
No posis pas tots els teus béns
al fons del buc d’un vaixell:
deixa en terra la part més gros-
sa i no embarquis sinó la més
petita. És dur que et pervingui
un malastre enmig de les ona-
des del mar. Seria dur, sobretot,
havent imposat a l’embarcació
una càrrega massa pesant, veure
de sobte l’eix partit i perduda la
mercaderia. Creu-me, actua
amb mesura: en tot, la qualitat
suprema rau en l’oportunitat.

Aquestes i altres són les recomana-
cions que dóna Hesíode als nave-
gants a Els treballs i els dies. En el mar
feinegen els pescadors i s’aventuren
els mariners i comerciants, i alhora
és un immens univers mític, poblat
de déus, gegants, monstres i sirenes.

GEOGRAFIES FABULOSES

Els antics navegants s’orientaven se-
guint el curs del Sol, d’orient on
neix a occident on es pon, cap a
Tarsís, als Camps Elisis o al jardí de
les Filles del Vespre, les Hespèrides,
on el sol tot ho daura. Els paradoxò-
grafs grecs –Heròdot, Diodor Sícul,
Llucià de Samosata…– van deixar
constància que més enllà de l’oceà
hi havia terres habitades per grifons,
cinocèfals –éssers amb cap de gos–,
caribs, amazones, lotòfags, lestrígons,
gorgones, éssers de cos pelut –que
el cartaginès Hannó, en el seu
Periple, anomena «goril·les»–, antí-
podes –que caminen cap per avall
amb les cames al cap–, policèfals… 

Però les més extraordinàries
descobertes foren obra de personat-
ges llegendaris. El grec Odisseu
–que, segons R. Graves, Homer
convertí en l’Ulisses de retorn de
Troia a l’Ítaca natal– rondà l’illa de
les sirenes i la dels vents… Simbad el
Mariner, heroi de les Mil i una nits,
petjà l’illa de Diamants, la terra del

Pebre i la de Serebind, on la sorra de
la platja és tota de maragdes i ro-
bins… Els savis musulmans Idrisi i
Ibn Said atalaiaren les illes de la Fe-
licitat i les Afortunades. El monjo
irlandès sant Brandà creuà el mar
Tenebrós a la recerca del Paradís ter-
renal, i trobà l’illa dels ocells parla-
dors, la dels monjos que s’alimenten
de pa baixat del cel, la de l’Infern on
Judes sofreix etern suplici, la dels
Benaurats i la de les Delícies, i aque-
lla altra que no era sinó una enorme
balena.

Les descripcions de viatges fa-
bulosos –«de lluny no vingui que
mentides no digui»– alimenten mol-
tes mitologies del mar i suggereixen
bona part de la toponímia de terres
descobertes a l’Àfrica i al Nou Món:
el riu d’Or, la Costa d’Ivori, l’illa
Brasil, l’Antíl·lia, el riu de les Ama-
zones, la Costa Rica, la Terra Ar-
gentina, la Terra del Foc, la Terra
Nova… i Xauxa, i Eldorado…
Noms utòpics de terres reals, con-
trastant amb les terres inventades pels
filòsofs, com la Nova Ínsula Utopia
de Thomas More, la Ciutat del Sol
de Campanella, la Nova Atlantis de

Roger Bacon, la Icària de Cabet…
Mentre actualment les fotografies
del National Geographic, la premsa
sensacionalista i les agències de viat-
ges mitifiquen l’arxipèlag paradisíac
de les Hawai, les Marqueses que va
pintar Gauguin, les dels Galàpats
que va descobrir Darwin, les pèrfides
Bermudes… 

Altres mapes de geografies po-
pulars descriuen l’illa d’Or –o de les
«Isclo d’Or» de Frederic Mistral–;
l’illa de Tossa, on en nits de lluna
plena s’hi apareix un corsari ena-
morat; la dels Simonets, que un dia
malastruc es va enfonsar i els seus
pobladors es van convertir en pei-
xos; la ciutat submergida de Ma-
lica…, i altres Atlàntides de l’ima-
ginari popular.

