equívocs i malentesos al voltant d’una {in}certa fenomenologia 
daliniana), Astrid Ruffa (Les récits “paranoïaques-critiques” de Dali: modéles et portée cognitive des mises en 
intrigue), Lucia Moni (Dalí en l’esfera pública. El pallasso il·lustrat o l’intel·lectual incomprès) i Eugenio 
Carmona (“La vida secreta” como poètica). A més, hi haurà espais per al debat i per a la presentació de 
comunicacions.

 

Symposium Internacional Ferrater Mora

Literatura i pensament en Salvador Dalí

Figueres, 16 i 17 d’abril de 2012

 

La inscripció és gratuïta, però cal reservar plaça a l'adreça electrònica dir.cfm@udg.edu, o bé al telèfon 972 
418019. 
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Dilluns 16 i dimarts 17 d’abril tindrà lloc a Figueres el Simposi Internacional Literatura i pensament en Salvador Dalí, 

organitzat per la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani de la Universitat de Girona, en col·laboració amb la 

Fundació Gala-Salvador Dalí de Figueres i la Càtedra d’Art i Cultura Contemporanis de la Universitat de Girona. La Càtedra 

Ferrater Mora, que lidera el professor de la UdG Josep M. Terricabras, organitza cada any diversos actes, simposis i lliçons. 

Des del 2002, dedica també un Simposi anual a algun pensador català contemporani. El Simposi d’aquest any 2012 estarà 

dedicat a Salvador Dalí (1904-1989), però no al Dalí artista, sinó al Dalí escriptor i pensador, tractant amb detall els aspectes 

literaris de Dalí. Aquesta és una perspectiva de grandíssima importància que sovint ha quedat posposada a un segon pla. 

Participaran en el Simposi alguns dels més destacats especialistes internacionals en l’obra literària de Salvador Dalí: Juan 

Manuel Bonet, David Lomas, Enric Casasses, Vicent Santamaria de Mingo, Astrid Ruffa, Lucia Moni, Joan M. Minguet Batllori 

i Eugenio Carmona. En el programa que us adjuntem podreu veure en detall els títols de les intervencions de cada autor. A 

més, hi haurà espais per al debat i per a la presentació de comunicacions.

El Simposi tindrà lloc dilluns en el mateix Teatre-Museu Dalí de Figueres (Plaça Gala-Salvador Dalí, 5), i dimarts a la Sala 

d’Actes del Museu del Joguet de Catalunya (C/ Sant Pere, 1, de Figueres). L’assistència al Simposi és lliure i gratuïta (cal, 

però, reservar plaça a la secretaria de la Càtedra Ferrater Mora -tel. 972418019; A/e: dir.cfm@udg.edu).

Etiquetes: Astrid Ruffa · Càtedra Ferrater Mora · Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani de la Universitat de 

Girona · David Lomas · Enric Casasses · Eugenio Carmona · Fundació Gala-Salvador Dalí · Joan M. Minguet Batllorí · Juan 

Manuel Bonet · Lucia Moni · Salvador Dalí · Vicent Santamaria de Mingo 
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El teatre Museu i el Museu del Joquet acullen un simposi de la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani de la Universitat de Girona
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EMPORDA.INFO Dilluns i dimarts de la setmana que ve (16 i 17 

d´abril) tindrà lloc a Figueres el Simposi Internacional "Literatura i 

pensament en Salvador Dalí", organitzat per la Càtedra Ferrater Mora 

de Pensament Contemporani de la Universitat de Girona, en 

col·laboració amb la Fundació Gala-Salvador Dalí de Figueres i la 

Càtedra d´Art i Cultura Contemporanis de la Universitat de Girona. 

 

La Càtedra Ferrater Mora organitza cada any diversos actes, simposis 

i lliçons. Des del 2002, dedica també un Simposi anual a algun 

pensador català contemporani. El Simposi d´aquest any 2012 estarà 

dedicat a Salvador Dalí (1904-1989), però no al Dalí artista, sinó al 

Dalí escriptor i pensador, tractant amb detall els aspectes literaris de 

Dalí. Aquesta és una perspectiva de grandíssima importància que 

sovint ha quedat posposada a un segon pla. Participaran en el Simposi 

alguns dels més destacats especialistes internacionals en l'obra 

literària de Salvador Dalí: Juan Manuel Bonet, David Lomas, Enric 

Casasses, Vicent Santamaria de Mingo, Astrid Ruffa, Lucia Moni, Joan 

M. Minguet Batllori i Eugenio Carmona. En el programa que us 

adjuntem podreu veure en detall els títols de les intervencions de cada 

autor. A més, hi haurà espais per al debat i per a la presentació de 

comunicacions. 

