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1. INTRODUCCIÓ 
 

A l’hora d’escollir aquest Treball de Recerca em vaig sentir perduda, i també molt indecisa, 

perquè volia fer un treball que recordés el dia de demà, i que m’omplís per dins. Com que vull 

estudiar Història de l’Art,  volia fer un treball que tractés sobre aquest món. Primer, vaig optar per 

fer un treball biogràfic sobre un artista prerafaelita, John William Waterhouse, que és un artista 

que tracta molt la mitologia en les seves obres, però m’ho vaig pensar millor i vaig decidir buscar 

alguna cosa que estigués més al meu abast. Eusebi Ayensa em va suggerir fer el treball sobre 

l’obra de gravats mitològics de Salvador Dalí i no vaig dubtar ni un segon en començar. El vaig 

escollir per diferent motius: 

El primer motiu, que és el que més m’afecta personalment, és perquè m’hi sento vinculada 

sentimentalment. El nom de Dalí l’he tingut present des que vaig néixer gràcies a la meva família, 

sobretot amb el meu avi, Enric Rovira Carbó, que va ésser alumne de Dalí quan ell era jove i va 

treballar al Museu Dalí. M’explicava sempre les experiències que havia tingut amb el senyor Dalí, 

la seva forma de parlar, els seus gestos i les seves manies. I també la meva mare, Mª Teresa 

Rovira, que el dia 19 de Juny farà trenta-set anys que treballa al Museu Dalí. La meva mare em va 

portar per primer cop al Teatre-Museu Dalí quan tenia dos anys i em va explicar que em vaig 

quedar perplexa sota la cúpula, que no podia parar de mirar amunt. I la sort és que tinc unes 

fotografies que il·lustren perfectament aquell moment. Ara que he crescut entenc el que em va 

explicar, perquè em segueix passant el mateix; per a mi és com estar rodejada de màgia i fantasia 

i sé que en un futur, quan creixi, seguiré sentint el mateix, n’estic segura.  

D’altra banda, des d’una òptica més teòrica, realitzar aquest treball sobre els gravats mitològics de 

Dalí per a mi ha suposat un gran repte com a futura historiadora de l’Art, atesa la poca informació 

que n’hi ha. I és que els gravats dalinians estan poc estudiats (a diferència dels olis). En concret, 

la sèrie de gravats mitològics va despertar-me de seguida la curiositat per intentar esbrinar què 

s’hi amaga dins cadascun d’aquests mites interpretats per Dalí, ell que coneixia tan bé els mites 

clàssics i que  s’havia guiat pels versos del poeta llatí Ovidi per a molts dels seus quadres. Si bé 

és cert que el mite de Dalí s’ha construït a partir de la seva època surrealista, existeixen uns 

fonaments bàsics i imprescindibles. No es pot entendre el mite de Dalí sense valorar la seva bona 

base acadèmica pictòrica i literària. I és per aquest motiu que no deixo de preguntar-me quin 

paper hi juguen en concret aquests 16 mites clàssics que va decidir utilitzar com a base del seu 

treball pictòric curiosament durant els anys 60. Per què els va fer? Eren un encàrrec? Per a qui? 

Per què aquests mites i no uns altres? I, sobretot, quin misteri guarden els elements dalinians 

contínuament presents en aquests gravats? Aquest són els dubtes sobre els quals he estat donant 

voltes durant tot el temps en què he estat elaborant el meu Treball de Recerca dedicat 

fonamentalment a la seva interpretació. I el resultat, està encara per descobrir. Tanmateix, el que 

ofereixo a continuació és una hipotètica interpretació, sempre feta des de la modesta subjectivitat  
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d’una alumna de batxillerat estretament vinculada amb Salvador Dalí i que sent una profunda 

admiració per ell.  

Un dels meus somnis és realitzar algun dia una exposició, encara que sigui de petit format, sobre 

Dalí. I, per què no, sobre la sèrie de gravats mitològics de Salvador Dalí. Hi faria un petit catàleg 

amb la presentació de les obres i una petita descripció de totes elles i també una breu biografia 

sobre en Salvador Dalí. Però, com ja he dit abans, no hi ha gaire informació sobre els seus 

gravats, encara molts estan per investigar. I, d’aquesta sèrie en concret, no n’he pogut disposar de 

gaire informació. Malgrat aquests inconvenients, he decidit tirar endavant aquest treball, perquè he 

considerat que un treball de recerca es fonamenta sobretot en el temps i la dedicació en relació a 

un tema en concret, i en el meu cas, el vincle entre Dalí i jo és un motiu prou important com per 

arriscar-me a fer aquest treball potser massa ambiciós. 

Per a aquells que, com jo, us mou la curiositat per descobrir els misteris i les interpretacions de 

genis tan grans com Dalí, us diré que tota obra d’art neix dins el cor de l’artista. No crec que les 

obres de Dalí siguin art per si soles, sinó que era ell qui el tenia i qui ho sentia. Què seria de 

nosaltres sense art?  

Així que, per acabar aquesta introducció, no se m’acut millor cita que la del gran historiador d’art  

Ernst Gombrich: “No existeix, en realitat, l'art com a tal. Només existeixen els artistes”.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                             
1 Ernst Gombrich, Història de l’Art.  
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2. BREU BIOGRAFIA DE DALÍ 

2.1. Els inicis: l’obsessió per ser artista 

 

Salvador Dalí neix l'11 de maig de l’any 1904 a Figueres (Girona), fill del matrimoni format 

pel notari Salvador Dalí i Cusí —que tenia un caràcter molt estricte i disciplinat—i de Felipa 

Domènech i Ferrés, que va impulsar la carrera artística del seu fill. El 23 de gener de 1989, sentint 
el seu disc favorit —Tristany i Isolda, de Richard Wagner— va morir a causa d'una parada 

cardiorespiratòria a Figueres i, finalment, després d’una gran polèmica sobre el seu enterrament, 

va ésser enterrat sota la cúpula del Teatre-Museu Dalí. Tenia 84 anys.  

 

Dalí, de nen, es rebel·lava constantment actuant de manera exagerada, exactament com es 

comporta un nen mimat i consentit. I no és cosa només de la tramuntana aquest comportament 
del petit Dalí. Tal com ell reconeix en la seva biografia La vida secreta (1942), sempre va estar 

marcat pel record d’un fantasma: el del seu germà gran, mort als set anys d’edat. Aquest germà 

més gran, al qual Dalí no va conèixer mai, era el primer Salvador, l’original…i, encara que no ho 

va reconèixer mai, per força el nostre pintor s’havia de sentir com una còpia, com un premi de 

compensació per als seus pares, que havien patit la pena i el dolor de la mort d’un fill. Als cinc 

anys, els seus pares van dur-lo a la tomba del seu germà i li van explicar que ell n'era la 

reencarnació. Aquest fet va marcar de per vida  l’artista, i fins i tot s’ho va arribar a creure. Del seu 
germà, Dalí en va comentar a la Vida Secreta:  

 

"El meu germà va morir a set anys d’un atac de meningitis, tres anys abans de néixer 

jo. La seva mort va llançar els meus pares a una profunda desesperació. Només 

trobaren consol en la meva arribada al món. El meu germà i jo ens assemblàvem com 

dues gotes d’aigua, però donàvem reflexos diferents. Com jo, ell presentava la 

inconfusible morfologia facial del geni.’’2  

 

Arrel d’aquest fet, Dalí sempre va ser sobreprotegit pels seus pares i ell, que ho sabia, no se 

n’estava de fer contínuament coses i d’actuar per ser el centre d’atenció. La seva vida es convertí 

en això, en un espectacle continu. Dalí també va tenir una germana, Ana María, quatre anys més 

jove que ell.  

 

A la seva biografia escrita l’any 1942, La Vida Secreta de Salvador Dalí, el pintor comença dient 

que a l’edat de sis anys volia ser «cuinera». No cuiner. Cuinera! I després, als set, volia ser 

Napoleó. Amb el temps va decidir transformar-se en el geni que coneixem. L’any 1916 el petit  

                                                             
2 Salvador Dalí, Vida Secreta, página 229. Edició i pròleg de Fèlix Fanés. 
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artista descobreix l'impressionisme de la mà del pintor Ramon Pichot3 i el mateix any va accedir a 

les classes del professor Juan Núñez a l'Escola Municipal de Dibuix de Figueres. Quatre anys 

més tard, després de nombroses exposicions, el seu pare li imposa, com a condició per ser pintor, 

anar a estudiar a Madrid, a l'escola de Belles Arts, per obtenir un títol de professor. Dalí ho 

accepta. Però l’any següent esdevé una desgràcia que el marcarà per sempre més: al febrer de 

l’any 1921 mor la seva mare. Dalí tenia 16 anys. Després de la seva mort, el pare de Dalí va 

contraure matrimoni amb Catalina Domènech Ferrés, la germana de la seva dona morta. Dalí mai 

va aprovar aquest casament. 

 

En el següent fragment del seu Diari de Joventut, Salvador Dalí expressa molt clarament la seva 

ambició personal de futur i la convicció d’assolir-la (el text porta per data 16 d’abril de 1920): 

 

‘’Lo culminant i potser lo més important de ma vida, puix senyala el camí que haig 

d’emprendre, és la resolució (aprovada per la família) següent: acabaré el batxiller de 

pressa, si cal faré els dos anys que em resten en un sol. Demprés aniré a Madrid, a 

l’Acadèmia de Belles Arts. Allí penso passar tres anys treballant bojament. També té 

bellesa l’acadèmia. Que el sacrificar-me i subjectar-me a la veritat, mai és de massa. 

Demprés guanyaré la pensió per anar quatre anys a Roma; i tornant de Roma seré un 

geni, i el món m’admirarà. Potser seré menyspreat i incomprès, però seré un geni, un 

gran geni, perquè n’estic cert.’’4 

 

L'any 1922, Salvador Dalí, amb 18 anys, abandona Figueres i es muda a Madrid per estudiar 
Belles Arts a la Real Acadèmia de Bellas Artes de San Fernando. Durant la seva estada a la 

capital espanyola viu a la Residencia de Estudiantes, on fa amistat amb un grup de joves que, 

amb el temps, es convertiran en personalitats destacades dins el panorama intel·lectual i artístic: 

Luis Buñuel, Federico García Lorca, Pedro Garfias, Eugenio Montes i Pepín Bello, entre altres.  

Però és amb els dos primers: el futur cineasta Buñuel i el poeta Lorca amb qui mantindrà un 

triangle d’amistat. A Madrid no para de fer constants visites al Prado i tenim mostres de la seva 

profunda admiració per Goya, el Greco i sobretot per Velázquez i el Bosco. 

 

Dalí continua pintant i exposant a les galeries locals de Figueres i de Barcelona (Galeries 

Dalmau...). En els seus quadres s’hi mostra una influència directa de diversos estils del moment.  

L’any 1923 és expulsat de l'Acadèmia de San Fernando acusat d'encapçalar una protesta 

estudiantil contra la no concessió al pintor Daniel Vázquez Díaz de la càtedra de pintura de 

l'Escola. Torna a Figueres i reprèn les classes amb Juan Núñez, que l’instrueix en la tècnica de  
                                                             
3 Ramon Pichot i Gironès, pintor català, membre de la Colla del Safrà. Amic de Salvador Dalí, Pablo Picasso i Santiago 
Rusiñol. Artísticament la seva obra es va veure inicialment influenciada per l'impressionisme.  

4Un Diari: 1919-1920, Obra Completa, Salvador Dalí. Pàgina 111. Edició i pròleg de Fèlix Fanés. 
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gravat. L’any següent torna a l'Acadèmia, on es veu obligat a repetir curs. L’any 1926 participa en 

diverses exposicions a Madrid i Barcelona. Realitza el seu primer viatge a París, en companyia 

dela seva tia i de la seva germana, ciutat on coneix Pablo Picasso, i visita el Museu del Louvre. El 

mateix any és expulsat definitivament de l'Escola de Belles Arts de Madrid per afirmar que ningú 

del Tribunal és prou competent per examinar-lo. Torna de nou a Figueres i es dedica intensament 

a pintar.És hora d’iniciar un nou camí, descobrir les avantguardes més recents, o millor encara, 

crear noves avantguardes. 

 

 

2.2. Cap al surrealisme 

 

Un any més tard presenta la segona exposició individual a les Galeries Dalmau de 
Barcelona, posa en marxa la revista avantguardista L’Amic de les Arts i juntament amb Montanyà i 

Sebastià Gash publica El manifest groc, que suposa un atac contundent a l’art convencional. 

 

L’any 1929 viatja a París per presentar juntament amb Buñuel la pel·lícula surrealista Le chien 

andalou. A través de Joan Miró entra en contacte amb el grup de surrealistes dirigit per André 

Breton. Quan Dalí s’hi presenta els mostra la seva última creació: Pell de gallina inaugural, obra 

que desperta la fascinació i l’interès de Breton pel jove artista. Ben aviat estableixen un cercle 

d’amistats i aquell mateix estiu Dalí invita al grup de surrealistes a passar l’estiu a Cadaqués a la 

barraca que acaba de comprar a la cala de Port lligat. D’entre el grup destaca Helène Ivanovna 

Diakanova, coneguda amb el nom de Gala. La jove intel·lectual russa era aleshores la dona de 

Paul Éluard, una dona culta i molt avançada per l’època que no trigà gaire a captivar el nostre 

artista. Dalí i Gala s’enamoraren aquell estiu i des d’aleshores sempre més romandran junts. És a 

partir de Gala que la vida de Dalí fa el tomb. A partir d’ara ella serà la seva musa i representant. 

 

Amb Gala, Dalí descobreix la sexualitat, un tema molt recurrent a la seva obra posterior. Obres 
com El gran Masturbador o L’espectre del sex-appeal ens mostren aquesta obsessió i fòbia que 

sentia pel sexe. Una obsessió que, segons explica ell a La Vida Secreta li prové de la infància, 

quan un dia, indagant pel despatx del seu pare, va obrir un llibre que contenia imatges de 

malalties  venèries. Això li causà tal xoc que des d’aleshores sentia un autèntic pànic a ser 

contagiat per aquestes malalties. Però amb Gala aquest temor s’acaba. Ja no li fa por explicar les 

seves repressions. 

 

Amb Gala i els surrealistes, doncs, enceta una nova etapa: l’època del surrealisme, i ben aviat 

aquest món el durà cap al domini del mètode paranoico-crític, un mètode espontani de  
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coneixement irracional, a través del qual és possible confondre i desacreditar tot allò que té a 

veure amb la realitat. 

 

Emparant-se amb els descobriments de Freud i Lacan, que utilitzen vies d’exploració com el 
somni, la hipnosi o l’escriptura automàtica, Dalí aconsegueix l’èxit amb escultures com El 

taxiplujós, el collage de Mae West, el Telèfon llagosta o obres pictòriques com La metamorfosi de 

Narcís, Rostre paranoic, El torero al·lucinogen, La imatge desapareix, L’enigma sense fi... La seva 

obra es fa un forat en l’art i Dalí comença a ser reconegut com a geni per alguns crítics. Però el 

caràcter de Dalí és incontrolable i imprevisible, i precisament aquesta acusada independència fou 

la que no agradà als surrealistes, que l’any 1934 decideixen expulsar-lo del grup, fet que el 

conduirà a definir el seu nou estil de pintura. 

