
LA PERSISTÈNCIA DE LA MEMÒRIA
-Per analitzar una obra pictòrica cal seguir els passos següents:
__ 1. Fitxa tècnica _______________________________
Nom: La persistència de la memòria
Autor: Salvador Dalí
Cronologia: 1931
Tècnica: Oli sobre tela
Tema: Oníric
Estil: Surrealista
Mides: 24 x 33 cm
Localització: MoMA (Nova York)

_____ 2. Context històric  ___________________________________
L’inici del S.XX va ser marcat per la crisi de la Primera Guerra Mundial (1914 - 1918), va comportar grans
canvis polítics, econòmics i socials. El succés va afectar la societat europea i va obligar-ne a fer un replantejament,
per exemple, va haver un relaxament de la moral i dels costums juntament amb l’aparició de noves modes, la
dona va prendre protagonisme a la societat, van caure els grans imperis del moment i es van remodelar les
fronteres europees que estaven intactes des del Congrés de Viena (1814 - 1815), va aparèixer un pensament de
menyspreament cap a la vida humana causat per la gran quantitat de morts i baixes al con�icte bèl·lic, van arribar,
per primera vegada, les idees marxistes al poder durant la Revolució Russa (1917) i per últim, els Estats Units
es van convertir en una potència politicomilitar.
Els Estats Units van viure una etapa positiva política i econòmicament després de la guerra, aquesta es va
anomenar “Els feliços anys vint”, aquesta va acabar de cop amb el crac de la Borsa de Nova York el 1929,
aquest crac va portar molts problemes socials i econòmics que van afectar universalment (Gran Depressió
nord-americana o l’aparició del nazisme a Europa).
El nazisme va desencadenar grans horrors alemanys d'entre els que destaquen l’Holocaust i la Segona Guerra
Mundial (1939 - 1945).
Finalment el món es va acabar dividint en dos grans blocs, d’una banda l’occidental, dominat pels Estats
Units, i d’altra banda el soviètic, dominat per l’URSS, els dos van crear la seva estructura militar vinculada:
l’OTAN (1949) i el Pacte de Varsòvia (1955), respectivament.

_____ 3. Anàlisi formal ____________________________________
Aquesta pintura es composa per un fons d’un paisatge d’una platja i uns penya segats, en primer pla, a l’esquerra, es
mostra un tros de pedra rectangular amb dos rellotges a sobre, un metàl·lic amb un munt de formigues a sobre i un
altre doblegat al marge de la roca, també trobem una soca d’olivera seca amb un rellotge tou  penjant d’una branca.
Al centre trobem un rellotge sobre una �gura humana i, �nalment, al darrere trobem una plataforma pintada de
color blau.

Tècnica: Oli.
Superfície: Llenç
Tipologia: Onírica



Tipus de pinzellada: Precisa, �na i metilculosa, no visible.
Llum: Trobem dos focus principals de llum, un es troba la part superior esquerra del quadre i crea unes ombres
llargues cap a la dreta, l’altre es troba dirigit cap a les roques il·luminant-les, és una llum diferent, irreal, intensa i més
blanca
Composició: Trobem una estructura compositiva diagonal que comença a la cantonada esquerra inferior �ns a la
dreta superior amb dos grups compositius formats, d’una banda per les roques dels penya segats i d’altra banda els
rellotges situats sobre el bloc de la roca i la �gura humana.
Moviment i expressió: Té poc moviment, donat per les línies corbes dels rellotges ja que dóna la sensació de que
s’estiguin desfent lentament,   poca expressivitat.
Profunditat: Hi ha profunditat marcada per la llunyania dels penya segats i del mar respecte l’olivera, la �gura
humana i el bloc de pedra.
Predomini de la línia o el color: Predomini de la línia per sobre del color, és una obra molt detallista i gairebé sembla
una fotogra�a.
Cromatisme: Hi ha diferents tonalitats, predominen sobretot els tons ocres i blaus i trobem un contrast entre els
colors freds situats al fons de la pintura i els càlids situats al primer pla.
Punt de fuga: Trobem el punt de fuga als rellotges de la part més propera a l’espectador.

