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Dois dos últimos livros publicados por Saramago, As intermitências da 
morte, de 2005, e A viagem do elefante, de 2008, não têm a amplidão dos seus 
romances anteriores. São gestos de despedida, decorrentes da consciência 
assumida pelo escritor de estar chegando ao fim de sua vida, e presentes que 
ele deixou a seus leitores. Hospitalizado em estado grave entre 2007 e 2008, 
esse ateu enfrentou corajosamente a iminência de seu desaparecimento. 
Tendo resistido a essa crise, deu numerosas entrevistas sobre a inevitabilidade 
da morte e fez, enquanto pôde, o que sabia: continuou escrevendo. Suas forças, 
não sua lucidez, estavam diminuindo, e a generosidade do contador de 
histórias seria a mesma até o fim. 

A imaginação do escritor continua muito viva em As intermitências da 
morte. Nessa fábula, a Morte, ofendida por ser tão detestada pelos vivos, 
resolve cessar sua ceifa, para mostrar-lhes quanto ela é necessária à vida, não 
apenas para lhe dar sentido, mas na ordem concreta do mundo. Ao expor os 
transtornos que ocorrem num país onde ninguém morre, Saramago retoma os 
alvos costumeiros de sua crítica social: o mercado, a Igreja, o Governo, os 
políticos, todos os que se beneficiam com a existência da morte. As reações das 
pessoas e das instituições ocasionam uma série de acontecimentos 
tragicômicos, narrados pelo escritor com a habitual competência. 

No início do livro, ele faz da indesejada uma personagem dotada da 
aparência alegórica tradicional, esquelética e sinistra. A alegoria aqui é 
humorística, como uma comédia ou desenho animado. No decorrer da 

reviravolta total da intriga, ele salva um modesto violoncelista da morte pelo 
poder interligado do amor e da arte. Esse final provisoriamente feliz escapa do 
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clichê romântico pela sutileza de sua consecução. A Morte pede ao músico que 
execute para ela uma peça de Bach, e ele obedece: 

 
Abriu o caderno sobre o atril, respirou fundo, colocou a 
mão esquerda no braço do violoncelo, a mão direita 
conduziu o arco até quase roçar as cordas, e começou. 
De mais sabia ele que não era rostropovitch, que não 
passava de um solista de orquestra quando o acaso de 
um programa assim o exigia, mas aqui, perante esta 
mulher, com o seu cão deitado aos pés, a esta hora da 
noite, rodeado de livros, de cadernos de música, de 
partituras, era o próprio johann sebastian bach 
compondo em cöthen o que mais tarde seria chamado 
opus mil e doze, obras elas quase tantas como foram as 
da criação. A passagem difícil foi transposta sem que ele 
se tivesse apercebido da proeza que havia cometido, 
mãos felizes faziam murmurar, falar, cantar, rugir o 
violoncelo, eis o que faltou a rostropovitch, esta sala de 
música, esta hora, esta mulher. (p. 207) 

 
 

 perfeita convizinhança entre o que se diz 

mais, comprova.  
 Essa fábula é, para o escritor no fim da vida, uma oportunidade para 
lembrar outros feitos de sua existência, isto é, seus romances anteriores. Ao 
referir fantásticos arquivos da Morte, ele os confronta com os da Conservatória 
de Todos os nomes: 
 

Aqui, na sala da morte e da gadanha, seria impossível 
estabelecer um critério parecido com o que foi adoptado 
por aquele conservador de registo civil que decidiu 
reunir num só arquivo os nomes e os papéis, todos eles, 
dos vivos e dos mortos que tinha à sua guarda, alegando 
que só juntos podiam representar a humanidade como 
ela deveria ser entendida, um todo absoluto, 
independentemente do tempo e dos lugares, e que tê-los 
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mantido separados havia sido um atentado contra o 
espírito. Essa é a enorme diferença existente entre a 
morte daqui e aquele sensato conservador dos papéis 
da vida e da morte, ao passo que ela faz gala de 
desprezar olimpicamente os que morreram, 
recordemos a cruel frase, tantas vezes repetida, que diz 
o passado, passado está, ele, em compensação, graças ao 
que na linguagem corrente chamamos consciência 
histórica, é de opinião que os vivos não deveriam nunca 
ser separados dos mortos e que, no caso contrário, não 
só os mortos ficariam para sempre mortos, como 
também os vivos só por metade viveriam a sua vida, 
ainda que ela fosse mais longa que a de matusalém, 
sobre quem há dúvidas de se morreu aos novecentos e 
sessenta e nove anos como diz o antigo testamento 
masorético ou aos setecentos e vinte como afirma o 
pentateuco samaritano. (p. 159).  