 

"Una nit, durant un concert, a la residència de la princesa de Polignac, 

vaig envoltar-me d´un grup de dames elegants, les més vulnerables a 

les meves elucubracions. La meva obsessió amb el pa m´havia 

conduït a una fantasia que cristal·litzà en el projecte de la fundació 

d´una societat secreta del pa, l´objecte de la qual seria la sistemàtica 

cretinització de les masses. Aquella nit, entre copes de xampany, vaig 

exposar el pla general (...)". Hi ha, certament, un Dalí escriptor 

inseparable del pintor, com per exemple el d´aquest fragment de la "Vida Secreta" –les seves primeres memòries–, que va escriure el 1942 i que 

arrodoniria el 1965 amb "Diari d´un geni". La relació de l´artista amb l´escriptura ha estat ja tractada anteriorment, però el pensament de Dalí exigeix 

una relectura permanent dels seus textos. El Simposi de la Càtedra Ferrater Mora s´inscriu en aquest corrent de relectura, sobretot crítica, i també 

en l´objectiu fundacional de la Càtedra de reconèixer i difondre el pensament de grans autors catalans contemporanis. 

 

El llegat literari de Dalí és molt important. L´escriptura va ser un recurs permanent en el seu procés de creació. De vegades amb vocació pública, 

com en el "Manifest Groc" del 1928; més sovint, en el nucli germinatiu de la seva obra pictòrica. Tanmateix, més enllà de l´autobiografia i del 

manifest, Dalí va conrear la poesia, la prosa i els guions per al cinema, a més de nombrosos articles per a revistes, molts dels quals es postulen, 

amb el pas del temps, com assaigs crítics de l´art. Es tracta d´una obra que ha estat aplegada en vuit volums que formen l´Obra Literària Completa, 

coeditada per la Fundació Gala-Salvador Dalí i Destino, amb motiu del centenari del naixement de l´autor, l´any 2004. 

 

El Simposi tindrà lloc dilluns en el mateix Teatre-Museu Dalí de Figueres (Plaça Gala-Salvador Dalí, 5), i dimarts a la Sala d´Actes del Museu del 

Joguet de Catalunya (C/ Sant Pere, 1, de Figueres). 

 

L´assistència al Simposi és lliure i gratuïta (cal, però, reservar plaça a la secretaria de la Càtedra Ferrater Mora -tel. 972418019; A/e: 

dir.cfm@udg.edu).
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DIMECRES, 18 D’ABRIL DE 2012 | Diari de Girona  

CULTURA I SOCIETAT 

L’expert en l’obra del geni Salva-
dor Dalí, Joan M. Minguet, va voler
deixar clar ahir a la seva conferèn-
cia Dalí en l’esfera pública. El pa-
llasso il·lustrat o l’intel·lectual in-
comprès que la seva voluntat no era
fer afirmacions categòriques sinó
llançar preguntes i reflexionar so-
bre la trajectòria del pintor. Ho va fer
en la segona i darrera jornada del
Simposi Internacional Càtedra Fer-
rater Mora, dedicat a la Literatura
i pensament en Salvador Dalí, que
es va celebrar al Museu del Joguet
de Figueres. Malgrat això,  Minguet
va voler deixar clar que, al seu en-
tendre, el Dalí personatge va ser un
«pallasso» –en el millor sentit de la
paraula i en un elogi a la professió–
que es va anar conreant al llarg dels
anys. 

«L’any 1940 nosaltres veiem el
Dalí que s’ha creat la màscara i el
1930, el Dalí intel·lectual. La cons-
trucció dels personatges però es fa
amb els anys. Així és com ho fan els
millors pallassos i així és com ho va
fer Dalí. La va començar a crear
molt abans. A l’època del període
madrileny, ja s’albirava», va dir. Per
il·lustrar-ho, Minguet va mostrar tot
un seguit d’imatges d’aquesta dè-
cada però també d’anteriors, on ja
es podien apreciar les excentricitats
de l’artista. De fet, ell mateix ho ex-
plicava en una entrevista a una te-
levisió americana a finals dels anys
30. «Per sobre de la meva condició
de pintor i de la de clown, hi ha la
meva personalitat», va parafrasejar
el professor de la UAB. Així, va as-
segurar que Dalí era una persona
molt «programàtica» que tenia «un
pla» que va anar canviannt al llarg

de les diferents etapes de la seva
vida. Aquest, va dir, preveia la di-
cotomia «pallasso-intel·lectual»,
que sempre el va acompanyar.
«Dalí tenia textos críptcs i poètics
però, alhora, sempre sortia a la te-
levisió fent el pallasso». 

Malgrat això, Minguet també va
voler deixar oberta la possibilitat
que Dalí no fos tan intel·lectual
com es va dir en l’època. «Crec
que Dalí forma part d’un tipus in-
tel·ligent amb una cultura de mo-
saic, de fragments. Dalí va construir
una poètica però no una estètica.
Considero que va ser un pensador,
un home llegit però sobretot un pin-
tor», va insistir. 

