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El premi Nobel José Saramago, autor de l’‘Assaig sobre la lucidesa’

¿I si la majoria
votés en blanc?

N A R R A T I V A

C A R L E S M I R Ó

José Saramago, Assaig sobre la
lucidesa. Traducció de Xavier

Pàmies. Edicions 62.

Barcelona, 2004.

L
a faula que s’explica
en les 282 pàgines de
l’última novel·la de Sa-
ramago queda resu-
mida en el titular d’a-

quí dalt. Efectivament, a Assaig
sobre la lucidesa es planteja què
passaria si en algun lloc del
món en unes eleccions la ma-
joria de la població votés en
blanc. Potser perquè el plante-
jament sembli menys inver-
semblant, i perquè li serveix
per muntar la història, limita el
territori del vot en blanc majo-
ritari a una ciutat. Una ciutat
rellevant: la capital d’un Estat.
Com a primera mesura, es re-
peteixen les eleccions; no fos
cas que hi hagués hagut una
estranya confusió col·lectiva. El
percentatge de vots en blanc
encara augmenta –i la partici-
pació és altíssima–. Llavors, el
desconcert i l’escàndol dels po-
lítics dóna pas a mesures poli-
cials contundents (aquí hi ha
un passatge involuntàriament
còmic, quan Saramago fa apa-
rèixer una màquina detectora
de mentides i es nota que tot el
que sap de l’aparell ho ha tret
d’algun article d’enciclopèdia;
ignora, per exemple, allò de les
“preguntes de control”, que
qualsevol espectador del pro-
grama televisiu La máquina de la
verdad, el que va fer cèlebre An-
tonia Dell’Atte, recordarà per-
fectament). Al final, s’arriba a la
declaració de l’Estat de setge,
que és un setge també en el
sentit literal: la ciutat és aban-
donada pel govern i per la po-
licia i encerclada per l’exèrcit
per evitar que en surti ningú i
propagui l’epidèmia del vot en
blanc.

LA JERARQUIA DE VALORS
Però ¿per què un alt percentat-
ge de vot en blanc molt alt tin-
dria caràcter subversiu? Un
personatge ingènuament obe-
dient, cap al final de l’Assaig, ho
explica així: “Tothom hauria de

veure que es tracta d’una sim-
ple qüestió de jerarquia de va-
lors i de sentit comú, primer hi
ha els vots explícits, després
vénen els vots en blanc, després
els nuls, finalment les absten-
cions, és evident que la demo-
cràcia corre perill si una d’a-
questes categories secundàries
passa davant de la principal, si
els vots hi són és perquè en
fem un ús assenyat”. Davant de
tants vots en blanc, no queden
deslegitimats senzillament
uns quants polítics o un partit.
Es tracta d’una esmena a la
totalitat que no se sap ben bé
fins on arriba i davant de la
qual no hi ha reacció prevista.
No se sap què pot passar des-
prés. Les reaccions que ha pro-
vocat la publicació d’Assaig so-
bre la lucidesa a Portugal, les
acusacions d’atac a la demo-
cràcia, podrien formar part del
llibre: els polítics que surten
en la novel·la s’expressen jus-
tament en aquests termes (“la
pàtria havia estat víctima d’un
infame atemptat contra els fo-
naments bàsics de la democrà-
cia representativa”, diu el pri-
mer ministre de la ficció). Sa-
ramago ha trobat un punt
sensible, hi ha aplicat el dit i
ha obtingut les reaccions es-
perades; perfecte.

Una novel·la que arrenca així,
un cop s’ha desenvolupat la
qüestió amb la traça, l’humor i
la lentitud divagatòria que són
característiques de l’autor, ¿on
va a parar? Perquè un comen-
çament tan fort mereix un final
corresponent. La sàtira als polí-
tics i a la democràcia formal
(aquest adjectiu se sol pronun-
ciar en to foteta) és entretingu-
da, però no deixa de ser una
allargassada escenificació del
que Karl Marx va saber dir en
dues pàgines (a la Crítica del
programa de Gotha), aquelles en
què parla de les “velles lletanies
democràtiques” i de la “demo-
cràcia vulgar, que veu la repú-
blica democràtica com el regne
mil·lenari”. No és aquest el lloc
per precisar què proposava
Marx per superar aquella “de-
mocràcia vulgar” que els seus
companys de partit no arriba-
ven a plantejar-se amb un mí-
nim de rigor –i per això els
criticava–. Saramago, com
qualsevol novel·lista, no té cap
obligació de proposar res. El vot
en blanc és només una manera
de plantejar una boirosa espe-
rança. Però la novel·la ha de te-
nir un final. És el problema que
té escriure novel·les! Per resol-
dre’l, Saramago saqueja la seva
biblioteca.

