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El rei Joan III de Portugal ha
de fer un regal de noces a
l’arxiduc Maximilià d’Àus-
tria pel seu casament amb

Maria, filla de Carles V. La seva dona,
Caterina de Portugal, suggereix en-
colomar-li un elefant procedent de
Goa que tenen estabulat a la ciutat
de Belém. L’obsequi té tant de reial
–gairebé imperial, atesa la còrpora
del paquiderm i la condició del re-
ceptor– com de gasiveria petitbur-
gesa, i el rei, un pobre home, ho ac-
cepta encantat. Cal, però, portar
l’obsequi a l’arxiduc fins a Vallado-
lid, on s’hostatjava, i a Viena on té la
residència, i això és el que explica la
darrera novel·la de Saramago.

És una gran novel·la. Però no tant
per la intriga –el bon gust de Sara-
mago evita que hi passi res d’extra-
ordinari– com per la narració matei-
xa o, dit d’una altra manera, per la
tècnica, per la sensibilitat i per l’estil
del narrador. La tècnica constitueix
una descarada i divertida burla de
la versemblança: el narrador no si-
mula haver estat testimoni dels fets,
ni es transvesteix de cronista asèp-
tic, sinó que és un contemporani
nostre el qual, amb dosis considera-
bles d’omnisciència, narra el que
succeí al segle XVI com si ho esti-
gués veient, i comenta amb el lector
la fiabilitat del que explica. És el
plaer de qui conta històries amb
l’únic objectiu de fascinar els que
l’escolten. Però què els explica?

En síntesi, el viatge (1551-1552) del
proboscidi –de nom Salomó– acom-

Un viatge vindicatiu i tendre
Novel·la❚ Ramon Pla i Arxé

El Nobel José Saramago narra el viatge d’un elefant, i el seu guia hindú, de Lisboa a Viena en ple segle XVI
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Guanyador del 26è premi Herral-
de, Daniel Sada (Mexicali, 1953)

és autor de prosa amazònica, un estil
barroc que, de vegades, esdevé ci-
ment a les ales. Però no és aquest el
cas. A Casi nunca els ingredients han
fet un bon plat. Parlar regional, ànima
de corrido i to tragicòmic aquí funci-
ona igual de bé que ho feia a Una de
dos (1994) i Porque parece mentira la
verdad nunca se sabe (1999). De sem-
pre, a Sada li agrada traçar dos
mapes. Un, el del llenguatge, de fet
gairebé una novel·la independent. I
l’altre, elde l’argumento laveritatque
vol celebrar al llibre. Tots dos mapes
se superposen i quan funciona veus
un paisatge literari personal, viu i
rural del planeta Mèxic.

Novel·la❚ Carlos Zanón

Urgències amatòries

Quin motor invisible empenta
entre si els personatges de Casi
nunca? Les urgències sexuals que
deriven en amor, sigui això el que
sigui. De fet, una de les troballes en-
grescadores d’aquesta novel·la és la
voluntat de l’autor de treure senti-
mentalisme a l’impuls amatori. Ex-

hibir les connexions econòmiques,
socials, morals i fisiològiques que
s’amaguen dins d’aquell pastís en-
verinat anomenat amor.

Amb escalfaments impúdics i fu-
gint del fantasma de la soledat, De-
metrio Sordo, agrònom i home
cabal, va a un bordell. Vol sexe i
n’aconsegueix. La meretriu Mireya li
dóna el que vol, gairebé cada dia. De
fet, Sordo és puntual com un dilluns.
I del sexe s’arriba a l’amor i de l’amor
a un anar enlloc. Però no hi ha cap
problema: Demetrio ni reflexiona ni
es maltracta. Actua com l’home sen-
sat que és. Porta la seva vida com un
llibre de comptabilitat. Fica i treu. En
tots els sentits. No és un esbojarrat
ni tampoc imprevisible. Covard,

mentider, però sobretot pràctic. Per
això una part d’ell li diu que s’ha de
casar bé. Amb una decentíssima filla
de vídua, Renata. L’amor que neix de
la repressió sexual, de la fantasia de
les mil i una nits... conjugals.

Està ben estructurada, amb un
argument amb prou girs narratius
per esquivar llocs comuns. Casi
nunca és un culebró pervers ple
d’àngels febles però sobretot vitals
que fugen i es retroben. Personat-
ges i situacions que recorden els
que s’enfilaven a les primeres pel·lí-
cules de Fellini, Berlanga o Marco
Ferreri. Divertida, amarga, histriò-
nica, però sempre realista, ens diu
que a través de la mentida –compul-
siva, desesperada, necessària o frí-
vola– es construeix la veritat de les
nostres vides. Que ningú oblidi que
estem fets d’això i no de somnis,
com diuen les cançons.❋
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La tècnica, la
sensibilitat i l’estil
del narrador que ens
ofereix el Nobel
portuguès fan una
gran novel·la d’‘El
viatge de l’elefant’.
José Saramago
mostra el plaer de
qui conta històries
amb l’únic objectiu
de fascinar els que
l’escolten
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panyat del seu cuidador hindú,
Subhro, de Lisboa a Viena, passant
pels Alps, com un Anníbal qualse-
vol. Canvien els amos de l’expedició
–portuguesos primer, austríacs des-
prés–, però no els que són alhora els

servents i els protagonistes de la
història: l’elefant i el seu guia. La
col·lisió entre la competència que
en qüestió d’elefants tenen Salomó
i, sobretot, Subhro i l’arbitrarietat
capriciosa dels amos és el que expli-

ca que ens divertim tant resseguint
l’aventura amb una complicitat
mordaç i tendra alhora. Això, i un
estil –enrarit per una puntuació ar-
bitrària– que fa de cada frase una
revelació.❋

Daniel Sada, últim premi Herralde
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