 

L’any 1934 Dalí viatja a Estats Units, a New York, per fer-se un forat entre els famosos i ser 

reconegut com a geni a nivell universal. Aviat causa una gran expectació amb les seves obres 

exposades a la Galeria Julien Levi de New York. A partir d’aleshores, juntament amb Gala, farà 

diverses estades als Estats Units, sobretot amb l’esclat de la guerra civil espanyola i posteriorment 

de la Segona Guerra Mundial. L’any 1940, amb l’entrada de les tropes alemanyes a França, Dalí i 

Gala decideixen marxar de París i instal·lar-se definitivament als EUA. Hi viuran fins al 1948. 

 

Tanmateix, Dalí sempre té la necessitat de venir a passar els estius a la seva estimada Cadaqués, 

el paisatge que sempre té present en els seus records i en els seus quadres. Fent honor a la 
premissa de Montaigne “Per ser universal primer s’ha de ser ultralocal”, Dalí passejava pels 

carrers de Nova York amb una barretina catalana, unes espardenyes i una barra de pa sota el 

braç. 

 

En les obres Premonició de la guerra civil, Canibalisme de tardor, de 1936, Dalí fa patent la seva 

imatge patètica de la guerra, tal com ho demostren les obres dels anys 40 com L’ enigma de Hitler 

o El moment sublim. 

 

2.3. L’ època metafísica 

 

Després de la guerra, i amb la caiguda de les bombes d’Hiroshima i Nagasaki, Dalí fa un 
canvi en  la seva pintura, donant pas a les seves obres més místiques i acadèmiques: La panera 

de pa, La Madona de Port Lligat, El Crist de Sant Joan de la Creu, Leda atòmica, Galatea de les 

esferes… són obres que es contraposen alhora amb el seu interès per la metafísica i la 

descomposició de la matèria. 
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No podem oblidar que ja en el catàleg de la seva primera exposició barcelonesa a les Galeries 
Dalmau (1925) Dalí afirmava que: “Un gran pintor només està autoritzat a reprendre la tradició 

després d’haver fet la revolució”. I així ho va fer. Durant aquesta etapa als EUA dóna per acabada 

la seva època més revolucionària i dóna pas al període clàssic, això sí, sense mai renunciar a les 

referències surrealistes i paranoiques. 

 

I és també en aquesta època quan decideix escriure la seva pròpia biografia: Vida secreta de 

Salvador Dalí (1942), així com alguna altra obra Rostres Ocults, 50 receptes màgiques per a 

pintar... Col·labora en els decorats de ballets internacionals de Montercarlo, i fins i tot debuta amb 

la creació del ballet surrealista Tristany i Isolda, inspirada en el compositor Wagner. Dissenya la 

col·lecció de joies per a la multimilionària empresa Owen Chekham, publica un diari propi, Dalí 

News, fa il·lustracions per a diverses editorials de Nova York, col·labora amb Alfred Hitchcock en 

la pel·lícula Spellbound, i amb Walt Disney elabora el projecte Destino. Aviat apareix a les 

portades de Vogue i Fine arts, que el catapulten com a mestre indiscutible. Els EUA és reconegut 

com a gran geni. És en aquesta època quan Dalí aconsegueix fer-se universal. Dalí ha triomfat a 

la cultura de masses. 

 

Quan al 1948 ha fet realitat el seu desig “àvida Dòllars” retorna a la seva mitificada terra 

empordanesa i, juntament amb Gala, decideix convertir la seva casa de Port Lligat en lloc de 

residència permanent, des d’on anualment viatjaven a París i Nova York. 

 

Les creacions dels anys 50, fidels al classicisme i al realisme, cada cop accentuen més la seva 

inclinació cap al catolicisme i alhora desperten el seu interès per la ciència així com pels nous 
moviments: Pop-Art, Op-Art, performances, hologrames... 

 

2.4.Teatre-Museu Dalí: l’obra pòstuma 
 

El museu que als anys 60s Dalí decideix regalar a la seva vil·la natal i que no es farà 

realitat fins el 1974, és sens dubte la seva obra pòstuma. Com afirma Antoni Pitxot, actual director 

del Museu, tot comença i acaba al Teatre-Museu Dalí, ja que en ell Dalí féu la seva primera 

exposició catalogada a l’edat de 16 anys i en ell culmina tot el seu procés artístic fins a descansar 

sota la seva cúpula, símbol dels clàssics renaixentistes. Fins ara no m’havia referit al triangle 

dalinià compost per Figueres-Cadaqués-Púbol. Els dos primers, com hem vist, marcaren 

profundament Dalí. Púbol, en canvi, deixa la marca dels últims anys de vida de Gala. Dalí li 

prometé als anys 40 un castell a la Toscana, i fins als anys 70 no el va poder comprar. Aquest és 

el castell de Púbol, que regalarà de manera única i exclusivament a Gala. El castell de Púbol és, 

doncs, el tercer punt on millor podem entendre la relació entre Dalí i Gala 
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3. DALÍ I LA SEVA RELACIÓ AMB LA MITOLOGIA CLÀSSICA 
 

Tant en l'obra escrita com en l'obra pictòrica de Salvador Dalí apareixen nombroses 

referències als mites clàssics. La mitologia clàssica té una gran importància en l’obra de Dalí. Dalí 

coneix els mites i els adapta al seu discurs i els reinterpreta. Trobem referències mitològiques des 
d’obres de l’època surrrealista fins als últims de la seva producció. La Metamorfosi de Narcís, 

Teseu i el Minotaure, Leda, Hermes, Mercuri i Argos en són alguns dels exemples. En els escrits 

de Dalí trobem referències a diferents autors: Horaci, Ovidi, o Virgili. Parla de l’esfinx, de 

Penèlope, de Minerva (Atenea), de Júpiter (Zeus), i els utilitza com a complement del seu discurs.  

Qui no coneix el famós mite de Càstor i Pòl·lux els germans bessons, també coneguts com els 

‘’Dioscurs’’ amb què Salvador Dalí se sentia tan identificat? Segons Rosa Maria Maurell, en alguns 

dels seus escrits, a Diari d’un geni per exemple diu: ‘’Gala i jo som els fills de Júpiter’’. El 

psicoanalista francès Pierre Roumeguière va publicar alguns articles sobre el pintor. La seva tesi 

que Gala i Dalí eren la reencarnació dels Dioscurs ─Càstor i Pòl·lux─ al pintor li va semblar molt 

interessant i durant un temps la va fer servir per explicar l’origen de la seva relació amb Gala. A 
les Passions segons Dalí  on identifica Gala com la que fa avançar la barca de la seva vida, el 

pintor afirma: ‘’Ella és Helena, la germana immortal de Pòl·lux-Dalí, i Càstor és el germà genial 

que vaig tenir i que també es va dir Salvador. Els Diòscurs tenien la missió de guiar els vaixells. 

Així com naveguem nosaltres, guiats pels nostres diòscurs, jo fent avançar la barca de la nostra 

vida, i ella portant el timó’’. 

I la Leda Atòmica, de l’any 1949?   

Segons la mitologia, Leda intentava mantenir l'equilibri en el món i castigava tota forma de 

desmesura com ara l'excés de felicitat o tot el que amenaçava l'ordre del món fixat pel destí.  

Podem interpretar aquest paral·lelisme amb aquest mite en el fet que Gala encarnava per 

Salvador Dalí l'instint de vida i l'equilibri del món. Això pot ser paradoxal quan sabem que Dalí va 

estar sempre instal·lat en la desmesura tant en les seves obres com en la seva manera de veure 

les coses i de pensar. Potser Gala va ser el seu propi equilibri.  

El cigne de Leda és sovint el símbol de la "sexualitat inconfessable". Trobem així molt present i 

constant els mites clàssics en l’obra de Dalí, i també el tema de la sexualitat molt present en les 

seves obres. Molta iconografia daliniana es repeteix constantment en tota la seva obra, tant 

pictòrica com narrativa.  

 

Pel que fa a aquesta sèrie d’obra gràfica, segons Carme Ruiz la coordinadora del Centre d’Estudis 

Dalinians, ha estat exposada al Teatre-Museu Dalí quasi des dels seus inicis, però no se sap si 

des de sempre. Tota la sèrie forma part de la col·lecció de la Fundació Gala-Salvador Dalí. Des de  
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finals dels anys 20, Dalí aprèn la tècnica de gravat del que havia estat el seu professor de dibuix a 

Figueres, Juan Núñez i també segueix classes a Madrid mentre viu a la Residència de 
Estudiantes. La seva primera gran obra gràfica no arriba fins més tard quan il·lustra Les Chants de 

Maldoror del Comte de Lautrémont de la mà de l’editor Albert Skira, l’any 1934.  

En aquests gravats, en canvi, sembla que Dalí és molt més fidel al mite clàssic que en alguns dels 
seus olis on apareixen aquests mateixos mites. Els 16 gravats de la sèrie Mythologies que analitzo 

a continuació estan ordenats seguint l’ordre establert per Juliette Murphy, l’especialista d’obra 

gràfica de la Fundació Gala-Salvador Dalí. Els nous primers estan exposats al primer pis del 

Museu, els set restants estan al magatzem de restauració de la Fundació Gala-Salvador Dalí. 

Respecte d’aquests set, he seguit el meu criteri a l’hora d’ordenar-los segons els meus 

coneixements sobre la influència de la mitologia clàssica en Salvador Dalí. 
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4. ANÀLISI I INTERPRETACIÓ DELS GRAVATS DE LA SÈRIE LES 
MYTHOLOGIES, EDITADA A PARÍS L’ANY 1965 
 
 
4.1.  ÍCAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1. El mite 

Ícar (en grec, Ίκαρος) és fill de Dèdal i d’una esclava de Minos, rei de Creta anomenada 

Nàucrate. Després que Dèdal havia ensenyat a Ariadna el mitjà amb què Teseu retrobaria el camí 

per sortir del laberint i Teseu havia assassinat el Minotaure, Minos el reclogué dins del laberint. 

Dèdal, però, que era molt hàbil en recursos, per poder escapar-ne va fabricar unes ales per tots 

dos amb plomes i subjectades amb cera. Un cop Dèdal hagué recomanat Ícar que no volés massa 

enlaire, ni massa a prop del mar, ambdós es van escapar del laberint volant. 

Ícar,  ple d’orgull, no li féu cas i va volar massa a prop del Sol, la calor del qual va fer que la cera 

es fongués. Llavors Ícar va caure al mar, que, des d'aquell moment, s'anomena mar d'Icària (la 

mar que envolta l’illa del mateix nom). 

En el següent fragment de Les Metamorfosis, d’Ovidi, se’ns relata pas a pas el pla posat en 

pràctica per Dèdal per poder escapar del laberint amb Ícar: 

 

 

Icarus (1963)  ‘’Mythologies’’ Salvador Dalí 
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“Dèdal, mentrestant, odiava profundament Creta i el seu llarg exili, envaït per la 

nostàlgia del país natal5, però el mar el tenia presoner. «Minos», va dir, «pot molt bé 

tancar-me el camins de la terra i del mar, però el cel, si més no, és obert. Per allà me 

n’aniré; ell pot ser l’amo de tot, però no de l’aire». Va parlar així i va dedicar el seu 

pensament a treballar en una tècnica desconeguda que alteraria les lleis de la 

naturalesa. Col·loca, doncs, un seguit de plomes en ordre, començant per la més 

petita i posant-ne al costat una un xic més llarga, de tal manera que hauries dit que 

creixia en costa, igual com es fa el flabiol dels camperols amb canyes de mida diferent. 

A continuació les uneix amb lli per la part del mig i amb cera per baix i, un cop 

ajustades d’aquesta manera, les torça amb una curvatura lleugera, imitant la de les 

aus autèntiques. El seu fill Ícar era allà amb ell i, sense saber que estava construint un 

giny ben perillós per a ell, tractava d’agafar somrient les plomes que l’aire havia 

dispersat, o bé estovava amb el dit la cera rogenca i destorbava amb el seu joc el 

treball admirable del pare. Quan l’artífex va haver donat la darrera mà a l’obra, va 

tractar de mantenir en equilibri el seu cos amb les dues ales i, agitant l’aire amb elles, 

hi va quedar suspès. Va donar instruccions al seu fill tot dient-li: «T’adverteixo, Ícar, 

que has de volar a una altura mitjana, perquè si vas massa baix, l’aigua del mar et farà 

feixugues les plomes, i si puges molt amunt, el foc les cremarà. Vola entre tots dos. No 

vull que et fixis en Bootes, en Hèlice, ni en l’espasa nua d’Orió6; vola sempre darrera 

meu». Al mateix temps li ensenya la manera de volar i li adapta a les espatlles unes 

d’aquelles ales estranyes. Mentre ho preparava tot i feia les recomanacions, les galtes 

del vell eren humides de llàgrimes i les seves mans de pare tremolaven. Va fer al fill 

uns petons que mai més no podria repetir i, enlairant-se amb el moviment de les ales, 

comença a volar davant; tem pel seu acompanyant, com una au que des de l’alt niu ha 

llançat a l’aire els fills petits. L’anima a seguir-lo, li ensenya aquella art funesta, agita 

les seves pròpies ales i mira les del fill. Un home que tractava de capturar peixos amb 

una canya tremolosa, un pastor que es recolzava en el bastó i un llaurador en l’esteva 

els van veure i van quedar estupefactes; van creure que eren déus aquells homes 

capaços de travessar els aires. Tenien ja a l’esquerra Samos, illa consagrada a Juno, 

─havien deixat enrere Delos i Paros─ i a la dreta Lebintos i Calimne, illa rica en mel, 

quan el noi, agosaradament, va començar a agafar gust al vol i, abandonat el guia, va 

començar a pujar més amunt, arrossegat per l’atractiu de travessar el cel. La 

proximitat del sol va estovar ràpidament les ceres aromàtiques que subjectaven les 

plomes. La cera es va fondre; ell agita els braços desguarnits; desproveït d’allò que li  

                                                             
5 Es refereix a Atenes (Nota del traductor). 
6 Constel·lacions preses habitualment com a punt de referencia en els desplaçaments. Hèlice és l’Óssa Major.      

Orió era un gegant caçador, mort per Diana per haver intentat violar-la i transformat en constel·lació (Nota del 
traductor). 
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servia de rem, ja no és capaç de sostenir-se en l’aire, i la boca amb què crida el nom 

del pare és engolida per les aigües blavoses que han conservat el seu nom. El pobre 

pare, que ja havia deixat de ser pare, va dir: «Ícar, Ícar, on ets? En quin lloc he de 

buscar-te?» «Ícar», va cridar una altra vegada i aleshores va veure les seves plomes 

en l’aigua; va maleir el seu art i va col·locar el cos dins un sepulcre. La terra on va ser 

enterrat ha conservat el seu nom7.”8 

 

4.1.2. Interpretació del gravat 

Per il·lustrar aquest mite, Dalí representa el moment de la caiguda d’Ícar amb tres 

escenes que, segons la meva opinió, podrien ser interpretades de dues maneres: o bé 

representen  Ícar en tres moments de la seva caiguda (el primer Ícar s’alça cap amunt, fins 

anar al segon Ícar, que seria el que s’apropa als núvols que hi ha a la part esquerra superior 

del gravat; i, finalment, el tercer Ícar cau). O bé, també es podria considerar que estem davant 

d’una versió més fidel al mite clàssic, segons la qual el personatge principal seria el que 

apareix al cor del gravat. Aquest personatge podria ser Dèdal, el pare d’Ícar, que observa el 

terrible destí que li espera al seu fill. Així, si seguim aquesta interpretació, hi hauria 

representats dos moments de la caiguda i no pas tres. 

