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El narrador portuguès i premi Nobel José Saramago
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lluita contra
els signes
d’un temps
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contra
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d’uns índexs
d’acceptació
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U
n succés freqüent
entre els escriptors
guardonats amb el
premi Nobel és la
seva pèrdua progres-

siva d’impuls creatiu, fins i tot
l’anul·lació sine die de les seves
aptituds. Però aquesta circums-
tància no sembla haver fet
minvar el talent que l’escriptor
portuguès ha vessat amb es-
creix durant els últims 20 anys.
Lluny d’això, ha dut a terme els
seus projectes immediats i
n’enllesteix d’altres, a més d’a-
profitar les oportunitats de co-
municació i de presència pú-
blica que el premi atorga. Te-
nim encara un escriptor capaç
i, cosa que era evident des de
feia temps, un home bolcat en
cos i ànima a la política en tota
l’extensió i significat de la pa-
raula. Saramago sembla ocu-
par, doncs, per voluntat pròpia
i per mèrits reconeixibles, el
lloc de l’escriptor mediàtic d’a-
quest inici de segle; eclipsats
com a tals García Márquez,
Vargas Llosa i Gunter Grass, per
citar-ne alguns, el portuguès és
ara l’exemple d’intel·lectual ca-
paç d’oferir-nos entreteniment
i gaudi de qualitat alhora que
desperta les nostres consciènci-
es als problemes socials del nou
segle, com ara Chiapas i la mort
dels oficis artesans.

I és aquest el tema, el de la
desaparició d’una manera de
situar-se en el món, individua-
lista només perquè es nodreix
de la tradició d’un ésser humà
basat en la iniciativa personal,
l’individu que lluita contra la
voluntat unificadora del poder,
un poder sempre desitjós d’a-
nul·lar la diferencia, de silenci-
ar les veus i aturar les mans que
ens fan éssers creatius i impre-
visibles. El tema de la individu-
alitat enfrontada a forces que la
menyspreen, que volen la seva
derrota per establir-hi, sense
cap mena d’oposició, les regles
d’una universalitat que escla-
vitzi d’una vegada per totes la
capacitat regeneradora dels és-
sers conscients. Un tema aquest
que, tot i haver planat des de
l’inici sobre la seva obra narra-
tiva, s’accentua a la trilogia que
comença amb l’Assaig sobre la
ceguesa, on és un tipus de cons-
ciència col·lectiva derivada de la
pròpia individualitat la que es-
tà en joc; que continua amb Tots
els noms, en què el protagonista
és l’individu que se sent una
peça innecessària de l’engra-
natge, fins arribar a la que avui
ens ocupa, La caverna, una pa-
ràbola sobre la fi dels oficis ar-
tesans que serveix també com a
alerta d’urgència davant la de-
voradora actitud de la globalit-
zació amb els més dèbils de la
cadena; en aquest cas un ter-
rissaire, però que podia haver
estat un pagès, un fuster o un
escriptor maltractats per una

idea de les coses que anteposa
la voluntat (sic) col·lectiva a les
necessitats individuals.

UN OFICI EMBLEMÀTIC
A La caverna, al contrari que a
Tots els noms, on l’enemic són
més aviat els fantasmes de vides
que no podem assumir, es nar-
ra una crònica de final d’etapa.
Cipriano, terrissaire proveïdor
d’uns grans magatzems, s’en-
fronta al difícil tràngol de veure
rebutjades les vaixelles que, fins
ara, havien significat el seu
sustent. Però, després del des-
concert inicial, l’artesà imagina
una altra mercaderia per man-
tenir encès el forn de la seva
fàbrica familiar i el foc de les
seves esperances. Cipriano,

doncs, lluita contra el destí,
contra els signes d’un temps
implacable, contra la voracitat
d’uns índexs d’acceptació inca-
paços de distingir les preferèn-
cies individuals. La història,
senzilla, instal·lada al bell mig
del quotidià d’uns éssers que
comencen a quedar-se fora del
temps, ofereix al lector també
la imatge de personatges se-
cundaris esplèndids, com ara la
seva filla Marta, que dubta en-
tre l’amor filial i la perspectiva
d’una vida fàcil i obscura, sim-
bolitzada pel seu marit, un
guàrdia de seguretat del mateix
centre comercial. Però també hi
assoleix gran protagonisme un
gos adoptat per Cipriano, que
Saramago fa servir com a con-
trapunt al poder dels grans
magatzems: el gos simbolitza
un altre esglaó de penúria, el
dels desheretats, aquells ja cai-
guts en desgràcia, a la qual cosa
es resisteix el terrissaire. Sense
oblidar Isaura Estudiosa, a pe-
nes un fantasma d’una vida que
podria ser diferent, un somni
que marca, des de la seva ab-
sència, les possibilitats d’èxit de
Cipriano.

