Els anys vint
de Dalí
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l dibüix que ha adquiril la Fundació Dalí, fcl pcl pinlor a Tedal de catorzc anys.
té un all valor al'egit al del sen inlerés ariíslic: es irada d'un vcrilablc doeument
sociologic sobre cls estiueigs a la Costa Brava duiant els anys vinl. La seva germana Anua Maria, en el Ilibre Noves imalge.s de Salvíulor DÍIIÍ. repassa anib
nielangia els detalls del dibuix, realit/ai de memoria a l'liKern. «una tarda que
feia molt de fred i no podi'cm sortir de casa». Ella maieixa diu que l'obra «reOcctcix amb
exactitud Tambicnt de casa durant tes Margues tardes d'esliu a Cadaqués».
El piacid estiu evocaí amb tanta traga per Dalí es el de 1918. L'cstiucig d"aquella época,
tanl si era de Tonda com de xalet. tenia com a denominador comii la quietud. Els matins. a
les plaiges impol-lules, els banyi.sles veslicn barniís, es dcspullaven en casetes individuáis
de fusia i es protegien del sol sota grans tendáis de lona. Les tardes -les «llargues tardes»transcorrien sensc pressa a Fombra deis pins, en els cafés o en els Jardins privats. Es ¡ugava
a caries, s'escoltaven discos de gramola i es teixien i desteixien interminables tertulies. El
lemps semblava aturat.
El dibuix adolescenl de Dalí retrata amb una cal-ligrafica precisió la mandra insondable
d'aquellcs tardes lentes. Sota un eucaliptus molt jove -que després es faria «gran i frondes»-, en el breu espai familiar de la casa de! Llané, presidida en el lÜndar per l'cndolada
figura de Távia -«prima, pctiía, niolt maca»-, s'bi succeeixen, com en un escenari teatral,
els episodis de Tespectacle quotidiá. El pare llegeix el diari, assegut en un balancí de lona.
La marc i la tieta cusen. Els nens jugucn. Ja fora del recinte, arran de mar, el jardincr dorm
la migdiada. Al fons de tot, mes cnlla deis tarongers. una incansable minyona no para de
rentar la roba. Mcntre Dalí, cnvollal de curiosos, pinta en el seu cavallet. la familia veína
s'acosta tota sencera, disposada a compartir unes bores de calma, animades per una punta
de xafarderia.
Aquesta es Tcstampa idfl-lica deis feiií^os anys vint. Pero molt a prop d'alla, enmig de la
duresa mineral del cap de Creus. un turista accidental anomenal Rene Magritte comcnt:ara a
esbossar aviat un quadre inquielani. com el cartell anunciador d'un canvi d"cpt)ca. El seu
títol, prou simptomatic. ha pussat a la historia de la pintura: El temps aiuenat^ador.
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