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Recentment ha estat a Barcelona l’es-
criptor portuguès Fernando Namora, 
ei qual sempre ha demostrat un in-
terès actiu per la cultura catalana i, 
en general, per tot el que es refereix 
a Catalunya.
Namora va néixer a Condeixa (Beira 
Litoral) el 15 d’abril de 1919. Es lli-
cencià en medicina a la Universitat 
de Coimbra; va fer de metge en di-
verses poblacions de la Beira i de 
l’Alentejo. Finalment s’establí a Lis-
boa, on ocupa un càrrec a l’Institut 
del Càncer. La seva obra literària li 
ha valgut els premis Almeida Garrett, 
de l’Acadèmia, Vértice i Lins de Rego ; 
compta amb abundoses traduccions a 
diversos idiomes: francès, anglès, ale-
many, italià, txec, suec, polonès roma-
nès, rus, esperanto, castellà, català... 
Tres de les seves novel·les han estat 
dutes al cinema.
Coincidint amb la guerra civil espa-
nyola i els inicis de la segona guer-
ra mundial, comença a prendre for-
ma en la literatura portuguesa una 
nova mena de realisme, els antece-
dents del qual podríem anar a cer-
car a l’obra de Ferreira de Castro, 
a partir de la publicació de Emi-
grantes. Interessats a aprehendre la 
realitat social del poble portuguès per 
a presentar-la d’una manera dialèc-
tica, un seguit d’esc.riptors entre els 
quals es troben Alfonso Ribeiro, Soei- 
ro Pereira Gomes, Manuel do Nasci- 
mento, Alves Redol, Sidónio Muralha, 
Armindo Rodrigues, Màrio Dionisio, 
Alvaro Feijó, Manuel da Fonseca, Jo-
sé Gomes Ferreira, Joâo José Cocho- 
íel i Carlos de Oliveira, realitzen les 
primeres temptatives néoréalistes. En 
poesia, aquest nou corrent literari va 
Prenent cos a través del «Novo Can- 
cioneiro», que s’inicia precisament 
amb un llibre de poemes de Fernan-
do Namora.
Ha estat dit que, des dels seus inicis, 
als poemes de Fernando Namora s’hi 
endevina el novel·lista. El que realment 
es cert és que als seus relats, als 
eus contes, a les seves novel·les, 
s seus assaigs, sempre hi trobem 
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vors aconsegueix que la realitat quo-
tidiana que se’ns esmunyia ens pe-
netri amb autèntica llum. Aquella 
realitat que per a nosaltres no era 
sinó una rutina, adquireix tota la 
càrrega emocional que duia ama-
gada.
En els primers llibres de versos de 
Fernando Namora, tant o més que 
l’anunci del futur narrador en pro-
sa que es podria deduir d’un estil 
freqüentment descriptiu, el que veri-
tablement trobem és tota la temà-
tica que després s’anirà desenvolu-
pant en Fogo na noite escura, Casa 
da malta, Minas de San Francisco, 
Retalhos da vida de um médico, A 
noite e a madrugada, O trigo e o 
joio, O homem disfarçado, Cidade 
Solitària, Domingo à tarde: l’arrela-
ment a la terra, la barreja d’aspror 
i de tendresa amb què encara els 
seus personatges, el repudiament de 
tota mena de supersticions, la pre-
sència aclaparadora dels problemes 
econòmics, l’antagonisme de classes, 
la denúncia social, l’amarga lucidesa 
davant el fet irreversible de la mort, 
l’afany d’autenticitat i la preocupació 
per penetrar en tot el que es refe-

reix a les relacions humanes. Els seus 
versos i la seva prosa constitueixen 
un tot coherent. I si és cert que 
l’obra de Namora ha evolucionat — no 
podria ésser de cap altra manera 
tractant-se d’un autèntic creador—, 
aquesta evolució no significa res més 
que una presa de consciència cada 
vegada més exigent davant la societat 
i l’obertura de la seva temàtica a ho-
ritzons més amplis. Cal considerar, 
en observar aquest procés evolutiu, 
que mai no es genera en ell d’una 
manera arbitrària. Fernando Namora, 
que ha alternat la professió de met-
ge amb l’activitat d’escriptor, aprofi-
ta la complexa experiència que li ha 
anat fornint el contacte diari amb 
els seus pacients i amb el medi en 
què ells es mouen. No ens hem d’es-
tranyar, per tant, que durant els 
anys que exerceix la medicina en 
poblets i viles, es reflecteixin a la se-
va obra tan sols els medis rurals 
i que, en fixar la residència a Lis-
boa, sigui l’ambient de la capital el 
que passi a primer pla. I si en nar-
rar-nos les vicissituds dels camperols 
i dels diversos estaments de la vida 
de província, estàtica, amb una men-
talitat gairebé estacionada a la dar-
reria del segle passat, en té prou 
amb les tècniques tradicionals, en 
endinsar-se en la vida de la ciutat,

