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A man is never lost at sea
The Old Man and the Sea

Ernest Hemingway
 

Qui més qui menys acostuma a plànyer la mala sort del jove Ícar qui, tot desobeint
els  savis  consells  del  seu  pare,  s’enlairà  amb  el  frenesí  que  atorga  ales  a  la
ingenuïtat envers un cel blau curosament surat per un clos intricat de nuvolositats
variables per acabar abraçant la seva pròpia ombra en les fondàries del regne de
Possidó. El llegat mitològic, la versió en butxaca del qual tot just vinc de fullejar, no
dóna peu a cap mena de dubte al respecte. El que ningú mai no ha gosat dir, car ni
tan sols Ovidi deuria disposar de les dades pertinents per arribar a les conjectures
que jo els convido si més no a considerar ara, és que potser no van ser pas els raigs
enlluernadors de l’astre rei, sinó l’escuma del mar coqueta emmirallant-se en aquell
firmament ceruli d’abans que el va fer perdre l’oremus. I incapaç de discernir si el
cel s’havia begut l’enteniment tot  tornant-se salobre o a l’inrevés, l’intrèpid jove
d’ales postisses convingué prendre una drecera d’alçàries catastròfiques i la resta de
la història... és, com molts ja sabem, història. Xof. Potser se li deuria escapar algun
glup, glup... Desconeixem si el desafortunat efeb es podia vantar d’una oratòria tan
hel·lènica com els seus escultòrics omòplats.
 
Zhuan Jin que en dirien els xinesos. O en un llenguatge més planer i entenedor per
a tots plegats: per nedar hom és necessari un parell d’ales. Afegir que la brevetat
burxa i que, lamentablement no m’agafen en un bon moment en aquests moments,
valgui la redundància, d’estretors, davallades, i ai Déu meu i ara què farem. Tret
d’expressar els meus millors desigs per a tots aquells amb qui la crisi  o, encara
pitjor,  les crisis  estiguin  fent  estralls,  tan  sols recordar-los que n’hi  ha que s’hi
capbussen  voluntàriament,  n’hi  ha  que  són  empesos,  d’altres  que  s’entesten  a
defensar que s’han vist empesos i n’hi ha que, com Ícar, es confonen i on hi ha un
núvol esfilagarsat tan sols veuen la voluptuositat trapella del rínxol d’una ona. En
qualsevol cas, que vostès orenegin de gust. Preferiblement, ja ho saben, envoltats
d’uns quants centímetres cúbics d’aigua salada.
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