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La mostra repassa la col·laboració, variada i extensa, del genial artista 
empordanès amb el món de la premsa escrita a partir de més de 240 peces 
 
 

Salvador Dalí i les revistes 
 
 
“I, si és cert que estimo la publicitat, per mil i una raons, totes respectables, 
és un fet innegable que la publicitat m’estima amb una passió encara més 
violenta que la meva pròpia”. Salvador Dalí (Figueres, 1904-1989) va mantenir 
una intensa relació amb els mitjans de comunicació durant tota la seva vida, 
una entesa que es va iniciar quan encara residia a Figueres i que va arribar al 
zenit durant les seves llargues estades als Estats Units. Va ser una relació 
polièdrica arran de la qual Dalí va redactar articles, va crear portades per a 
revistes, anuncis i il·lustracions, va dissenyar pàgines de diferents 
publicacions i fins i tot va elaborar una publicació sencera dedicada a ell 
mateix, Dali News. El pintor també va fer servir les pàgines de diaris i revistes 
per crear noves obres en forma de collage. L’exposició Salvador Dalí i les 

revistes permet observar també com l’artista empordanès va utilitzar els 
mitjans de comunicació per consolidar la seva imatge pública d’icona del 
surrealisme i personatge excèntric i provocador, i com va ser un gran 
propagandista d’ell mateix. La mostra inclou més de 240 peces entre diaris, 
revistes, algunes intervencions directes sobre paper, les principals portades 
de les publicacions que va dissenyar i en les quals va aparèixer, i articles i 
anuncis que va il·lustrar. També s’exhibeixen altres documents, com ara 
manuscrits, correspondència, collages sobre premsa escrita i tires còmiques 
publicades sobre aquest personatge universal. 
 
 
 

L’exposició Salvador Dalí i les revistes, comissariada per Montse Aguer, 
directora del Centre d’Estudis Dalinians de la Fundació Gala-Salvador Dalí, 
es podrà visitar a CaixaForum Lleida del 14 d'octubre de 2010 al 9 de gener 
de 2011. 

 
 
 



 
Lleida, 13 d'octubre de 2010.- El delegat de l’Àrea de Negoci de “la Caixa” Lleida 
Ciutat, Manel Larraga; i la directora de CaixaForum Lleida, Mercè Freixinet; han 
presentat aquest matí l’exposició Salvador Dalí i les revistes al costat de Lluís 
Peñuelas, Secretari general de la Fundació Gala-Salvador Dalí. 
 
La mostra repassa la col·laboració, variada i extensa, de Salvador Dalí amb el món 
de les revistes i la premsa escrita, i representa una etapa més en la voluntat de la 
Fundació "la Caixa" de donar a conèixer les facetes menys conegudes d’aquest 
artista universal. És continuadora, doncs, del camí emprès l’any 2004 amb Dalí. 

Cultura de masses, una exposició sobre la seva relació amb la cultura popular 
organitzada a CaixaForum Barcelona coincidint amb la commemoració del 
centenari del naixement del pintor. 
 
A partir de més de 240 peces procedents de la Fundació Gala-Salvador Dalí, la 
mostra Salvador Dalí i les revistes presenta la relació de l’artista amb els mitjans 
de comunicació escrits. Dalí no es va limitar a escriure articles, sinó que també va 
crear portades i anuncis i va il·lustrar escrits, tant seus com d’altres autors. Alhora 
va fer servir la premsa com a suport, en forma de collage, de la seva obra, i com a 
font d’inspiració: una portada, una imatge o un text apareguts a la premsa podien 
transformar-se en una altra imatge o tenir una altra lectura, i convertir-se així en 
obra seva. Tota aquesta activitat el portà, en diferents moments de la seva carrera, 
a dissenyar pàgines de revistes i fins i tot una publicació sencera, el Dali News. 
 
Dalí inicià les seves col·laboracions a la premsa l’any 1919 amb els articles 
dedicats als grans mestres de la història de l’art (“Goya”, “El Greco”, “Durero”, 
“Leonardo da Vinci”, “Miguel Ángel” i “Velázquez”) que publicà a Studium, la revista 
de l’Institut de Figueres, la seva ciutat natal, i continuà amb escrits, del 1927 al 
1929, on defineix la seva estètica o l’evolució que experimenta la seva carrera, 
apareguts en publicacions com ara L’Amic de les Arts, La Gaceta Literaria, o La 

Nau i La Publicitat. 
 