Pel que fa a la representació iconogràfica, hi ha elements de connotació daliniana com la forma 

anatòmica de representar el personatge i la inclinació del cap d’aquest personatge d’esquenes i 
lleugerament de perfil amb el cabell recollit, molt propi d’obres anteriors, dels anys 30. A Le 

signal de l'angoisse9 (El senyal de l'angoixa), de 1936, ho podem apreciar per primera vegada. 

El paisatge de fons on té lloc aquesta part del mite és el de les roques del Cap de Creus, el 

paisatge que utilitza sempre en  la seva obra pictòrica. 

 

 

 

 

 
                                                             

7 És a dir, l’illa d’Icária, al Mar Egeu. 
8 Ovidi, Metamorfosis, VIII, 183 i ss. Traducció de Jordi Parramon i Blasco. 
9 Vegeu l’Annex 8.2, la imatge 1, pàgina 61. 
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4.2. CRONOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1. El mite 

Cronos (en grec Κρόνος) era fill d'Urà (el cel) i de Gea (la terra). En la mitologia romana, 

Saturn. Cronos, que en grec significa temps, va ser el rei dels Titans i pare de Zeus. Fou l’únic de 

tots els germans que va ajudar la seva mare a venjar-se del seu pare; amb una falç que ella li va 

donar, li va tallar els testicles i els va llançar al mar  perquè Urà havia llençat els titans al Tàrtar. 

Després de derrotar el seu pare Urà, Cronos va tornar a tancar al Tàrtar els titans, als quals temia, 

i els va deixar sota la custòdia de la monstruosa carcellera Campe. Després, va pujar al tron al 

costat de la seva germana Rea com a reis dels déus. Aquesta època del regnat de Cronos es va 

denominar l'edat daurada, ja que en ella la gent no necessitava ni lleis ni regles ja que  tothom feia 
allò que era correcte i no existia la immoralitat. Aquest passatge del mite el trobem en la Biblioteca 

d’Apol·lodor, on se’ns narra com Cronos devorà els seus fills. 

 

‘’Com que Gea i Urà havien profetitzat a Cronos que li seria arrabassat el poder per un 

dels seus fills, els devorava acabats de néixer. A la primera que va néixer, Hèstia, se la 

va empassar, després féu el mateix amb Dèmeter i Hera, i, finalment, amb Hades i 

Posidó. Irritada per això, Rea es va retirar a Creta, quan va coincidir que es trobava  

 

Saturne (1963) ‘’Mythologies’’ Salvador Dalí 
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embarassada de Zeus, el qual va donar llum a la cova de Dicti. El lliurà als Curetes i a 

les nimfes Adrastea i Anada, filles de Melisseu, perquè el criessin. Elles alimentaven el 

nen amb la llet de la cabra Amaltea, mentre els Curetes, armats, custodiaven la 

criatura a la cova i feien xocar els escuts amb les llances, perquè Cronos no sentís els 

plors del nen. I Rea, embolicant una pedra en bolquers, la donà a Cronos perquè se 

l'empassés com si fos el nounat.‘’10 

 

4.2.2. Interpretació del gravat 

El moment del mite representat en aquest gravat és el de Cronos devorant els seus fills. 

Aquesta  famosa escena ha estat reproduïda per grans pintors com Peter Paul Rubens i 
Francisco de Goya, que va pintar l’oli ‘’Saturn devorant un fill’’ entre l’any 1821 i 1823. Goya era 

un artista que atreia Salvador Dalí i fins i tot li va dedicar una sèrie anomenada Els Capricis de 

Goya. En aquesta obra hi trobem elements de la iconografia daliniana: el personatge principal 

és Cronos,  situat al cor del gravat;  del seu front en surt el famós calaix.  El calaix, que apareix 
en nombroses  obres de Dalí —per primer cop a l’oli City of Drawers11 (Ciutat de calaixos) 

també conegut com Escriptori antropomòrfic, de 1936— és recurrent en l’obra surrealista 

daliniana. Va estretament vinculat a la teoria de Freud sobre el món del subconscient, 

representat per calaixos interiors que hom guarda forçadament tancats. Per a Freud i els 

surrealistes és imprescindible obrir aquests calaixos i buidar-los per conèixer millor el nostre 

interior.  

A la part superior esquerra hi apareixen les el·lipsis que ja  havia fet anteriorment, per primer 
cop, segons Carme Ruiz, a la famosa campanya d'anuncis per a les Mitges Bryans12, que va 

publicar la revista Vogue l’any 1944. 

A la part dreta superior, una piràmide, que també surt en en altres obres, d’entre les quals la 
primerenca Cenicitas,13 de 1927, ens marca altre cop algun símbol dalinià difícil d’interpretar. 

 

 

 

 

                                                             
10 Apol·lodor, Biblioteca, I, 4 i ss. Traducció de Cristina Naves a partir d’una versió prèvia, en castellà, de José 

Calderón Felices. 
11  Vegeu a l’Annex 8.2, la imatge 2, pàgina 61. 
12  Vegeu a l’Annex 8.2, la imatge 3, pàgina 62. 
13  Vegeu a l’Annex 8.2, la imatge 4, pàgina 62. 
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4.3.  ARGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1. El mite 

Argos fou un fill d'Arèstor i germà de la nimfa Io. Segons indiquen algunes fonts, tenia 

quatre ulls, dos que miraven endavant i dos que miraven enrere. Finalment, altres versions ─entre 

elles la més popular─ li atribueixen una infinitat d’ulls repartits per tot el cos, però no era això tan 

sols el que el feia únic, sinó que mentre dormia la meitat d’aquests ulls estaven desperts i això li 

donava el poder de poder veure-ho tot. Era un fidel servent d'Hera. De totes les tasques, dues van 

ser les que més han trascendit: matar Equidna, que era una monstruosa nimfa considerada 

descendent de Forcis i Ceto o de Tàrtar i Gea segons la font. Tenia el rostre d'una dona bella de 

temibles ulls foscos amb cua d'una serp. Tot seguit Hera li va encarregar que vigilés la nimfa Io, 

transformada en vaca de la qual estava gelosa. Per això Argos va lligar l’animal a una olivera d’un 

bosc sagrat de Micenes. Gràcies als seus múltiples ulls la podia vigilar, ja que nomes «dormien» 

la meitat. Però Hermes va rebre l’ordre de Zeus d’alliberar Io, la seva amant. La vigilància d’Argos 

era tan perfecta que Zeus no podia apropar-se a ella. Naturalment, això va enfurir tant Zeus que 

va ordenar Hermes que assassinés Argos. Existeixen moltes versions sobre com va ser 

assassinat, la més coneguda és que Hermes li  va llençar una pedra des de lluny, i així el va 

matar. Hera, per immortalitzar aquell que l’havia servida, i havia sigut tan  fidel, va transportar els 

seus ulls a les plomes de l’ocell que li era consagrat: el paó. Aquest passatge del mite el trobem 
en Les Metamorfosis d’Ovidi, en les quals se’ns  narra l’aspecte d’Argos i com vigilava Io. 

 

Argus (1963) ‘’Mythologies’’ Salvador Dalí 
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«Argos tenia el cap envoltat de cent ulls; aquest descansaven de dos en dos, seguint 

un torn, mentre els altres vetllaven i restaven de guàrdia. Fos quina fos la seva posició, 

sempre mirava en la direcció d’Io; encara que estigués girat d’esquena, tenia Io davant 

dels ulls. De dia li permet pasturar; quan el sol s’ha amagat sota terra, la tanca i posa 

cadenes al voltant del seu coll innocent.»14 

4.3.2. Interpretació del gravat 

El passatge del mite que trobem representat en aquest gravat és el seu moment final. 

Aquest està representat en les plomes del paó, l’animal preferit de la deessa Hera. 

Destaquen principalment els ulls, que Dalí vincula de nou amb el pensament surrealista i la 

mirada cap al món del subconscient. Altra vegada tornem al concepte d’ aquell “obrir els ulls” 

cap al nostre interior; essent aquesta una via per retrobar-nos a nosaltres mateixos. 

Dalí utilitzà aquesta imatge de l’ull per primera vegada en el conegut curtmetratge surrealista 
Le chien andalou15 (literalment, en català, "Un gos andalús"), realitzat l'any 1929 juntament 

amb Luis Buñuel, i on s’hi  recreen visions, obsessions, somnis i fantasies pròpies del 

surrealisme. 

També apareix a Spellbound16 ("Recorda") una pel·lícula nord-americana de 1945 dirigida per 

Alfred Hitchcock. La famosa escena del somni és plena de simbolisme, i va ser dissenyada per 

Salvador Dalí, del qual Hitchcock era un gran admirador. 

Així, doncs, l’ull es converteix també en aquest mite d’Argos en l’element protagonista de 

l’escena. Un mite que encaixa a la perfecció amb el concepte surrealista de “la mirada”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

14 Ovidi, Metamorfosis, l, 578 – 750. Traducció de Jordi Parramon i Blasco. 
15 Vegeu a l’Annex 8.2, la imatge 5, pàgina 63. 
16 Vegeu a l’Annex 8.2, la imatge 6, pàgina 63. 
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4.4.  EL JUDICI DE PARIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1. El mite 

Paris era el fill petit del rei Príam de Troia i de la seva muller Hècuba. Segons el mite, el 

seu naixement va anar precedit d’un prodigi. La seva mare, quan estava a punt d’infantar-lo, va 

veure en somnis que donava a llum una torxa que incendiava tota Troia. Un dels seus fill, Èsac, va 

interpretar el somni de la següent manera: el fill que estava a punt de néixer duria la destrucció a 

Troia i va aconsellar els seus pares que el matessin tan bon punt nasqués. Hècuba, però, en lloc 

de matar-lo, el va abandonar a la muntanya de l’Ida perquè morís (acció que ens recorda el mite 

d’Èdip).  

Aquest passatge del mite el trobem en la tragèdia Troianes, d’Eurípides, en els quals Helena 

culpabilitza Hècuba d’haver dut al món l’home que acabaria destruint Troia i que, contràriament al 

que li havia estat aconsellat, no el va matar en néixer: 

 

“Primer aquesta (assenyalant Hècuba) va parir la Font dels mals, 

parint Alexandre; i aleshores ens perdé 

Le Jugement de Pâris (1963) ‘’Mythologies’’ Salvador Dalí 
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a mi i a Troia el vell que no matà el nadó, 

figura ardent de torxa, el Paris del futur”.17 

 

L’escena que Dalí ens vol reflectir en aquest gravat, és un dels episodis més importants del mite 

de Paris. Ell de l’anomenat “Judici de les deesses”, del qual en va sorgir la guerra de Troia. Tot va 

començar amb el casament de Tetis i Peleu, una celebració molt important a la qual estaven 

convidats déus i mortals. Però Eris, deessa de la discòrdia no va ser convidada, per la qual cosa 

s’hi va revenjar   sembrant la discòrdia entre els convidats. Es va presentar a la festa amb una 

poma d’or i va llançar-la enmig d’ells dient que havia de ser lliurada «a la més bella» de les tres 

deesses: Atenea, Hera i Afrodita. Les deesses van començar a disputar-se la poma, la qual cosa 

va provocar una inacabable disputa, fins que Zeus va haver d'intervenir, decidint que l'elecció 
seria d'un jove mortal. Aquest fet del mite el trobem en Els Diàlegs dels Déus, de Llucià, en els 

quals Zeus envià Hermes per trobar Paris: 

 

“Zeus: –Pren aquesta poma, Hermes, i vola cap a Frígia prop del pastor fill de 

Príam –que pastura el ramat al Gàrgar de l’Ida – i digues-li: «Zeus et mana, 

Paris, car que ets bell i entès en les coses de l’amor que jutgis d’aquestes 

deesses, quina és la més bella. I que en premi del judici, la guanyadora rebi 

aquesta poma.”18 

 

L'afortunat ─o desgraciat─ va ser el fill del rei de Troia, anomenat Paris. Zeus el va escollir perquè 

el jove príncep havia viscut sempre allunyat del món i de les passions humanes, i el seu judici 

seria el més imparcial. Quan va veure arribar les divinitats, Paris es va espantar i va voler fugir, 

però Hermes el va convèncer dient-li que no tenia res a témer. Aleshores, l’una darrere l’altra, les 

tres deesses van defensar cadascuna la seva causa. Cadascuna li va prometre la seva protecció i 

regals particulars si es decidia a favor seu. Hera li va oferir tot el poder que pogués desitjar i es va 

comprometre a donar-li tot l’imperi d’Àsia. Atenea, li va prometre la saviesa i la victòria en 

qualsevol guerra futura, i finalment, Afrodita li va prometre l’amor de la dona més bella del món, 

Helena d’Esparta. Així doncs, Paris va proclamar com a vencedora Afrodita, sense saber que la 

seva decisió portaria les pitjors conseqüències per a la seva ciutat, ja que Helena era ni més ni 

menys que la dona de Menelau, rei d’Esparta. La promesa d'Afrodita es va complir quan va fer 

despertar en ella una fervent passió pel jove troià. Després d'haver estat una nit al seu palau, 

                                                             
17 Eurípides, Helena, versos 924 i ss. Traducció de Carles Riba.  
18 Llucià, Diàlegs dels Déus, vers 1 i ss del llibre XX. Traducció de Montserrat Jufresa. 
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Paris es va endur la bella Helena a Troia. El rei Menelau va encarregar al seu germà Agamèmnon, 

rescatar Helena, acció que desembocà la llegendària Guerra de Troia. 

 

4.4.2. Interpretació del gravat 

Com ja he esmentat anteriorment, l’escena que Dalí escull per representar aquest mite és 

el moment del judici de les tres deesses ─Hera, Atenea, i Afrodita─. La composició està formada  

inicialment per les tres deesses, que Dalí les representa completament nues. Altre cop, Dalí 

demostra la seva gosadia de mostrar tant Hera com Atenea d’aquesta manera, i més sabent que 

era impensable que apareguessin en algun passatge nues. A la part dreta inferior apareix Paris 

oferint la poma d’or a les deesses, porta una barretina pròpia de la cultura catalana com també va 
utilitzarla l’any 1936 per l’oli Primavera necrofílica19 i utilitza el paisatge de Cadaqués com a fons, 

Dalí en gran part de les seves obres, sempre té la necessitat d’utilitzar el paisatge a la seva 

estimada Cadaqués, el paisatge que sempre té present en els seus records i en els seus quadres. 
Tornant a la premissa de Montaigne que he citat a l’apartat Cap al Surrealisme, “Per ser universal 

primer s’ha de ser ultralocal”, Dalí passejava pels carrers de Nova York amb una barretina 

catalana, unes espardenyes i una barra de pa sota el braç. 