Resulta que l’any 1995 (la
traducció catalana és del 2002)
havia escrit Assaig sobre la cegue-
sa, una novel·la en què tothom
es va quedant cec. Al principi,
les autoritats intenten aïllar els
cecs per evitar que l’epidèmia
s’escampi i els tanquen en un
antic manicomi, on s’acaba es-
tablint una tirania atroç d’uns
cecs sobre els altres. L’epidèmia
es torna imparable i s’estén
sense remei no sabem si a tot el
país o a tot el món. Aquesta
ceguesa té una peculiaritat: és
blanca; un cec se suposa que ho
veu tot negre: els cecs de l’Assaig
de la ceguesa ho veien tot blanc,
com “un mar de llet”. Hi ha un
sol personatge al llibre que hi
continua veient: és una dona
casada amb un oculista, i la
història, narrada en tercera
persona, adopta gairebé sem-
pre el punt de vista d’aquesta
dona. Evidentment, una histò-
ria en què tothom acaba cec, en
què ningú pot orientar ningú,
es convertiria en un relat de
terror i prou, i l’autor no volia
això; el que l’interessava era
exposar l’efecte de dissolució de
la societat que tindria una ce-
guesa com aquesta, i com es
mantenen i fracassen certes
temptatives d’organitzar-se col-
lectivament. Assaig sobre la ce-

guesa, amb el seu únic perso-
natge vident, es resol amb tota
l’eficàcia que es pot demanar.

Les semblança és temptado-
ra: si la majoria votéssim en
blanc, seria, segons el parer de
Saramago, que ens hem tornat
lúcids de cop. La lucidesa blanca
es contraposa a la ceguesa
blanca. Les dues metàfores pot-
ser no se sap ben bé com lli-
guen, però són boniques. No-
més és qüestió de tirar enda-
vant. I llavors ens trobem que
allò que funcionava tan bé en el
cas d’Assaig sobre la ceguesa, que
hi hagués algú que conservés la
vista quan tots l’han perduda,
ara només es reaprofita, se’n fa
un reescalfat. ¿Com? Doncs
s’explica que la història de la
ceguesa col·lectiva va passar en
el mateix país on passa Assaig de
la lucidesa, quatre anys enrere,
es fa que algú delati la dona
que no va quedar cega i es
munta una operació per acu-
sar-la d’una conspiració que ha
dut al vot en blanc massiu. Ai-
xí, bé o malament, el llibre pot
arribar a tenir un final; un fi-
nal digne d’Oliver Stone, molt
tou en comparació a Assaig so-
bre la ceguesa, perquè ara la
majoria és lúcida i sembla que
els únics cecs són els polítics i
els policies.

PERSONATGES JA CONEGUTS
Ens tornem a trobar la noia de
les ulleres fosques, el vell de la
bena negra, l’oculista, etcètera,
tot de personatges que ja co-
neixíem de l’altre llibre. També
reapareix el gos de les llàgrimes
i fins i tot la llumenera de
llautó, que tocaran la fibra
emotiva de qui hagi llegit Assaig
sobre la ceguesa. En correspon-
dència a aquest desfibrament
narratiu i emotiu, cap al final,
sembla que a Saramago se li
desferma la vena cursi: “Algú
que hagués estat una mica
lluny mirant-lo hauria jurat
que havia fet un petó a aquella
aigua que ni tan sols era neta,
verda de llim, amb el llot al
fons de la bassa, impura com la
vida”. Per sort, es tracta d’una
impressió passatgera. Estem
llegint un professional, i un
professional, fins i tot en les
seves obres més fluixes, ens as-
segura un mínim.


