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Saramago té actualment dues novetats en català a les llibreries: ‘La caverna’ i ‘Objecte quasi’
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L’estil narratiu
i una temàtica
d’arrels
kafkianes i
humanístiques,
típiques en
Saramago, són
presents en
aquests contes

L’escriptor
portuguès sap
com pocs
burxar en la
bellesa i la
misèria dels
nostres temps;
té l’habilitat de
resumir mons

José Saramago, Objecte quasi.
Proa. Barcelona, 2000.

É
s en el gènere del
conte on Saramago
ha fet aproximacions
més comptades. Pot-
ser perquè, tal com

ha confessat de vegades, les
seves històries neixen llargues,
els anys d’exercici literari no li
han servit per a configurar una
obra breu significativa. Això
pensàvem, si més no, fins a
l’aparició d’aquest Objecte quasi,
del qual també és relativament
recent la seva traducció caste-
llana tot i que el recull va apa-
rèixer en portuguès el 1984.

La traducció d’Objecte quasi
cobreix un buit imperdonable
per als lectors de Saramago, i
més encara si convenim que
els textos que integren el vo-
lum no són producte d’una
circumstància concreta –arti-
cles, diaris–, sinó més aviat
petites peces que concentren la
saviesa narrativa de l’escriptor.
Així, el registre Saramago,
aquest fil conductor entre l’es-
til narratiu i una temàtica
d’arrels kafkianes i humanísti-
ques, la conjunció de crítica
social una mica visionària i la
seva prosa travada, embolica-
dora, que suggereix com una
serp de molts caps els camins
de la narrativa contemporània,
també és present als seus con-
tes, més aviat peces breus d’un
univers Saramago que hauria
baixat a detectar les petites
coses, els fets aparentment es-
tèrils de les seves novel·les. El
cert és que les històries d’Objec-
te quasi, la manera d’expli-
car-les, les seves preocupacions
socials són les mateixes que a
La balsa de piedra i Tots els noms.

BELLESA I MISÈRIA
El recull s’obre amb Cadira que
és, pròpiament, la narració,
potser hauríem de dir el seguit
de seqüències, en què una ca-
dira es trenca devorada pel
corc, vençuda pel temps. Però
de seguida comprovem que
aquest fet, en aparença vulgar,
en desencadena un altre, la
mort del dictador, que, assegut
al vell tron de la seva ignomí-
nia, encara resisteix el pas del
temps. De les moltes lectures
possibles, la primera que se’ns
acut és la impossibilitat de re-
bel·lar-se contra els tirans, la
impossibilitat de la lluita con-
tra els poders enquistats de les
nostres societats desenvolupa-
des. Mentrestant, allò que tant
se’ns escapa, el temps i els seus
mecanismes, sembla l’únic ca-
paç d’alliberar-nos. Aquesta
història, magistralment escri-
ta, conté la força de l’experi-
mentació narrativa i la puresa
clàssica de l’esperit que tant
ens atrau de l’escriptor portu-
guès.

En un altre conte, Embarga-
ment, el protagonista és segres-
tat pel seu cotxe, és a dir, per la
societat tecnològica, pels sím-
bols d’una societat que fa
temps oblida la posició central
que l’ésser humà hauria de te-
nir a l’hora de construir el fu-
tur. Saramago hi basteix una
història plena de tensió: el

món de les màquines mostra el
seu absurd davant un embar-
gament de petroli i, aleshores,
són els robots, en aquest cas
simbolitzats pels cotxes, els
que, en veure amenaçada la
seva sobirania –Orwell ja ens
ho havia advertit!–, s’apoderen
de la voluntat dels homes. I
aquests descobreixen el dra-
matisme d’estar-hi atrapats,
coneixen de prop la impossi-
bilitat d’abandonar el vaixell
fins i tot quan el capità fa
temps que s’ha llançat de cap
al mar. L’absurd de la situació
recorda Kafka, una referència
sempre fàcil amb el narrador
portuguès, però també sembla
una conseqüència d’Orwell o

Bradbury. Tot plegat configura
una història estranya que ens
parla de petites misèries, de
com ens acaba segrestant un
món que havíem creat per al
nostre benestar.

