


lsbanysalaplatjahancreat,per
dir-ho així, una literatura de
florsivioles.
Quimésquimenys,totshem

contribuïtafomentarunasèriedeclixésque
ellectorconeixtanbécomnosaltres.Les
camesdelesnoies,lagràciahel·lènica,els
encisos de les sirenes... etc. Sense una
mica de cursileria i de prosa de postal
il·luminada,nohihaliteraturadeplatjapos-
sible.
Totsplegats,però,nosabemsid’unama-

neravoluntàriahemnegligitsistemàtica-
mentl’aspectegrotesciridículquenodei-
xapasdefornireltemagraciosamentmo-
nòtondelesplatges.Persialgúhohagués
oblidatdefinitivament,lesfotosqueil·lus-
trenaquestapàginabastenisobrenperen-
carar-nossensecomplimentsalarealitat.

***
Entreelspersonatgesmésomenyscarac-
terísticsquehacreatelmóndelsbanys,hi
hauntipus,queelsfrancesosendiuenel
dégoutant de la plage,quebrillaidomina
ambunaresplendorbenpròpia.
Eldégoutant delaplatjaésunperso-

natgeoriginal,conegutdetotselsba-
nyistes.Ésdifícildefer-neunades-
cripcióparticular,perquèeldé-
goutant,dintredelageneralitat
de l’adjectiu, es permet tota
menadematisosidetransfi-
guracions.Detotesmaneres,
téunacaracterísticaqueel
resumeix:eldégoutant ha
vingutalmón,iquidiual
món,diualaplatja,perfer
lasantíssimaalpròxim.Si
teniu aquest personatge
perveí,lesvostresvacances
seran molt més perdudes
que sihaguéssiuoblidat el
Kodak.
IaraqueparlemdeKodaks:

suposeuquevoleuprendreuna
fotod’ungrupdebanyistesamics.
Podeuestarsegursqueeldégoutant
esposaràdavantdelsaltresiocuparà
unasituacióimportantenelclixé.Amés
amés,elnostrepersonatgesolposseir,ge-
neralment, uns binocles amb els quals
enfocaatortiadret;quanhadescobertal-
gundetallparticularmentpicant,demos-
tralasevasatisfacciód’unamanerapúbli-
caisorollosa.
Sialsbanyshihauntrampolí,eldégou-

tantnoesdescuidapasd’ocupar-lo
peraprendreelseubanydesol.
Perdefinició,elnostrehome
ésd’unimpudorquefaesfere-
ir;exhibeixelseugrotescamb
unapompaoriental.
Fins arriba, de vegades,

queeldégoutantésunhome
moltamableiquesapmoltes
històries,lesqualsno
deixaràpasdecon-
tar-vos.Peròfins
enelcasquees
decideixiares-
tar tranquila la
platja,noperaixò
deixadesembrarel
terror al seu voltant.
En lavidaprivada,el

dégoutant sol ésser una ex-
cel·lentpersona,decostumsho-
nestosimorigerats.Permicaquepuguies
dedicaalaciènciaoaaltresespecialitats
sempreelevades.Siésprofessor,millorque
millor.Quanescasatéunesfilleslletges,cri-
daneresiimpresentables.
Finalment,eldégoutantnotépasaltraso-

lucióqueanarvestitalamodadedeuanys

enrera.Detotesmaneres,lasevaper-
sonalitatnoagafaeltojusticaracte-
rístic fins que arriba l’època dels
banysipotanarapassejarelseu
grotescperunaplatja.

***
Potserseriaexageratdequalifi-
card’immoralselsprotagonistes
de les fotos delmig i baix d’a-
questa pàgina. La del mig, so-
bretot,corresponal’èpocaenquè
elsbanysencaranohaviendeixat
d’ésseruncaudevirtut,perconver-
tir-seambaquestaorgiaactual,amb
aquestaesgarrifadorafarandolaqueba-

llenelssetpecatscapitalssobrelasorra.
Benmirat ésde lamentarque els ba-

nyistesquenovolenatemptardepropni
dellunycontralesessènciesméselemen-
talsdelpudorhaginderesignar-seapas-
sejarperlaplatjaunasiluetaquenoens
atreviríemaqualificard’elegant.Ésclarque
unacosatanterrenacoml’elegàncianore-
presentaresdavantl’eternitat,peròdeto-
tesmaneresnopodem,honestament,de-
clarar-nosentusiasmatsdavantd’aquests
prodigisd’inelegància.Arribaunmoment,
quejanosabeuoncomençaionacaba,la
moralitat...
Perexemple,aquestsenyordelafoto-
grafia del mig, amb els pantalons
arromangats,l’abricilessabates
alesmans,unaparellmecànic
peraguantarelbarretielpo-
sat insuportablement im-
pertinent de la seva cara,
ofereixunconjuntqueens
atreviríemaqualificard’im-
moralipotserfinsitotdepor-
nogràfic.Siguinelsqueesvul-
guinelssentimentsdel’obser-

vador, és gairebé impossible de
sentir-semésofèsdavantd’unabanyista
vestidaambunmallottanfantasistacom
volgueu que no pas davant l’espectacle
d’aquestsenyortanpudorós.L’escàndoles
potdonardemoltesmaneres:ensenyant
massapellobéamagant-se-lasotaunate-
nue impresentable.
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REVISTA

Aquest text de Josep Maria Planes dissecciona amb ironia els espècimens que es podien trobar a
les platges dels anys 1930 i que, en el fons, no disten dels actuals. En aquesta pàgina hem reproduït

la maquetació de l’article original amb fotos de
Charles Delius. Tria de Pep Corral Vilella

El ‘dégoutant ‘ 
ha vingut al món, 

i qui diu al món diu 
a la platja, a fer la

santíssima 
al pròxim

Un senyor resum del ridícul i grotesc, que
creu embellir la foto amb la seva pose,
quan la moralitat dominava
les platges. Hi hem
perdut o
guanyat?

No tot
han
d’ésser
flors i
violes
entre el
personal
de les
platges...
Però, la

pompa amb
què el banyista

exhibeix el seu
grotesc té un punt

d’escandalosa... 

Tot el que poguéssim escriure sota
aquesta foto seria pàl·lid davant la
magnífica realitat d’aquest parell de
senyors

El llegat

EL GROTESC
A LA PLATJA