En la dècada del 1930 ingressa en el si del grup surrealista i de seguida se’n 
converteix en el principal agitador, fins al punt que arriba a declarar: “el surrealisme 
sóc jo”. Té, per tant, un paper destacat en les revistes editades per aquest 
col·lectiu, tant a Le Surréalisme au Service de la Révolution com a Minotaure, per a 
la qual dissenya una de les portades, fa il·lustracions i escriu textos cabdals per a 
la seva obra i trajectòria sobre el surrealisme, i per a la interpretació 
paranoicocrítica. 
 



Aquesta dècada també és la dels primers viatges als Estats Units, on aviat 
col·labora amb la premsa americana. Un bon exemple són les dues portades 
dissenyades per a la revista The American Weekly: “Social Life by Dali” del 9 de 
gener de 1938 i “Industrial Life by Dali”, del 16 de gener de 1938, i la sèrie de set 
articles que publica en la mateixa revista. 
 
Un cop als Estats Units, on resideix ininterrompudament de 1940 a 1948, Dalí rep 
diversos encàrrecs per crear anuncis i portades, escriure articles d’opinió i il·lustrar 
textos, que es publiquen en les revistes i en els diaris més influents, des del punt 
de vista de cultura de masses, com ara Vogue, Life, Script o Nugget. Aquestes 
intervencions li serviran de base i assaig per dissenyar conceptualment i 
formalment un diari, el Dali News, del qual se’n publiquen dos números, el 1945 i el 
1947, coincidint amb dues exposicions seves a la Bignou Gallery de Nova York. 
Com a director, editor, articulista i il·lustrador, Dalí crea aquest diari on només es 
parla d’ell i de la seva òrbita.  
 
La seva obra es diversifica en aquesta etapa americana, en què Dalí és habitual en 
les revistes, tant ell com a personatge i representant d’una manera de fer i d’ésser 
extravagant, com la seva obra. Durant aquests anys es consolida la imatge de 
l’artista que ell mateix ha anat construint. La premsa el considera el líder del 
surrealisme, el profeta del subconscient, del món dels somnis i de la imaginació, 
l’inventor del mètode paranoicocrític, l’home lliure de pensar fins i tot allò 
impensable. Els adjectius que se li apliquen són infinits, i tots fan al·lusió a un 
mateix àmbit: satíric, estrany, provocador, misteriós, audaç, excèntric i, com no 
podia ésser de cap altra manera, genial. Dalí ja és una icona. 
 
Especialment significativa és la seva intervenció en publicitat durant aquesta 
època. La moda i els articles de luxe –cotxes inclosos–, són els àmbits on es 
sol·licita més la seva col·laboració. Entre 1944 i 1947, el nom de Dalí apareix 
relacionat, per exemple, amb les mitges Bryans, mitges a les quals s’atribueixen 
una sèrie de qualitats que al·ludeixen a l’obra de Dalí i al que significa: apassionant 
i provocador. Per tal d’impressionar els clients com a mínim amb el nom, Beautiful 
Bryans va encarregar a Salvador Dalí una sèrie exclusiva d’il·lustracions per a 
anuncis publicats a Harper’s Bazaar, Town & Country i Vogue.   
 
Dalí continua col·laborant en publicacions americanes al llarg de més de 10 anys –
Vogue, Art News–, i també a la premsa francesa –Connaissance des Arts, La 

Table Ronde, La Parisienne–, i espanyola –El Noticiero Universal, La Vanguardia 

Española, Los Sitios–. L’interès de Dalí per aquest món no disminueix al llarg dels 
anys: el 1971, per a la commemoració del 50è aniversari de la revista Vogue –

titulada per ell Vogué– a França, crea un número especial dedicat, tal com l’artista 



mateix precisa, a glorificar el culte de la seva personalitat i la de Gala. Les seves 
darreres col·laboracions a la premsa són en els diaris El País i ABC, l’any 1985. 
 
L’artista i la seva obra són centre i objecte de portades de les revistes més 
conegudes i alguna obra seva, ja icònica, com ara l’oli Crist de Sant Joan de la 

Creu, esdevé la pintura reproduïda amb més freqüència. Quant a ell mateix, 
podem comprovar com Dalí juga amb la seva imatge, una imatge omnipresent i 
construïda que, iniciada amb la fotografia de Man Ray –portada del Time, l’any 
1936–, no deixa d’estar present. Algunes d’aquestes portades exposades 
permanentment a la seva casa de Portlligat, Cadaqués, en una sala-vestidor, on 
els armaris estan recoberts d’imatges de Salvador Dalí, han esdevingut obres d’art 
per si mateixes.  
 