 

Al mig del gravat, a la part inferior, torna a aparèixer l’home de ‘’City of Drawers’’ (Ciutat de 

calaixos) de 1936, o Escriptori antropomòrfic. Aquest mite del Judici de Paris Dalí ja el va utilitzar 

també per altre gravat també anomenat Judici de Paris20 l’any 1950. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
19 Vegeu a l’Annex 8.2, la imatge 7, pàgina 64.  
20 Vegeu a l’Annex 8.2, la imatge 8, pàgina 64. 
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4.5. PAL·LES ATENEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1. El mite 

Atenea (en grec Ἀθήνη) és filla de Zeus i de Metis. Aquesta es trobava embarassada i a 

punt de donar a llum una filla, Atenea, quan Zeus se la va empassar. Ho va fer per consell d'Urà i 

de Gea, que va reverlar-li que si Metis tenia una filla, a continuació,  tindria un fill que prendria a 

Zeus l'imperi del cel. Per aquesta raó, quan va arribar el moment del part, Zeus va ordenar a 

Hefest que li obrís el cap amb un cop de destral. Del cap en va sortir Atenea, completament 

armada, que va proferir un crit de guerra que va fer ressonar cel i terra. Aquest passatge del mite 
el trobem en la Biblioteca d’Apol·lodor, on se’ns relata el naixement d’Atenea: 

''Zeus es va unir a Metis, que canviava en moltes formes per evitar la unió i estant ja 

embarassada se la va empassar, avançant, ja que es deia que ella donaria a llum un 

nen, després de la noia estava a punt de néixer, el qual seria sobirà del cel. I temorós 

d'això Zeus se la va empassar. Quan va arribar el moment del naixement, Prometeu, o 

Athena (1963) ‘’Mythologies’’ Salvador Dalí 
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segons diuen altres, Hefest, va colpejar el cap amb una destral i va saltar Atenea, 

armada, des de l'extrem del cap cap al riu Tritó.’’21 

 

Deessa guerrera, armada amb la llança i l’ègida (una mena de cuirassa de pell de cabra) Atena és 

considerada generalment en el món grec, i sobretot en la seva ciutat, Atenes, la deessa de la Raó, 

de la saviesa, l'estratègia i la guerra, associada pels romans amb la seva deessa Minerva. És 

representada per l’òliba, i està acompanyada per la deessa de la victòria, Niké. Atenea és una 
deessa guerrera armada, mai una nena, i sempre verge (parthenos). Ovidi ens narra com era la 

deessa Atenea en Les Metamorfosis: 

‘’Ella mateixa s’atribueix un escut i una llança de punta afilada, s’atribueix un casc al 

cap i es col·loca l’ègida per defensar-se el pit; dibuixa la terra i com aquesta, copejada 

amb la seva llança, produeix una olivera de fulles pàl·lides, carregada de fruit, i com 

els déus la contemplen, admirats. Una representació de la Victòria22 culmina el 

treball.’’23 

Atena no té gaires mites propis, sinó que sovint apareix en la mitologia grega ajudant altres herois 

en les seves aventures. Va ajudar Hèracles a realitzar els seus dotze treballs, Perseu contra 

Medusa, Aquil·les a vèncer Hèctor i Odisseu en el seu llarg viatge de tornada a casa. També va 

ajudar molts herois grecs a la Guerra de Troia, i va intervenir en la guerra contra els Gegants 

lluitant al costat de Zeus i la resta de déus Olímpics. Posidó, déu del mar, i Atenea es disputaren 

la protecció de la ciutat d'Atenes. Per decidir quin dels dos s'imposaria, tots dos feren un regal i 

deixaren que els atenesos decidissin quin els complaïa més. Atena regalà a la ciutat una olivera, 

mentre que Posidó hi féu brollar una font d'aigua salada. Els atenesos van preferir el regal de la 

deessa, ja que era molt més útil. 

 

4.5.2. Interpretació del gravat 

Per il·lustrar aquest mite, Dalí presenta dues Atenees: la principal és l’Atenea ja adulta 

representada amb els seus màxims atributs, el casc i l’ègida amb la imatge de la Gòrgona 

Medusa. La segona Atenea és representada en el seu naixement, sortint victoriosa del cap de 

Zeus. Dalí, utilitza una perspectiva científica que situa els personatges al centre, una perspectiva 

anomenada punt de fuga molt pròpia del Renaixement, jugant amb les mirades per portar-nos a 

entendre les dues escenes que són representades. Aquest punt de fuga també l’ha utilitzat en olis 

                                                             
21 Apol·lodor, Biblioteca. I, 3,6 i ss. Traducció de Cristina Naves a partir d’una versió prèvia, en castellà, de 

José Calderón Felices. 
22 Al·legoria de la victoria de Minerva damunt Posidó. La ciutat s’anomenerà Atenes, a partir del nom grec de 

la deessa (Nota del traductor). 
23 Ovidi, Les Metamorfosis. VI, 70 i ss. Traducció de Jordi Parramon i Blasco. 
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com Dona amb cap de roses24 (1935) i també a Poesia d’Amèrica25 de l’any 1943, obra també 

coneguda com Els atletes còsmics. Al fons del gravat hi trobem les famoses el·lipsis, que són 

sobre el Partenó, el temple que va ser construït per a la deessa.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24 Vegeu a l’Annex 8.2, la imatge 9, pàgina 65. 
25 Vegeu a l’Annex 8.2, la imatge 10, pàgina 65. 
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4.6. ÈDIP I L’ESFINX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.6.1. El mite 
 

Èdip era fill de Laios i Iocasta, reis de Tebes. Els seus pares, abans de casar-se, van 

consultar l'Oracle de Delfos, el qual va dictar que ''el fill que tinguessin mataria el seu pare.’’ Laios, 

en veure néixer el seu primer fill, Èdip, va enviar a matar-lo un servent fidel, però aquest no el va 

matar i el van abandonar a la muntanya, lligat pels peus a un arbre. Un pastor anomenat Forbas, 

que pasturava els ramats de Polibi, rei de Corint, el va alliberar i se'l va afillar. Finalment, Polibi, el 

rei de Corint, i la seva dona Peribea el van adoptar com a fill propi. Quan Èdip va créixer, va 

consultar l'oracle i aquest li va dir que mataria el seu pare. Per no matar al seu pare ‘’adoptiu’’, va 

marxar cap a Tebes. Pel camí es va trobar amb un home gran, amb el qual va discutir, i Èdip el va 

matar. El que ell no sabia, era que acabava de matar al seu pare veritable, Laios.  

 

En arribar a l’entrada de Tebes, es va trobar l’esfinx, un monstre amb cap de dona, cos de lleó i 

ales d’àliga. L’esfinx plantejava un enigma a tots els caminants i devorava els que no sabien 

resoldre’l. 

 

 

Œdipe et le Sphinx (1963) ‘’Mythologies’’ Salvador Dalí 
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Normalment preguntava: 

 

«Quin és l’ésser que camina amb quatre peus al matí, dos al migdia i tres al vespre, 

però que contràriament a la majoria dels éssers vius, és més ràpid com menys peus 

utilitza en caminar?»  

 

La resposta és «l’home»  ─perquè camina de quatre grapes quan és nadó, després amb dues 

cames i, finalment, es recolza en un bastó quan és una persona gran. 

 

Ningú l’encertava i llavors l’esfinx els devorava, fins que va arribar Èdip i va resoldre l’enigma. 

Llavors l’esfinx es va suïcidar i els ciutadans de Tebes el van nomenar rei, ja que feia temps que 

l’esfinx aterria la ciutat. Èdip es va casar amb la reina Iocasta, que era la seva mare biològica, tot i 

que ningú ho sabia. Quan Iocasta va saber que estava casada amb el seu propi fill, es va suïcidar, 

i seguidament, Èdip es va treure els ulls.  Aquest fet del mite el trobem a la tragèdia de Sòfocles, 
Èdip Rei: 

 

“Un home que amb les seves fletxes va aconseguir una puixança tan venturosa, oh 

Zeus!, que va destruir la donzella d’urpes corbes i cants enigmàtics i va aixecar-se en 

la meva terra com un baluard contra les morts: d’aleshores ençà ets anomenat rei, ets 

honorat amb els més grans honors i governes sobre la gran Tebes.’’26 

 

 

4.6.2. Interpretació del gravat: 
 

El moment del mite que hi ha representat en aquest gravat és l’instant en què l’esfinx 

planteja a Èdip el famós enigma. Dalí ens torna a marcar molt bé la presència de la nuesa per 

mostrar la bellesa anatòmica, els pits de l’Esfinx i el cos d’Èdip, tal com representa l’anatomia, 

sembla que ha estat sota la influència de l’art clàssic i sobretot renaixentista. A darrere hi 

apareixen tres personatges. Un d’ells està assegut, pensatiu, que també podria estar intentant 

esbrinar aquest enigma. Si ens fixem en l’Esfinx, hi trobem una petita figura que està dins de la 

mateixa Esfinx, amb colors més foscos. Segons la meva opinió, podria ser que aquesta petita 

figura, representés l’ànima o el monstre que tots duem dins. 

 

 

 
                                                             

26 Sòfocles, Èdip Rei. Episodi IV, cor v.1200 i ss. Traducció de Joan Castellanos. 
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4.7. ZEUS 

 

Jupiter (1963) ''Mythologies'' Salvador Dalí 

4.7.1. El mite 

Zeus (en grec Ζεύς) és el «pare dels déus i els homes», que governava als déus de la 

muntanya de l’Olimp. El seu equivalent en la mitologia romana és el déu Júpiter. Els seus atributs 

són el llamp, l'àliga, el toro, i el roure. És el déu de la llum, del cel, i no només lidera les 

manifestacions celestes sinó que també provoca la pluja, llança el llamp i el llampec, i també 

manté l’ordre i la justícia al món. Com tots els déus Olímpics, Zeus pertany a la segona generació 

divina.  

És fill del tità Cronos i de Rea. Se sap que Cronos, advertit per un oracle que un dels seus fills el 

destronaria, provava d’impedir la realització d’aquesta amenaça devorant tots els seus fills i filles a 

mesura que Rea els portava al món. En néixer el sisè, Rea va decidir salvar al petit Zeus. Va 

donar a Cronos una pedra embolicada amb bolquers i Cronos se la va empassar creient que era 

una criatura. Hi ha dues tradicions pel que fa al lloc de naixement de Zeus. La més corrent es 

situa a l’illa de Creta, dalt del mar Egeu o als cims de l’Ida. 

Aquest passatge del mite el trobem en la Teogonia, d’Hesíode: 
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‘’Rea, junyida a Cronos, infantà fills il·lustres: Hestia, Demèter, Hera de sandàlies d’or, 

el fort Hades que, amb un cor implacable, té el seu estatge sota terra, el Sacsejador27 

que provoca baluerns eixordadorsi el prudent Zeus, pare de déus i homes, que amb el 

seu tro fa trepidar la terra espaiosa. El gran Cronos els devorava tots així que, des del 

vent sagrat, arribaven a la falda de la seva mare.’’28 

 

L’altra tradició es defensada pel poeta Cal·límac al seu Himne a Zeus, que el situa a l’Arcàdia. La 

seva nodrissa fou la cabra Amaltea, que l’alletà. Segons la tradició, quan aquesta cabra morí, 

Zeus trià la seva pell com a armadura, que es convertí en l’ègida, el poder de la qual va poder 

comprovar per primer cop durant la lluita contra els titans. Quan Zeus va arribar a l’edat adulta, va 

voler conquerir el poder que posseïa Cronos. Aleshores va demanar consell a Metis que li donà 

una droga, gràcies a la qual Cronos vomitaria els fills que s’havia empassat. Amb l’ajut dels seus 

germanes i germanes, Zeus va decidir atacar Cronos i els Titans. La lluita va durar deu anys. Al 

final, Zeus i els Olímpics en van resultar vencedors, i els Titans van ser expulsats del Cel. Per 

aconseguir la victòria, Zeus, aconsellat per Gea, va haver d’alliberar del Tàrtar els ciclops i els 

hecatonquirs que Cronos havia tancat. Per fer-ho, va matar la seva guardiana, Campe. Els 

ciclops, aleshores, van donar a Zeus el tro i el llamp. 

Aquest passatge del mite el trobem en la Biblioteca d’Apol·lodor, concretament a I,1,6 on ens 

relata com els ciclops van donar el tro i el llamp a Zeus i com amb l’ajuda dels seus germans van 

vèncer als titans. 

‘’Llavors els Cíclops van donar a Zeus el tro, el llamp i el raig; a Plutó l'elm i a Posidó 

el trident. Armats així vencen als Titans i tancant-los en el Tàrtar van posar com 

guàrdies als Hecatonquirs. Es juguen a sort el poder i li toca a Zeus el domini del cel, a 

Posidó el del mar i a Plutó el de l'Hades.’’29 

És molt llarga la llista d'unions amoroses que va tenir Zeus. Cronològicament, la seva primera 

esposa va ser Metis que per escapar dels paranys del déu, va adoptar diferents formes, encara 

que tot va resultar en va. Rendida, va concebre una filla, però Gea va predir a Zeus que si Metis 

donava a llum una filla, ella engendraria després un fill que destronaria al seu pare. Per això Zeus 

es va empassar a Metis i, quan va arribar l'hora del part, Prometeu -o Hefest, segons diuen altres 

versions- va partir el crani a Zeus d'un cop de destral i va sortir la deessa Atenea, completament 

armada. 

 

                                                             
27 Es refereix a Posidó. 
28 Hesíode, Teagonia, versos 468 i ss. Traducció de Francesc J. Cuartero Iborra. 
29 Apol·lodor, Biblioteca, I, 1, 6. Traducció de Cristina Naves a partir d’una versió prèvia, en castellà, de José 

Calderón Felices. 
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Zeus es va casar més tard amb Temis, una de les Titànides, i va tenir amb ella diverses filles: les 

Estacions (les Hores), i després les Moires, que són els agents del Destí. També es va unir amb 

Dione, una de les titànides, i amb ella va engendrar a Afrodita. D’ Eurínome, filla d'Oceà, va 

engendrar les Gràcies, esperits de la vegetació (Aglaia, Eufròsine i Talia); de Mnemósine, una 

altra titànide, que simbolitza la memòria, va tenir les Muses; finalment amb Leto va engendrar  

Apol·lo i Àrtemis. De l'enllaç sagrat amb Hera, la seva pròpia germana, i considerada com la seva 

dona per excel·lència, en van néixer Hebe, Ilitia i Ares. Amb Demèter, una altra germana, va tenir 

una filla, Persèfone. 