Davant la casa modesta on tingué instal·lat 
el seu primer consultori de metge.
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més dinàmica, més evolucionada, molt 
més complexa, el seu dreturer ins-
tint d’escriptor el duu a d’altres pro-
cessos narratius que li permeten d’a-
profundir més en la problemàtica ciu-
tadana. La seva evolució no és res 
més que la dilatació del cercle en el 
qual s’inicia la seva obra i on, com 
he dit abans, ja es troben tots els 
elements bàsics que, manipulats mes- 
trívolament. li donen, cada dia més, 
una evident grandària.
A través de la seva obra de ficció, 
Namora ens fa participants dels am-
bients on ell es troba integrat. La 
vasta gamma de les seves preocupa-
cions, tan precoçment manifestades, 
el fan apte per a captar, des dels 
seus temps d’estudiant, la realitat en 
les seves múltiples facetes i sense 
mixtificacions. És així com de la se-
va experiència de Coïmbra neix el 
dramàtic document d’una joventut en 
la qual s’alternen i confonen el ci-
nisme i la generositat, l’abúlia i l’a-
fany de realitzar-se.1 Una joventut 
que, a la recerca d’un camí vàlid, 
voreja freqüentment la desesperació. 
La guerra que en aquells anys as-
sola Europa li esdevé un revulsiu. 
Moguda per aspiracions confuses, 
reacciona bruscament contra tot; és 
incoherent la majoria de les vegades, 
però de tant en tant es rebel·la amb 
un veritable foc en la nit fosca. L’am-
bient de Coïmbra, amb els seus «doc-
tores» i «futricas», amb les seVes «re-
públiques». oferia el greu perill del 
tipisme. Namora no defuig cap dels 
aspectes banals de la realitat que 
l’envolta: els encara, i els integra, en 
les vivències dels seus personatges. És 
així com allò que podria derivar cap 
a un folklore més o menys conven-
cional, esdevé, en la seva novel·la, part 
inalienable del transcurs multitudi-
nari d’unes vides que ens penetren 
per llur autenticitat.
De la mateixa manera aue en Fogo 
na noite escura Namora ha sabut de-
fugir el perill del pintoresauisme. en 
els relats de la vida rural assoleix 
una absoluta fidelitat a l’ambient 
sense caure mai en els llocs comuns 
de la vida del camp que tantes ve-
gades constitueixen un llast en les 
obres de ficció fetes conèixer en la 
primera etana del neorealisme portu-
guès. És així com en Casa de malta 
ens anropem a les vides miserables 
del Picocas, del Troupas, de Graca, 
personatges grotescs i tràgics al ma-
teix temps, amb una sensació de fàs-
tic que, de mica en mica, genera 
dins de nosaltres un sentiment de 
tendresa envers tots aquells éssers des-
heretats aue desfilen davant la nos-
tra mirada —i de revolta enfront de 
la societat que fa possible llur exis-
tència —.
Aquest mateix sentiment de revolta 
ens és comunicat en Minas de San 
Francisco,2 on narra la tragèdia col- 
lectiva i anònima d’unes gents que 
van abandonar les seves llars amb l’es-