Amb la voluntat de reflectir aquesta intensa i vehement  intervenció de Dalí en la 
premsa escrita, l’exposició segueix l’estructura de les revistes, començant per les 
portades, seguint per articles interiors i els anuncis, i acabant amb el disseny total. 
 
Portades dissenyades per Dalí 

Dalí  s’inicia en el disseny de portades l’any 1921, amb la col·laboració a l’Empordà 

Federal i, més endavant amb la portada de Minotaure, revista artística i literària 
que esdevé un espai representatiu del grup surrealista, l’any 1936. Aquestes 
col·laboracions s’intensifiquen a partir de 1935 amb les seves aportacions a The 

American Weekly, però en l’època americana, de 1940 a 1948, és quan seran més 
àmplies i significatives. L’exposició inclou les portades per a diferents revistes, com 
ara Life, Etcetera, TV Guide, American Fabrics, Vogue i Town & Country. Segons 
els editors, Dalí significa fama, provocació, misteri, audàcia, originalitat, elegància, 
status i, com no podia ser d’altra manera, geni. 
 
Portades amb reproduccions d’obres de Dalí 

Salvador Dalí està considerat per la premsa el líder del surrealisme. La presència 
de la seva obra és constant en publicacions americanes com ara This Week, Town 

& Country, Life, però també en revistes més especialitzades com Il Dramma, de 
teatre, o The Lapidary Journal, de joieria. Curiosament, la seva obra més 
representada al llarg del temps i en diferents publicacions és l’oli Crist de Sant 

Joan de la Creu. Dalí és sempre presentat com l’artista creador d’uns mons que 
apel·len al nostre subconscient, tot mostrant una imaginació vívida i lliure dels 
clixés del passat. 
 



Portades dedicades al Dalí-personatge 

L’aparició del pintor com a personatge a la premsa diària arriba al seu punt àlgid el 
1936, quan el rostre de Dalí, retratat per Man Ray, és immortalitzat en la revista 
Time. Durant les dècades següents, Dalí és portada de nombroses publicacions 
d’arreu del món com ara Gaceta ilustrada, Der Spiegel, Artnews o Le Figaro. Aquí, 
l’espectador pot comprovar com Dalí juga amb la seva imatge, una imatge 
omnipresent i construïda, extravagant, que s’insereix en l’imaginari col·lectiu. 
 
Articles il·lustrats 

Les primeres il·lustracions de Dalí es publiquen a Studium, revista de l’Institut de 
Figueres, on ell estudia. Més endavant col·labora amb revistes clau en l’àmbit 
català com ara l’Amic de les Arts i La Publicitat. També cal destacar articles seus 
tan significatius com “Le phénomène de l’extase”, a Minotaure, o els publicats a Le 

Surréalisme au Service de la Révolution. La seva aparició una vegada més es fa 
ben palesa a partir de la segona meitat dels anys trenta, en revistes 
emblemàtiques com ara Vogue, Esquire, Life, Script, Flair. Cal destacar, en aquest 
sentit, les prediccions de futur, poc conegudes fins ara, que publica en els tres 
números de  Nugget de març, abril i maig de 1957. 
 
Anuncis 

Un dels primers anuncis que crea Dalí és la publicitat de cotxes Isotta per a la 
revista Residencia, que apareix per primera vegada l’any 1926. Seguint en aquesta 
línia, la seva intervenció en publicitat se centra sobretot en els articles de luxe en 
general: el món de la moda i els accessoris, els perfums, els cotxes, etc. En són un 
bon exemple els anuncis per al pintallavis de Schiaparelli, per al perfum Desert 

Flower o per als diamants De Beers. Entre 1944 i 1947 dissenya una interessant i 
continuada campanya de publicitat per a les mitges Bryans, en què es reflecteix 
l’estil barroc del pintor en aquell moment, i també la publicitat per a la capsa de 
l’aigua Perrier o les ampolles de vermut Rosso Antico.  
 