L’HERÈNCIA 

DE LA MITOLOGIA GREGA

Bona part de la nostra mitologia del
mar ens ve de Grècia, tot i que, com
en el cas de les sirenes o dones-peix,
es troba arreu, de la cultura celta a
l’escandinava, formant part d’una
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comuna tradició indoeuropea. Les

dues roques del cap Norfeu, prop de

Roses (Alt Empordà), són dos fa-

drins encantats per haver volgut

robar els seus vels estesos sobre els

tamarius, i al fons de les illes Medes

(Baix Empordà) i dels penya-segats

del Garraf hi ha els seus palaus de

corall que guarden tresors merave-

llosos. Jacint Verdaguer, a L’Atlàntida,

descriu els seus cants embruixadors:

[…] serena que d’entre les ones 

[eixint engallardida,

s’enfila a un promontori,

[l’amor a refilar,

i per son cant, que els aires 

[emmela, ve amansida

la mar amb salats llavis sos peus 

[a apetonar […]

Són els mateixos cants que

Ulisses va escoltar, lligat a l’arbre

mestre de la nau, mentre els mari-

ners s’havien posat cera a les orelles

per no sentir-los. Així ho descriu el

cant XII de l’Odissea, en versió al

català de Carles Riba:

Vine, tan celebrat Ulisses,

[honor de l’Acaia! 

Atura el teu vaixell i a la nostra 

[veu dóna orella! 

Mai ningú no ha doblat per aquí 

[amb el negre navili 

que de les nostres boques la veu 

[no escoltés, que és dolcesa […]

Una altra mostra és la llegenda

del mariner de Sant Pau de Segúries

(Ripollès). Jacint Verdaguer es va es-

tranyar que una casa pairal del Ri-

pollès s’anomenés El Mariner i tin-

gués gravat un vaixell al llindar; els

vells del poble van contar-li la

història del mariner que renegà del

mar que li ho havia pres tot i va

enfilar terra endins fins a trobar un

poble on ningú sabés què era el mar

ni el rem que duia a coll. El cant XI

de l’Odissea ja ho contava:

Vas cercant un retorn com 

[la mel, esplèndid Ulisses,

i te’l farà treballós un déu.

[…]

Doncs aleshores agafa el teu rem 
[amanós 

i camina fins que arribis als pobles 

[que no coneixen el mar,

una gent que no menja adobada 

[amb sal cap vianda 

ni sap què són vaixells amb la galta

[pintada de mangre 

ni els amanosos rems que fan 

[d’ales talment als navilis.

Doncs, el dia que es creui amb tu 

[un vianant que et pregunti 

on vas amb la ventadora damunt 

[l’esplèndida espatlla,

planta aleshores el rem amanós 

[a terra,

i tot d’una a Posidó Senyor hauràs 

[fet sacrificis perfectes,

un marrà i un brau i un verrot 

[que ja munti les truges,

torna-te’n al casal […]

GENIS I VAIXELLS 

FUNESTOS

El llegendari mariner inclou tota

mena de peripècies i naufragis, cau-

sats per vents i remolins i per genis

aquàtics, com l’Home de la Mar, que

té l’aparença d’un Neptú, coronat

d’escuma, amb el cos cobert d’algues

i petxines, que emergeix la nit de

Sant Joan a la Mar Vella de la Bar-

celoneta. O com aquell gegant marí

que camina pel fons i li emergeix el

cap per ran de l’aigua com una illa

amb els ulls com fars, que agafa les

embarcacions i se les menja. O com

el Dimoni del fons del mar, del qual

parla aquesta cançó:

El barco estava perdut,

estava a punt d’enfonsar-se,

ja demanava a la Verge

que l’ajudés a salvar-se.

—Quan jugaves a n’els daus

massa bé que renegaves,

maleïes Déu del cel

i la Verge sobirana.

Ja reclamava al Dimoni,

el de més al fons de l’aigua,

ja reclamava al Dimoni

per veure si le’n salvava:

—Jo la vida et salvaré

però em tens de donar l’ànima.

—L’ànima la dono a Déu

i el cos a la mar salada.