 

4.7.2. Interpretació del gravat 

Per representar aquest gravat, Dalí ens presenta a Zeus amb els seus màxims atributs: la 

llança i el llamp, sortint d’un núvol. Cal no oblidar que els fenòmens atmosfèrics extrems eren 

atribuïts, pels antics grecs, a la ira de Zeus. Segons la meva opinió, cal dir que no hi apareixen 
símbols dalinians, però si ens fixem en el rostre de Zeus, recorda al Cap de Beethoven30, obra que 

Dalí va realitzar en públic l’any 1973, amb tinta de calamar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

30Vegeu a l’Annex 8.2, la imatge 11, pàgina 66. 
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4.8. MEDUSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.1. El mite 

Medusa (en grec Μέδουσα), era un monstre femení la mirada del qual convertia la gent en 

pedra. Algunes referències clàssiques la descriuen com una de les tres germanes Gòrgones –

Medusa, Esteno i Euríale–, i ella era l'única mortal. Medusa era originalment una bonica dona 

humana. Posidó es va enamorar d'ella, i la va violar en un temple dedicat a Atenea. Posidó i 

Atenea eren rivals des que varen competir pel patronatge d'Atenes i els habitants de la ciutat 

varen preferir l'olivera d'Atenea a la font o els cavalls de Posidó. Atenea, després de descobrir la 

profanació que havia sofert el seu temple, va castigar Medusa transformant-la en la mateixa forma 

que les seves germanes Gòrgones. Els seus cabells es van convertir en serps i la seva mirada 

tenia el poder de petrificar qualsevol criatura viva. Va ser decapitada per Perseu, qui després va 

usar el seu cap com a arma fins que la va donar a la deessa Atenea perquè la posés al seu escut, 

l'ègida.  

Aquest fet del mite el trobem en la Biblioteca d’Apol·lodor, el qual ens descriu l’aspecte de les 

Gòrgones i com Perseu acaba amb Medusa. 

‘’L'única mortal era Medusa. Per això Perseu va ser enviat pel seu cap. Les 

Gòrgones tenien caps envoltats d’escamoses espirals de serps, grans dents com de 

senglars, mans de bronze i ales d'or, per mitjà de les quals volaven. Convertien en 

pedra als quals les miraven. Perseu per tant es va situar sobre elles mentre dormien 

i guiant Atenea la seva mà es va girar i va mirar a l'escut de bronze per mitjà del qual  

La Meduse (1963) ''Mythologies'' Salvador Dalí 
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veia la imatge de la Gòrgona i li va tallar el cap. Un cop tallat el cap, va sortir volant 

de la Gòrgona el cavall alat Pegàs i Crisaor, el pare de Gerió’’ 31 

 

4.8.2. Interpretació del gravat 

En aquest gravat trobem representada, en tota la seva cruesa, la Gòrgona Medusa. 

Dalí, però, no ens la representa amb serps per cabells com relata el mite clàssic, sinó amb 

potes de pop, com ja va fer en un gravat anterior també anomenat ‘’Medusa’’32. Darrere de la 

Gòrgona, hi ha un personatge masculí que podria ser el semidéu Perseu, qui la va assassinar. 

Podem observar que la Gòrgona està agafant amb les mans una calavera. Podríem interpretar 

que el fet que agafi una calavera amb les mans ens parli de la mirada de Medusa, ja que amb 

la seva mirada petrificava i matava. Aquest fet em porta a reflexionar sobre la idea que Dalí era 

un home a qui li aterrava la mort, de manera que desitjava la immortalitat més que res en el 

món. Aquest fet que Medusa s’atreveixi a mirar fixament la calavera, que és la personificació 

de la mort, em porta a pensar que podria ser un objecte de burla cap a la mort per part de Dalí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
31 Apol·lodor, Biblioteca, II, 4, 2 i ss. Traducció de Cristina Naves a partir d’una versió prèvia, en castellà, de 

José Calderón Felices. 
32 Vegeu a l’Annex 8.2, la imatge 12, pàgina 66. 
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4.9. POSIDÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9.1. El mite 

Posidó (en grec Ποσειδών) era el déu que regnava sobre el mar. És un dels Olímpics, fill 

de Cronos i Rea. Té el seu equivalent en la mitologia romana en el déu Neptú. Els seus atributs 

són el cavall i el trident, el peix, el dofí i el brau.  

Posidó passava per haver estat criat pels Telquins, que eren uns genis de Rodes, fills del Mar 

(Pontos) i de la Terra. Tenien una germana, Hàlia, que es va unir amb Posidó. Ella li donà sis fills i 
una filla, anomenada Rodos. Però la dona de Posidó era Amfitrite. Des dels temps de la Ilíada, a 

Posidó li correspon el domini del mar; a Hades, el dels Inferns, i a Zeus, el Cel i la Terra. Posidó 

pot no només dirigir les aigües del mar, sinó també provocar tempestes, arrencar les roques de la 

costa amb un cop del seu trident, i fer néixer fonts. 

Posidó va participar en moltes disputes, va prendre part en la guerra de Troia a favor dels aqueus, 

però les dues «disputes» més famoses varen ser a propòsit d’Atenes i Argos. Posidó havia posat 

els ulls en Atenes i havia estat el primer a prendre possessió de la ciutat fent brollar amb el seu 

trident un «mar» dalt de l’Acròpolis. Aquest mar, segons el testimoni d’Apol·lodor, era el mar que 
es trobava al recinte de l’Erecteu. Aquest passatge el trobem a la Biblioteca d’Apol·lodor: 

Neptune (1963) ''Mythologies'' Salvador Dalí 
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''El primer a arribar a l'Àtica va ser Posidó i havent colpejat amb el trident el centre de 

l'acròpoli, va fer aparèixer el mar, que ara l’anomenen Erecteu.''33 

Atenea, en veure que Posidó havia fet sorgir el mar d’aigua salada, va convocar Cècrops i el va 

prendre com a testimoni del seu acte: va plantar una olivera. Després, va reivindicar la 

possessió del país. La disputa va arribar fins a Zeus, que va nomenar  els jutges. Una tradició 

pretén que aquests jutges havien estat Cècrops34 i Crànau35, una altra, els déus de l’Olimp. Fos 

com fos, el tribunal format així va pronunciar-se a favor d’Atenea, perquè Cècrops va testificar 

que havia estat la primera a plantar l’olivera sobre la roca de l’Acròpolis. Posidó, irritat, va 
inundar la plana d’Eleusis. Aquesta disputa entre Posidó i Atenea la trobem a la Història, 

d’Heròdot, a VIII, 55. 

‘’Hi ha a l'Acròpolis un temple a Erecteu, de qui es diu que va néixer de la terra, i a 

l'interior es troben una olivera i un mar, testimonis, segons diuen a Atenes, deixats per 

Atena i Posidó després de disputar-se el país.’’36 

 

4.9.2. Interpretació del gravat 

Per il·lustrar aquest mite, Dalí ens representa al déu Posidó armat amb el seu trident, 

abraçant una noia que podria ser la seva dona Amfitrite, el cavall (l’animal que li era dedicat) i 

una altra figura femenina que podria ser una amant o una de les seves filles. Aquesta figura, 

que apareix d’esquenes admirant la figura de Posidó, el seu cabell i la seva postura també ens 

recorda al gravat anterior de la caiguda d’Ícar, i també a l’obra de l’any 1931, ‘’Gradiva retrouve 

les ruines anthropomorphes’’ (fantaisie rétrospective)37 (en català: Gradiva descobreix les 

ruïnes antropomorfes (fantasia retrospectiva). Salvador Dalí marca molt els elements sexuals, 

sobretot en la representació de les noies, menys Posidó que sembla estar vestit amb una toga 

amb puntades vermelles fetes de manera aleatòria. 

 

 

 

 

                                                             
33 Apol·lodor, Biblioteca, lll, 14, 1. Traducció de Cristina Naves a partir d’una versió prèvia, en castellà, de José 

Calderón Felices. 
34 Primer rei de l'Àtica. 
35 Segon rei llegendari d'Atenes. Va ser fill i successor de Cècrops I. 
36 Heròdot, Història, VIII, 55. Traducció de Joaquim Gestí. 

                37 Vegeu a l’Annex 8.2, la imatge 13, pàgina 67. 
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4.10. LEDA I EL CIGNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10.1. El mite 

Leda (en grec Λήδα) era filla del rei Testi d'Etolia i esposa del rei Tindàreu d'Esparta. Era la 

mare dels Dioscurs Càstor i Pòl·lux. La seves filles grans eren Clitemnestra, esposa 

d'Agamèmnon, i Helena, la dona més bella del món. Helena es va casar amb el rei Menelau 

d'Esparta, però va ser raptada pel príncep troià Paris, fet que va desencadenar la Guerra de Troia. 

La versió més popular narra que Leda era filla del rei d'Etolia, Testi, i d’Eurítemis. Leda es va 

casar amb Tindàreu, qui expulsat de Ladecemonia va ser acollit al palau de Testi. Zeus, pare dels 

déus, es va enamorar de la bella Leda i, com aquesta no l’acceptava, es va transformar en cigne 

per posseir-la. Es diu que la mateixa nit que Tindàreu es va unir a Leda també ho va fer Zeus, en 

forma de cigne; de la unió del cigne i Leda van néixer dos ous, i de cadascun d'ells van néixer dos 

bessons: Càstor i Pòl·lux —coneguts com els Diòscurs— i Helena i Clitemestra, un de cada 

parella era mortal i l'altre immortal. Leda tenia tres filles, Timandra, Filònoe i Febe. Gairebé igual 

que la seva filla més famosa, Leda també era molt atractiva, tant que Zeus es va convertir en 

cigne per fer l'amor amb ella. Se suposa que Leda tenia aspecte d'oca, de manera que d'aquesta 

unió va posar dos ous dels quals nasqueren Càstor, Pòl·lux, Helena i Clitemnestra. Tanmateix, hi 

ha diferents versions d'aquesta història. En algunes s'assegura que Pòl·lux i Helena van ser 

concebuts per Zeus, per tant eren immortals, mentre que Càstor i Clitemnestra eren fills de  

Leda et le Cygne (1963) ''Mythologies'' Salvador Dalí 
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Tindàreu. Altres versions afirmen que només Helena va néixer d'un ou, o que potser d'un únic ou 

van néixer Càstor, Pòl·lux i Helena. Alguns creuen que l'ou del qual va néixer Helena el va posar 

en realitat la deessa Nèmesi38, que havia fet l'amor amb Zeus i li havia lliurat l'ou a Leda perquè 

en tingués cura. 

Aquest passatge del mite el trobem en la Descripció de Grècia, de Pausànies, en el qual se’ns 

presenta l’ou engendrat per Leda. 

‘’Allí estava penjat del sostre un ou embolicat en cintes. Diuen que aquell ou era el que 

la tradició sosté que va engendrar Leda.’’39 

 

4.10.2. Interpretació del gravat 

El moment del mite representat en aquest gravat és la unió de Leda i Zeus. Ens podem 

fixar que tots dos personatges romanen dins d’un ou, fet que Dalí innova respecte al mite. Hi 

una fotografía anomenada ‘’Gallina dels ous d’or’’40 de l’any 1942, en la qual el fotògraf Philippe 

Halsman va fotografiar Dalí dins d’un ou.  

Si el comparem amb Leda Atòmica41 podem observar que en aquest gravat Dalí és més fidel al 

mite clàssic ja que representa l’escena de la unió de Leda i Zeus transformat en cigne. Seguint 

amb el mite clàssic, d’aquesta unió entre Leda i Zeus neixen els immortals Pòl·lux i Helena. 

Leda aquella mateixa nit, va tenir relacions amb el seu marit Tíndar i d’aquesta unió en varen 

néixer Càstor i Clitemnestra. Es diu que Dalí s'identificaria amb Pòl·lux i que el seu germà mort, 

Salvador, podria representar el germà bessó mortal, Càstor, i de l'altra parella la seva germana 

Anna Maria seria la mortal Clitemestra i Gala la divina Helena, la bellesa de la qual era tal que 

va provocar la guerra entre el poble grec i el troià. El pintor pot identificar fàcilment la seva 

dona amb Helena perquè és per a ell el seu motiu d'inspiració, de manera que, contemplant-la, 

és capaç de crear obres sublims. Gala es deia realment Elena Ivanovna Diakonova, tret que la 

vincularia encara més estretament amb l’Helena clàssica.  

 

 

                                                             
38 Filla de Nix, la nit. Representava la justícia divina, l'equilibri, la fortuna i el càstig de les culpes. Era la 

personificació de la reverència per la llei. Heròdot la descriu com una divinitat fatal que dirigia els afers humans per 
restaurar l'equilibri. 

39 Pausànies, Descripció de Grècia, III, 16, 1. Traducció de Cristina Naves a partir d’una versió prèvia, en 
castellà, de María Cruz Herrero Ingelmo. 
                40 Vegeu a l’Annex 8.2, la imatge 14, pàgina 67. 

41 Vegeu a l’Annex 8.2, la imatge 15, pàgina 68. 
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4.11. NARCÍS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11.1. El mite 

Narcís (en grec Νάρκισσος) era un jove bell que menyspreava l’amor. La seva llegenda 

s’explica de diferents maneres, segons cada autor. La versió que he escollit, procedent de les 
Metamorfosis, d’Ovidi, és la més coneguda. En aquesta versió, Narcís és fill del déu Cefís i de la 

nimfa Liríope. Quan va néixer, els seus pares van consultar l’endeví Tirèsias, que els va respondre 

que el nen «viuria fins a la vellesa si no es mirava». Aquest passatge del mite el trobem narrat 

d’aquesta manera a les Metamorfosis d’Ovidi: 

“Tirèsias, la fama del qual era ben coneguda a les ciutats aònies42, donava sempre 

respostes infal·libles a la gent que venia a consultar-lo. La primera a provar la veritat i 

l’eficàcia dels seus oracles va ser la blavosa Liríope43, que el riu Cefís havia violat 

enllaçant-la en el seu corrent sinuós i empresonant-la en les seves aigües. La 
                                                             

42 De Beòcia; la denominació prové d’Àon, heroi epònim dels àons, establerts a la zona abans de l’arribada de 
Cadme (Nota del traductor). 

43 Nimfa, el nom de la qual significa «lliri» en grec (Nota del traductor). 

Narcisse (1963) ''Mythologies'' Salvador Dalí 
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bellíssima nimfa va quedar embarassada i del seu ventre va venir al món un nen, que 

ja en aquell moment era capaç de despertar passions; li va posar el nom de Narcís.  

 

En ser-li consultat si el nen viuria molts anys fins a una vellesa avançada, l’endeví va 

vaticinar: «Si no s’arriba a conèixer»”.44 

 

Quan es va fer adult, Narcís va despertar la passió entre moltes noies i nimfes, però ell no 

respongué mai a les seves pretensions. Finalment, la nimfa Eco també es va enamorar d’ell, tot i 

que no va obtenir res més que les altres. Desesperada, Eco se’n va anar a fer una vida solitària, i 

va aprimar-se tant que, de la seva persona, només en va quedar una veu. Les noies 

menyspreades per Narcís van demanar venjança al cel. Nèmesis45 les va escoltar i va fer per 

manera que un dia de molta calor, després d’una cacera, Narcís s’apropés a una font per beure-hi. 

Allí va veure el seu rostre tan bell que a l’instant se’n va enamorar i, ja insensible a la resta del 

món, s’abocà al corrent de la font amb la intenció de besar la seva imatge, de manera que morí 

ofegat. En el lloc on va morir hi va créixer una flor, que va rebre el seu nom, el narcís. 

