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Sufragi

Ara que hi ha hagut eleccions als Estats 
Units –amb campanyes molt pobres per 
les dues bandes, ai las!– sembla oportú 

parlar del sufragi universal. Com és sabut, 
abans de la Revolució Francesa no votava nin-
gú, o només en escasses avinenteses, com els 
conclaves per a l’elecció del Papa. Després, amb 
el Nou Règim, la ciutadania va començar a vo-
tar per elegir els seus representants al Parla-
ment, i en alguns casos, o cada cop més, per es-
collir un president d’una república. Les monar-
quies, com és sabut, estan exemptes dels pro-
cessos electorals, perquè posseeixen una 
arcaica legitimitat de sang i dinastia. 

De fet, però, el sufragi universal no va arri-
bar als estats d’Europa fins ben entrat el segle 
XX: a França, per exemple, tot i ser els capda-
vanters de la democràcia contemporània (jun-
tament amb els Estats Units, no s’ha d’oblidar), 
el sufragi no va ser un privilegi general i abso-
lut fins al 1940. Després de la Revolució, xopa 
encara la gent de les formes de vida aristocrà-
tiques, el sufragi va començar sent censatari, és 
a dir, votaven només els homes, i, entre 
aquests, només els que posseïen bones rendes 
i una formació suficient. Després van votar tots 
els homes, i només homes, que sabessin llegir 
i escriure. Més endavant, van votar les dones, 
però això va succeir molt lentament als diver-
sos països d’Europa. A Catalunya, per exemple, 
el vot de les dones no va ser un fet fins al temps 
de la República. Pere Quart, el poeta, em va dir 
un dia que, quan el govern feia campanya amb 
l’eslògan “Una dona, un vot”, això li va semblar 
excessiu, i va proposar que es cridés pública-
ment: “Dues dones, un vot”. 

Més endavant –i aquí va començar a perver-
tir-se la democràcia– van tenir dret a vot to-
tes les persones, dels dos sexes, encara que fos-
sin analfabetes. Finalment, es va aconseguir 
que als estats democràtics votessin tant les 
persones de l’ètnia predominant com de les al-
tres: els negres, als Estats Units, per començar. 
Han passat els anys i els decennis, i la realitat 
és que als nostres dies cada vegada hi ha més 
gent que vota en unes eleccions sense posseir 
cap discerniment, ni de causa ni d’efectes. 
Flaubert es va esverar quan va veure que no so-
lament votava a França la gent preparada, sinó 
també la plebs. I va deixar frases memorables, 
en aquest sentit, dins la seva correspondèn-
cia: “El que ens cal, per damunt de tot, és una 
aristocràcia natural, és a dir, legítima. No es pot 
fer res sense posar-hi la intel·ligència, i el su-
fragi universal, tal com existeix en aquests mo-
ments, és una cosa encara més ximple que el 
dret diví. El que arribareu a veure si aquest su-
fragi continua! La massa, el nombre, sempre 
serà ximple”. Això ho escrivia l’any 1871. No-
més és un símptoma; no és cap manifest.✒
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La mort pressentida 
 

Aquell temps en què 
els nostres cossos 
cauen a trossos 
Un dia seré mort / i encara serà tar-
da / en la pau dels camins, / en els 
sembrats verdíssims, / en els ocells 
i en l’aire / quietament amic, / i en el 
pas d’aquells homes / que desconec 
i estimo. Miquel Martí i Pol va pu-
blicar aquests versos el 1954. Havia 
de viure mig segle més: va morir l’11 
de novembre del 2003.  

