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arrerament exercir de polític pro-
fessional estava perdent atractiu.

Aquest fet s’ha esvaït. Només cal veure
els cops de colze per ésser candidat a
les eleccions europees del 25 de maig.
Un escó a Estrasburg és un bon refugi
per a alguns dirigents polítics espanyols
i catalans. En alguns casos és un refugi
per premiar un responsable que hagi fet
una bona tasca i en d’altres serveix per
castigar algú que el partit desitja allu-
nyar dels centres de decisió. Un eurodi-
putat cobra entre set mil i vuit mil euros
al mes. Tal com està el panorama labo-
ral, i fins i tot de sous, en el món de la
política és difícil de rebutjar.

A l’hora d’elaborar llistes, les batalles
internes són constants. Hi ha poques
places i són molts els que volen anar-hi.
El PSOE presumeix d’ésser el primer
partit d’Espanya que va implantar en els
seus processos d’elecció interna el sis-
tema de primàries. Tot i que en el cas de
les eleccions europees són els barons i
el mateix secretari general els que han
decidit la composició de la candidatura.
En algun moment hi va haver qui va pro-
posar sotmetre la llista del Parlament
Europeu a primàries perquè servís d’en-
trenament per a la posterior elecció de
candidat a la presidència del govern. La
direcció ho va rebutjar i només diumen-
ge passat ho van fer els socialistes cata-
lans, com fa uns dies ho feia el grup
d’Iniciativa per Catalunya Verds.

Davant la manca de llistes obertes, la
fórmula de les primàries és una mena
d’elecció d’un candidat més clara que no
pas una llista tancada. Amb tot, continua
essent una elecció que està allunyada de
la possibilitat que el ciutadà pugui tenir
totes les garanties d’elegir el seu repre-
sentant. Els britànics s’han de guanyar a
pols el vot als pobles i barris on es deci-
deix el nom del candidat. Un fet que pro-
voca una enveja sana. Tenim una gran
oportunitat a Catalunya, que encara no
té llei electoral pròpia i que s’està elabo-
rant, i fóra bo que tothom que té un es-
có haguera de respondre davant del seu
electorat. Ben segur que en les refor-
mes de lleis com la de l’avortament el
resultat no hauria estat el mateix...
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om és prou conegut, el títol d’aquí
sobre és el d’una de les obres més
celebrades d’Ernest Hemingway,
de l’any 1952: la història d’un vell

pescador –una figura, per cert, inspirada
en un home real: un cubà que es dedicava a
aquest noble ofici d’extreure de l’aigua els
seus ancestrals llogaters per poder-los dur
a taula– que ja no pesca res, sinó amb prou
feines records i xacres. Fins fa poc l’ajuda-
va un jove aprenent dels secrets del pèlag.
Però, vista la migrada pesca que fan, el noi
decideix abandonar el vell per un patró
amb més bona estrella i les arts menys fo-
radades. La primera vegada que vaig llegir
la novel·la, essent jo un noiet, hi vaig fruir,
sobretot, del component de l’aventura.
Aquell em va semblar un gran llibre
d’aventures, hereu, esclar, del Moby Dick
de Melville. Patim amb el pobre vell que, de
primer, no pesca res, però que, a partir
d’un moment del llibre, té l’oportunitat de
capturar un peixarrot més gros que la se-
va pròpia barqueta, i l’home s’hi deixa la
pell, i hi passa uns treballs que fot-te’n
dels d’Hèrcules. Al final, se’n surt. Ara bé,
en el patètic arrossegament de la bèstia
fins a la costa, els taurons, excitats per la
sang que es va escolant de l’animal per
l’agònic combat que ha mantingut amb el
pescador, i que va tenyint l’aigua, els tau-
rons –dic– es van cruspint de viu en viu la
pesca, la descarnen... De manera que allò
que, al cap i a l’últim, arriba a terra és una
completa misèria que toca l’os (o l’espina-
da) de l’afectat i la fibra del lector.

NO CAL DIR QUE, de més gran, vaig llegir la
novel·la amb uns altres paràmetres men-
tals (amb un altre horitzó d’expectatives,
que diria Jauss). Hi ha un vell pescador, i
un peix que imposa... Però, encara més, el
que hi ha és aquesta lluita irredempta per
la vida –o, fins i tot, per la supervivència– a
què els humans estem condemnats per
naturalesa. De més gran, en definitiva, ja
estava preparat per llegir el mite: com ho
estava, suposo, per entendre el de Prome-
teu (el fetge del qual sembla parent del
peix de Hemingway, bé que aquest no es
regenera) o el de Sísif (l’obstinació del
qual amb la pedrota sembla parenta de la
de l’ancià pescaire amb l’animal, bé que
aquest últim reïx en l’esforç).

‘EL VELL I EL MAR’ ÉS, també, el títol d’un
bell poema de Joan Vinyoli, del llibre Do-
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mini màgic (1984), que fa així: El mar és
ple, però jo em passo dies / omplint-lo de
mirada. Cal saber-ho fer: / que mai no se
n’adoni, com si no el tinguessis / en res
tot i la seva immensitat / i el seu saber-se
dur i compacte, ric / com la balena, que
tot d’una en surt / i que amb un cop de
cua els pescadors afona. / No, que ro-
mangui llis, indiferent / a la teva enyo-
rança, a la teva recança. / Ser vell de veri-
tat vol dir saber estar sol. / Estalvia ge-
mecs i fes mes ample el mar.

D’ENTRADA, DIRÍEM QUE tota l’èpica de la
novel·la es torna, aquí, lirisme íntim. La

voluntat del vell del poema sembla que si-
gui la de dissoldre’s en la immensitat líqui-
da, i el cor d’aquest home sembla aquietar-
se gràcies a la mirada activa i confortada,
que l’acorda amb el ritme de la mar, el de la
mer toujours recommencée, segons el cè-
lebre vers de Valéry. Quina paradoxa més
brillant, aquesta d’“omplir el mar de mira-
da”! I quina lliçó més fructífera, la d’apren-
dre a no trobar més la mar dels dies! Fa una
setmana, Miquel Martín publicava, en el
suplement Cultura d’aquest diari, un arti-
cle molt lúcid sobre la importància de la
mar en la poesia de Vinyoli. A mi, aquest
poema sempre m’ha colpit pel que plante-
ja. El mar, per a un Vinyoli que ja se sentia
desnudo como los hijos de la mar, que di-
ria Machado, el mar ja no és mirall de con-
flicte o de tensió, ja no és “cassola en forn”,
sinó anhelada llisor i anul·lació del desig,
l’espai on es nega el temps: Ser vell de ve-
ritat vol dir saber estar sol. És, en suma,
la mar del poema Ars Moriendi, de l’altre
Machado, de Manuel: Para mi pobre
cuerpo dolorido, / para mi triste alma la-
cerada, / para mi yerto corazón herido,
// para mi amarga vida fatigada... / ¡el
mar amado, el mar apetecido, / el mar, el
mar, y no pensar en nada!...

‘El vell i el mar’

LA HISTÒRIA D’UN VELL
PESCADOR QUE JA
NO PESCA RES
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Després, Joan Vinyoli,
en forma de poema,
converteix tota
l’èpica de la novel·la
en lirisme íntim, i el
mar ja no és mirall
de conflicte o tensió