Aquest passatge del mite el trobem també a Les Metamorfosis d’Ovidi, on se’ns narra la recerca 

del cos de Narcís per part d’Eco i les nàiades, que només acaben trobant la flor que duu el seu 

nom: 

‘’Ja preparaven la pira, les torxes que es branden als funerals i el fèretre, però el cos 

no trobaren una flor groga al mig, envoltada de pètals blancs46.’’47 

 

4.11.2. Interpretació del gravat 

El moment representat en aquest gravat és el de la mort de Narcís. Dalí juga amb el 

paper del destí i també amb el joc de les mirades, mostrant com el propi Narcís observa el que 

esdevindrà a posteriori (una flor), és a dir, observa el seu destí, la seva pròpia mort. A la dreta 

trobem un altre personatge que està observant Narcís. Aquest personatge podria ser l’endeví 

Tirèsies, que com ja he citat al redactat del mite, va predir a la mare de Narcís que aquest 

tindria una llarga vida "si no s'arriba a conèixer". A l’esquerra podem observar que apareixen 

dos personatges abraçats. Aquests dos personatges ens recorden  una obra de l’any 1933, 

                                                             
44 Ovidi, Metamorfosis, III, 339. Traducció de Jordi Parramon i Blasco. 
45 Deessa de la venjança per els grecs. 
46 El Narcís (Nota del traductor). 
47 Ovidi, Metamorfosis, III, 510 i ss. Traducció de Jordi Parramon i Blasco. 
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anomenada ‘’Méditation sur la harpe’’48 (Meditació sobre l’arpa). Podríem interpretar que 

aquesta aparició dels dos personatges darrere de Narcís com a símbol que ell ignorava totes  

 

les seves pretendents, només desitjava aquell noi que es reflectia a l’aigua, el reflex d’ell 

mateix. 

Ja abans Salvador Dalí va pintar La metamorfosis de Narcís49, un oli sobre tela de l'any 1937. 

Segons Rosa Maria Maurell, Dalí probablement seria amb el mite de Narcís que se sentiria més 

identificat però amb un final diferent: la transformació en una flor, gràcies a la coneixença de 

Gala que el lliura del funest destí amb què acaba el mite clàssic. Aquest oli és un exemple molt 

clar en el que Dalí introdueix elements propis de la seva iconografia, la versió que fa del mite 
Salvador Dalí, té com a origen les Metamorfosis d’Ovidi. En aquesta versió, un dels 

personatges que té especial rellevància en el mite és la nimfa Eco, que s’enamora 

perdudament de Narcís i que Dalí representa darrere les muntanyes. Podem observar la doble 

imatge de Narcís i del resultat de la seva transformació. A l’esquerra del quadre, apareix el 

personatge de Narcís amb els contorns imprecisos que es reflecteixen  a l’aigua, amb el cap 

sobre el genoll, doblegant-se probablement per morir; al costat, la doble imatge amb la 

transformació de narcís en una mà que conté un ou d’on sorgirà la flor del mateix nom, una mà 

d’un color gris, que denota mort amb una esquerda en el polze i un enfilall de formigues símbol 

de putrefacció i mort. En el poema que escriu Dalí recomana que el quadre es contempli en un 

estat de “fixació distreta” gràcies al qual la figura de Narcís desapareixerà gradualment.  

Aquest esplèndid oli se l’endugué Dalí a Londres l’any 1938 i el mostrà l’obra al pare de la 

psicoanàlisi, Sigmund Freud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
48 Vegeu a l’Annex 8.2, la imatge 16, pàgina 69. 
49  Vegeu a l’Annex 8.2, la imatge 15, pàgina 68. 
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4.12. ‘’THE MILKY WAY’’ VIA LÀCTIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12.1. El mite 

Els grecs van ser grans astrònoms. Passaven molt de temps estudiant el cel, donant nom a 

les estrelles i constel·lacions i relacionant-les amb els seus mites i llegendes. Segons una d'elles, 

la deessa Hera, esposa de Zeus, va ser la creadora de la Via Làctia, la galàxia del Sistema Solar i 

del nostre planeta. 

El mite té dues versions, però ambdues estan relacionades amb un altre famós personatge 

mitològic: Hèracles (Hèrcules pels romans). 

El déu Zeus tenia moltes relacions extramatrimonials amb deesses i mortals. Una de les seves 

conquestes amoroses va ser Alcmena, filla del rei Electrió de Micenes i esposa d'Amfitrió. Zeus, 

aprofitant que el seu marit estava absent, va prendre la seva forma i es va unir amb ell. 

Quan Amfitrió va tornar, també va passar la nit amb ella i, d'aquesta forma, Alcmena va quedar 

embarassada de tots dos. De la seva unió amb Zeus en va néixer Hèracles, i d'Amfitrió, Íficles. 

Fins i tot abans de néixer, el pare dels déus se sentia orgullós del seu fill i el considerà fins i tot el 

seu preferit, cosa que despertà la gelosia i la ira de la seva esposa Hera, que, lògicament, no 

suportava que una altra dona (una simple mortal) donés a llum un fill del seu espòs. 

La Voie Lactee (1964) ''Mythologies'' Salvador Dalí 
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Hera va voler complicar el naixement d'Hèracles, que va estar deu mesos al ventre de la seva 

mare. Quan Hèracles era encara un nadó, l’enfurismada deessa va enviar al seu bressol dues 

terribles serps per assassinar-lo mentre dormia, però el nen, com que era un semidéu, va 

escanyar-les amb les dues mans gràcies a la seva força sobrenatural. Tot i això, Hèracles era 

mortal i només aconseguiria la immortalitat si mamava del pit d'Hera, la qual cosa era 

pràcticament impossible. 

Aquest passatge del mite el trobem als Catasterismes, d’Eratòstenes, una obra que versa sobre 

les constel·lacions i els seus orígens mítics: 

‘’Entre els cercles visibles es troba aquest que —diuen— es diu Galàxies. En efecte, 

com que no els era possible als fills de Zeus participar de l'honor del cel si algun d'ells 

no mamava del pit d'Hera, diuen que Hermes va agafar en braços Hèracles quan va 

néixer i el va posar al pit d'Hera. Hèracles es posà a mamar del seu pit, però Hera, tan 

bon punt se n’adonà, se’l va treure del damunt d'una sacsejada, i d'aquesta manera, 

per la llet vessada en l'abundància, es va crear la Via Làctia’’.50 

 

4.12.2. Interpretació del gravat 

El moment que hi ha representat en aquest gravat és el de la creació de la Via Làctia 

per la llet que surt del pit de la deessa Hera. També, apareix una figura femenina nua que ens 
recorda l’oli la Temptació de Sant Antoni (1946)51. Apareix també un cavall. Dalí utilitza cavalls 

en moltes de les seves obres, de fet a la Temptació de Sant Antoni, hi apareixen cavalls, tot i 

que no hi trobo estrictament lligam entre aquesta pintura i el gravat en qüestió. El propi Dalí va 

anomenar al camí que anava de la  casa de Port Lligat fins a una cala privada que tenien, la 

“Via Làctia”. L’any 1936 el fotògraf nord-americà Harold Edgerton va fotografiar l’instant en què 

una gota de llet tocava a terra i formava una corona52. A partir d’aquest fet, Dalí va utilitzar la 

corona de llet també com a firma53. 

 

 

 

                                                             
50 Eratòstenes, Catasterismes, capítol 44. Traducció de Cristina Naves a partir d’una versió prèvia, en castellà, 

de José Ramón del Canto Nieto. 
                51 Vegeu a l’Annex 8.2, la imatge 17, pàgina 69. 

52 Vegeu a l’Annex 8.2, la imatge 18, pàgina 70. 
53 Vegeu a l’Annex 8.2, la imatge 19, pàgina 70.   
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4.13. NAIXEMENT DE VENUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.13.1. El mite 

Afrodita (en grec  Αφροδίτη), en la mitologia romana fou anomenada Venus. Afrodita és la 

deessa de l'amor i de la bellesa. Segons una tradició, és filla d'Urà i, segons una altra, de Zeus i 

Dione. En el cas de la primera versió, Cronos va tallar els genitals d’Urà i aquests van caure al 

mar i van engendrar la deessa, «nascuda de l’escuma del mar» o bé «nascuda del semen del 

déu». Una vegada que va sortir del mar, Afrodita va ser portada pels vents zèfirs, primer, a l’illa de 
Citera i, després, a les costes de Xipre, on fou acollida per les Estacions (les Hores), que la van 

vestir i la van guiar a l'estatge dels Immortals. Afrodita es va casar amb Hefest, el deu coix de 

Lemnos54, però estimava Ares, el déu de la guerra. Dels amors d’Ares i Afrodita van néixer Eros  i 

Ànteros, Dimos i Fobos (el Terror i la Por) i Harmonia. Els animals favorits de la deessa eren els 

coloms. Un tir d’aquests ocells arrossegava el seu carro. Les seves plantes eren la rosa i la 

murtra.  

 

 
                                                             

54 Una illa grega al mar Egeu. 

La naissance de Venus (1963) ''Mythologies'' Salvador Dalí 
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Reproduïm tot seguit un bell poema de la poetessa grega Safo (segle VI d.C.) en el qual se’ns 

presenten els atributs d’Afrodita i se’ns exposa, per primer cop en la història de la literatura 

universal, les conseqüències físiques de l’amor:  

 

“Afrodita immortal, de tron riquíssim, 

que trenes fraus, filla de Zeus, et prego 

que ni amb ànsies ni amb basques, augusta, 

l'ànim no em domis, 

ans vine aquí, car abans de vegades 

m'oïres lluny la veu i em vas atendre, 

l'auri casal del pare abandonares, 

vas junyí' el carro 

i em vas venir; ocells bonics et duien 

rabents damunt la terra negra; llesta 

l'ala els vogia, i des del cel, per l'aire 

van vení' a l'acte. 

I tu llavors, dea feliç —el rostre 

et somreia, immortal— em preguntares 

per què patia, altre cop a cridar-te 

el que va moure'm, 

i més que res què és el que vull que ocorri 

al meu esperit boig: «¿Qui ha de dur-te 

la Persuasió, que et sigui amic? Oh Safo, 

¿qui et fa l'ofensa 

Si fuig de tu, prompte et vindrà darrera, 

si no et pren dons, t'obsequiarà, si ara 

no et vol, ben prest haurà, fins si et recava, 

d'enamorat-se't.» 

Vine'm, doncs, ara i de les cruels penes 

solta'm, allò que el cor grua que em passi 

acompleix-m'ho, i sigues-me tu mateixa 

sempre aliada”.55 

 

                                                             
55 Safo, Oda a Afrodita,  pàg 17. Traducció, pròleg i notes de Manuel Balasch. 



Dalí. Mitologia i Mite - Cristina Naves Rovira 

44 

 

4.13.2. Interpretació del gravat: 

Per representar aquest mite, Dalí ens representa el naixement de la deessa Afrodita, 

nascuda del semen d’Urà, va ser portada pel Zèfir, el vent de l’oest, i va ser portada fins a la 

costa de Xipre. Nombrosos artistes han volgut representar aquest moment del naixement de la 

deessa, grans artistes coneguts com Sandro Botticelli, Bouguereau, Alexandre Cabanel...  

A la imatge es pot observar com Dalí ens mostra molt bé els atributs masculins del déu Urà i 

també els atributs femenins de la deessa, però aquests són amagats per uns claus, motiu que 
per primer cop va aparèixer al primer estudi de la pintura La mel és més dolça que la sang56, de 

l’any 1926. Els anys 60, Dalí utilitza els claus sovint en moltes de les seves obres. En 

desconeixem el significat. Un exemple de l’interès de Dalí per la figura d’Afrodita-Venus el 
trobem en el seu muntatge pictòrico-escultòric Dream of Venus57, presentat a Nova York l’any 

1939. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
56 Vegeu a l’Annex 8.2, la imatge 20, pàgina 71. 
57 Vegeu a l’Annex 8.2, la imatge 21, pàgina 71. 
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4.14. HIPNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.14.1. El mite 

Hipnos (en grec Ὕπνος) és la personificació del son. Fill de la Nit i d’Èreb, era el germà 

bessó de Tànatos (l’encarnació de la mort). Homer el va representar com a habitant de l’illa de 

Lemnos. Més tard, la seva residència fou posada en dubte: els Inferns, segons Virgili; el país dels 

cimmeris segons Ovidi, que va descriure amb tot luxe de detalls el seu palau encantat, on tot 

dormia. Freqüentment se’l representa alat, recorrent ràpidament la mar i la terra mentre 

endormisca els animals i els éssers humans. L'equivalent romà d'Hipnos era Somnus. Només se’l 

pot relacionar amb una llegenda: Endimió va rebre d’Hipnos el do de dormir amb els ulls oberts, 

per poder així vigilar constantment a la seva estimada Selene (la primera representació de la 

Lluna).  

En el fragment següent de la Ilíada, composta per Homer, Hera va prometre a Hipnos la mà d'una 

de les Càrites, Pasítea, si l'ajudava a adormir Zeus. Hipnos va obeir, però Zeus es va despertar 

furiós i va estar a punt de llençar a Hipnos de la muntanya Olimp cosa que sens dubte hagués fet 

si no hagués intervingut la seva mare, Nix, que demostrava així el poder que exercia tant sobre els 

déus com sobre els homes: 

 

Hypnos (1963) ''Mythologies'' Salvador Dalí 
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             “Hera 

des de l’Atos baixà a l’onatge del mar, fins a Lemnos: 

la ciutat del diví Toant li fou el seu terme. 

 

Allà coincidí amb Hipnos, que amb la Mort s’agermana, 

el prengué de la mà i tots els noms va aplicar-li: 

«Tu, senyor com et dius de tots els déus i dels homes, 

vas atendre fa temps la meva paraula; doncs ara 

atén-me; te’n restaré agraïda per tota la vida. 

Fes que dormin els ulls esplèndids de Zeus per dessota 

les celles, quan ens unim en l’acte d’amor i en el tàlem. 

T’ho pagaré, que et daré un tron molt bell i imperible, 

això sempre, fet d’or; Hefest, el meu fill que coixeja, 

que és molt traçut, te’l farà, amb un escambell, perquè hi posis 

les clares plantes dels peus quan a un convit assisteixis.»58 

 

4.14.2. Interpretació del gravat: 

El moment que Dalí ha representat en aquest gravat és el persontge Hipnos adormint 

un jove. A la part superior esquerre apareix el personatge d’Hipnos, alat, fent adormir el jove 

que apareix enmig de l’obra. A la part superior dreta apareix un element dalinià molt present en 

tota la seva obra pictòrica, l’elefant amb potes d’insecte, que trobem documentat per primer cop 
l’any 1944 a l’oli Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un 

segundo antes del despertar59. En el pati del Castell de Púbol60 també hi apareixen els famosos 

elefants. Segons diuen algunes fonts, Dalí buscava un animal que pogués protegir a Gala quan 

ell no hi fos, però aquest, havia de ser un animal fort i alhora ràpid. Com a animal més fort va 

escollir l’elefant, i com a animal més ràpid les potes d’un insecte. 

 

 

 

 

                                                             
58 Homer, Ilíada, cant XIV, 230 i ss. Traducció, introducció i notes de Manuel  Balasch i Recort. 
59 Vegeu a l’Annex 8.2, la imatge 22, pàgina 72. 
60 Vegeu a l’Annex 8.2, la imatge 23, pàgina 72. 
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4.15. TESEU I EL MINOTAURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.15.1. El mite 

Teseu, (en grec Θησεύς) era fill d'Egeu, rei d'Atenes, i d’Etra. Egeu havia matat el fill de 

Minos, per la qual cosa Creta va assetjar Atenes, que es va veure ràpidament assolada per la fam 

i les malalties, per la qual cosa Egeu va haver d'acceptar les condicions de Minos. La ciutat 

d'Atenes havia de lliurar cada any un tribut a Minos, rei de Creta: 14 joves de les famílies més 

nobles de la ciutat, set noies i set nois, que servirien d’aliment al Minotaure, que es trobava tancat 

en el laberint de la ciutat.  

