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33 El nobel portuguès José Saramago torna amb la història real d’un elefant a l’Europa del segle XVI.
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F a 30 anys, en un monòleg
sobre si mateix, Fernando
Savater (Sant Sebastià,

1947) celebrava la «impertinèn-
cia» de complir 32 anys i sentir-se
«ple de projectes literaris». Valent
i inconformista, es felicitava pel
fet d’haver pogut beure els mi-
llors vins, besar el front del seu
difunt pare, estrènyer la mà de
Jorge Luis Borges o ser-
hi quan els millors ca-
valls van vèncer al Der-
by d’Epsom o al Prix
de l’Arc de Triomphe
de Longchamp.

Reivindicava alesho-
res que escriure un
bon llibre no era mo-
nopoli dels grans es-
criptors i que autors
mediocres han escrit
novel.les que perdura-
ran quan molta de la
gran literatura satisfaci
ja tan sols el gust dels
erudits.

No serà fàcil que les
seves novel.les disfru-
tin d’aquesta mateixa
fortuna. Ho va intentar amb El
jardín de las dudas (1993), una no-
vel.la epistolar sobre un octoge-
nari Voltaire desemmascarant
prejudicis, finalista del premi Pla-
neta el 1993; va seduir els adoles-
cents de totes les edats amb el seu
trepidant El gran laberinto (2005);

però ha apostat per un cavall perde-
dor amb La Hermandad de la Buena
Suerte, premi Planeta 2008 i descon-
certant novel.la ambientada en
hipòdroms, amb pameles i barrets
de copa i tota mena de mercenaris
amb una passió equina que és direc-
tament proporcional als diners de
les apostes.

Un cavall intractable, per tornar a
mostrar-se com a in-
vencible, necessita ser
muntat novament pel
millor dels genets, que
ha estat raptat quan
buscava el secret de la
bona sort: confiar que
la mort ens assalti per
sorpresa, sense pati-
ment ni preàmbul.

El que s ’anuncia
com una novel.la d’in-
trigues i aventures
hípiques aviat es volati-
litza, i un dia a les car-
reres un públic entre-
gat no arriba a com-
prendre des de les tri-
bunes per quin motiu
Savater no aposta sem-

pre pel mateix cavall guanyador,
aquell assaig polemista amb volun-
tat d’estil que tantes vegades ens ha
fet despertar dels nostres somnis
dogmàtics.

D’
ençà que va obtenir el
p r e m i N o b e l , l ’ a n y
1998, el perfil públic de
l’escriptor portuguès

José Saramago (Azinhaga, 1922) ha
interferit sovint en la recepció de la
seva obra. El seu discurs tan d’es-
querres, compromès amb l’antiglo-
balització i tenyit a vegades d’un an-
tidogmatisme dogmàtic, ha acabat
emmascarant els seus interessos lite-
raris i els ha trivialitzat. No seria es-
trany que, a hores d’ara, més d’un es
pensés que Saramago va guanyar el
Nobel de la pau, i no el de la literatu-
ra. El cert, però, és que al darrere
d’aquell esperit combatiu hi ha tot
un senyor narrador: El viatge de l’ele-
fant demostra que als 86 anys el seu
instint fabulador continua tan des-
pert com gairebé sempre.

Encara que sovint se’l
destaca per l’estil –dis-
cursiu, de frases laberín-
tiques, clar i alhora ela-
borat–, Saramago és
també un bon contador
d’històries. Alguns dels
seus llibres, com L’any de
la mort de Ricardo Reis
(1984) o Història del setge
de Lisboa (1989), partei-
xen d’uns fets històrics
per incorporar-hi una
trama fictícia que, a me-
sura que avança, ajuda a
c o m p r e n d r e m i l l o r
l’època. És el cas precisa-
ment d’El viatge de l’ele-
fant.

En una nota prèvia a
la novel.la, l’autor expli-

ca que una lectora li va parlar per
primer cop d’aquesta anècdota
històrica. L’any 1551, el rei Joan III
de Portugal va regalar un elefant in-
di a l’arxiduc Maximilià II d’Àustria.
Es deia Solimà i feia dos anys que,
arribat de l’Índia, malvivia a Belém.
El trasllat de l’animal des de Lisboa
fins a Viena es va convertir en una
odissea que va durar més de sis me-
sos, ja que van creuar els Alps en ple
hivern.

