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Editorial
D

e vegades les definicions dels diccionaris s’acosten força al sentit que tots plegats associem a un mot determinat. Per aquest motiu abans d’afirmar que El funàmbul és una
revista d’actualitat (que és el que creiem), hem volgut consultar el DIEC. A l’entrada que
dediquen a actualitat, hi diu:
1 f. [LC] Qualitat d’actual.
2 f. [LC] [CO] Conjunt de fets recents o d’informacions noves sobre fets antics que poden
ésser donats com a notícia.
La primera definició ens és útil quan certifiquem que actual significa ‘que existeix
en el moment present’. Complim, doncs, aquest requisit: existim en el moment present.
Ara analitzem breument el segon sentit de actualitat: El funàmbul inclou «conjunts de fets
recents»? Depèn d’on posem la línia entre el que és recent (‘que fa poc que ha estat fet o
que s’ha esdevingut’) i el que no ho és. Oferim «informacions noves sobre fets antics que
puguin ésser donats com a notícia»? Pot ben ser, tot i que la novetat dels nostres continguts dependrà, també, dels nostres lectors. La segona accepció de notícia ens tranquil·litza
lleugerament: ‘Escrit destinat a donar coneixença d’un punt d’història, de ciència, etc.’ Ens
agradaria habitar en aquest etcètera.
Però concretem una mica: l’obra de Bruno Schulz és actual? Forma part de l’actualitat? I la de Walter Benjamin? Estem convençuts que sí. Per a entendre-ho, però, cal fugir
de l’empobriment mental que, gairebé per força, associa actualitat a moda. Tornem-hi:
moda. [LC] [ED] Ús passatger que regula, segons el gust del moment, la manera de vestir-se, de viure, etc.
Com que els termes passatger, regula, i gust del moment no ens acaben de fer el pes, conclourem, per a no allargar-ho més, amb allò que ja intuíem: que, sí, efectivament, El funàmbul és
una revista d’actualitat. Ara bé, de l’actualitat que no separa l’ahir de l’avui; de «l’actualitat
sovint anacrònica», que deia Borges.
funàmbul

[1864; del ll. funambŭlus, comp. de funis ‘corda’ i ambulare ‘caminar’]
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De la lectura

MARCEL PROUST

P

otser no hi ha dies de la nostra infantesa que hàgim viscut tan plenament com
aquells que creiem que vam deixar sense
viure, aquells que vam passar amb un llibre
preferit. Tot allò que semblava que els omplia per als altres, i que rebutjàvem com un
obstacle vulgar davant d’un plaer diví: el joc
pel qual un amic ens venia a buscar durant el
passatge més interessant, l’abella o el raig de
sol molestos que ens forçaven a aixecar els
ulls de la pàgina o a canviar de lloc, el berenar que ens havien fet endur i que deixàvem
al nostre costat, al banc, sense tocar-lo, mentre que, damunt del nostre cap, el sol anava
perdent força en el cel blau, el sopar que ens
havia fet tornar a casa i durant el qual només pensàvem a pujar a acabar, tot seguit,
el capítol interromput; això, en una lectura
que ens hauria hagut d’impedir percebre’n
res més que la importunitat, ens gravava, al
contrari, un record tan dolç (molt més preciós segons el nostre parer actual, que el que
llegíem aleshores amb tant d’amor), que si
avui dia algun cop fullegéssim aquells llibres
d’antany, només serien com els únics calendaris que haguéssim guardat de dies fugits,
amb l’esperança de veure reflectits en les seves pàgines els llocs i els estanys que ja no
hi són.
Qui no recorda com jo aquelles lectures fetes en temps de vacances, que amagàvem successivament en totes aquelles hores
del dia que eren prou plàcides i prou inviolables per a poder donar-los asil? Al matí,
tornant del parc, quan tothom havia marxat
a passejar, m’esmunyia al menjador on, fins
a l’hora encara llunyana de dinar, ningú no
entraria, tret de la vella Félicie, relativament
silenciosa, i on els únics companys que tin-

