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L’estiu de 1954 Josep Pla se’n va anar a
Cuba. Cuba, llavors, estava en el tram
inicial de la dictadura de Fulgencio
Batista. Eren anys en què els Llopis

encara interpretaven, fonamentalment, bole-
ros. Poc tems després portarien el seu formida-
ble repertori rockabilly pels clubs de l’Havana:
La puerta verde, Estremécete, No seas cruel.
Diuen que Batista era fan dels Llopis. Just en
aquells anys Graham Greene viatjaria sovint a
Cuba per documentar aquella formidable sàtira
de la Guerra Freda que fou El nostre home a
l’Havana. Tant Pla com Greene pertanyien a
aquella mena d’escriptor bellugadís i viatger que
acabà relacionat amb el tèrbol món de l’espio-
natge. Tots dos, cadascú a la seva manera, havi-
en intentat descriure amb pèls i senyals el món
del segle XX. Alguna cosa els deuria atreure
d’aquella Cuba curulla de cabarets com el Rega-
lías, l’Ali Bar o el Sierra, on hom podia prendre
daiquiris tot escoltant Benny Moré o Cachao.

PLA DIU: “JO TENIA DE CUBA UNES IDEES absolutament
fantàstiques (...), suposava que en aquest país
hi havia micos i mones, papagais, lloros i cotor-
res. M’hauria agradat d’arribar a casa amb un
d’aquests ocellots”. Però el que es troba és un
país dinàmic, raonablement modern i ple de cot-
xes americans. “L’Havana –diu– és una ciutat
impressionant i una escala molt útil per a entrar
als Estats Units. Constitueix, en certa manera,
una iniciació a la vida nord-americana”. I de la
gent opina que: “El cubà és molt amable, potser
té una tendència a l’exquisitat i a la pastisseria
social, que contrasta amb la creixent brusque-
dat europea”.

PERÒ BEN AVIAT L’ESMOLAT INSTINT SOCIOLÒGIC de Pla
el fa adonar-se que “el cubà utilitza sempre la
guaiabera”. A partir d’aquí converteix l’obser-
vació en categoria: “Hi ha pobles al món que
tenen tendència a posar-se la camisa fora de les
calces, i aquesta peça cubana no és sinó una ca-
misa una mica més curta que les camises cor-
rents situada fora dels pantalons. Hi ha pobles,

contràriament, que tendeixen a portar la cami-
sa ben subjectada i embotida en la roba interi-
or. No sé pas si això obeeix a dues concepcions
distintes del món”.

LA GUAIABERA ÉS LA PEÇA ADEQUADA PER VIURE en un
país que “traspua una sensualitat obsessiva de
catre fumejant”. Una sensualitat que a Pla li
sembla ben distant de la moral d’aquells cata-
lans que havien anat a Cuba a fer fortuna: “Si
ressuscitaven els vells indians del segle passat,
tan estalviadors, de vida tan estreta i misèrrima
i tot, no comprendrien pas aquestes formes de
vida, tan distintes de les que feren servir per
amuntegar els seus capitals”. Potser aquells in-
dians van ser els darrers de portar la camisa ben
falcada dins dels calçotets.

AVUI ES FA DIFÍCIL IMAGINAR SOCIETATS que de mane-
ra organitzada portin la camisa per dins o per
fora dels pantalons. És a dir, tothom, de mane-
ra unànime. Per exemple, veig jugar el Gamper
i Thierry Henry porta la samarreta blaugrana
per dins dels pantalons. Potser per la seva fine-
sa tècnica hom tendeix a pensar que aquella sa-
marreta li han fet a mida a Jeremyn Street, a
Londres. Per contra Ronaldinho la porta per
fora i sembla que l’acabi de comprar en una pa-
rada d’aquelles de mercat de diumenge pel matí
on també venen matalassos inflables de Dorae-
mon o tovalloles de Bob Marley. Potser hauríem
de retrocedir en el temps fins a un entrenador
com Van Gaal per veure tot el primer equip del
Barça amb la camiseta rigorosament entafora-
da dins dels pantalons. Ara tot va pengim-pen-
jam, sense cap harmonia.

OBSERVO VELLES FOTOGRAFIES DE FULGENCIO Batista i
de Fidel Castro i veig que coincideixen a portar
la camisa per dins dels pantalons. En el món
d’avui ja no hi ha unanimitat. Per tant, la cami-
sa per dins o per fora del pantaló no pot ser la ca-
racterística d’un poble. Només és reflex del per-
fil moral de l’individu. Encara més si la camisa
va ancorada per dins dels calçotets.

