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Quan el
paisatge
parla

LITERATURA EVA VÀZQUEZ

iquel Martín (Begur, 1969) és es-
criptor, però de tant en tant surt a
pescar, no pas com el seu avi, el vell

n’Espidion de sa Tuna, sinó entre les barques
amarrades a la platja, als cafès dels ports, a les
parades del peix, als arxius i a les bibliote-
ques. Miquel Martín és un pescador de lle-
gendes de mar, i hi ha posat tanta ànima que
n’ha recopilat fins a més d’un centenar,
comptant que moltes tenen sovint més d’una
i de dues versions, segons qui la conta, segons
quanta gent la sap. N’hi ha d’altres, en canvi,
que amb prou feines han sobreviscut en vells
manuscrits que s’engrunen als dits i de les
quals ja ni la gent gran guarda memòria. Són
històries fascinants, a vegades fantasioses o
líriques; d’altres, truculentes i terribles, però
totes tenen en comú un respecte ancestral pel
mar, aquesta immensitat col·loïdal, com deia
Josep Pla, que dóna vida i la pren, que engen-
dra alhora la sirena i el monstre.

Llegendes de mar de la Costa Brava, que ha
publicat el segell bisbalenc Edicions Sidillà
en un altre dels seus volums acuradíssims,
amb un gust que ja quasi no s’estila pel tacte
del paper, és una recreació del paisatge a tra-
vés de la paraula, un paisatge narrat, que con-
trasta vivament amb les cales idíl·liques i el li-
toral massificat del turisme d’avui. Per Mi-
quel Martín, són “el reflex d’un món que

s’esvaeix, que recula, que anem oblidant”,
però també «el testimoni de les pors, les
creences, les esperances i els desitjos de la
gent de mar”, transmesos de generació en ge-
neració no pas a través d’advertiments o lleis,
sinó, i això és el més extraordinari de la trans-
missió popular, a través de la fabulació literà-
ria. És, doncs, un material suculent per un es-
criptor com Miquel Martín, que adverteix
que, no essent pas ni folklorista ni historia-
dor, no ha pogut resistir la temptació de rees-
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L’escriptor Miquel Martín ha
recopilat més d’un centenar de
llegendes del mar resseguint la
costa des de Portbou a Blanes

criure aquests relats per dotar-
los d’una estructura narrativa
que potenciés el valor literari de
cada un d’ells, sense trair-ne en
cap cas l’esperit.

De fet, de moltes d’aquestes
llegendes circulen versions tan
variades i incompletes, que so-
vint només han pogut ser resca-
tades relligant-ne els fragments.
D’altres són ja prou conegudes
per haver acabat arrelant en la
tradició dels pobles, com la del
pelegrí de Tossa o la de santa Re-
parada de Begur. I encara n’hi ha
unes poques tan diluïdes amb el
pas del temps, que es pot consi-
derar que són inèdites, com la
del monstre de la cova de sant
Pau de sa Tuna. N’hi ha unes
quantes que, amb infinites varia-
cions, tenen equivalents a totes
les cultures, com les de sirenes,
dracs o pirates, i que Miquel
Martín interpreta com una me-

na d’exorcisme del real a través
del conjur de la literatura. Per-
què, com es pot explicar un feno-
men tan impenetrable com el
mar si no és amb mitjans poètics,
amb un monstre de tres caps o el
cant temptador i perillós d’una
goja? “A través d’aquests relats,
descobreixes què feia patir els
mariners de tots els temps, què
menjaven, com es guarien, com
parlaven i tot, a través de l’argot
fixat en cada narració”, explica
Miquel Martín, que recorda, a
més, que molts d’aquests relats
són el fonament imaginatiu i
màgic de bona part dels topò-
nims de la costa catalana: “Cada
cala, cada cova, cada penya-segat
té un nom, i molt sovint hi ha
una llegenda al darrere que el
sosté.” Sabent això, és impossi-
ble no mirar-te el mar d’una al-
tra manera: la llegenda parla pel
paisatge. ❋

LLEGENDES
DE MAR DE
LA COSTA BRAVA
Miquel Martín
Il·lustracions: Albert
Llenas Llensa
Editorial: Sidillà
Pàgines: 384
Preu: 19 euros

Molts topònims
deuen el nom
a un relat màgic

Descendent de pescadors. Com a besnét d’Espidion, que deu el nom exòtic a l’illa grega que va
salvar el seu pare d’un naufragi, Miquel Martín coneix bé el món del mar. JORDI SOLER

Un mal
de no dir
D’entre totes les
llegendes de mar,
n’hi ha poques de
tan enigmàtiques
com la de la bèstia
sense nom, un
animal temible el
simple esment del
qual ja porta
malastrugança. Els
pescadors el temen
tant, que només
toleren referir-s’hi
per eufemismes:
s’animal, a Begur,
sa bruixa, a
Cadaqués, les dues
poblacions, junt
amb Tossa, amb
més llegendes.G
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