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Va morir a dos quarts
d’una del migdia als 87
anys, a casa seva mateix, a
l’illa de Lanzarote on havia
trobat refugi feia tants
anys, «serè i tranquil» i
acompanyat com sempre
de la seva dona, la perio-
dista i traductora Pilar del
Río. La pàgina oficial de Jo-
sé Saramago anunciava
amb aquest breu comuni-
cat, damunt un crespó ne-
gre, la mort de l’únic ateu
confés que ha sabut parlar
amb Déu i, probablement,
ha aconseguit fer-lo riure.
Perquè Saramago, més
enllà del Premi Nobel que
mig va reconciliar-lo per fi
amb les lletres portugue-
ses, és sobretot un escrip-
tor del subsòl, a la manera
de Dostoievski, afiliat
sempre a la causa dels des-
heretats i els vençuts, que
a la seva obra, sovint a la
manera de grans paràbo-
les del món contempora-
ni, ha convertit en models
d’exquisidesa moral.

Hi ha dues imatges pre-
cioses de José Saramago.
Una, el dia que al seu po-
ble, Azinhaga, al Ribatejo,
un lloc pobríssim que li ha-
via inspirat una de les se-
ves primeres novel·les, Le-
vantado do chao (1980),
van homenatjar-lo pels
seus 84 anys; acompanyat
de veïns i amics de la in-
fància, al voltant d’una
taula molt humil, Sarama-
go va ser convidat a pro-
nunciar un breu parla-
ment, però en alçar-se, la
veu se li va escanyar, emo-
cionat d’haver honorat
amb els seus llibres aque-
lla porció tan insignificant
del món, i prement el pu-

ny, només va poder mussi-
tar: «Quan vaig escriure
Levantado do chao...», i va
emmudir, serrant les
dents, i va plorar, com si
aquella terra impronun-
ciable fos l’hummus de la
seva existència sencera.
Era l’any 2006 i ja havia re-
but el Nobel (1998): un
Premi Nobel que plorava
davant dels seus convi-

dats. El mateix dia que van
comunicar-li que havia re-
but la distinció més alta de
la literatura –i aquesta és
la segona imatge–, Sara-
mago volava de Frankfurt
a Lanzarote. Li va donar la
notícia una hostessa de
l’avió, i des d’aquell mo-
ment el viatge es va fer in-
terminable, perquè l’es-
criptor sabia que no po-
dria compartir l’alegria del
premi amb la seva dona
fins que aterrés a l’aero-
port. Quan va arribar-hi, ja
l’esperava tot un regiment
de periodistes i fotògrafs,
però Saramago, que sem-
pre havia estat atent amb
ells, els va ignorar, i cama-
llarg, decidit, va córrer a
abraçar-se amb la seva

companya, una abraçada
llarga, emocionada, silen-
ciosa, la de dos enamorats
que celebren abstrets de la
resta del món que estaran
junts fins al final. Sarama-
go és aquest cúmul de pa-
radoxes: un pessimista,
un escèptic, un fustigador
empedreït dels abusos del
poder, però amb traces de
gran sentimental; un des-
cregut que una vegada i
una altra interpel·la Déu
com si en el fons en deplo-
rés l’absència, un comu-
nista, en fi, que passarà a
la posteritat com el cama-
rada de port més elegant
que mai hagi existit. No hi
ha en absolut contradic-
ció, en la duplicitat
d’aquestes imatges: Sara-

mago va ser sempre conse-
qüent amb els seus princi-
pis, fins al punt d’implicar-
se obertament amb els
camperols revoltats a
Chiapas, fins al punt
d’abandonar voluntària-
ment el seu país després
de publicar L’evangeli se-
gons Jesucrist (1991),
una obra divertidíssima
que no va fer cap gràcia ni
a l’Església ni al govern
portuguès, encara que uns
anys abans haguessin
transigit amb la no menys
irreverent Memorial del
convent (1982). Des de lla-
vors, residia a Lanzarote,
on va escriure, fidel a tot-
hora a la llengua portugue-
sa, la seva única pàtria,
com deia el seu paisà Fer-

nando Pessoa, les novel-
les que més contribuirien
a consagrar-lo internacio-
nalment: Assaig sobre la
ceguesa (1995), Tots els
noms (1997), La caverna
(2000) i Assaig sobre la lu-
cidesa (2004), amb les
quals inaugura una sèrie
de paràboles sobre el món
contemporani que, ser-
vint-se del rigor del llen-
guatge realista, presenta
unes situacions de la més
alta fantasia. Són, també,
les obres que eixamplen
l’arc dels seus lectors,
acostumats ja al seu estil
barroc, sovint d’una deli-
cadíssima poesia i sense
signes de puntuació, però
d’estructura gramatical
impecable, cristal·lina. ■
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Saramago, acollint amb emoció els aplaudiments en presentar El viatge de l’elefant a Sao Paulo, el 2008 ■ AFP / MAURICIO LIM
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