Teseu, en tenir coneixement d'aquest tribut, va decidir oferir-se voluntari per anar a Creta, tot i 

l’oposició del seu pare, per aconseguir acabar amb el monstre. Al final va aconseguir convèncer-lo 

i li va dir que, si tenia èxit i aconseguia tornar, posaria veles blanques en el seu vaixell, i, si 

fracassava, les veles serien negres. En arribar a Creta, el propi rei Minos va examinar els nois per 

confirmar que servien com a sacrificis humans. Teseu, en trobar-se a la cort, va conèixer la filla 

del rei, la princesa Ariadna, de qui es va enamorar perdudament. Ella es va assabentar de 

l'objectiu que tenia Teseu i, enamorada també d'ell, va decidir ajudar-lo, ja que tot i que 

aconseguís matar el Minotaure, sortir del laberint era una tasca impossible. Per això, li va lliurar un 

cabdell de fil d'or. Quan va entrar al laberint, Teseu va anar desenrotllant el cabdell per després  
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trobar la sortida. Quan per fi va trobar el Minotaure, el primer que va fer va ser donar voltes per 

intentar esgotar la bèstia. Quan per fi estava esgotada, es va enfrontar amb ella fins que la va 

matar. Tot seguit, va anar seguint el fil que li havia donat la seva estimada per trobar la sortida. 

Després de la victòria, Teseu es va reunir amb els joves que l'havien acompanyat i amb Ariadna. 

Junts, no van trigar a embarcar-se i posar rumb a Atenes. Durant el trajecte, va es produir una 

gran tempesta que els va fer aturar a l'illa de Naxos. Ariadna, que es trobava indisposada, va 

baixar del vaixell. Unes versions del mite diuen que Teseu la va abandonar, altres que es van 

oblidar que havia baixat i altres que el vaixell es va allunyar a causa de les condicions climàtiques. 

La veritat és que el vaixell va partir deixant a Ariadna a l'illa i separant per sempre els dos joves. 

Teseu, a causa de l'eufòria del triomf, es va oblidar de canviar les veles negres per les blanques. 

Egeu, veient les veles negres que significaven que el seu fill havia fracassat, va creure que aquest 

havia mort. No va poder suportar el seu dolor i es va llançar al mar. Teseu va decidir anomenar al 

mar Egeu, com el seu pare, un cop va pujar al tron. Un cop nomenat rei, va aconseguir unir els 
pobles formant l'estat atenès.Aquest moment del mite el trobem a Les Metamorfosis d’Ovidi, 

concretament a VIII, 174 i següents: 

 

‘’El monstre de doble figura, de toro i de jove, va ser tancat en aquest lloc i va ser 

alimentat dues vegades amb sang atenesa61, però va ser vençut pel tercer contingent 

dels que la sort enviava cada nou anys. Amb l’ajut d’una noia62, i recollint un fil que 

havia anat deixant prèviament, el fill d’Egeu va trobar la porta inaccessible per on 

abans cap jove no havia passat dues vegades; tot seguit, va raptar la filla de Minos i 

va fer rumb a tota vela vers l’illa de Dia, on va abandonar sense compassió la seva 

companya a la platja.’’63 

 

4.15.2. Interpretació del gravat 

Per il·lustrar aquest mite, Dalí representa l’escena de Teseu matant al Minotaure amb 

les seves pròpies mans. Podem observar que el Minotaure té un rostre semblant  aquell amb el 
qual Dalí va il·lustrar l’any 1936 la portada de la revista Minotaure64, del grup surrealista. El 

cercle vermell que enquadra el dibuix podria representar la sang vessada pel Minotaure en 

morir, o la de les seves víctimes, els joves atenesos enviats periòdicament a Creta per 

alimentar-lo. 

                                                             
61 Per tal de fer la pau, Minos va exigir als atenesos, a qui havia vençut, que enviessin cada any set joves de 

cada sexe, escollits a sort, per tal de servir d’aliment al Minotaure (Nota del traductor). 
62 Ariadna, filla de Minos (Nota del traductor). 
63 Ovidi, Metamorfosis, VIII, 174 i ss. Traducció de Cristina Naves a partir d’una versió prèvia, en castellà, de 

Jordi Parramon. 
64 Vegeu l’Annex 8.2, la imatge 25, pàgina 73. 



Dalí. Mitologia i Mite - Cristina Naves Rovira 

49 

 

4.16. PEGÀS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.16.1. El mite 

Pegàs (en grec Πήγασος) és un cavall alat que apareix en diverses llegendes, 

especialment en la de Perseu i sobretot en la de Bel·lerofont. Es feia provenir el seu nom del mot 

grec que significa «font» (Πηγή) i s’explicava que havia nascut «a les fonts de l’Ocèan», és a dir, a 

l’extrem Occident, quan Perseu va matar la Gòrgona Medusa. La llegenda tan aviat deia que 

aquest cavall diví havia sortit del coll de la Gòrgona ─i aleshores seria, com Crisàor65, nascut al 

mateix temps, fill de Posidó i de la Gòrgona─, com s’admetia que havia nascut de la terra, 

fecundada amb la sang de la mateixa Gòrgona.  Després de néixer, Pegàs va volar cap a l’Olimp, 

on es va posar al servei de Zeus, portant-li el llamp. 

Així ens ho explica Hesíode a la Teogonia: 

‘’I quan Perseu va tallar-li el cap, en va sortir el gran Crisàor i el cavall Pegàs. Aquest 

va rebre el nom perquè va néixer prop de les fonts de l’oceà, i l’altre perquè tenia a les 

mans una espasa d’or.’’66 

                                                             
65 Crisaor és conegut com el guerrer de l'espasa d'or. 
66 Hesíode, Teagonia,  276 i ss. Traducció de Joan Castellanos. 

Pegase (1963) ''Mythologies'' Salvador Dalí 
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Sobre la trobada de Bel·lerofont amb Pegàs, s’explica que la mateixa deessa Atenea havia 

conduït el cavall, embridat, fins a Bel·lerofont, o bé que Posidó l’havia donat a l’heroi, o també que 

Bel·lerofont l’havia trobat quan estava bevent a la font Pirene.  

 

Gràcies a aquest cavall alat, Bel·lerofont va poder matar la Quimera67 i aconseguir tot sol la 

victòria sobre les amazones. Després de la mort de Bel·lerofont, Pegàs va tornar amb els déus. 

Així ens narra aquest passatge del mite Apol·lodor: 

‘’Es diu també que Quimera havia estat criada per Amisodares68, com va deixar dit 

Homer, i que havia nascut de Tifó i Equidna, segons explica Hesíode. Belerofont va 

muntar Pegàs, cavall alat que havia nascut de Medusa i Posidó i, pujat damunt seu, 

assagetà des de dalt la Quimera.’’69 

 

Quan es va celebrar el concurs de cant entre les filles de Píer70 i les Muses, l’Helicó s’inflava de 

plaer i amenaçava d’arribar al cel. Seguint l’ordre de Posidó, Pegàs va colpir la muntanya amb la 

peülla perquè tornés a les seves dimensions normals. L’Helicó va obeir, però, en l’indret on Pegàs 

havia donat el cop, va brollar una font anomenada Hipocrene, o Font del Cavall. Una altra font, a 

Trezèn, passava per haver brollat de la mateixa manera. Pegàs, finalment, va ser transformat en 

constel·lació. Una de les plomes de Pegàs havia caigut prop de Tarsos, i va donar nom a la ciutat. 

 

4.16.2. Interpretació del gravat 

El personatge que Dalí ha representat en aquest gravat és el cavall alat Pegàs. Sobre 

aquest gravat no he pogut trobar informació per comparar, però aquest cavall ens recorda un oli 
anomenat ‘’Rock and Infuriated Horse Sleeping under the Sea’’71 (Roca i cavall enfurismat dormint 

sota el mar), de l’any 1947.  

 

 

 

 

                                                             
67 Era un monstre amb cap de lleó, cos de cabra i cua de serp, que treia foc per la boca. La seva mare era la 

serp Equidna i el seu pare, Tifó. 
68 Rei de Cària. 
69 Apol·lodor, Biblioteca, II, 3, 2. Traducció de Cristina Naves a partir d’una versió prèvia, en castellà, de José 

Calderón Felices. 
70 Les Pièrides. 
71 Vegeu l’Annex 8.2, la imatge 26, pàgina 73. 
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5. CONCLUSIONS I VALORACIÓ DEL TREBALL 

Una de les conclusions a què he arribat en aquest treball és que un dels tòpics comuns 

associats a la figura de Salvador Dalí que la majoria de la gent assumeix és que el geni figuerenc 

ha passat a la història  per la seva originalitat i per la seva capacitat d’ innovació a l’hora d’utilitzar 

imatges preses dels somnis per la seva obra. Però, a partir dels anys 40, Dalí es repeteix. Això no 

el desmereix, els passa a tots els artistes, però molts elements que ell utilitza en les seves 

primeres obres que resulten elements innovadors, després els reutilitza en obres posteriors. Quant 

a la seva obra gràfica, Salvador Dalí comença a treballar-la als anys 30,  en una època de màxima 

esplendor del surrealisme, per tant tot el que crea és innovador. En canvi, en comparació a 

aquests gravats mitològics, molts elements que ell utilitza, com les el·lipsis, ja havien estat 
utilitzades abans per fer altres gravats, com un de la sèrie del Quixot, on  tant el cos del Quixot 

com Sancho Panza són dibuixats a partir d’aquestes el·lipsis i també les fa servir, com ja he citat 
anteriorment, en la interpretació de Cronos com a  propaganda per a la portada de la revista 

Vogue, en què utilitza aquestes el·lipsis per crear les Mitges Bryan. Amb això vull arribar a la 

conclusió que, quan ell fa obra gràfica als anys 60, no és el mateix com quan ho feia als anys 30. 

Molts d’aquest gravats poden ser encàrrecs, no és el mateix als anys 40 quan està a Nova York 

que tothom el reclama i és al punt àlgid de la seva esplendor surrealista, que als anys 60 quan 

tothom ja el coneix, i ja ha utilitzat abans tots aquests elements que es repeteixen constanment en 

tota la seva obra, i també per què no, l’aparició de nous artistes. Concretament, aquesta obra 

gràfica mitològica, tracta la mitologia clàssica perquè és un tema recurrent que molts artistes 
toquen algun cop al llarg de la seva vida: la Leda Atòmica, per exemple, té un transfons científic; 

no parla exactament del mite clàssic, com podria ser al gravat del Naixement de Venus, o en el de 

la unió de Leda amb el cigne.  

Pel que fa a la meva valoració subjectiva d’aquest treball, he de dir que, d’entrada, els meus 

coneixements sobre mitologia clàssica i de Salvador Dalí, la seva vida i les seves obres, eren molt 

pobres abans de començar aquest treball. No tenia gens d’experiència de com redactar un mite, 

com interpretar una obra gràfica... Per tots aquests motius, sí que és cert que aquest treball m’ha 

resultat molt agradable de fer i no ha estat una càrrega, he après moltes coses que espero que 

em siguin d’utilitat en el futur. De fet, en començar aquest treball no tenia cap objectiu en concret,  

era un Treball de Recerca com molts altres… La meva idea era investigar fonts mitològiques, 

conèixer més a fons Dalí, simplement això, però ara estic ben segura que aquest treball no acaba 

aquí: m’ha aportat moltíssim, i estic molt contenta del seu resultat. Sé que el tornaré a reprendre 

en un futur. Per què no com a  treball final de carrera? 

De fet, s’ha anat convertint en un repte per a mi, un cop vençuda sobretot a l’hora de fer les 
interpretacions de les obres. Com ja he assenyalat a la Introducció, no hi ha gens d’informació 

sobre aquests gravats, que encara estan per investigar, de manera que, a l’hora d’interpretar-los,  
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he hagut d’estar molt segura del que escrivia, no incórrer en incongruències o hipòtesis massa 

lleugeres. Potser aquest treball m’ha ajudat a decidir el meu futur, ja que crec que és la meva 

vocació perquè a part de ser un gaudi i una distracció, una forma de divertir-me, m’hi vull dedicar 

plenament, si ho aconsegueixo, sé que segurament no serà com em guanyaré la vida però sí que 

esdevindrà una sort de poder fer el que m’apassiona i sobretot, fer-ho amb il·lusió i amb ganes. 

Estic molt contenta del resultat final d’aquest treball, tant, que com ja he dit, m’agradaria portar-lo 

endavant d’aquí un temps, ja que conèixer el món de Dalí i la seva relació amb la mitologia han fet 

que la meva curiositat augmentés i cada cop volgués saber més i més. Però malauradament ara 

mateix no disposo del temps que necessitaria per dedicar-m’hi més a fons.  

També crec que en totes les coses bones hi ha una part negativa, com dues cares d’una moneda. 

En aquest sentit, he de dir que per a mi el Treball de Recerca en més d’una ocasió s’ha convertit 

en un sacrifici. S’hi inverteixen moltes hores investigant, molts matins i tardes anant a la biblioteca: 

moltes nits cansada de passar moltes hores davant de l’ordinador i renunciar a veure als teus 

amics… Això, potser, seria l’única cosa que m’ha resultat difícil. Com a estudiant de batxillerat,  ja 

estic acostumada a l’acumulació de feina i exàmens però, en canvi, no havia fet mai un treball tan 

important com aquest. Un cop acabat, després de combinar gaudi i patiment, acabo pensant que 

ara sí que he fet un pas endavant i sóc capaç de fer un cosa pel meu compte, amb l’ajut i suport 

de les persones properes que m’estimen i estan al meu costat per animar-me i per recordar-me 

que si es vol, es pot  aconseguir el que un es proposa fer. 

Per acabar, m’agradaria afegir que sovint Dalí recordava que sentia que els seus escrits eren molt 

més superiors que el seus quadres. Fa uns anys no hauríem dubtat a dir que sí, però avui ja no 

sembla tan clar. El cert és que hi ha un grandíssim grup de gent que ja no s’interessa tant per la 

seva pintura ni tampoc per la seva obra narrativa, però sí, en canvi, per la seva personalitat tan 

única i original, la seva astúcia publicitària, la individualitat del seu pensament i les seves idees. 

Pervers polimorf, geni polifacètic, contradictori i juganer, amb una ment tan tocada per la 
tramuntana de l’Empordà, va crear el seu propi univers, hiperrealista i fantàstic alhora: El mite 

dalinià, el mite de si mateix. 
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Aquestes webs referenciades aquí sota han estat consultades al llarg de tot el període 

d’investigació i redacció del treball (març 2014 – gener 2015) 

 http://www.salvador-dali.org/ 

Aquesta és la pàgina web oficial de la Fundació Gala-Salvador Dalí. L’he utilitzat per 

buscar informació sobre la biografia de Salvador Dalí. També he utilitzat el catàleg raonat 

de pintures per trobar elements dalinians que es repeteixen per les interpretacions dels 

gravats.  

