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El portuguès José Saramago ha publicat ‘L’home duplicat’

La intel·ligència
del novel·lista cívic
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U
n dels plaers més
inesperats de la dè-
cada dels 80 va ser
descobrir un autor
com José Saramago

(1922). En aquells anys ja ha-
víem llegit molta literatura
sud-americana i els Cortázar,
Vargas Llosa, Onetti, García
Márquez... encara ocupaven
bona part del nostre temps. A
l’Estat espanyol començava a
manifestar-se el punt d’infle-
xió que va suposar l’aparició
de nous autors –tant en català
com en altres llengües penin-
sulars– que havien de dis-
treure força la nostra ansietat
lectora. Però també, de cop i
volta, com a contrast amb el
minimalisme dels EUA i l’es-
cassa notícia d’autors com ara
Updike i Bellow, va veure la
llum L’any de la mort de Ricardo
Reis (1984), primera novel·la
traduïda d’un escriptor por-
tuguès que amb més de 60
anys amenaçava de canviar
una tendència editorial sens
dubte empipadora, aquella
que entronitzava Pessoa com
l’únic autor del país veí me-
reixedor d’atenció. Aviat farà
vint anys d’aquella novel·la i el
panorama literari ha canviat
força, però Saramago, fidel a
la cita amb els seus lectors,
ens ha ofert un bon grapat
d’obres meritòries, ha gua-
nyat el premi Nobel i continua
a la punta de l’iceberg, tot i
rondar una edat considerable.
Novel·les com ara La balsa de
piedra (1986), Història del setge a
Lisboa (1989) i Assaig sobre la ce-
guesa (1995), entre d’altres
potser no tan reeixides, van
marcar una evolució narrativa
de singulars característiques.

RELACIONS DE L’ÉSSER HUMÀ
Podríem dir que la preocupa-
ció més present en la literatu-
ra de Saramago ha estat des de
sempre les relacions de l’ésser

humà amb el seu en-
torn, establir les con-
tradiccions que hi ha
entre l’ésser social i
l’ésser individual. Però
també podem dir que
ha anat canviant la
perspectiva des de la
qual fa aquesta lectura.
Hi ha una primera
època en què pesa més
la qüestió social, la his-
tòria des de diversos
angles és al darrere de
novel·les com ara Me-
morial del Convent
(1980), La balsa de piedra
i Història del setge a Lis-
boa. A poc a poc altres
obres seves van evolu-
cionant cap a una visió
més individualista.
Perquè en una segona
època, tot i continuar
present l’adscripció a la
comunitat, s’accentua
el negativisme que
porta l’autor a dubtar,
ara ja de manera radi-
cal, de les solucions
col·lectives. L’Assaig so-
bre la ceguesa, potser la
millor novel·la del Sa-
ramago més recent, és
una encertada síntesi
d’aquestes dues ten-
dències de l’autor que
s’han complementat al
llarg de les seves crea-
cions. Des de L’Assaig
sobre la ceguesa la crítica
social des de l’individu
com a entitat de difícil
encaix dins el seu en-
torn augmenta i es
projecta ja de manera
significativa sobre les
últimes novel·les. L’ho-
me duplicat no n’és cap excep-
ció.

Un dels aspectes en què es
reflecteix més bé aquest des-
plaçament d’interessos és la
figura del narrador. Saramago
ha adoptat un narrador que
captura l’essència mateixa del
personatge, que aspira a ela-
borar la novel·la des d’una
perspectiva tonal, conduint el
lector a través d’un passadís
que s’obre en múltiples di-
reccions sense abandonar la
proposta primigènia. Aquesta
característica, que havia
atorgat una certa monotonia

a novel·les anteriors, sembla
més oberta a L’home duplicat,
potser perquè som davant
d’una obra en què el prota-
gonista del començament es
bifurca cap a altres de nous
–tant el doble, el duplicat,
com els secundaris–, la qual
cosa dóna ales al text.

MULTIPLICITAT DE REGISTRES
L’argument de L’home duplicat
juga amb un motiu clàssic de
la literatura fantàstica, el do-
ble, la possibilitat de trobar
un altre ésser igual que nos-
altres mateixos, capaç de pro-

vocar-nos un gran nombre de
dubtes sobre la pròpia iden-
titat. Es podria veure molt bé
com a origen d’aquesta no-
vel·la aquell conte de Borges,
El otro, en què l’escriptor ar-
gentí es troba amb el seu do-
ble. Però la gran diferència de
la proposta de Saramago és
enfrontar-se a un tema fan-
tàstic des d’una narrativa re-
alista que fa encara més evi-
dent l’absurd de les situaci-
ons. I en aquest punt el rea-
lisme extrem de les obres de
Samuel Beckett no quedaria
gaire llunyà.

La novel·la ens emo-
ciona pel que conté de
recerca personal a par-
tir de l’antiga màxima
del qui sóc?, i també ens
sorprèn per la capacitat
de l’autor a l’hora de
jugar amb els registres:
la novel·la policial, la
psicològica i la història
d’intriga, sempre des
d’un angle de visió ben
contemporani. Aquesta
també és una obra que
abandona una mica la
seriositat de postulats
anteriors per desvelar
un camí pseudohumo-
rístic que, tot i el dra-
matisme dels seus ar-
guments, des de sem-
pre ha estat molt pre-
sent en la literatura de
José Saramago. Perquè
el pessimisme que des-
til·la l’escriptor portu-
guès no manca d’una
ironia subtil i de vega-
des feridora que mai no
s’havia manifestat amb
tanta claredat com a
L’home duplicat.

Però si hi ha un as-
pecte evident en l’úl-
tim Saramago, aquella
característica que l’ad-
scriu al grup dels des-
tacats, és la intel·ligèn-
cia. Les seves propostes,
tant a nivell temàtic
com estètic, posen en
relleu l’escassa entitat
de molts autors actuals
convertits en clàssics
gràcies a la promoció i
la falta d’exigència dels
lectors. Vet aquí un
portuguès que, tot i la

tòpica saudade lusitana per un
passat de conquestes políti-
ques i fites culturals, és capaç
d’adaptar-se als reptes d’avui
en dia i apropar-se al lector,
tot despertant-li l’interès per
un tipus de novel·la que dig-
nifica el gènere. José Sarama-
go, un portuguès que barreja
amb mestria aquella vella re-
cepta: classicisme i moderni-
tat. Perquè l’ésser humà no
pot projectar-se cap al futur
sense la memòria del seu pas-
sat com a contrapès de la
sempre inestable balança de la
vida.