dria, molt respectuosos de la lectura, serien
els plats pintats penjats a la paret, el calendari
amb el full del dia anterior acabat d’arrencar,
el rellotge de paret i el foc que parlen sense demanar resposta, la conversa buida dels
quals no ve pas, com les paraules dels homes,
a substituir els mots que llegiu. M’instal·lava
en una cadira, a prop del foc petit de troncs,
del qual, durant el dinar, l’oncle matinador
i jardiner diria: «No fa cap mal! Una mica
de foc se suporta molt bé; us asseguro que
a les sis feia fred de debò, a l’hort. I pensar
que d’aquí a vuit dies serà Pasqua!» Abans
de dinar que, dissortadament, posaria fi a la
lectura, encara tenia dues hores llargues.
De tant en tant se sentia el soroll
de la bomba d’on degotava l’aigua i que us
feia aixecar els ulls per mirar-la a través de la
finestra tancada, allà, molt a prop, en l’únic
caminal del jardinet que vorejava amb maons i faiances de mitja lluna les seves platabandes de pensaments: pensaments collits,
semblava, en aquells cels massa bells, aquells
cels versicolors i com si fossin reflectits de
vitralls de l’església que de vegades es veien
entre les teulades del poble, cels tristos que
apareixien abans de les tempestes, o després, massa tard, quan el dia estava a punt
d’acabar. Malauradament la cuinera venia,
molt abans que toqués, a posar els coberts;
si ho hagués fet sense parlar! Però ella creia
que havia de dir: «Així no esteu bé; i si us
acosto una taula?» I només per respondre:
«No, moltes gràcies», calia aturar-se en sec i
recuperar de lluny la veu que, llavis endins,
repetia sense soroll, corrents, tots els mots
que els ulls havien llegit; calia aturar-la, ferla sortir, i, per a dir convenientment: «No,
moltes gràcies», donar-li una aparença de
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vida ordinària i una entonació de resposta
que havia perdut.
Passava una hora; sovint, molt abans
del dinar, començaven a arribar al menjador
els qui, cansats, havien escurçat el passeig,
havien «tallat per Méséglise», o els qui no
havien sortit aquell matí, perquè «havien
d’escriure». Deien: «No et vull molestar»,
però tot seguit començaven a acostar-se al
foc, a mirar l’hora, a declarar que el dinar
no seria pas mal rebut. Aquell o aquella que
s’havia quedat «per escriure» l’envoltaven
d’una deferència particular i li demanaven:

«Heu despatxat la vostra correspondència?»
amb un somriure barrejat de respecte, misteri, malícia i consideració, com si aquesta
correspondència hagués estat, alhora, un secret d’estat, una prerrogativa, una sort i una
indisposició. Alguns, sense esperar més,
s’asseien abans d’hora a taula, als seus llocs.
Allò era una calamitat, perquè seria un mal
exemple per als qui anaven arribant, que
creurien que ja era migdia, i farien que els
meus pares pronunciessin massa d’hora la
frase fatal: «Apa, tanca el llibre, és hora de
dinar».

MARCEL PROUST (1871-1922) novel·lista i assagista francès és conegut sobretot per la seva monumental À la recherche du temps perdu («A la recerca del temps perdut») que e������������������������
s va publicar en set volums de 1913 a 1927. Amb aquesta obra Proust va revolucionar l’art de la novel·la. En català podem
llegir-ne A l’ombra de les noies en flor (volums 1 i 2) (2012 i 2013, respectivament), Pel cantó de Swann
(2012), De la lectura (2011), Combray (2009), El temps retrobat (2002) i Un amor de Swann (1984).
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Walter Benjamin
É

s possible dir res nou
���������������������
sobre Walter Benjamin setanta-quatre anys després de la
seva mort? Segurament no. Tampoc no ho
pretenem. Pretenem —és difícil— no caure
en l’estereotip. Volem fugir de la imatge fixa
d’un pensador inclassificable (aquest adjectiu no forma part ja, també, del tòpic?) que
molts han deformat interessadament. Walter Benjamin va ser un pensador complex,
fracassat, contradictori, críptic, esbiaixat,

brillant, apassionat... Aquest monogràfic té
un objectiu principal: mostrar l’actualitat
de l’obra benjaminiana. Per a aconseguir-ho
hem tingut l’ajut inestimable de Pilar Estelrich, Esther Leslie, Ramon Alcoberro, María Negroni, Ferran González Colominas,
George Steiner, David Mauas, Irene Artiga Albarelli, Marc Jiménez Buzzi i Beatriz
Sarlo.
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Walter Benjamin
La meva ala és a punt d’emprendre el vol
de bon grat tornaria enrere
tot i que romangués com temps vivent
seria poc sortat.
Gershom Scholem. Salutació de l’Angelus

H

i ha un quadre de Klee que s’anomena Angelus Novus. Representa un àngel que fa la
sensació d’estar-se allunyant d’alguna cosa que mira fixament. Té els ulls oberts de bat
a bat, la boca badada i les ales esteses. L’àngel de la història deu tenir un aspecte semblant.
Té el rostre girat cap al passat. Allà on a nosaltres se’ns apareix una cadena d’esdeveniments,
ell no hi veu sinó una única catàstrofe que va amuntegant ruïnes sense parar i les hi llença
als peus. Ben segur que l’àngel voldria romandre al seu lloc, desvetllar els morts del seu son
i unir de bell nou tot el que s’ha trencat. Però un fort vent sorgit del Paradís se li ha quedat
agafat entre les ales amb tanta empenta que l’àngel ja no és capaç d’aplegar-les. Aquesta
ventada l’impulsa amb una força impossible d’aturar cap al futur al qual dóna l’esquena,
mentre que al seu davant el munt de ruïnes no para de créixer. Allò que anomenem progrés
és aquest vent.
Traducció de Pilar Estelrich

