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¿Quin mèrit té l’escrip-
tor que triomfa per-
què té talent, cultu-

ra i escriu bé? Cap. El mèrit és de 
qui obté una posició avantatjosa 
sense talent i escalant amb fraus 
i intrigues. Això sí que és un self-
made-man. L’observació té gairebé 
90 anys i és d’una crònica sobre 
Nova York de Julio Camba, un pe-
riodista rodamón que va fer de la 
contemplació sorneguera de so-
cietats i costums un esport de la 
intel·ligència. Va ser un humoris-
ta que va desgranar enginy i pers-
picàcia en centenars de columnes 
que podrien haver estat els monò-
legs d’un Buster Keaton molt vi-
atjat al Club de la Comedia. Hu-
mor sense faramalla però incisiu. 
Per això no se l’ha de creure quan 
diu: «Jo he anat a París, i a Londres, 
i a Berlín, i a Nova York amb una 
ingenuïtat i una bona fe d’autèn-
tic batraci». Camba és una beguda 
isotònica, però es consumeix com 
una capsa de bombons.
 Camba  s’excusava des de 
Constantinoble davant el seu di-
rector per enviar-li una crònica 
massa llarga perquè la falta de 

temps li havia impedit fer-la més 
breu. Ara, coincidint amb les se-
ves experiències viatgeres de Pla-
yas, ciudades y montañas (Reino de 
Cordelia), es recupera la selecció 
que ell mateix va fer el 1956 dels 
seus millors articles, escrits sense 
presses, concisos i cenyits, sobre 
els anglesos desdenyosos, els res-
taurants francesos, la cervesa ale-
manya, els negres i els jueus als 
Estats Units, l’expressivitat itali-
ana... Es titula Mis páginas mejores 
(Pepitas de Cabalaza) i no té os, tot 
és tall, encara que alguna de les 
seves opinions sobre la República 
es pugui entravessar. I com que 
Camba era una màquina de tritu-
rar les aparences, també es fixa en 
coses de totes les latituds, com la 
mandra, el pensaor a sou, o la jus-
tícia, aquella noia que era pobra 
però honrada i que amb els anys 
es va acomodar. Unamuno deia 
d’ell que era un «filòsof celta», pe-
rò ell assegurava que la seva mà-
xima aspiració era no haver d’es-
criure. Des del 1949, sense famí-
lia, es va instal·lar a l’Hotel Palace 
de Madrid i no va aconseguir la 
seva ambició fins a la seva mort 
el 1962. Potser no és veritat que 
les seves últimes paraules van ser: 
«La vida és bona, però s’acaba», pe-
rò mereixen ser-ho. H
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 Saramago retrobat
3 La novel·la ‘Claraboia’, del 1953, es publica pòstumament a Espanya
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E
l 1953 José Saramago, 
que llavors tenia 31 anys,  
va acabar la seva segona 
novel·la, Claraboia. La va en-

viar a una editorial portuguesa, pe-
rò no en va rebre cap resposta. No-
més el silenci. El menyspreu editori-
al el va ensorrar. De fet no va tornar 
a escriure fins 20 anys després. El 
1989, 36 anys més tard d’haver en-
tregat la novel·la, l’editorial va tru-
car a Saramago per comunicar-li 
que havia trobat el manuscrit al fer 
una mudança a les seves oficines i li 
va demanar permís per publicar-lo. 
La resposta va ser contundent: «No, 
gràcies. En 30 minuts sóc allà i recu-
llo el manuscrit».
 Saramago, efectivament, va re-
cuperar la seva novel·la a les ofici-
nes de l’editorial portuguesa. No va 
destruir les seves 300 pàgines, però 
les va ficar en un calaix. «Mentre vis-
qui no vull veure-la publicada», li va 
dir a la seva dona i traductora, Pilar 
del Río. Dos anys més tard de la mort 
del Nobel de literatura, Claraboia  
–la novel·la perduda i trobada de Sa-
ramago– surt al carrer de la mà de 
d’Edicions 62 (català) i d’Alfaguara 
(castellà). «És una novel·la madura 
i estimulant en què ja s’anuncia el 
món propi de Saramago», va expli-
car ahir la seva viuda.

