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T
ot i que l’excusa
narrativa que
posa en marxa
la darrera
novel·la de José

Saramago –traduïda per
l’infal·lible Xavier Pàmies–
és un fet excepcional i con-
tra natura com és que dins
d’un país no mori ningú en
set mesos, similar a d’altres
com ara la separació de la
península ibèrica d’Europa a
A Jangada de Pedra (1986)
i l’aparició d’un heterònim
de Pessoa al Portugal de Sa-
lazar a L’any de la mort de
Morte de Ricardo Reis
(1984), la seva primera part
és més afí a la mena d’al·le-
goria ideològica amb ramifi-
cacions polítiques desenvo-
lupada recentment a l’As-
saig sobre la lucidesa
(2004), en què la majoria de
ciutadans decideixen sortir
a votar en blanc i provoquen
un daltabaix considerable en
els mecanismes de poder.

Un dels trets més carac-
terístics de l’estil de Sara-
mago és l’ús arbitrari de la
puntuació, la quasi absència
de connectors i el ritme sin-
copat, paradoxalment uni-
forme, que provoca la indis-
tinció de les diverses veus.
Quan a això s’hi afegeix la
conversió dels personatges
en entitats més o menys
abstractes, el primer minis-
tre, el secretari, la mort i la
dalla de la mort personifi-
cades, etc., el que en resulta
fa ressaltar una altra ten-
dència de l’escriptor que
tant pot ser un defecte com
una virtut: les inflades di-
gressions lingüístiques, lite-
ràries i filosòfiques del nar-
rador omniscient, que en el
seu pitjor vessant deriven
cap a una postura de mora-
lista amb supèrbia manifes-
ta, literàriament vuitcentis-
ta, com ara en alguns mo-
ments i esquematismes

Crítica

Música i foc
L’estil inconfusible de José Saramago apareix en la seva nova novel·la,
‘Intermitències de la mort’ ● L’obra, força crítica i realista gairebé romàntica,
planteja un duel entre la música i la mort ● Pau Dito Tubau

Lanovel·la
evolucionades
de lacríticaales
corrupcions
del poder

les úniques armes d’una
prosa prodigiosa i una capa-
citat creativa que va més
enllà de qualsevol conven-
ció, no només perquè és di-
fícil fer empassar l’ham de
la conversió de la mort en
personatge, primer com
una mena de buròcrata que
envia cartes des d’una sala
freda i tancada, en què
l’altre personatge és la seva
dalla, després com una
dona encisadora i enigmàti-
ca disposada a seduir el
músic, sinó per la distància
superada entre el darrer es-
tadi de la novel·la i la resta
de la peça.

La resolució del conte, en
canvi, emparenta la novel·la
de Saramago amb alguns tò-
pics del romanticisme que
tenen poc a veure amb tres
dels seus referents moderns
declarats, Kafka, Borges i
Pessoa, el mestratge ambi-
gu i al·legòric del quals li ha
permès eludir l’ombra del
gran narrador realista de les
lletres portugueses Eça de
Queirós, de la mateixa ma-
nera que el monòleg líric de
veus entrecreuades, la savi-
esa que va de James Joyce a
Virginia Woolf, ha permès a
António Lobo Antunes re-
novar el llegat clàssic del re-
alisme de tons pessimistes a
través del lirisme de la me-
mòria. És una opció legítima
que potser no defraudarà
els molts incondicionals que
Saramago té arreu del món,
tant per la gràcia aèria del
final, per les moltes idees i
escenes de qualitat que la
novel·la conté i per l’estil in-
confusible que desplega,
propi de ben pocs narradors
contemporanis. Però si el
lector fa cas del que sembla
proposar la citació de Witt-
genstein —que segueix una
altra de prèvia del Llibre de
les conjectures, “Sabrem
cada vegada menys què és
un ésser humà”—, en què el
vienès parla de la mort com
a possibilitat per crear
noves representacions i àm-
bits de llenguatge, amb la
qual cosa Saramago sembla
suggerir que la novel·la és
una manera d’assolir-les o
d’acostar-s’hi, no podrà sinó
aplaudir l’ambició del pro-
pòsit i lamentar la migrade-
sa del resultat.

d’aquesta Intermitències de
la mort.

L’èmfasi pretensiós li
funciona molt millor quan
tendeix a la paradoxa exis-
tencial i a recalcar els ex-
trems incognoscibles de les
coses, a tirar enrere per
contradir-se o per tractar
d’explicar l’inexplicable,
però sobretot quan queda
acompanyat per protago-
nistes solitaris i fràgils que
participen amb força en la
trama i que reforcen les
qüestions morals, ideològi-
ques i d’identitat que els ul-
trapassen i els assimilen en
un corrent de fons més
complex —com ara el cor-

rector de textos que prota-
gonitza la magnífica parà-
bola Història del setge de
Lisboa (1989)—, i que, en
iniciar aventures amoroses
o meres relacions personals
una mica prolongades, acos-
tumen a mostrar tota mena
de reserves sense poder fer
res per aturar uns instants
i unes decisions inevitables.

El més curiós, això no
obstant, d’aquesta Intermi-
tències de la mort és que
evolucioni amb empenta
des de la crítica a les cor-
rupcions del poder en situa-
cions d’excepció, a partir
d’una anècdota impossible
que esdevé versemblant

com a magma narratiu que
tot ho impregna, cap a una
mena de conte corrent en
què s’escenifica un duel
entre la música i la mort
que té com a protagonistes
a un violoncel·lista que
acaba d’encetar la cinquan-
tena i a la mort encarnada
en una dona de bellesa in-
definible i catorze anys més
jove. Més enllà del tòpic més
o menys masclista —el Por-
tugal de la generació de Sa-
ramago (1922) no té res a
veure amb la Suècia que li
va donar el Nobel fa uns
anys—, l’escena final es
manté dempeus com el mi-
llor tram del conjunt amb

El premi Nobel portuguès José Saramago publica una nova novel·la. JUAN CARLOS ULATE