Seguint l’esquema clàssic del
grup en moviment, la caravana reial
que acompanya l’elefant esdevé en
mans del narrador una font d’histò-
ries i ensenyances. N’és un bon
exemple la trobada a Castelo Rodri-
go dels exèrcits portuguès i austríac,
tots dos en guàrdia, i que provoca
moments d’una hilaritat que recor-

da Dino Buzzatti. O el
p a s d e l ’ e l e f a n t p e r
Pàdua, que és aprofitat
pels capellans per mun-
tar un miracle davant
l’església de Sant Antoni
(l’elefant s’agenolla).

Subhro, l’indi que té
cura de l’animal, centra
la majoria dels episodis
del llibre. La seva relació
amb el comandant dels
portuguesos, o amb el
mateix arxiduc, apro-
fundeix en assumptes
com l’amistat, l’autori-
tat, l’honor o el sentit de
les religions.

É s p r o b a b l e q u e
aquesta sigui la novel.la
més alegre i graciosa de

Saramago. En part, també, per les
virtuts de la veu narradora. La parti-
cular puntuació de les frases i els
diàlegs (que l’escriptor ja havia fet
servir en altres títols) afavoreix un
estil discursiu, on ressona l’estil rao-
nat de Michel de Montaigne, amb
un narrador que disfruta divagant
pels meandres dels fets. A més, com
que representa que escriu des del
nostre present, a vegades l’efecte
còmic neix del contrast temporal. La
descripció d’un llogaret al segle XV
li suggereix «les restes petrificades
d’una civilització antiga, cobertes de
pols, com tard o d’hora passa amb
els museus a l’aire lliure». I un co-
mentari sobre la convivència de les
llengües alemanya i italiana als Alps
n’encén un altre sobre el domini de
l’anglès als bars i botigues de les
platges de l’Algarve.

L’elefant Solimà va morir dos
anys després de la seva arribada a la
cort de Viena, però la seva populari-
tat no va decréixer. Maximilià va en-
carregar a l’escultor Fulchs una me-
dalla commemorativa. Va fer-lo dis-
secar i el va regalar al duc de Bavà-
ria. Amb els seus ossos en van fer
una cadira reial. Avui dia, al pas de
Brenner, als Alps, hi ha un Hotel Ele-
fant que recorda el pas de Solimà.
Simpàtic i de bon llegir, el llibre de
Saramago acabarà d’arrodonir la di-
mensió llegendària del paquiderm.
Ja es veu a venir que, per mica que
es conegui, també funcionarà com
a souvenir.

L a fascinació que ha exercit
el supervendes El noi del pi-
jama de ratlles, de John Boy-

ne, ha radicat en el seu sorpre-
nent punt de vista narratiu: el
d’un noi que explica la seva vida
en un camp de concentració nazi
sense entendre’n la lògica. Aques-
ta aproximació a l’Holocaust no
és del tot nova, perquè
el cineasta Roberto Be-
nigni ja hi va recórrer
a La vida és bella (1998),
en què va mostrar la
tragicòmica existència
en un recinte d’exter-
mini d’una família en
el qual pare i fill esta-
blien una sorprenent
relació: el primer feia
creure al segon que es
trobaven en un espai
lúdic on havien de se-
guir les normes de joc,
cosa que generava uns
quants còmics equí-
vocs. Però és menys co-
negut que hi ha un autèntic testi-
moni infantil d’aquell horror: el
de Jona Oberski.

Oberski va néixer a Amster-
dam el 1938 al si d’una família
d’origen judeoalemany deporta-
da l’any 1943. Va ser alliberat
pels soviètics després de conèixer
les penalitats dels camps de Wes-

terbork (Holanda) i Bergen Belsen
(Alemanya) i perdre els seus pares. El
1978 va publicar els seus impactants
records a Infancia, ara reeditat i que
va esdevenir un best-seller traduït a 20
idiomes i portat al cinema a la
pel.lícula Jonás que vivió en la ballena
(1993), de Roberto Faenza. La singu-
laritat del llibre no es troba en les

vivències que trans-
met, sinó en com ho fa,
ja que s’expressa com
e l n e n q u e v a s e r .
Oberski descriu així
una trobada sexual
clandestina al camp
dels seus pares, la seva
tràgica mort i les pena-
litats de tota mena que
va conèixer, però evita
el dramatisme explícit
o els judicis sobre els
botxins.

El resultat és que la
veu d’Oberski sedueix
el lector a l’unir expres-
sivitat i ingenuïtat i

–com que la realitat supera a vega-
des la ficció– després de llegir Infan-
cia un acaba pensant que la criatura
que va imaginar l’irlandès Boyne
potser no és tan irreal com pugui
semblar.


