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Editorial
Salvador Dalí: un artista genial
Properament, el 2018, hi haurà l'exposició Gala
Dalí al MNAC (Museu Nacional d'Art de Catalunya),
que tal i com l'ha plantejat el museu, serà molt
interessant. Us animem a conèixer aquesta parella
genial, per preparar l'exposició.
Salvador Dalí va néixer l'11 de maig de 1904 a
Figueres, Catalunya.
Salvador Dalí és conegut per les seves impactants i
oníriques imatges surrealistes. Les seves habilitats
pictòriques se solen atribuir a la influència i
admiració per l'art renaixentista. També va ser un
expert dibuixant.

belles de Cadaqués. Aquí era on Dalí i molts més
artistes s'inspiraven. Dalí es va inspirar en una roca
especialment del Cap de Creus. Però tota la zona
de Tudela, impressionant paisatgísticament, està
present a la seva obra.
El camí cap a la punta del Cap de Creus prossegueix
entre cales i oliveres fins arribar al far, el punt més
oriental de la península Ibèrica on els Pirineus es
fonen amb el Mar Mediterrani.
Salvador Dalí va fer molts quadres subrealistes,
encara que els més destacats: La Persistència de
la Memòria, Crist de Sant Joan de la Creu, La
Metamorfosis de Narcís, La temptació de Sant
Antoni, El Gran Masturbador, molts retrats de
Gala...

Salvador Dalí i Gala

Finalment Dalí va morir el 23 de Gener de 1989 a
Figueres; Catalunya, amb 84 anys per una
insuficiència respiratoria.
Gala Éluard Dalí (Ielena Ivanovna Diàkonova) va
néixer el 7 de setembre de 1894 a Kazan, Imperi
Rus. Gala va ser la dona de Salvador Dalí. Va ser
musa de diversos artistes i especialment de
Salvador Dalí, amb qui es va casar en 1932 pel civil
i de nou en 1958 pel ritus catòlic.

La persistència de la memòria

L'anomenat "triangle dalinià" és el que té com a
vèrtexs Figueres, Portlligat i Púbol. Un territori
relativament petit de la província de Girona, a
l'Empordà, que va veure néixer, gaudir,
desenvolupar-se com artista i morir a Dalí.

Finalment va morir el 10 de juny de 1982 a
Cadaqués Catalunya als 87 anys.

Ruta Daliniana

Cap de Creus, roques d'inspiració

Cap de Creus és una ruta,on hi yhan les vistes més

Dalí va ser un dels artistes més destacts del
surrealisme. El surrealisme és un moviment artístic
sorgit a França a partir del dadaisme, en la dècada
dels anys 1920. Feia servir elements dels seus
predecessors, com el dadaisme i el cubisme, per
crear una estetica innovadora que va canviar
totalment la manera de definir l'art.