Divendres. Fa tretze anys de la 
mort de Martí i Pol i ens despertem 
amb la notícia de la mort de Leo-
nard Cohen. El cantautor canadenc 
ja pressentia que tenia el final a 
prop. “Hem arribat a aquell temps 
en què som tan vells que els nostres 
cossos cauen a trossos, crec que et 
seguiré molt aviat –va escriure Co-
hen en saber que Marianne Ihlen, la 
dona noruega amb qui havia com-
partit set anys de vida, estava in-
gressada amb el pitjor pronòstic–. 
Només vull desitjar-te un bon viat-
ge. Adéu, vella amiga. Tot l’amor. 
Ens veurem pel camí”. Ella, la Mari-
anne de la cançó So long, Marianne, 
va morir el passat 28 de juliol als 81 
anys. Ell ha emprès el mateix trajec-
te aquest 10 de novembre als 82. 

Dimarts vaig anar al funeral 
d’una dona de 92 anys, mare d’una 
amiga. La vam acomiadar en pau, 
perquè és una sort immensa haver 
viscut tant. Al recordatori de la 
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Montserrat, com al de tants cata-
lans que se’n van, paraules en vers 
de Martí i Pol: Parlem de tu, però no 
pas amb pena. / Senzillament par-
lem de tu, de com / ens vas deixar, de 
les teves / coses parlem, i també dels 
teus gustos, / del que estimaves i el 
que no estimaves, / del que feies i 
deies i senties; / de tu parlem, però 
no pas amb pena. 

Dimecres, un senyor que a finals 
de novembre en farà 86 em va dir: 
“Arriba un moment en què tots por-
tem l’esquela escrita a l’esquena”. 
Però n’hi ha que se’n van quan l’es-
quela no és ni un esbós. Com Mont-
serrat Roig: dijous va fer 25 anys que 
és morta. En tenia només 45. 

Mira aquí, sóc al cel, 
tinc cicatrius que no 
es veuen 
 
Hi ha obres amb regust d’epitafi. És 
el cas de Blackstar, l’últim disc de 
David Bowie, que té un to agònic i 
està ple de referències a una mort 
que el cantant sabia imminent. El 
càncer avisa, això sí que ho té. En el 
vídeo de la cançó Lazarus, Bowie 
apareix amb els ulls embenats, en 
un llit d’hospital. “Mira aquí, sóc al 
cel –canta–. Tinc cicatrius que no es 
poden veure”. 

També l’últim disc de Cohen, pu-
blicat no fa ni un mes, sembla una 
carta de comiat. La crònica d’un 
adéu pressentit. “Estic a punt, se-

nyor”, diu i repeteix el cantautor a la 
peça que dóna títol a l’àlbum, You 
want it darker. I en una entrevista 
impagable a The New Yorker feta 
per David Remnick amb motiu 
d’aquest darrer disc, Cohen decla-
rava: “Estic preparat per morir. Es-
pero que no sigui gaire incòmode. 
Això és tot per a mi”. 

Covant l’ou de la mort 
arran de pit, sota 
l’aixella 
 
L’1 d’agost del 1996, la poeta Maria-
Mercè Marçal encetava una entra-
da de dietari amb una frase terrible: 
“Avui és el tercer dia que visc amb la 
mort enganxada, arrapada al costat 
dret”. I seguia: “Fa tres o quatre me-
sos –potser cinc, ja, amb el terror de 
les primeres proves que, aparent-
ment, em van tranquil·litzar– vaig 
començar un poema. Només un 
vers: «Covo l’ou minúscul de la 
mort, arran de pit, sota l’aixella». 
Ara tinc tendència a canviar-lo una 
mica: «La Vida cova l’ou minúscul 
de la mort/ ran del meu pit, la me-
va aixella». Però no sé continuar en 
vers. M’imagino que d’aquest ou mi-
núscul n’ha de sorgir un ocell d’ales 
immenses –de llum i d’ombra– que 
ho colgarà tot”. 

Com la Roig, la Marçal va morir 
als 45 anys. A les dues se’ls va obrir 
massa aviat l’ou d’una mort que tu 
i jo covem pel sol fet d’estar vius.✒
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L’immortal Leonard Cohen, intuint que el final s’acostava, deia i 
cantava que se sentia preparat per morir
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