El pintor i al política
D’altra banda, Minguet també va re-
flexionar sobre la vinculació polí-
tica de Dalí i els flirtejos que va te-
nir amb diferents moviments, des
de l’anarquisme als feixismes. En

aquest sentit, va dir que segurament
caldria prendre’s aquests
 acostaments –especialment, amb el
règim de Franco a Espanya– amb
«ironia» però va deixar a l’aire que
no per a tothom podria tenir aquest
sentit. «De jove va ser trostquista i
quan estava ja immers en el sur-
realisme, comunista. Després Bre-
ton el fa fora per flirtejar amb el na-
zisme i als Estats Units, esdevé un
demòcrata. Quan torna a Espanya
flirteja amb Franco i quan els prín-
ceps es converteixen en Reis, diu
que és monàrquic però, enmig,
també es va declarar anarquista», va
dir. 

La jornada d’ahir també va
comptar amb la intervenció Imagen
y pensamiento en Salvador Dalí de
Luci Moni del Centre d’Estudis
Dalinians; d’Astrid Ruffa de la Uni-
versitat suïssa de Lausana i del
membre de la Universitat de Manc-
hester, David Lomas. 
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Minguet: «Dalí va mostrar la
seva màscara als anys 40
però la va crear molt abans»

El professor d’Història de l’Art de la UAB va reflexionar ahir al
Simposi sobre la faceta de «pallasso» i «intel·lectual» del pintor


Girona, Temps de Flors compta-
rà aquest any amb un acompanya-
ment musical amb la celebració
del primer Girona A Cappella Fes-
tival, que tindrà lloc del 12 al 19 de
maig. El gruix de la programació co-
incidirà amb el primer cap de set-
mana de la mostra floral, i es com-
binaran actuacions en recintes tan-
cats i a l'aire lliure, que convertiran
en escenaris espais com el Mercat
del Lleó. Segons el director artístic
del festival, Pau Marquès, és el pri-
mer esdeveniment d'aquestes ca-
racterístiques de l'Estat espanyol, i
neix amb la voluntat d'esdevenir «un
referent al sud d'Europa» tant per als
grups del gènere com per al públic.
Els jardins dels Alemanys, el Caixa-
Fòrum, la Casa de Cultura, la Di-
putació o els jardins de la Majordo-
ma seran alguns atres escenaris on
actuaran els grups d’un festival que
neix amb un pressupost modest de
15.000 euros i que oferirà actuacions
gratuïtes i d’altres de pagament.

Són sis els grups que actuaran en
aquesta primera edició del festival:
The Earth Angels, un conjunt vocal
del gènere doo-wop format a Bar-
celona, i que ha aconseguit un cert
reconeixement als Estats Units.
També hi actuarà el sextet d'Ucraïna
Mansound, la formació a cappella
més reconeguda als països de l'an-
tiga Unió Soviètica. Un altre dels par-
ticipants serà The Hanfris Quartet,
amb membres de Mataró, Barcelo-
na i Sant Feliu de Llobregat. Hi can-
taran també Les Sixters, un sextet vo-
cal de noies de les comarques giro-
nines amb un segell «molt perso-
nal». Un altre dels participants és el
grup Singfònics, compost per una
trentena de cantaires de Terrassa
d'entre 16 i 23 anys. Finalment, el Cor
de Cambra de la Diputació de Gi-
rona també actuarà al festival. D'al-
tra banda, el 19 de maig es farà a la
Casa de Cultura un taller de gospel
i música espiritual a càrrec de Moi-
sès Sala, director de The Gospel
Viu Choir. 
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Girona Temps de
Flors tindrà el primer
festival de música 
a cappella de l’Estat

Vol ser un referent al sud d’Europa

Dues de les iniciatives més em-
blemàtiques de Palafrugell, el Sant
Jordi i Flors i Violes, es fusionen
aquest any, del 20 al 29 d’abril, sota
l’organització de l’Ajuntament i
l’Institut de Promoció Econòmica.  
A Flors i Violes, patis i carrers
s’ompliran de flors, olors, colors,
música, espectacles, llibres, de-
coracions artístiques i degusta-
cions. La tradicional lectura con-
tinuada de l’obra de Josep Pla del
23 d’abril es dedicarà al llibre Ma-
drid, 1921. Un dietari, inclòs a
Primera volada, volum III de l’obra
completa. S’iniciarà les 12 del mig-
dia amb la lectura de la declaració
Palafrugell, lingüísticament soste-
nible i finalitzarà a les 20 h.
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Palafrugell llegirà
aquest any «Madrid,
1921. Un dietari»

