


nmomentabansd'arribaraCa-
daqués,totselsturistesques'es-
timen,parenelcotxe,treuenel
kodakidisparenunamagnífica

fotografia.Enprimerterme,elpoblegirat
d'esquena, amb el nucli de l'església al
mig;unasiluetablancad'anglesrectesque
esretallensobreelfonsblaudelmar.Enal-
gundiumengedegrananimacióelsturis-
teshanhagutdefercuaperpoderdisparar
lamàquinadesdelllocprecís.Això,venint
perlabandadeterra.Arribantpelcantódel
mar,Cadaquésusdónaunabenvingudain-
oblidable.Lafotografiaaferésigualmentes-
plèndida,peròelmovimentdelabarcaen
comprometlarealitzaciódemalamanera.
Alnuclicentral,elscarreronsquesem-

blenlespotesblanquesdelaparetdolçai
equilibradadel'església,tremolendavant
lainvasiódelsarquitectes.Aquestescases
sónunmomentdepulcritud,unencertde-
licióssobrelapedraagraidesesperada.Els
anticspaletestenienelsentitdelaprecisió,
l'instintderespectarl'ambient;lesvellesca-
sesdeCadaquéssónunameravella.
Elsarquitectesielsnousricshanvolgut

imposar-sesobreelpaisatgeilescasesno-
vessóntaquesdedesencertidevulgaritat,
sónlaincomprensiódel'aiguaidelapedra,
delsoliverarsidelesherbesapagades.Per
aixòlesparets,finestresiportesd'aquestes
casetespintadesdecalçnomantenenlalí-
niarectaniunaposicióverticalabsoluta.
Semblaquetenenpor,apretant-selesunes
amblesaltres.Nopordelmarodelvent,
sinódelsinventorsdemansardesidelsfa-
bricantsdeteuladesdemelmelada.

***
Aquestgranedificiambintencionsfeudals
ques'aixecaal'esquerradeCadaqués,de
caraalmar,encomanaunpuntdesinistre
alacalmadelabadia.Dintredelpaisatge
suau i ponderat que l'envolta, aquesta
menadecastelldecartolinaretalladaresulta
unacosatanabsurdacomhofora,posem
percas,unguàrdiacivilenuniformedegala
passejant-sealmigd'unacolladepescadors.
Perlesnits,l'enormecasalagafaunaire

dramàtic.Fal'efectequeenunadelesse-
veshabitacionshideujeureunhomeas-
sassinati,alseucostat,eldetallmagníficdel
telèfonquehacaigutperterra.Després,surt
lallunaiposaunbanydeplatasobreelver-
mellbrutdelesparetsdemaó...
AquestacasapertanyalssenyorsMartí

Codolà,quelavanheretard'unoncleseu.
AlsMartíCodolà,unagentfinaicomcal,la
caraelscaudevergonyacadavegadaque
contemplenaquestesgariparquitectònic.
Quindiahitiraremunabomba?

***
Cadaqués téun lot escollitd'estiuejants

il·lustresperoferira lacuriositatdels fo-
rasters. Eduard Maquina, Salvador Dalí,
JuliVallmitjana,elpintorMeifrèn,el fut-
bolistaSamitier,elfutbolistaSagi...
L'Eduard Marquina viu a Can Pitxot,

unacasaesplèndidaquedesdel'altraban-
dadelabadiaoposalasevagràciailaseva
finoraltètricpalaudelsMartíCodolà.Can
Pitxotésunencertquehonoralagentque
l'hanedificat.Unacasapintadadeblanc,de
líniespuresisenzilles.Davantdelaporta,
latacaverdad'unxiprerencomanaallloc
unprestigiinsuperable.
LafamíliaPitxotgaudeixd'una

famallegendària.Quimésqui
menys,tothomentéunaper
contar d'aquesta gent. Tot
plegatespotresumirdient
queelsPitxotsónunagent
plenadesimpatiaidecor-
dialitat.Durantl'estiutenenla
casaplenadeconvidats.Quan,
alesprimereshoresdelatarda,
la gent comença d'abandonar la
platjaenvistesaldinar,lamajoriafancap
aCanPitxot.Hihadiesquehanarribatare-
unirataulamésdecinquantaestiuejants.
Perdonarunaideadelacapacitathos-

pitalàriadelafamília,citaremuncas.Undia
esvapresentaraCanPitxotunsenyoran-
glès.Erauncavallercorrectíssim,d'unapu-
ríssimaestampabritànica.Comabonan-
glès,noparlavaaltreidiomaqueelseu,ien-
caragràcies.Ambpenesitreballshomvaar-
ribaradescobrirquehaviaentaulatconei-
xençaambundelsnoisPitxot,enunracó

