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Ara podem llegir la traducció al català d’‘Els poemes possibles’, de José Saramago

El sentiment
i la reflexió
P O E S I A

X È N I A D Y A K O N O V A

José Saramago, Els poemes
possibles. Traducció de Josep
Domènech. Edicions 62 /

Empúries. Barcelona, 2005.

L
es novel·les de José
Saramago són cone-
gudes, llegides i res-
pectades per tot ar-
reu. La caverna, L’assaig

sobre la ceguesa i L’home duplicat
són llibres que han conquistat
un públic extensíssim. Ara bé,
el fet que l’escriptor portuguès
tingui també una notable obra
poètica és una revelació, pro-
bablement, per a la majoria de
lectors europeus i particular-
ment catalans. Aquests dar-
rers, a partir d’ara, podran
explorar aquesta faceta oculta
de Saramago gràcies a la pu-
blicació d’Els poemes possibles,
traduïts per Josep Domènech.

La poesia de Saramago pre-
senta moltes de les caracterís-
tiques pròpies de la seva prosa:
la precisió lèxica, el gust per la
reflexió filosòfica i la sentència
contundent, la claredat de
l’expressió i la riquesa del vo-
cabulari. S’hi barregen una in-
tel·lectualitat intensa i un sen-
sualisme desinhibit, i l’exposi-
ció d’idees més pures i abs-
tractes no impedeix la vitalitat
del to i el relleu palpable de les
imatges. Els temes en els quals
se centren els poemes del pre-
mi Nobel són els de sempre
–l’amor, la mort, la fe, el pas
del temps, el llenguatge i l’ofici
poètic, per citar-ne uns
quants–, però el tractament,
en la majoria dels casos, és
nou. Saramago té la capacitat
d’expressar una idea tradicio-
nal formulant-la d’una manera
fresca i inesperada: “Les pa-
raules més simples, més co-
munes, / les d’estar per casa i
donar el canvi, / en llengua
d’un altre món es convertei-
xen: / n’hi ha prou que, de sol,
els ulls del poeta, / rasant, les
il·luminin”.

LA POESIA ÉS UN SAGRAMENT
La llengua, la paraula i l’acti-
vitat del poeta són importan-
tíssimes per a Saramago, la
poesia és un sagrament –en
tots els sentits, literals i meta-
fòrics, del terme– i el procés de
l’escriptura és transcendent.
Tanmateix, el paper del poeta
en la societat continua sent
miserable i ridícul, cosa que fa
que Saramago el compari amb
un animal de circ condemnat a
entretenir un públic poc sen-
sible.

El sentiment religiós de Sa-
ramago, present d’una manera
implícita o manifesta en tots
els seus poemes, combina ele-
ments cristians i pagans, ag-
nòstics i panteistes. L’escriptor

portuguès creu i dubta amb la
mateixa intensitat, i una gran
part dels seus poemes reflec-
teixen la insatisfacció i el so-
friment provocats per aquesta
actitud ambigua. “Però l’argila
resisteix el tall fred / on sagna,
revenja de mortal, / el polze de
Déu que em sufoca”. Potser la
poesia saramaguiana correria
el risc de ser massa cerebral i
conceptualista si no fos per
aquest rerefons d’una religio-
sitat torturada i contradictòria
que confereix al conjunt dels
poemes una vivesa i una con-
sistència autèntiques. Sarama-
go fa servir el llenguatge poètic
com a instrument de filosofia,
però al mateix temps la fe
converteix els seus versos en
productes de l’experiència.
D’aquesta manera, en la poesia
saramaguiana les disquisicions
mentals i les emocions íntimes
s’enriqueixen i s’equilibren
mútuament.

UNA CERTA TEATRALITAT
Un altre tret típic de la poètica
de Saramago, així com de la
seva prosa, és una certa teatra-
litat. En el segon apartat d’Els
poemes possibles, L’amor dels altres,
Saramago adopta els papers

dels personatges literaris clàs-
sics –Don Joan, Romeu i Julie-
ta i el Quixot– per parlar, des
dels seus respectius punts de
vista, del tema amorós. Ara bé,
per més disfressades que esti-
guin, la veu i les idees de Sa-
ramago no deixen de ser reco-
neixibles. El poeta diu, adre-
çant-se a Dulcinea: “Qui ets tu
no importa, ni coneixes / el
somni en què nasqué la teva
faç: / cristall buit i mut. / De la
sang del Quixot et nodreixes, /
és de l’ànima que en ell mor
que reps / la força de ser-ho
tot”. Es podria dir que Sara-
mago comparteix la convicció
de Henry Louis Mencken que
l’amor “és un triomf de la

imaginació sobre la intel·li-
gència”, però per expressar-la
d’una manera poc pretensiosa
la posa en boca d’un perso-
natge imaginari, en aquest
cas, manllevat a Cervantes. Els
poemes que tenen per prota-
gonistes Don Joan, el Quixot i
els enamorats adolescents de
Shakespeare són, potser, els
més romàntics del llibre, ja
que es caracteritzen per una
gran exaltació dels sentiments
i una visió tràgica de les rela-
cions entre persones. El que
continua sent un enigma és si
aquesta actitud és una màsca-
ra, una mistificació, un tribut
als papers adoptats, o bé una
projecció sincera –si es pot

parlar de sinceritat en una
obra literària– de la mentali-
tat de l’escriptor.