També els crepuscles són pro-

pensos a aparicions de naus al·luci-

nants. El vaixell fantasma s’apareix

pels volts del dia dels Morts, durant

el novenari d’ànimes, al so lúgubre

d’un corn marí, navegant a la deriva

mentre el món serà món fins al dia

del Judici. Té les veles negres i tot

d’esquelets pengen de l’arboradura,

carronyes d’uns mariners que una

nit de Nadal es van negar a anar a

missa del gall.

Un altre vaixell macabre és la

barca empestada que portava un tre-

sor fabulós de les Amèriques i la

cobdícia de la tripulació els va me-

rèixer ser castigats amb la pesta bu-

bònica: demanen asil en cada port,

que a tot arreu se’ls nega per por

d’empestar-se. O el bergantí del pa-

tró Martell, que s’estira i s’arronsa, i

que de llagut es converteix en ber-

gantí i s’ageganta fins a tocar amb la

proa el cap de Creus i amb la popa

les boques de l’Ebre. O el galió de

Canten-i-dormen, on s’embarcaren

els darrers moros mallorquins fugint

de les tropes del Conqueridor. Mi-
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quel Costa i Llobera explica el nom
del vaixell pels cants tristos que en-
tonaven i per la mort dels més vells,
i com va ser convertit en un roquis-
sar enmig del mar:

Què fou d’aquell galió?

A on finí la cançó

dels qui, fugint captiveri,

alçaren l’himne proscrit?

Tot del mar i de la nit

quedà ocult entre el misteri.

ALGUNS RITUS 

MARINERS

Si els ritus són expressió i celebració

dels mites, el costumari mariner ens

n’ofereix un ventall: les processons

marineres de finals de juny i tot el

juliol –coincidint amb les festes

Neptunàlia romanes– que passegen

festivament les imatges de sant Pere,

santa Cristina o la Mare de Déu del

Carme, les barques guarnides de

gallarets i flors, fins a l’ermita plena

d’exvots de barques en miniatura,

rems i quadres representant com els

bastiments resisteixen miraculosa-

ment els tràngols.

Una ofrena dels mariners a les

divinitats marines, per tornar sans i

estalvis i haver bones pesqueres,

consistia en la crema de barques: «A

la mar, la fusta; els ossos, a la terra».

Una embarcació vella no podia ser

estellada ni desballestada: el matí de

Nadal, els pescadors de la Costa de

Llevant les avaraven a mercè de les

onades fins que el mar les engolia;

o les cremaven, com és el cas de la

bóta de Sant Pere, enquitranada i

guarnida de les palmes i palmons

beneïts el Diumenge de Rams,

que a Arenys de Mar (Maresme) es

crema al mig de la riera, un ritu

possiblement derivat de les cremes

de naus ofrenades al mar, bo i

flamejant.

També en l’acte de botar una

embarcació –com en els ritus de

construcció– perviuen ritus sacrifi-

cials destinats a apaivagar els déus: en

el clot on s’apuntalava l’arbre mestre

s’hi ficava un tros de pa i unes mon-

edes, preu del rescat de vides; i es

llançava amb força una ampolla de

vi contra la popa, substituint la sang

de la víctima sacrificada, avui con-

vertida protocolàriament en una

ampolla de cava.

VENTURA I DESVENTURA

DE LA MAR

El mar és vist com l’origen i el

terme de la vida; tornar al mar és,

com els rius, morir. Màrius Torres

ho sentia així:

Morir deu ésser bell, com lliscar 

[sense esforç

en una nau sense timó, ni rems,

[ni vela,

ni llast de records!

Segons la Bíblia, abans que la

terra, el mar fou qui primer va rebre

l’ordre de produir criatures vivents.

Però per als antics el mar també era

ple de xucladors, poblat de monstres

i serpents. Si com la terra va sorgir

del mar, a la fi del món tot serà

engolit novament per les aigües. Per

això el mar procura vida i mort,

ventura i desventura. El refranyer ho

expressa en aquests termes: «La mar,

com més té més brama», «La mar és

generosa, pren poc i dóna molt»,

«Qui en mar no s’aventura, no troba

ventura», «No et fiïs de la calma de

la mar» i «La platja sap qui se’n va,

però no qui tornarà».
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