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Himnes
E

M à r i u s S a m p e r e i P a s s a r e l l

ls himnes –de nacions, Estats,
parcel·les o coves de lladres–, aquelles
i aquestes músiques que volen ser so-
lemnes i que pretenen representar una
terra o una col·lectivitat, són unes
partitures generalment infames –pès-
simes– i solen portar lletra, una lletra
més dolenta encara. Tot plegat, una
ridiculesa, un arcaisme, com qualsevol
cerimònia o drap de la pols. Ara bé,
reconec que hi ha himnes preciosos,
emocionants, no ho nego pas, com ara
La Marsellesa, per a mi el més inspirat.
També m’agraden molt La Internacional,
l’himne dels Estats Units, el Déu salvi la
Reina, d’Anglaterra, i també el de Rús-
sia, però són genialitats rares. Deixant
de banda Els segadors, colpidor, tràgic,
cruel i fosc perquè és el meu, la resta
d’himnes mundials no em diuen gran
cosa. Himnes o marxes militars, com-
posicions patriòtiques, amb compta-
des excepcions, sovint freguen la pa-
llassada. Llevat de l’imponent himne
d’Alemanya, no em ve al cap res més.

Però el que va passar a Austràlia amb
allò del tennis i el trompetista, no en-
tra dintre de cap mesura mínimament
seriosa. Ni pot despertar cap indigna-
ció per manca de dimensió i diverses
raons històriques. En primer lloc, per-
què l’himne d’Espanya no és la marxa
reial, com creuen els desinformats:
quan la traïció va xafar la República
per obra d’una colla de bandits mili-
tarots amb l’ajuda del nazisme, l’ Himne
de Riego era l’oficial (d’acord amb el
trompetista historiador), i el bonàs rei
d’Espanya, dit Joan Carles I, sap que és
monarca gràcies a la voluntat i impo-
sició del cap dels rebels, el ridícul ge-
neralísimo, sinònim d’assassí, i, conse-
güentment, damunt la pila de més
d’un milió de morts, i d’innombrables
barbaritats. Això ho sap i ho saben tots
els que no són imbècils. Per tant,
l’himne oficial encara és el de Riego, i
l’astorament dels tenistes i d’altres ex-
pedicionaris va ser resultat de llur es-
tultícia. Joves com són, no saben de la
missa la meitat. I els que giren al vol-
tant del planeta Borbó són, simple-
ment, uns ignorants, o bé uns cínics.
Uns panxacontents o, molt pitjor, uns
carronyaires.

La segona raó, també important
perquè va lligada al bon gust, és que la
marxa reial no té cap gràcia natural,
no és gens emotiva. Ensopida com ella
sola, em recorda allò de: “La Virgen
María és nuestra protectora, con tal defen-
sora no hay nada que temer. Guerra al
mundo, demonio y carne; guerra, guerra
contra Lucifer”. Així me la van ensenyar
de cantar, amb devoció mariana. Du-
rant la guerra, al so de l’Himne de Riego
(encara més lleig però més animat),
vaig aprendre la divertida i maliciosa
lletra de moda: “Azaña estaba cagando y
no tenía papel; pasaba Queipodellano, y se
limpiaba el culo con él”. Oh santa infan-
tesa! Ara, amb la perspectiva desente-
lada, arribat el temps de l’absolució, el
cel del blau absolut, desvetllat el sentit
ocult de la tragèdia, jo, evidentment,
aposto per l’empastifada del general
traïdor, contra l’etèria Mare de Déu,
promotora, encara!, de més guerres:
car el món, el Dimoni i la carn són els

bons amics de tota la vida, el ferro ro-
ent amb què agafar-nos per no caure a
l’abisme.

En resum, un himne –com una
bandera– és símbol de divisió de llui-
ta, de mort, de demència col·lectiva,
d’esquizofrènia. Equival a incitar a la
deposició de l’home a la galleda de les
escombraries, embolicar-lo amb un
sudari de paperots, disfressar-lo de
ninot en benefici de quatre espavilats
sense entranyes i de mare desconegu-
da. Ara que ja som crescudets –tant
els vells com els més tendres– hem
deixat enrere el temps de les admira-
cions. Abans, hom s’enlluernava per-
què existia el misteri. Ara, sense mis-
teris, de què hem d’admirar-nos? No-
més és hora de no deixar-nos aixecar
la camisa. Amb això n’hi ha prou per
no caure estès. Si encara fóssim a
temps de celebrar l’imprescindible ju-
dici de Nuremberg, no caldria anar a
la Vall de Josafat per destriar els as-
sassins, d’aquí i d’allí, haguts i per
haver. Perquè val a dir que aquesta
nostra Constitució, unida a més d’una
distracció voluntària, ha salvat moltes
papades. Però no hi fa res: el poble és
ignorant i inert, una colla d’autòma-
tes, enzes que voten els hereus del
tardofranquisme. “Pare, perdona’ls,
que no saben el que es fan”, va dir el
Crist referint-se, també, als simpatit-
zants dels botxins del president Com-
panys i de García Lorca i un fum d’a-