d'Europaqueahoresd'araencaranos'ha
pogutesbrinarquinera.Donavalacasua-
litatqueaquellatemporadaelnoiPitxotque
deiaconèixerl'anglèseraabsentdeCada-
qués.Aixònofouobstacleperquès'instal·lés
alacasais'hipasséstotunmeset,enplade
convidat. El bon home no podia parlar
amb ningú, perquè ningú no l'entenia.
Aquestaabstenciódetotalleideconversa
nosemblavapasenutjar-lo.Esbanyava,fu-
mavalessevespipesiescoltavaambunade-
licadaatencióelquedeienelsaltres.Uncop

odosalasetmanasomreiaunamica.
Undia,al'horadedinar,esva
anunciar que aquell vespre,
l'EduardMarquina donaria
unalecturaíntimadelaseva
obraEn Flandes se ha pues-
to el sol,queacabavad'en-
llestir. Mai no s'ha sabut
com,peròl'anglèsvatenirla
sospitadelquehaviadepas-

saraquellvespre.Aixíésque,a
l'horadesopar,elsingularconvidat

vacomparèixercorrectamentvestitde
smoking, davant l'estupefacció general.
L'homevaescoltaratentamentelsquatreac-
tesdel'obrai,sempretancorrecte,vafeli-
citaraEnMarquina.
Finalment,vaarribareldiaquel'anglès

vaferlesmaletesivatocareldos.Ahores
d'araaCanPitxotencaranosabenquiera.

***
En una habitació del segon pis de Can
Dalí,l'amicSalvadorhipintaaquellesteles

que,unsmesosméstard,faranferunsgrans
marramausatotselsputrefactesdeBarce-
lona.Esllevamoltdematí,enuneshores,
alanostramaneradeveure,absolutament
intempestives,iesposaatreballarcomun
desesperat.Espreneltempsjustperbany-
ar-seipertorrar-sesotad'unsoldejustícia.
EnDalí(pare),ésuncavallermagnífic,

d'unatractiuid'unasimpatiairresistible,veu
ambmoltbonsullslesactivitatsdelseufill.
—Jo—ensdeiaunavegada—vaigdos

anysendarreritenrelacióalnoi.Araemco-
mencenaagradarlescosesquevapintar
dosanysenrere.Elldiuquenovalenres...
Elquepintaara,sivolquelisiguifranc,lidiré
quenohoentenc.Esticsegur,però,d'aquí
dosanysjam'agradarà...
Malgratdelsobre-realisme,elsDalísón

unagentquetoquenmoltdepeusaterra.
Ésenaquestacasaonhemenjatlamillor
sopad'escorpradetotalamevavida.Està
vistque,mentreelsobre-realismenoesfi-
quialacuina,sempreensentendrem.
L'estiupassatesvapresentarunhomea

canDalí.EraunfrancèsdelRossellóquepar-
lavaunpatuèspledepintorescid'imprevist.
Portavaunabarbatenyidaunamicaderos,
perlapolsdetantescarreteres.Eraaques-
tamateixapolsielsàpatstristosiescassos
elquelihaviaestropellatl'idioma.
—Sócl'homedelfum...—vadir.
L'homedelfums'haviaassabentatquea

canDalítenienunaxemeneiaquenotira-
vaproubé,iveniaaarreglarlescoses.Pos-
seïaunsecretmeravellósipledemisteriper
treureelfumdelacasa.Nolihaviafallatmai.
Breu:l'homedelfumvafracassard'una

maneradeplorable.Alcapdedeudies,else-
nyorDalí,ambelcorpledepena,livadir
quepotserforamillorquehodeixéscórrer,
quejahavienvistlasevabonavoluntat...Ell
estavadesolat.Nose'nsabiaavenir.
—QuèdirandemiaFrança...!
Va marxar amb les llàgrimes als ulls.

Durant dos dies, els àpats de la família
Dalívanésserunamicatristos.

***
ACadaquéshihaunacasasingular.Lapor-
tanoestàsituadaalaplantabaixa,comto-
teslesportesdelamajoriadelescases.Una
escalas'enfilafinsal'entrada,queestroba
aunstresmetresdelcarrer;peròentrel'es-
calail'entradaexisteixelbuit,unasolució
de continuïtat que el propietari salvava
ambunapostqueportavasempresotadel
braç,comsifosunad'aquestesgransser-
viettes queusenelssavisalemanys.
Aquesthomemeravellósespassejavaper

lescarreteresdel'Empordàenunabarcade
vela,alaqualhaviaposatrodesifeiaar-
rossegarperuncavallguenyo.
Lacasailafiguradelseuamorepresen-

tenenlacalmallunardeCadaquéselgrade
pebredelafollia,necessarientoteslesfer-
mentacionspositivamentespirituals.
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REVISTA

La badia de Cadaqués vista des del mar, una de les imatges que van impactar Planes

ARXIU/ANIOL RESCLOSA

El llegat
CADAQUÉS

En aquesta ocasió, recuperem un text en què el periodista Josep Maria Planes (1907-1936) viatja
fins a Cadaqués per conèixer l’entorn i els seus habitants més peculiars i compartir taula i

confidències amb la família de Salvador Dalí. Tria de Pep Corral Vilella

A Can Dalí hi he
menjat la millor

sopa d’escorpra de
tota la meva vida