perança d’assolir un nivell de vida mi-
llor i que, explotats sense mirament, 
no es poden sostreure a la misèria 
i han de suportar tota mena de ve-
xacions. Minas de San Francisco és 
l’amarga epopeia dels qui van creure 
que l’explotació del volfram els resol-
dria tots els mals i, atrets per aques-
ta il·lusió, abandonaren llur terra.
Hi ha, però, uns altres homes que 
són expoliats de llur terra, de la 
terra que han fertilitzat amb un es-
forç migradament compensat durant 
tota una vida; i són, a més, expul-
sats de la pròpia llar. Camperols al 
bon grat d’un terratinent que no-
més veu en ells un instrument per 
a obtenir uns guanys. A. noite e a 
madrugada2 ens narra la tragèdia d’a-
quests dissortats que es troben com-
pletament indefensos davant la injus-
ta expoliació. I mentre els qui han 
deixat de creure que el cultiu de la 
terra pugui mai cobrir decentment 
les seves necessitats, s’esgoten en un 
penós i arriscat contraband ■—en el 
qual ahir trobà la mort el marit de 
Calhica i avui el Camarào—, el gest 
de rebel·lió del vell Parra, que mor 
en defensa dels seus drets i dels 
drets dels seus companys, es dreça 
com un símbol. És per això que el 
més gran dels fills de Parra aban-
dona l’escopeta en sentir les parau-
les de Clemente, subjecte incoherent, 
barreja d’idealista i de Vividor, el 
qual, malgrat totes les seves tares i 
contradiccions, en certs moments 
raona amb un dreturer sentit de la 
responsabilitat: «Et comprenc, Anto-
nio, però la teva venjança no pot és-
ser aquesta. He estat per a tu un gos, 
un miserable gos tinyós, mereixo 
que em matis, però escolta fins al 
final el consell d’un camarada: no 
serveix de res matar un porc. no ser-
veix de res matar tots els porcs del 
món. Quedaries amb els braços ta-
llats per tota la vida. El teu pare va 
morir per aquesta terra, per aauestes 
cases, per tots els camperols del 
Pomar; morint, no demanva pas ven-
jança per la seva mort; demanava 
que tu, els seus fills, els seus amics, 
continuéssiu lluitant». Mentrestant, 
el fill petit del Parra el Pencas, un 
baliga-balaga desarrelat i inconscient, 
l’única obsessió del qual és posseir 
unes botes, satisfà la necessitat d’a-
nar calcat arrencant les botes del 
cadàver del pare. unes botes aue el 
vell Parra no havia tornat a calçar-se 
des del dia que es va casar.
A la primera sèrie de Retalhos da 
vida de un médicot Namora ens 
submergeix en un món d’ignorància, 
de supersticions i de misèria. En-
mig d’una natura inhòspita, el met-
ge haurà de lluitar, a més, contra 
la maledicència. Aauests relats apas-
sionats que ens donen la mesura 
exacta dels habitants de la Beira Bai-
xa i de l’Alentejo, es prolonguen en 
una segona sèrie, recent, en la qual 
— i amb la mateixa mestria— Na-

mora ens narra ja algunes escenesde la vida de metge lisboeta
O trigo e o joio5 6 * és la darrera oto 
d’ambient rural de l’autor Es trac 
ta d’una novel·la d’un delicat lirisme' 
en la qual vivim el renovat i gaireí,-’ 
eixorc esforç del llaurador pobre mi 
a aconseguir que la terra if rendeixi 
i, una vegada més, assistim a la sorda 
lluita de classes, atiada per la Su 
pèrbia i la incomprensió dels gram 
terratinents. Però, sobretot, es trac 
ta d’un inapreciable document sobré 
la necessitat de caliu humà que sen 
ten, en el fons, totes les persones '

Aquest caliu humà, que ens és tan 
necessari, l’allunyem contínuament 
quan, encevats en la lluita per la 
supervivència, no ens ve d’aquí usar 
qualsevol mena d’estratègia. En la 
lluita amb els altres i amb nosal-
tres mateixos, ens cobrim amb una 
careta; és així com apareix l’home 
disfressat. O homem disfarçado és la 
primera obra de Namora que té Lis-
boa per escenari. Ens posa al desco-
bert la manca de probitat d’una gran 
part dels metges i les deficiències 
dels serveis hospitalaris. Al mateix 
temps, constitueix un al·legat contra 
tota una societat alienada, contra 
uns homes que són víctimes dels 
egoismes i de les covardies d’ells ma-
teixos i dels altres. Quan Silvina pre-
gunta a Joâo Eduardo per auè tot-
hom ha perdut el coratge, ell només 
troba una resposta: «la covardia s’La 
convertit en una professió, l’única 
que ens permet de fer tots els àpats 
cada dia».
Els contes de la Cidade Solitària, tam-
bé tenen Lisboa per escenari. I també 
hi trobem, juntament amb la de-
núncia social, la necessitat de com-
prensió i de tendresa dels éssers, la 
desesperació dels qui no saben o no 
poden trobar unes mans amieues. la 
presència abassegadora de la solitud. 
En Dominao à tarde,5 altra veeada 
prenem contante amb l’ambient dels 
hospitals de Lisboa; i som arrossegats 
a un recorregut pels barris més mi-
serables de la capital. I _ assistim a 
l’esforc desesperat de Clarisse, malal-
ta de leucèmia, per a aferrar-se a la 
vida, a l’escassa vida que li resta. I 
als desesperats intents de Jor^e, el 
met^e, per a salvar-la a desgrat de 
saber que qualsevol intent és inutn.
El mateix sentit i la mateixa em-
penta creadora aue M tia als versos 
i a la narrativa de Namora, els tro-
bem als seus llibres d’assaig i de Bio-
grafies: Denses e d.emónios da m' 
dicina. Fsboco histórico do neorrea-
lismo. Dialogo em setembro i Um sin 
na montanha.
Amb un profund humanisme, al cual 
no és aliè res del que pugui aIe. 
l’home, al llarg de tota la seva o 
Fernando Namora se’ns revela com 
dels més grans escriptors en He11® 
portuguesa.
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