fusellats, el fossar dels quals són totes
les zones ignorades d’Espanya. No, ja
no som a temps de res, i cal que els
que tenim memòria ens empassem la
saliva com a únic i últim recurs. De
tota manera, i per tal com l’Apocalipsi
para lluny, aquest passat immediat i
aquest present d’aigües tèrboles no
són res comparats amb l’esdevenidor
que truca a la porta. Cap dictador,
absent ni present, oriental ni occi-
dental, no compta a l’hora de tremo-
lar. El meu avi per part de mare, Mario
com jo, home intel·ligentíssim, gran
lector, poliglot, ateu i republicà fins al

moll de l’os, gairebé (l’estic idealit-
zant) tan savi com Nostradamus, ens
ho deia, a la família reunida i boca-
badada: “Després d’aquesta carnisse-
ria vindran els moros i, després, els
xinesos”. I afegia, mirant-me amb
complicitat: “Però ja no hi seré i tu
potser tampoc”. Han passat molts
anys. L’esquelet de l’avi Mario espera
el seu moment. El moment que qual-
sevol himne del món esdevingui el
que és en realitat: una dansa macabra.

■ Màrius Sampere i Passarell. Poeta

L’ALTRA CARA

La pega de viure més anys
E u l à l i a S o l é

R
econec que el títol d’aquest
article aboca a un contrasen-
tit, però el cert és que s’ins-
criu en el lema que figura

més amunt, el de comentar l’altra
cara dels fets.

Està comprovat que les dones gau-
deixen de més esperança de vida que
no pas els homes, és a dir, que en el
món occidental hi ha més ancianes
que no pas ancians. Sembla que a tots
ens agrada restar en aquesta terra
com més temps millor; tanmateix, es
tracta d’una asseveració que reclama
un aclariment: que tots volem viu-
re-hi bé. Bé de salut, de diners, de
companyia. Unes condicions que so-
vint fallen i que, en conseqüència,
posen en qüestió que el fenomen de
viure més anys sigui verdaderament
una sort.

A mesura que una persona es fa
gran, la salut grinyola, i si a més a
més es pateix de manca de diners i de
companyia, el panorama no resulta
pas engrescador. L’inconvenient es-
mentat en tercer lloc, la manca de
companyia, no és gens infreqüent,

atès que mentre es van posant anys a
sobre van desapareixent els amics de
tota la vida. Quant als parents, tot-
hom està enfeinat o està pendent de
passar la joventut el millor possible.

El segon problema, el dels diners,
es troba present tant entre les vídues
com entre les dones que han treballat
fora de casa. Les unes perquè perce-
ben el 45% de la pensió que rebia el
marit, les altres perquè acostumen a
cobrar jubilacions insuficients. La
primera discriminació encara no l’ha
esmenada el govern; la segona és
fruit de la desigualtat que suporten
les dones en el mercat laboral. No
solament cobren al voltant d’un 20%
menys del sou d’un home pel mateix
treball, sinó que constitueixen el
col·lectiu que pateix un grau més
elevat de contractes temporals, en
precari o a temps parcial. El resultat
no pot ser cap més que pensions mi-
sèrrimes.

I endinsant-nos en l’esfera de la
salut, cal reconèixer que no té res
d’estrany que les dones grans tinguin
més xacres que no pas els homes

grans. Parir i alletar és tasca biològica
de les dones; tenir cura dels fills, dels
pares, dels avis, dels néts, dels ma-
lalts i de la llar és tasca que els ha
vingut imposada pels costums soci-
als. Tot plegat desgasta molt més el
cos i l’ànima femenina que no pas la
masculina. Si a això hi afegim una
ocupació fora de casa, les dites super-
women ho paguen car, de joves i des-
prés, de velles.

Els pronòstics pel que fa a la pro-
tecció econòmica de les vídues, així
com a la igualtat salarial i contrac-
tual de les assalariades, estan lluny
de ser encoratjadors. L’única escletxa
de confiança neix de la progressiva
disposició dels homes joves a com-
partir les responsabilitats de la llar,
els fills, els pares i els malalts. Una
concepció equitativa que tendirà a
fer que la salut de les dones no s’a-
trotini tant, que arribin a velles amb
més benestar corporal i també psí-
quic. Els altres dos paràmetres, pocs
diners i poca companyia, és probable
que segueixin enterbolint el goig
d’envellir.