 

 http://www.museoreinasofia.es/ 

Aquesta és la pàgina web oficial del Museu Reina Sofia de Madrid. L’he utilitzat per 

investigar quines eren les obres de Salvador Dalí que es troben allà. 

 

 http://www.museothyssen.org/ 

Aquesta és la pàgina web oficial del Museu Thyssen-Bornemisza de Madrid. L’he utilitzat 

per investigar quines eren les obres de Salvador Dalí que es troben allà. 

 

 http://www.tate.org.uk/  

Aquesta és la pàgina web oficial del Tate Gallery, el Museu Nacional Britànic d’Art Modern 

de Londres.  L’he utilitzat per investigar quines eren les obres de Salvador Dalí que es 

troben allà. 

 

 http://www.galerie-furstenberg.fr/surrealisme/editions-graphiques/dali/mythologie/ 

Aquesta és la pàgina web on he aconseguit les fotografies de la sèrie gràfica mitològica. 
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8. ANNEXOS  

8.1. Dalí i la meva família 

Com ja he dit a la introducció, des de ben petita m’he sentit lligada a l’art, i concretament a 

Salvador Dalí. Recordo que tant el meu avi com la meva mare m’explicaven anècdotes sobre ell. 

Em fascinava entrar al Museu de petita i em fascina estar envoltada de tot el que Dalí va deixar, 

però, com bé he comentat abans, el que més m’ha fascinat sempre és quedar-me sota la cúpula i 

mirar amunt, mai havia vist tanta bellesa i perfecció junta, i això en els ulls d’una nena petita 

només em podia portar a la conclusió de si el que estava observant era real o estava somiant. 

El meu avi va entrar a treballar al Museu Dalí gràcies a l’alcalde Pere Giró el 19 de novembre de 

1974. Feia un mes i mig que s’havia obert el Museu, que havia estat inaugurat el 27 de setembre. 

Va començar a treballar de vigilant de sales, i els dos anys i mig que hi va estar treballant va estar 

quasi tot el temps a la Sala Pitxot.   

Al meu avi li apassionava pintar i va assabentar-se que Antoni Pitxot feia classes de pintura al 

mateix Museu. Eren classes que es feien sota la cúpula i Antoni Pitxot n’era el mestre, qui donava 

les instruccions. Dalí sovint apareixia i amb el seu bastó, passava per darrere i donava la seva 

opinió. Una de les anècdotes que té el meu avi és que una parella de Vila-sacra tenia un nen a qui 

li agradava molt la pintura i van voler que vingués a una de les classes amb el meu avi per 

conèixer Dalí. El geni, en veure el nen, va preguntar al meu avi si era fill seu  i ell va contestar que 

no. Dalí va afegir que el nen no podia ser-hi allà perquè havia portat una musa i aquesta musa 

romandria nua durant tota la sessió. Així doncs, el nen va haver de marxar. Quan la sessió va 

acabar, el meu avi el va anar a buscar i el nen va anar corrent en direcció cap al meu avi i li va dir: 

“Diga-li a en Dalí que, com sóc petit, he anat a l’habitació on es despullava la musa!” 

Una altra de les anècdotes va ser que el meu avi va fer una reproducció seva del quadre de Gala 

nua mirant el mar, en el qual surt Abraham Lincoln, i quan el va tenir ja fet el va portar a Pitxot i 

Pitxot li va dir que aquell quadre l’havia d’ensenyar al mestre Dalí. Quan l’hi va portar, Dalí va dir a 

Pitxot: ─ Antoni, digues a l’Enric Rovira de part meva que no vull que surti un altre Dalí. 
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8.1.1. Fotografies 

 

 

 

 

Imatge 1. El meu avi i Salvador Dalí 
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Imatge 2. Salvador Dalí amb la musa 
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Imatge 3. Salvador Dalí passant a revisar els dibuixos 
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Imatge 5. La meva primera vegada al Teatre Museu Dalí 
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8.2 OBRES QUE HE UTILITZAT PER FER LES INTERPRETACIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 1. Le signal de l'angoisse (1936) ─ Scottish National Gallery of Modern Art, Edinburgh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 2. City of drawers (1936) ─ Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 
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Imatge 3. Publicitat de les mitges Bryans Hosery, a la revista Vogue (1945) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 4. Cenicitas (1927) ─Museo Reina Sofía, Madrid 
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Imatge 5. Le chien andalou (1929) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 6. Spellbound (1945) 
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Imatge 7. Primavera necrofílica (1936) ─Col·lecció privada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 8. Gravat del Judici de Paris (1950) 
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Imatge 9. Dona amb cap de roses (1935) ─ Kunsthaus Zürich, Zürich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 10. Poesia d’Amèrica (1943) 

 



Dalí. Mitologia i Mite - Cristina Naves Rovira 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 11. Cap de Beethoven (1973) ─Teatre-Museu Dalí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 12. Gravat de Medusa (1963) 
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Imatge 13. Gradiva retrouve les ruines anthropomorphes (fantaisie rétrospective) (1931) ─Museo 
Thyssen-Bornemisza, Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 14. Leda Atòmica (1949) ─Teatre-Museu Dalí 
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Imatge 15. Gallina dels ous d’or (1942) - Fotògraf: Philippe Halsman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 16. Metamorfosi de Narcís (1937) ─Tate Modern, London. 

 

 



Dalí. Mitologia i Mite - Cristina Naves Rovira 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 17. Méditation sur la harpe (1933) ─ The Salvador Dalí Museum, St. Petersburg (Florida) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 18. The Temptation of St. Anthony (1946) ─ Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, 
Brussel·les 
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Imatge 19. Caiguda d’una gota de llet - Fotògraf: Harold Edgerton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 20. Firma de Salvador Dalí 
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Imatge 21. Étude pour "Le miel est plus doux que le sang" (1926) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 22. Façana del pavelló «Somni de Venus»  (1939)- Fotògraf: Eric Schaal 
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Imatge 23. Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes del 
despertar (1944) ─Museu Thyssen-Bornemisza, Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 24. Elefant del Castell de Púbol 
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Imatge 25. Revista Minotaure (1936) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 26. Rock and Infuriated Horse Sleeping under the Sea (1947) 
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8.3. Entrevistes 

 

8.3.1. Entrevista Rosa Maria Maurell, coordinadora del Centre d’Estudis Dalinians 
(Entrevista realitzada per correu electrònic el 7 de gener de 2015) 

 

 
1. Com a coneixedora dels mites clàssics, quina importància té la mitologia grega en 

l’obra de Dalí? 
 

La mitologia grecoromana té una gran importància en l’obra de Dalí tant en l’obra pictòrica 
com en l’escrita. Dalí coneix els mites i els adapta al seu discurs i els reinterpreta. Trobem 
referències mitològiques des d’obres de l’època surrealista fins als últims anys de la seva 
producció. La Metamorfosi de Narcís, Teseu i el Minotaure, Leda, Hermes, Mercuri i Argos 
són alguns dels exemples. 
En els escrits de Dalí hi trobem referències a diferents autors: Horaci, Ovidi o Virgili. Parla 
de l’Esfinx, de Penélope, de Minerva, de Júpiter i els utilitza com a complement del seu 
discurs. 
 

- Hi trobem influències d’altres mitologies? 

No, la mitologia més present és la clàssica 

 
2. Amb quin mite d’aquesta obra gràfica creus que Dalí se sentia més identificat? Per  

què?  
 

Probablement amb el de Narcís però amb un final diferent que el del mite clàssic: la 
transformació en una flor, gràcies a la coneixença de Gala que el lliura del funest destí amb 
què acaba el mite clàssic. 
 
T’envio un link d’un article que vaig escriure per si et pot ser útil 
http://www.salvador-dali.org/recerca/arxiu-online/textos-en-descarrega/10/dali-i-el-mite-de-
narcis 
 
i també un altre sobre la Leda: 
 
http://www.salvador-dali.org/recerca/arxiu-online/textos-en-descarrega/3/referencies-
mitologiques-en-lobra-de-salvador-dali-el-mite-de-leda 

 
3. Hi ha una relació lògica entre els 16 mites? És a dir, hi ha un fil conductor o és 

totalment aleatori? Segurament és aleatori. Dels déus olímpics només hi surten Zeus, 
Afrodita, Posidó i Atenea. La resta són divinitats menors o herois com Teseu o Èdip. 

 
- Com explicaries que no hi hagi el mite de Castor i Pòl·lux que és el mite més 

representatiu per a ell i amb el que s’ha identificat sempre? 

No hi surt en aquests gravats però sí que hi és molt present en alguns dels seus escrits. A 
Diari d’un geni per exemple diu: “Gala i jo som els fills de Júpiter”. El psicoanalista francès 
Pierre Roumeguière va publicar alguns articles sobre el pintor. La seva tesi que Gala i Dalí 
eren la reencarnació dels Diòscurs: Càstor i Pòl·lux al pintor li va semblar molt interessant i 

http://www.salvador-dali.org/recerca/arxiu-online/textos-en-descarrega/10/dali-i-el-mite-de-
http://www.salvador-dali.org/recerca/arxiu-online/textos-en-descarrega/3/referencies-
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durant un temps la va fer servir per explicar l’origen de la seva relació amb Gala.A les 
Passions segons Dalí identifica a Gala com la que fa avançar la barca de la seva vida El 
pintor afirma: “Ella és Helena, la germana immortal de Pòl·lux-Dalí, i Càstor és el germà 
genial que vaig tenir i que també es va dir Salvador. Els Dioscurs tenien la missió de guiar 
els vaixells. Així és com naveguem nosaltres, guiats pels nostres dioscurs, jo fent avançar 
la barca de la nostra vida, i ella portant el timó” 

 

 

4. Creus que Dalí destrueix els mites clàssics, i en fa la seva pròpia versió 
avantguardista trencadora, o en el fons, Dalí no és tan trencador en aquest sentit i fa 
una lectura clàssica dels mites clàssics? 
 
Dalí coneix els mites clàssics i els respecte introduint elements propis de la seva 
iconografia. Un exemple molt clar és l’obra Metamorfosi de Narcís de 1937, és la primera 
obra i el primer poema on aplica el mètode paranoicocrític.La versió que del mite fa 
Salvador Dalí, té com a origen les Metamorfosis d’Ovidi. En aquesta versió, un dels 
personatges que té especial rellevància en el mite és la nimfa Eco, que s’enamora 
perdudament de Narcís i que Dalí representa darrere les muntanyes. Podem veure la doble 
imatge de Narcís i del resultat de la seva transformació. A l’esquerra del quadre, apareix el 
personatge de Narcís amb els contorns imprecisos que es reflecteixen  a l’aigua, amb el 
cap sobre el genoll, doblegant-se probablement per morir; al costat, la doble imatge amb la 
transformació de narcís en una mà que conté un ou d’on sorgirà la flor del mateix nom, una 
mà d’un color gris, que denota mort amb una esquerda en el polze i un enfilall de formigues 
símbol de putrefacció i mort. 
 En el poema que escriu Dalí recomana que el quadre es contempli en un estat de “fixació 
distreta” gràcies al qual la figura de Narcís desapareixerà gradualment.  
 
Pel que fa als gravats un exemple significatiu és la representació del mite del Judici de 
Paris, adaptat a la seva iconografía i mostrant una versió catalana d’aquest personatge, 
amb la tradicional barretina. Dalí utilitza molt sovint en les seves obres no només el 
paisatge del Cap de Creus sinó també elements que ell anomena “ultralocals”per lloar la 
nostra terra i difondre les nostres.tradicions. 
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8.3.2. Entrevista a Carme Ruiz, coordinadora del Centre d’Estudis Dalinians 
(Entrevista realitzada per correu electrònic el 8 de gener de 2015) 
 
 

1. Se sap quantes exposicions de gravats s’han fet? I concretament, algun dels gravats 
de la sèrie Mythologie s’ha exposat en alguna d’aquestes exposicions? (o la sèrie 
sencera…)  

 
No podem dir quantes sèries de gravat s'han fet però sí que sovint es podia veure obra 
gràfica del pintor en les exposicions antològiques dedicades a la seva obra a partir dels 
anys 60. D'aquesta sèrie concreta no en puc comentar res. 

 
 

2. Com és que tenim tan poca informació sobre aquesta sèrie gràfica? És considerada 
poc important? 

 
No en puc comentar res 

 
3. Aquesta sèrie gràfica sempre ha estat propietat de la fundació Dalí?  

 
Aquesta sèrie ha estat exposada al Teatre-Museu quasi des dels seu inicis, però no puc 
dir-te si des de sempre. I tota la sèrie forma part de la col·lecció de la Fundació Gala-
Salvador Dalí. 

 
4. Com a experta i coneixedora de l’obra i la vida de Dalí, quins referents té com a 

gravador? És habitual aquesta tècnica en l’art d’avantguarda com el surrealisme?  
Tal com Dalí és un gran pintor, podríem dir que es també un gran gravador?  

 
Sobre aquest tema el que puc comentar és que des de finals dels anys 20 Dalí aprèn la 
tècnica del gravat de mans del que havia estat el seu professor de dibuix a 
Figueres, Juan Núñez. També segueix classes a Madrid mentre viu a la Residencia de 
Estudiantes. La seva primera gran obra no arriba fins més tard quan il·lustra 
Les Chants de Maldoror del Comte deLautrémont de la ma de l'editor Albert Skira el 1934. 
Trobaràs més informació sobre aquest tema aquí: Salvador Dalí : Les Chantsde Maldoror, 
1934 -- [Figueres] : Distribucions d'Art Surrealista (DAS), 2010. Exposició celebrada a la 
Casa Museu Castell Gala Dalí de Púbol del 13 de març al 31 de desembre de 2010.  No sé 
si podem dir que era una tècnica habitual en l'art d'avantguarda perquè ho desconec però 
sí que és veritat que no només Dalí va il·lustrar obres literàries en l'època surrealista, altres 
pintors del grup també ho van fer.  

 
 

5. Per què Dalí se sentia tan influït per Freud? Que hi trobava i que aprofitava per a la 
seva obra? 

 
 L'interès per Freud la pots relacionar per un cantó per l'interès del pintor en tot allò que 
deriva de la ciència en general i per l'altre en què es tracta d'un interès comú entre els 
membres del grup surrealista.  
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6. Creus que seria necessari fer un catàleg raonat dels gravats de Salvador Dalí?  
 

Sí, és necessari encara que existeixen un parell d'intents en el mercat.  
 
 

 
7. Creus que Dalí destrueix els mites clàssics, i en fa la seva pròpia versió 

avantguardista trencadora, o en el fons, Dalí no és tan trencador en aquest sentit i fa 
una lectura clàssica dels mites clàssics? 

 
Personalment penso que ell fa la seva versió. Desconec si realment fa una lectura clàssica.  

 

8. Creus que els gravats d’aquesta sèrie mitològica constitueixen a una unitat 
autònoma o bé una preparació per una de les seves obres posteriors?  

Més que una unitat autònoma, ja vas veure que Dalí tracta el tema mitològic en diversos 
moments de la seva carrera i que a més repeteix simbologia en diversos moments. Jo no 
diria que es tracta d'una preparació per una o diverses obres posteriors. Més aviat es 
tracta de diferents visions sobre el mateix tema o aspectes del mateix tema en un moment 
determinat de la seva carrera.  

 