Cap al disseny total: Dali News i Vogué                                                                                         

A mitjan dècada de 1940, Dalí decideix llançar el seu propi diari, adreçat a 
promocionar la seva obra, i ell mateix. El Dali News contenia sobretot informacions 
sobre ell i la seva activitat, i Dalí n’era director, editor, articulista i il·lustrador. Se’n 
publiquen dos números, el 1945 i el 1947, coincidint amb dues exposicions seves a 
la Bignou Gallery de Nova York. En l’apartat de les il·lustracions hi trobem des d’un 
medicament inventat, el Dalinal, fins a reproduccions d’obres seves del moment, 
com l’Autoretrat tou de bacó fregit, el Nas de Napoleó o l’Apoteosi d’Homer. El 
1971 realitza per a la commemoració del 50è aniversari de la revista Vogue França 
–titulada per ell Vogué–, un número especial dedicat novament, tal com l’artista 
mateix precisa, a glorificar el culte a la seva personalitat i la de la seva musa Gala. 



 
Manuscrits, intervencions i collages sobre premsa escrita 

Des de començament de la dècada de 1940, Salvador Dalí intervé en portades de 
revistes o pàgines de diaris amb diferents tècniques: pintura al tremp, llapis o 
bolígraf, tot transformant la notícia periodística i donant-li un nou significat. La 
finalitat és tant apropar la premsa a la creació artística com ensenyar-nos maneres 
diferents de mirar o d’interpretar la realitat. Les publicacions escollides per l’artista 
per crear aquestes dobles imatges són les de més tirada internacional: Life, Vogue, 

The New York Times, Paris Match... Dalí apel·la a la imaginació i a la màgia de 
l’espectador. Tal com escriu: “La nostra època supermecanitzada subestima les 
propietats de la imaginació irracional que no té aparença de pràctica, però que no 
deixa de ser la base de tots els descobriments.” 
 
Tires còmiques 

Quan la figura d’un artista o d’un personatge arriba a formar part de l’imaginari 
popular, podem dir que assoleix estatus d’icona. Aquest és el cas de Dalí, sobretot 
als Estats Units, durant la dècada de 1940, on apareix en còmics i en caricatures 
d’ell com a personatge, amb els seus inseparables bigotis, i de la seva obra. Una 
de les vinyetes destacades és l’apareguda en la revista Click de 1942, on el pintor 
apareix amb els seus famosíssims rellotges tous en una casa d’empenyorament. 
Aquest és un dels símbols dalinians més presents en tots els còmics. Una vegada 
més, tant obra com personatge són, atesa la seva popularitat, matèria d’anàlisi i 
focus d’atenció. 
 
 
 
 



 
 

Salvador Dalí i les revistes 
 
    

Inauguració: dimecres, 13 d'octubre 
    

CaixaForum Lleida 
Blondel, 3 
Lleida 
 

Horari: 
De dilluns a divendres, de 9 a 20 h 
Dissabtes, de 10 a 20 h 
Diumenges i festius, d'11 a 14 h  
Tancat els dies 25 de desembre i 1 de gener  
 
Servei d’Informació de l’Obra Social ”la Caixa” 
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
Tel.: 902 22 30 40 
www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Entrada gratuïta a l’exposició- 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per a més informació 
Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa” 
Josué Garcia: 93 404 61 51 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
http://www.obrasocial.lacaixa.es 

 
Sala de premsa multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  



ACTIVITATS PARAL·LELES A L’EXPOSICIÓ 

 
PER A GRUPS ESCOLARS I COL·LECTIUS 
 

VISITES DINAMITZADES PER A ESCOLARS 
Nivells recomanats: alumnes de cicle mitjà i superior de primària, ESO, 
batxillerat, CFGM i educació especial 
Durada: 1 h 30 min 
De dilluns a divendres, horari lectiu 
Cal fer inscripció al tel. 973 27 07 88 

 
VISITES COMENTADES  PER A COL·LECTIUS 
Durada: 1 h 
Horari a convenir. Cal fer inscripció al tel. 973 27 07 88 

 
PER AL PÚBLIC GENERAL 
 

VISITES COMENTADES 
Tots els dijous i dissabtes, a les 19 h 
Els dilluns 25 d’octubre i 29 de novembre, a les 21 h 
 
Les visites són gratuïtes. Places limitades a la capacitat de la sala 

 
CINEMA 

FILMOTECA TERRES DE LLEIDA 
Primer pla: Dalí, l’altre  

 
• Dilluns 18 d’octubre, a les 22 h 

Dalimatógrafo, Tito Álvarez de Eulate 
Espanya, 2004, DVD, 89 min, B/N i color, VO 
 
Documental en què amics íntims i estudiosos de la vida i l’obra de Dalí 
donen llum a la insatisfactòria relació que l’artista va mantenir amb el 
cinema. Una relació que va donar pocs fruits, però que hauria pogut ser 
sublim. 
 