SANT JORDI

El compositor Benet Casablan-
cas presentarà demà la biografia
Xavier Montsalvatge: administra-
dor de armonías y silencios. El
azar, la equidistancia y la fuerza del
destino, escrita per José Guerrero
Martín. L’acte tindrà lloc a les 19.30
hores, a la Sala Cotxeres del Palau
Robert, a Barcelona. La presenta-
ció de la biografia, editada per
Témenos Edicions, coincideix amb
l’exposició que es presenta al Pa-
lau Robert dedicada al compositor
gironí i amb altres  activitats pro-
gramades per l’Associació Xavier
Montsalvatge Compositor amb
motiu del centenari del naixe-
ment d’una de les figures més re-
llevants de la música catalana.
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Benet Casablancas
presenta la biografia
de Montsalvatge

MÚSICA

El Centre Cultural la Mercè de
Girona s’avança a la diada de Sant
Jordi amb un recital, dissabte (12
h) amb una selecció de textos de
Xavi Planas i la rapsòdia d’Anna
Miralpeix. El recital Sóc qui sóc que
no sóc jo inclourà fragments de Blai
Bonet, Leonard Cohen, Miquel
Martí́ i Pol, Miquel Pairolí́, Fer-
nando Pessoa i altres. D’altra ban-
da, avui (19.30 h) comença a La
Mercè el cicle de conferències En
primera persona amb Xavier Pla
(UdG), sobre el tema D’un dia a
l’altre. El dietarisme modern a Ca-
talunya. El dia 25 d’abril, el confe-
renciant serà l’escriptor Mathew
Tree i, el dia 2 de maig, serà el poe-
ta Jordi Cornudella. 
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Recital «Sóc qui sóc
que no sóc jo» al
Centre La Mercè

GIRONA

El proper 20 d’abril, Miquel Ab-
ras farà la presentació absoluta
del seu nou disc, Equilibris im-
possibles, en un concert a l’Auditori
de Girona que serà tota una pri-
mícia a Catalunya, i amb totes les
entrades exhaurides. Acompa nyat
de la seva banda de sempre, en
l’enregistrament d’aquest disc el
cantant de la Bisbal ha comptat
amb la col·laboració de diferents
amics seus, el també bisbalenc
productor Jaume Pla Mazoni i
una secció de vents formada per
Genís Bou (saxo tenor) i Andrés
Tosti (trompeta), ambdós perta-
nyents a la banda The Gramop-
hone All Stars. Aquest és el seu
quart disc.

GIRONA | DdG

Exhaurides les
entrades de Miquel
Abras a l’Auditori

MÚSICA

Breus

La Sala Regàs del Pont Major,
nou espai cultural musical, s’i-
naugurarà divendres dia 20 amb
l’actuació de Savats i Tom Hagan &
the Sweet Lies. La nova sala, im-
pulsada pel Centre Cívic Pont Ma-
jor i el Bar Sala Regàs, vol oferir
oportunitats als artistes de Girona
i rodalies. L’espai també estarà
obert a la dansa, el teatre, la poe-
sia, la fotografia i acollirà exposi-
cions i debats. La inauguració es
farà a les 10 de la nit.
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Savats i Tom Hagan
inauguren La Sala
Regàs del Pont Major

GIRONA

El sextet vocal Les Sixters és de les comarques gironines.

DIARI DE GIRONA

El conferenciant, Joan M. Minguet, durant la xerrada al Simposi.  

CONXI MOLONS

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

6376

58000

944 €

18/04/2012

CULTURA

44



20/04/12HORA NOVA
GIRONA

Prensa: Diaria
Tirada: 3.224 Ejemplares
Difusión: 2.299 Ejemplares

Página: 24
Sección: LOCAL    Valor: 627,00 €    Área (cm2): 1004,1    Ocupación: 88,1 %    Documento: 1/2    Autor: Joan Francesc Burgas l figueres    Núm. Lectores: 9196

C
ód: 56999019



20/04/12HORA NOVA
GIRONA

Prensa: Diaria
Tirada: 3.224 Ejemplares
Difusión: 2.299 Ejemplares

Página: 25
Sección: LOCAL    Valor: 643,00 €    Área (cm2): 1028,5    Ocupación: 90,24 %    Documento: 2/2    Autor: Joan Francesc Burgas l figueres    Núm. Lectores: 9196

C
ód: 56999019



22/04/12DIARI DE GIRONA
GIRONA

Prensa: Diaria
Tirada: 8.555 Ejemplares
Difusión: 6.610 Ejemplares

Página: 72
Sección: CONTRAPORTADA    Valor: 1.720,00 €    Área (cm2): 524,2    Ocupación: 48,75 %    Documento: 1/1    Autor: Albert Soler    Núm. Lectores: 83000

C
ód: 57011889