 
Essa longa citação também serviria para demonstrar que Saramago, 

naquele momento, ainda estava longe de perder seu prodigioso fôlego 
estilístico, e para reafirmar seu desejo de que os mortos não ficassem para 
sempre mortos, mas fossem mantidos na memória e nos textos dos vivos.  

Também há, em As intermitências da morte, a retomada de alguns de 
seus temas preferidos, como o comportamento dos cães e seus efeitos: a 
própria Morte se enternece ao ter um cão em seu regaço (p. 154). E o afeto é, 

-se para o lado do cão, 
moveu e dobrou o corpo até que a sua própria cabeça pôde ficar a um palmo 
da cabeça do animal, e assim ficaram, a olhar-se, dizendo, sem necessidade de 
palavras. Pensando bem, não tenho ideia nenhuma de quem és, mas isso não 

 
Bem gostaria Saramago de acreditar que o amor detém o ímpeto da 

(entrevista em Elmundo.es
Jornal de Notícias, 2008). 

Seu livro seguinte, A viagem do elefante A pilar, que 
não deixou que eu morresse
quis dizer é que o amor pode adiar a morte e torná-la menos cruel, mas que ela 

ue, quando minha hora chegar, entrarei no 
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La Vanguardia, 2005). 
Em As intermitências da morte, o que é afirmado sem contestação é que o amor 
pode adiar por um breve tempo a morte do ser amado, mas que a única coisa 
que se pode manter viva, para além do homem, é a arte.  

 
A viagem do elefante 

contada em poucas páginas: no século XVI, um elefante importado de Goa é 
transportado de Lisboa a Viena como presente do rei dom João III a seu primo, 
o arquiduque Maximiliano II da Áustria. Saramago converteu essa anedota 
numa bela fábula literária. O que transforma aquilo que poderia ser um 
simples relato é o modo como o escritor o apresenta, acrescentando-lhe 
personagens e episódios fictícios, descrições poéticas e reflexões filosóficas. A 
proximidade com o leitor, frequentemente interpelado pelo narrador, é ainda 
maior do que nos livros anteriores.  

As personagens principais são o elefante Salomão, vítima histórica dos 
caprichos reais, e o fictício cornaca indiano Subhro, seu companheiro de 
deslocamentos: 
 

Escarranchado sobre o encaixe do pescoço com o tronco 
maciço de salomão, manejando o bastão com que 
conduz a montada, quer por meio de leves toques quer 
com castigadoras pontoadas que fazem mossa na pele 
dura, o cornaca subhro, ou branco, prepara-se para ser 
a segunda ou a terceira figura desta história, sendo a 
primeira, por natural primazia e obrigado 
protagonismo, o elefante salomão, e vindo depois, 
disputando em valias, ora este, ora aquele, ora por isto, 
ora por aquilo, o dito subhro e o arquiduque. (p. 34) 
 

 Saramago descreve o elefante com precisão zoológica e reflete sobre o 
animal
que nunca entenderei os elefantes, Saiba vossa senhoria que eu vivo com ele 
quase desde que nasci e ainda não consegui entendê-los, E isso porquê, Talvez 
porque um elefante seja muito mais 

um dos camponeses, um elefante não tem muito que ver, dá-se-lhe uma volta 
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 Ao longo da narrativa, o escritor prova, por suas reflexões, que um 
elefante é, de fato, muito mais do que um elefante. Como explica o cornaca aos 
soldados e camponeses, no hinduísmo o elefante é um deus: sua cabeça foi 
colada por Shiva no corpo de um homem morto, Ganesha. Perplexos, os 

de costume. 
 O mesmo padre que refutou a afirmação de que deus é um elefante 
decide benzê-lo  na verdade, exorcizá-lo , porque ele poderia estar 

-pouco 
são animais, Não tenho tanta certeza disso, respondeu o cornaca, que 
começava a embirrar com a perlenga, É a diferença entre quem fez estudos e 

se soubesse das más inquietações do padre, Salomão o derruba com um coice. 

ajoelha diante da basílica de Santo Antônio, são fictícios, mas historicamente 
coerentes com o período da Contrarreforma em que eles se situam. 
 
da colonização. A continuação da história mostra como Subhro é, na Europa, 
um imigrante maltratado, que se vira como pode, que aceita a troca de seu 
próprio nome por outro mais a gosto do arquiduque, cuidando com esperteza 
da própria sobrevivência, em condições semelhantes à dos imigrantes de hoje, 
que talve  
 E não é só a religião que é satirizada por Saramago, mas o poder 
opressor em geral: 
 