• Dilluns 25 d’octubre, a les 22 h 
Un perro andaluz (Un chien andalou), Luís Buñuel i Salvador Dalí 
França-Espanya, 1929, DVD, 17 min, B/N, VMP I-francès SE 
 
La edad de oro (L’âge d’or), Luis Buñuel 



França, 1930, DVD, 66 min, B/N, VOIFr 
 
Sessió dedicada a la col·laboració entre Dalí i Buñuel en què tindrem 
l’oportunitat de visionar les dues versions, amb diferents bandes sonores, 
d’Un chien andalou.  
 

• Dilluns 8 de novembre, a les 19 i 22 h 
Recuerda (Spellbound), Alfred Hitchcock 
Estats Units, 1945, 35 mm, 111 min, B/N, VE 
 
El doctor que arriba a una clínica psiquiàtrica per fer-se’n càrrec manifesta 
de mica en mica que pateix amnèsia i que el turmenta un fort sentiment de 
culpa, ja que creu que és un assassí. 
 

• Dilluns 15 de novembre, a les 19 i 22 h 
Don Juan Tenorio, Alejandro Perla 
Espanya, 1952, DVD, 97 min, B/N, VO 
 
Adaptació cinematogràfica de la posada en escena del text de Zorrilla que el 
1949 van dur a terme Luis Escobar i Humberto Pérez de la Ossa amb 
figurins i decorats de Salvador Dalí. 
 

• Dilluns 22 de novembre, a les 19 i 22 h 
Babaouo, Manuel Cussó-Ferrer 
Espanya, 1998, 35 mm, 70 min, color i B/N, VOSC 
 
Projecte dut a terme després de la mort de l’artista empordanès i que 
permet copsar la iconografia daliniana feta cinema en tota la seva 
esplendor.  

 
 

• Dilluns 29 de novembre, a les 19 i 22 h 
Impresiones de la alta Mongolia (Impressions de la haute Mongolie), José 
Montes-Baquer 
Alemanya, 1976, DVD, 50 min, color, VOSFr 
 
Chaos and Creation, Philippe Halsman 
Estats Units, 1960, DVD, 18 min, B/N, VO 
 
Cinema Dalí, Josep Rovira  
Catalunya, 2004, DVD, 52 min, B/N i color, VOSC 



 
La sessió recull treballs videogràfics de Dalí i un documental de recerca que 
clausura el cicle.  
 
 
Preus 
Entrada general: 3 € 
Entrada reduïda (Carnet Jove, de la UdL, aturats i jubilats): 2 € 
 
Venda d’entrades: les 24 h a través de ServiCaixa i en horari d’atenció al 
públic a CaixaForum Lleida 
Logotip de ServiCaixa 
Organitza: Institut Català de les Indústries Culturals de la Generalitat de 
Catalunya, Institut d’Estudis Ilerdencs, Cercle de Belles Arts i Universitat de 
Lleida 

 
PER AL PÚBLIC FAMILIAR 
 

Taller d’arts plàstiques: Jocs surrealistes 
Diumenges 17 i 24 d’octubre i 19 de desembre, a les 11 h 
27, 28, 29 i 30 de desembre, a les 11, 17 i 18.30 h 
Els artistes surrealistes, i entre ells Dalí, en les seves trobades jugaven a 
jocs que s’inventaven ells mateixos. Tenien unes normes molt simples i hi 
podien participar tants jugadors com volguessin. Deixant fluir l’atzar, 
obtenien unes obres d’art imprevisibles que tant poden fer trencar de riure 
com sortir corrents de por... Us atreviu a jugar amb nosaltres? 
 
Durada: 1 h 
Edats recomanades: nens i nenes a partir de 5 anys, acompanyats d’un 
adult 
 
Activitat gratuïta. Places limitades a la capacitat de la sala 

 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Del 14 d’octubre al 9 de gener de 2011 

 
 
 
Els organitzadors es reserven el dret de modificar aquest programa per raons de 
força major i sempre en benefici del cicle 
 