_____ 4. Estil i característiques de l’estil _________________________
El surrealisme és un moviment artístic i literari sorgit a França A la primera meitat del segle XX, el 1924,
va ser originat a partir del moviment literari amb el mateix nom pel francès André Breton.
Trobem dues grans corrents dins del surrealisme: D’una banda l’onírica i d’altra banda l'automatisme, Dalí
pertany a la primera, aquesta es caracteritza per dibuixar elements inquietants que provenen del món dels somnis
però acostumen a ser �guratius i representats dins d’espais lògics i realistes. El surrealisme, però, es caracteritza pel
dibuix meticulós, color brillant i lluminós, minuciositat fotogrà�ca, entre d’altres.
El mètode paranoico-crític és una proposta elaborada pel pintor surrealista Salvador Dalí consistia en
relacionar els sominis, la realitat i les seves fòbies i paranoies.

Els majors representants d’aquest estil són André Breton, Joan Miró o Pablo Picasso.

_____ 5. Funció, interpretació i significat ________________________
La seva funció és estètica, per re�exionar sobre el pas del temps, treure fora els seus somnis, les seves obsessions i
experimentar dins del corrent estètic del surrealisme en el que s'està iniciant.

El tema és el pas del temps i la persistència de la memòria: el que perdura és el que és dur i el pas del temps va
esborrant la resta. El fet que els rellotges siguin diferents signi�ca que el temps és relatiu. Les coses dures són estables
i són  les que persisteixen (paisatge)  i els elements tous (rellotges, �gura amorfa) són la vida i el temps.
Té angoixa pel pas del temps. El rellotge dur podria ser el present. Els insectes se'ls relaciona amb la descomposició i
amb la seva por als insectes.  També estava obsessionat amb la por de poder perdre a Gala.
També es diu que es va inspirar amb el formatge Camembert que havia menjat per dinar i que va somiar que es
fonia i que passava igual que amb el pas del temps. Hi ha qui diu que la forma antropomorfa és un autoretrat.
Més tard va fer una altre obra que era gairebé igual i es deia la desintegració de la persistència de la  memòria.
La mosca sobre el vidre del rellotge i les formigues sobre el rellotge dur són símbols de putrefacció, quan
volia representar l'art decadent pintava ases i ocells podrits coberts de mosques i formigues, a més



d'aquesta manera dona sortida a un dels traumes de la seva infantesa, la por als insectes. Com a elements
iconogràfics nous trobem els rellotges amb la seva significació de pas del temps.
A les seves obres solen sortir elefants de cames llargues, rellotges, insectes i el paisatge de Cadaqués com a aquesta
obra.

_____ 6. Models i influències _________________________________
Va tenir formació acadèmica, i en les seves obres segueix els pintors detallistes, com H. Bosch, Brueghel el vell o
Arcimboldo. També va ser in�uenciat per la pintura metafísica de G. De Chirico i per Vermeer i la seva
minuciositat. I in�uenciarà d'altres artistes com Magritte, Ernst i Delvaux.
In�uenciat per la psicoanàlisi de Freud.

Hi ha un quadre posterior: La descomposició de la persistència de la memòria ( amb una visió més futurista )

En aquest moment el pintor es troba immers en un període misticonuclear de la seva trajectòria i en la nova obra hi
destaquen la naturalesa corpuscular de la matèria i els aspectes metafísics. Ens il·lustra sobre la concepció atòmica
del món. Els objectes estan formats per àtoms separats pel buit, sota una aparença de continuïtat (superfície marina).
Els “projectils” mostren el dinamisme d'aquestes partícules. Els rellotges tous, símbols del temps, ja no estan sobre
una base sòlida sinó que suren a l'espai, un d'ells ja està fora de control. Aquest va ser l’impacte que l'Era Atòmica.

A les seves obres in�uencien les seves pors i fòbies: insectes.

Altres obres:
● El gran Masturbador La forma adormida del centre de l'obra la persistència de la memòria podria

ser l'autoretrat de Dalí. Té una gran semblança amb altres rostres d'aquesta època com el que
apareix a “El gran masturbador” (1929) en el que Dalí s'autoretrata identificant les seves faccions en
unes roques del cap de Creus.

● Premonición de la Guerra Civil
● El paisatge del cap de Creus, de Portlligat també apareix en obres com Les ombres de la nit que

cau (1931) o A la vora del mar (1931).

Importància de la casa museu de Cadaqués i del Museu Dalí a Figueres.