Quando montava o salomão, a subhro sempre lhe havia 
parecido que o mundo era pequeno, mas hoje no cais do 
porto de génova, alvo dos olhares de centenas de 
pessoas literalmente embevecidas pelo espectáculo, 
que lhes estava sendo oferecido, quer com sua própria 
pessoa quer com um animal em todos os aspectos tão 
desmedido que obedecia às suas ordens, fritz 
contemplava com uma espécie de desdém a multidão, e, 
num insólito instante de lucidez e relativização, pensou 
que, bem vistas as coisas, um arquiduque, um rei, um 
imperador, não são mais do que cornacas montados 
num elefante. (p. 177) 
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 Além disso, o elefante suscita várias reflexões sobre a relação dos 
homens com os animais, tema caro ao escritor. Ao longo do penoso translado, 

atia ou 
antipatia, de agrado ou de tristeza. O cornaca explica: 
 

E não tenham medo, salomão está triste, mas não está 
zangado, tinha-se habituado a vocês e agora descobriu 
que se vão embora, E como o soube ele, Essa é uma 
daquelas coisas que nem vale a pena perguntar, se o 
interrogássemos directamente, o mais certo seria não 
nos responder, Por não saber ou por não querer, Creio 
que na cabeça de salomão o não querer e o não saber se 
confundem numa grande interrogação sobre o mundo 
em que o puseram a viver, aliás, penso que nessa 
interrogação nos encontramos todos, nós e os elefantes. 
(p. 118) 

 
 
realidade, era um ser outro. Tão outro que nada tinha que ver com este mundo, 
governava-se por regras que não se inseriam em nenhum código moral 

garotinha que caiu numa vala. Seu comportamento é mais nobre do que o dos 
homens, que, depois da sua morte, transformam partes de seu corpo em 
objetos de decoração.  
 

que convida o escritor a desenvolvê-la. O próprio narrador comenta a 
diferença dos relatos: 
 

No fundo, há que reconhecer que a história não apenas 
selectiva, é também discriminatória, só colhe da vida o 
que lhe interessa como material socialmente tido como 
histórico e despreza todo o resto, precisamente onde 
talvez possa ser encontrada a verdadeira explicação dos 
factos, das coisas, da puta realidade. Em verdade vos 
direi, em verdade vos digo que vale mais ser romancista, 
ficcionista e mentiroso. (p. 225) 
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está nas entrelinhas, nos comentários do narrador e no tom assumido por ele. 
O que a história de Salomão nos mostra é simples: a vida dos homens, como a 
dos animais, é breve, cheia de percalços, e termina com a morte. O notável é 
que essa óbvia constatação não resultou numa obra sombria. Em vez de tornar 
o romancista soturno e amargo, tornou-o mais leve, mais humorístico e mais 
lírico. 
 

r uma paisagem e, 

afirmação remetendo o leitor a algumas páginas anteriores do mesmo livro, 
em que Saramago descreve uma paisagem. Como a citação dessas páginas seria 
longa em demasia, contentamo-
banhada pelo maravilhoso luar de agosto que modelava todos os relevos, 
amaciava as próprias sombras que havia criado, e ao mesmo tempo fazia 

, e a 
aldeia tornou-se de súbito negra, sumiu-se como um sonho na obscuridade 

desenhar a curva da porta por onde o sol haveria de entrar, ao mesmo tempo 
que no lado oposto a lua se 
(p. 50-53).  
 Essa longa e poética descrição é a prova de que, até o fim, o escritor 

é possível descrever uma paisagem e, por 
contrariada, sobretudo, por seus romances anteriores, nos quais ele nos 
oferece magníficas descrições. Só O Evangelho segundo Jesus Cristo contém 
dezenas de cenas de comovente beleza. Podemos observar, também, que 
várias das cenas descritas em seus livros ocorrem ao cair da noite ou ao nascer 
do dia. 
 Talvez a mais impressionante dessas descrições seja a das gigantescas 
estátuas de mármore do convento de Mafra, reunidas sob o luar antes de serem 
colocadas em seus nichos. Poderíamos, igualmente, analisar essas numerosas 
descrições com as ferramentas da análise literária, ressaltando seu valor 
artístico. Mas não o faremos, lembrando que, em outro trecho de A viagem do 
elefante

acadêmicas e apenas agradeçamos a Saramago pelo bem e a beleza que, até o 
fim da vida, ele pôs em seus livros.   