Però si els personatges es
vesteixen cada dia amb els
draps de la desolació, no és
menor la influència del paisat-
ge. La caverna transcorre als lí-
mits de la gran ciutat, en un
d’aquests pobles que qualsevol
dia serà engolit sense pietat pel
progrés. Des d’aquest indret, en

Cipriano es trasllada a la gran
urbs en una furgoneta escar-
ransida que torna sempre ple-
na de decepcions i rebuigs. Sa-
ramago juga, tot i aquests ele-
ments visibles, a la nuesa de tot
el que queda fora de la història,
com si tingués lloc en un pai-
satge devastat per una bomba
nuclear, una imatge de devas-
tació que s’apodera dels perso-
natges, una devastació també
moral que ens situa fora del
temps i ens impulsa a donar
suport al vell terrissaire i el seu
món farcit d’impossibles.

UNA ESCRIPTURA D’IDEES
És innegable que José Sarama-
go ha assolit amb la seva trilo-
gia un dels monuments litera-

ris més reeixits d’aquest inici de
segle, que s’ha recreat en l’ela-
boració d’una escriptura que
pugui representar l’ésser humà
contemporani, que esgarrapa
amb encert els problemes de la
globalització, que els seus lli-
bres s’han constituït en una
muralla contra la despersona-
lització i la voracitat d’un món
que és a quatre passes. Però, al
mateix temps, després d’afir-
mar que La caverna funciona
esplèndidament com a artifici
narratiu, és impossible deixar
de banda algunes qüestions.

LLENGUATGE EFECTIU
La principal és que l’escriptura
de Saramago, arran d’aquesta
profunda recerca de senzillesa
significativa, ha perdut la
imatgeria que tant ens havia
sobtat en altres llibres –és ne-
cessari recordar el sublim bar-
roquisme de L’any de la mort de
Ricardo Reis?–, s’ha diluït per
configurar un llenguatge efec-
tiu, un to made in Saramago que
s’accentua a cada llibre. Però
aquest to ha perdut força, pot-
ser per massa reconeixible,
perquè ja el vam viure, i en vam
gaudir, a Tots els noms, perquè el
discurs que subjau apunta amb
totes les seves armes en una
sola direcció: el seu combat
contra la minimització dels és-
sers davant el poder del col·lec-
tiu. Un combat per al qual ens
té molt a la vora, però també
ens rebel·lem contra la simpli-
ficació del discurs, perquè una
literatura ambiciosa com la se-
va necessita també recrear la
complexitat del llenguatge
narratiu.

L’altre problema, sempre entre
cometes, resulta d’una certa
confusió d’identitats donada
pel seu estil centrat en la re-
cerca de grans veritats, difícil-
ment rebutjables pel lector,
però en algun moment poc
creïbles en boca del terrissaire o
com a reflexions que emanen
d’un gos perdut i retrobat. La
veu de Saramago se sent massa
forta als seus personatges i no
sempre esdevé d’una reflexió
del lector davant dels fets que
se li mostren. Potser perquè
l’humanisme d’aquesta veu, la
seva necessitat de transmetre
unes idees certament podero-
ses, no troba sempre el vehicle
més versemblant en aquesta
novel·la.

Els dubtes anteriors no po-
den amagar que l’escriptor
portuguès és una veu impres-
cindible de la narrativa globa-
litzada que vivim. Per això no
ens podem estar de demanar
més, de tornar a sentir com a
lectors que Saramago és un
mag de la literatura i no no-
més un artesà. Així, l’únic que
ens sembla raonable és espe-
rar dels pròxims treballs una
conjunció més feliç entre la
denúncia i l’art, que sens
dubte tindrà lloc molt aviat i
amb tota la força que assisteix
un escriptor excepcional com
José Saramago.

L’esperit
portuguès

➤ Els desitjos de la indús-
tria editorial han situat José
Saramago al capdavant de la
novel·lística portuguesa con-
temporània. És just, però no
del tot. Per poc que ens en-
dinsem en la narrativa d’a-
quest país, hi trobarem un
seguit de noms que també
haurien merescut aquesta
situació de privil·legi; només
ens cal pensar en Agustina
Bessa Luís, José Cardoso Pi-
res i l’interessant, encara
que avorrit en extrem, An-
tonio Lobo Antunes. Conei-
xem, però, els més grans,
alguns ja desapareguts; de
les generacions més prope-
res ho ignorem gairebé tot.

Ara bé, ningú no podria
dir que l’autor de L’any de la
mort de Ricardo Reis i l’Assaig
sobre la ceguesa, entre d’altres
novel·les extraordinàries, no
mereix el lloc que ha arribat
a ocupar. Novel·lista que
canvia de registre a cada
llibre –tot i que sempre hi
ha una marca Saramago
que recorre els textos–, que
intenta aprofundir en l’es-
perit portuguès, que deixa-
rà una petjada estilística de
gran influència en escrip-
tors posteriors, no ha estat
però freqüent la seva incur-
sió en altres géneres. És ben
cert que els seus dietaris,
Cuadernos de Lanzarote, són
un interessant testimoni
personal; també els seus ar-
ticles, o les escasses poesies
que ha donat a la imprem-
ta, es poden considerar pe-
ces estranyes, d’un abast li-
mitat si les posem al costat
de les novel·les. Ara tenim
l’oportunitat de valorar la
seva narrativa curta, sense
oblidar un nou lliurament
d’aquesta peculiar visió del
món que ens ofereix a les
seves novel·les.