Reflux és la narració dels es-
forços d’un rei per desterrar la
mort, per tancar-la entre qua-
tre parets. Paràbola social que
ens recorda l’esperit de Tots els
noms i que ens parla de l’ab-
surd d’amagar-nos de la mort.
Però també conté una crítica
ferotge a les dictadures, a les
imposicions de qualsevol me-
na. Saramago torna a demos-
trar que també a la distància
curta sap manegar grans idees,
que és capaç de narrar estats
d’ànim col·lectius, com tan bé
va fer a l’Assaig sobre la ceguesa.
Reflux és un relat que sense te-
nir el ganxo d’altres del llibre,
sorprèn, perquè ens fa reflexi-
onar sobre les utopies.

Un altre conte important del
recull és Coses, també molt en
la línia de ciència-ficció huma-
nista que tant sembla agradar
a Saramago. Una sola frase el
podria resumir: “Els homes no
tornaran a ser posats en el lloc
de les coses”. I és que l’escrip-
tor ens planteja què passaria si
el món comencés a petar, les
coses, els objectes quotidians,
després d’anar malament, aca-
ben desertant i el govern pren
represàlies que, a la fi, afecten
els habitants d’aquest món es-

tratificat, on els ciutadans
porten la categoria gravada a
la mà i són capaços de la dela-
ció per tal d’ascendir-hi. Un
relat escrit des del desencant
de la societat actual que deixa
anar un bri d’esperança.

Centaure aplega la contradic-
ció existent entre el cavall i
l’home que habita aquest ani-
mal mitològic que, al conte, és
l’últim exemplar viu de l’espè-
cie. Ha acabat el temps en què
els éssers humans el respecta-
ven, quan el feien dipositari
dels seus somnis, i el centaure
només pot fugir. Ja no és un
ésser superior, ja no serveix
per engalanar la terra amb
antigues històries. No és difícil

veure en aquest relat de Sara-
mago una metàfora de la mi-
tologia i la seva desaparició a
mans de l’extrema realitat; el
centaure només pot ser el que
ja ha sigut i la seva vida esdevé
inútil. L’única que sembla en-
tendre el que significa és una
dona que li surt al camí, però
les dones no tenen el poder,
les armes, els gossos que li van
al darrere. A la fi, un conte
bellíssim que, tot i tractar un
dels temes més estimats per
l’autor, la marginació de la
diferència, troba als referents
mitològics un embolcall de
luxe teixit per una prosa de
fantasia.

HISTÒRIA D’UNA MIRADA
L’últim relat d’Objecte quasi,
molt curt, és Revenja. Podríem
dir que és la història d’una
mirada: un noi i una noia es
miren i es desitgen amb el riu
com a frontera. Però la natu-
ralesa del desig, violenta i im-
previsible, tal com ens il·lustra
amb l’anècdota del porc que
farceix el conte, només deixa
un camí possible. És un bon
final per a aquest llibre que
ens parla de passions i desit-
jos, de dubtes i malenconia,
d’allò que l’ésser humà sem-
pre persegueix: integrar-se al
seu entorn sagnant només el
que sigui necessari.

Poc han d’envejar aquestes
històries curtes al millor Sa-
ramago. Un dels mestres de la
novel·la contemporània ens
descobreix una faceta no
menys sorprenent, l’habilitat
–no sempre present en els
novel·listes– de resumir
mons, de desfer-los en grans
de sentit. L’escriptor portu-
guès sap com pocs burxar en
la bellesa i la misèria dels
nostres temps. La lectura d’a-
quest llibre és, així, un acte de
celebració que ens porta prop
de la felicitat.