EL REBUIG / ¿Per què l’editorial por-
tuguesa va rebutjar, al seu dia, pu-
blicar-la? Del Río va assegurar que, 
amb tota probabilitat, els editors de-
vien pensar que es tractava d’una 
novel·la massa dura i transgresso-
ra per a aquella època. Als anys 50, 
Portugal era un país fosc i dictato-
rial on no encaixava la consciència 
política del jove Saramago. Malgrat 
que no és ni de bon tros una novel·la 
política, Claraboia sí que aborda te-

mes sòrdids. Al llibre –on està retra-
tada la miserable vida diària dels ve-
ïns d’un edifici– la família és un niu 
d’escurçons, on abunden les violaci-
ons i els maltractaments a la dona. 
A més a més, al llarg de les seves pà-
gines hi ha sexualitat per tot arreu 
i, fins i tot, amors lèsbics. «¿Ho hau-
ria pogut suportar la societat portu-
guesa de llavors? Crec que no», va ex-
plicar Del Río.
  La viuda de l’autor va voler desta-
car que, malgrat la seva duresa, Cla-
raboia dóna peu a la nostàlgia per 
les petites coses que ens fan (o, més 
ben dit, ens feien) feliços. «Ara ens 
hem tornat bojos i sembla que no-
més disfrutem si estem en una plat-

ja a milers de quilòmetres de casa 
nostra. Però anys enrere, com reflec-
teix la novel·la, una família podia 
passar un moment fantàstic escol-
tant a la ràdio un concert de Beet-
hoven», va subratllar. Del Río va as-
segurar que la novel·la té punts de 
connexió amb el present perquè re-
flecteix com la gent vivia comptant 
els cèntims: «Parla d’una època  sem-
blant a la d’ara, temps de penúria i 
d’amenaça».
 Igual que va fer amb el discurs 
quan va rebre el premi Nobel de lite-
ratura, Saramago va dedicar Clara-
boia al seu avi, «l’home més savi del 
món, encara que no sabia llegir ni 
escriure». H
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33 El mecanoscrit de ‘Claraboia’ que va estar perdut durant dècades.
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33 Saramago, als anys 50.

Els treballadors recolzen 
racionalitzar el Liceu 
3El comitè retreu que Cultura no assumeixi responsabilitats

M. C. 
BARCELONA

El comitè d’empresa dels treballa-
dors del Liceu està en línia amb la 
necessitat d’acordar un nou model 
de gestió abans del setembre que va 
proposar Ferran Mascarell en la se-
va compareixença al Parlament de 
dimecres. En canvi, Joan Francesc 
Marco, director general del coli-

seu, i que no acaba el contracte fins 
aquest estiu, no va voler opinar.
 «La racionalització que demana 
Mascarell és lògica», va declarar ahir 
Miguel Martínez, representant dels 
treballadors «Estem disposats a par-
lar de flexibilitat, de prejubilacions 
i de baixes incentivades». Però no li 
va agradar que el discurs de Masca-
rell «fos tan genèric». «No va assu-

mir responsabilitats», va criticar. La 
situació al Liceu és de calma tensa, 
i establir el nou marc laboral serà 
complex, indica Martínez. «Marco 
no és un interlocutor vàlid, ha d’as-
sumir responsabilitats i dimitir. Se-
rà impossible negociar amb qui no 
ha existit diàleg», afirma. La idea de 
Mascarell de controlar més el direc-
tor general mitjançant un nou òr-

rEACCiONS A LA COMPArEiXENÇA DE MASCArELL AL PArLAMENT

gan executiu amb una presidència 
fixa i no rotatòria entre les adminis-
tracions va ser aplaudida tant pel 
comitè com pels amants de l’òpera. 
«El patronat no ha de ser un simple 
conglomerat d’autoritats. El Liceu 
necessita professionals, persones 
del sector capaces de pensar tant en 
espectacles d’òpera com en l’explo-
tació del teatre. Ha de comptar amb 
un òrgan de govern amb autoritat», 
va assenyalar ahir Julio Molinario, 
president de l’associació Amics del 
Liceu. «Necessitem un model de ges-
tió més eficient», va afegir Jordi Pu-
jal, president de l’Associació de Li-
ceistes del Quart i Cinquè Pis. ¿Se-
ria necessari un director general 
en aquesta estructura? Molts s’es-
timen més el model del Lliure i el 
TNC, amb un director artístic i un 
gestor. H