Com ja hem dit abans, la
poesia de Saramago és sensu-
al. Potser sense aquest ele-
ment els seus poemes serien
excessivament greus i dramà-
tics; aquest aspecte trenca la
monotonia del discurs poètic
de Saramago i hi afegeix un
toc de frescor i d’espontanei-
tat. Així doncs, el que el Nobel
portuguès ha escrit en vers es
mereix tant d’interès com la
seva novel·lística, i gràcies a la
traducció fidel de Josep Do-
mènech podrà ser valorat per
un gran nombre de lectors
catalans.

CRISTINA CALDERER

El periodista Miquel Sen

El record tràgic de Casas Viejas
N A R R A T I V A

F E R R A N A I S A

Miquel Sen, La memoria muda.
Parsifal Edicions.

Barcelona, 2005.

E
l periodista Miquel
Sen, col·laborador de
la Guia del Ocio i del
diari AVUI, especia-
lista en gastronomia

i director del programa de TV3
Cuines, també és autor de no-
vel·les com ara La noche siempre
llega i Un artículo de encargo.
Ara, amb la publicació de La
memoria muda, amplia el seu
registre literari. La història
que narra Sen en aquest llibre
està basada en fets reals i
dramàtics de la història con-
temporània de l’Estat espa-
nyol. L’obra tracta de la in-
surrecció anarquista i la pos-
terior repressió dels revoltats
en el petit poble gadità de
Casas Viejas. Aquests fets,
ocorreguts durant la Segona
República, van commoure
l’opinió pública. Escriptors i
periodistes com ara Eduardo
de Guzman a La Tierra, S. Cer-
vantes Casanovas a Solidaridad
Obrera i Ramon J. Sender a Sol,
van escriure cròniques esgar-

rifoses dels successos de Casas
Viejas.

L’escàndol va esclatar a les
mateixes Corts espanyoles, on
es va crear una comissió in-
vestigadora. Els tràgics fets de
Casas Viejas van tenir també
un fort ressò fora de la penín-
sula Ibèrica. El fet insurreccio-
nal va tenir lloc després que la
CNT convoqués una vaga ge-
neral, el dia 8 de gener del
1933, i va ser als pobles de la
baixa Andalusia on aquesta
convocatòria va tenir més èxit.

La insurrecció formava part
de l’estratègia anarquista
d’homes com Joan García Oli-
ver, que parlava de “gimnàsti-
ca revolucionària”, com una
mena de preparació del prole-
tariat vers el triomf definitiu
de la revolució. En alguns po-
bles de Catalunya (Terrassa i
Cerdanyola) i de la resta de
l’Estat espanyol s’arribà a pro-
clamar el comunisme lliberta-
ri durant algunes hores, però
el fracàs de la revolta anar-
quista va ser contundent.

L’ANARQUISTA SEISDEDOS
El darrer reducte d’aquesta
desesperada insurrecció per
proclamar el comunisme lli-
bertari va ser Casas Viejas. En
aquesta lluita, portada fins a

les últimes conseqüències, hi
va participar la família Los Li-
bertarios, entre els quals hi
havia un patriarca, l’anarquis-
ta Francisco Cruz, més conegut
amb els sobrenoms de Curro i
Seisdedos.

El fil conductor d’aquesta
novel·la de Miquel Sen és el
d’una testimoni que, supervi-
vent dels fets narrats, recorda,
uns quants anys després,
l’horror d’aquella nit a Casas
Viejas, quan les forces de se-
guretat, a les ordres del capità
Rojas, van ocupar el poble i van

cremar la barraca de Seisdedos
amb tota la seva família dins.
La protagonista de la novel·la
és la Muda que, des que va
viure aquells espantosos crims,
sent encara una nena, havia
deixat de parlar. La narració,
doncs, queda emmarcada en el
record de la Muda que, a la se-
va vellesa, rep un homenatge
de les autoritats franceses de
Bordeus, on viu des d’abans de
la Segona Guerra Mundial.

Sen, d’una manera molt
planera, ha fet d’aquesta his-
tòria real una narració de fic-
ció. L’autor, a més, aprofun-
deix en el polèmic tema de
Casas Viejas amb l’aportació
dels discursos parlamentaris
extrets del diari de sessions de
les Corts espanyoles i de la
premsa de l’època, i recull
opinions d’homes com Azaña,
Ortega y Gasset, Unamuno...
Amb la memòria de la Muda es
va formant un quadre en què
són presents tots els artífexs
del drama, de tal manera que
el personatge fictici principal
de la novel·la es fa a cada línia
més real, mentre que els que
van existir sembla que es
transformin en personatges de
ficció. Miquel Sen aconsegueix
mantenir l’atenció, l’interès i
fins i tot l’emoció del lector
dins del context històric de les
insurreccions revolucionàries
durant la Segona República.