Carles Prats Periodista

Com portar la camisa
“En el món d’avui ja no hi ha
unanimitat. Per tant, la camisa
per dins o per fora del pantaló
no pot ser la característica d’un
poble. Només és reflex del perfil
moral de l’individu”

DES DEL MOLÍ

Lareinadelamaldat

Has de ser molt, molt dolenta,
perquè et diguin “la reina de
la maldat”. No negaré que em
fa una certa gràcia. L’anome-
naven d’aquesta manera
perquè era multimilionària.
Només la gent poderosa sus-

cita l’odi dels altres. Els dès-
potes petits o grans provo-
quen topades desagradables
amb els qui els envolten. A
vegades, creuen que poden
prescindir de la gent. No
tenen manies per decidir,
triar, deixar de banda, tirar
endavant quan calgui, i
viure sempre sols. Algú diria
que tots estam sols. Potser
és cert, però hi ha solituds
amables, escollides, mo-
mentànies. N’hi ha d’altres
que són un pou profund on
ens estimbam sense dir-ho.

Era la propietària d’un
imperi mobiliari als Estats
Units. Leona Helmsley no
tenia gaires bones relacions
amb la seva família. Això de
les relacions familiars és un
tema complicat. Hi ha tan-
tes històries de famílies que
amaguen secrets, relats de
deslleialtat i de ràbia. Podrí-
em explicar-ne moltes. Ella
ha decidit deixar una part
important de la seva fortu-
na al seu gos, un maltès
blanc premiat amb dotze
milions d’euros. Dos dels

seus néts han estat deshere-
tats, per “raons que ells
saben” diu el testament de
Leona, morta aquest mes
d’agost. Hi ha famílies hu-
mils, que viuen unides per
l’afany de sobreviure, o que
s’escampen arreu del món,
lluny de l’indret on no tenen
gaire bona sort. Hi ha famíli-
es que tenen imperis, i que
formen una identitat indivi-
sible. O potser només són
serps vigilant altres serps.

¿Què pot fer un gos
menut amb dotze milions

de dòlars? Hauran de con-
tractar un veterinari i un
psicòleg perquè li facin la
tasca de comprendre
l’abast de la situació. De
passada, el psicòleg podria
visitar també –amb minu-
ta reduïda– els néts deshe-
retats. És probable que
hagin patit alguna crisi
nerviosa, un dubte sobre la
importància de ser humà
–en lloc de gos–, o que es
trobin en estat etílic
–diuen que l’alcohol suavit-
za els cops de la vida.

DE FIL DE VINT

Ser
l’amo de
la porra

Isabel-Clara
Simó

Imagineu un país ocupat mi-
litarment per un altre. Imagi-
neu el pla d’absorció o seduc-
ció o assimilació que els ocu-
pants han de desplegar per
poder-hi governar sense
tenir una revolta rere
l’altra. Les estratègies són
diverses: enviar molta gent
del país ocupant per aigua-
lir el pes social dels ocu-
pats; controlar cada engru-
na del rebost dels ocupats,
perquè sigui indispensable
estar a bé amb l’ocupant;
manifestar la superioritat
de l’ocupant amb un des-
plegament cultural enlluer-
nador (i molt car); o enviar
forces armades –militars i
policials– que castiguin
amb crueltat qualsevol ma-
nifestació de protesta.
Així, i de mica en mica, el
país ocupat comença a fer
figa i a sentir-se part de
l’ocupant. Ara bé: hi ha qui
s’apunta amb entusiasme
al carro del vencedor, tant
que arriben a creure que
són, de naixença, fills dels
país ocupant. Aquests són
els qui més fanàticament
defensaran l’ocupant.
Qualsevol resistència a l’as-
similació els produeix re-
pugnància (perquè els des-
perta una mala conscièn-
cia pròpia o heretada).
Aquests són els qui fan la
feina dels ocupants amb
molta més eficàcia perquè
poden presumir d’autòc-
tons, estant “orgullosos” de
formar part dels ocupants.
Sense aquests sipais, l’assi-
milació fóra impossible.

En tot això pensava ve-
ient i escoltant per la tele la
fins ara socialista Rosa
Díez, tan socialista que va
disputar-ne el liderat a Za-
patero fa quatre dies. Ens
va explicar que el País Basc
ha de ser assimilat del tot, i
els dissidents esclafats. Si
el govern de Madrid no és
prou dur, se sent traïda.
Això sí: vol manar. I per
tant ha de fundar un nou
partit. Curiós.

Maria de la Pau
Janer

FLAVIO MORAIS
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