PILAR ESTELRICH I ARCE (Palma, 1952) és doctora en filologia alemanya per la Universitat
de Barcelona, on ha treballat durant vint anys impartint llengua i literatura alemanyes. Ha estat, també, degana de la facultat de Traducció i Interpretació (1999-2004). Ha traduït, entre altres, Günter
Grass, Julia Franck, Ilija Trojanow, Bertolt Brecht, Elfriede Jelinek, Hermann Hesse, Walter Benjamin, Ingeborg Bachmann, Claudio Magris i Franz Kafka.
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Les traces de Benjamin
ESTHER LESLIE

W

alter Benjamin va deixar moltes traces: els llibres que va publicar en vida
(quatre monografies; una col·lecció editada
de cartes, i traduccions de Proust, Balzac i
Baudelaire), i una gran quantitat d’assajos i
ressenyes que, entre 1910 i 1940, va escriure
per a diversos diaris i revistes. A més, Benjamin va gravar gairebé noranta programes
de ràdio dels quals no ens n’ha arribat cap
(hem perdut, doncs, la seva veu), tot i que en
tenim les transcripcions. A banda d’aquesta
producció pública, tenim a l’abast una gran
quantitat de material més íntim.

esborranys atapeïts de correccions i marques
curioses que indiquen associacions i referències creuades. Benjamin guardava trossets de
paper, esbossos d’assajos anotats als reversos
de fitxes de préstecs bibliotecaris, diagrames
en forma de roses dels vents, i sistemes de
coordenades que connecten idees. Fins i tot
els objectes més efímers tenien un espai al
seu arxiu, cosa que ens remet a un dels poetes que més el fascinava, Charles Baudelaire, observador de l’agermanament —que
defineix la modernitat— entre tot el que és
fugitiu i etern, transitori i immutable.

Benjamin fou un escriptor de cartes
prolífic. A causa dels anys d’exili i de trasllats constants, no va poder intercanviar informació diàriament amb els seus coneguts,
la qual cosa explica que les seves lletres estiguin plenes a vessar de detalls biogràfics,
d’esdeveniments quotidians i de pensaments. Els seus corresponsals van conservar
amb fidelitat unes cartes que contenen idees
i fets rellevants. Benjamin era conscient que
escrivia per al futur i des de ben jove arxivava i organitzava meticulosament tot el que
produïa, ja fos en forma editada, manuscrita,
d’esborrany o fotocopiada. Arxius, carpetes,
sobres, capses i caixes albergaven correspondència, manuscrits propis i aliens, assumptes
privats, memòries, diaris, fotografies, postals, dibuixos i notes, fitxes, inventaris, una
llista dels llibres llegits des de la infantesa,
una llista de publicacions pròpies, juntament
amb duplicats dels seus escrits en diversos

Un dels formats preferits de Benjamin era la llibreta. Quan no en tenia cap
a l’abast, sentia que els seus pensaments estaven «abandonats».1 D’aquestes llibretes, se
n’han conservat set i dels blocs, tres. Es tracta de pàgines, atapeïdes d’una lletra minúscula,2 que contenen esborranys d’articles, de
cartes, idees, diagrames, citacions pensades
com a epígrafs futurs, bibliografies i entrades de diari. Eren els seus llibres portàtils.
Gràcies a les llibretes, a l’entorn
de les quals Benjamin va desenvolupar una
mena de culte (li agradaven particularment
les que tenien fulls prims i translúcids i cobertes suaus de vitel·la), podia satisfer la
seva inclinació a escriure mentre es movia
per cafès d’arreu d’Europa. Aquests quaderns han sobreviscut perquè, un cop complets, els enviava a alguns amics amb les
instruccions següents: «Si us plau, conser-

Gesammelte Schriften, iii. Frankfurt: Suhrkamp, 1991, p. 433. / 2 Per a les reproduccions de nombroses pàgines
vegeu Walter Benjamins Archive: Bilder, Texte und Zeichen. Frankfurt: Suhrkamp, 2006.
1
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veu curosament aquest manuscrit»,3 amb la
condició que l’autor els podia reclamar en
qualsevol moment. Per exemple, el 18 de
juny de 1928, escriu a Alfred Cohn: «Continuaré garantint la compleció de la teva
col·lecció d’herbetes i tiges del meu camp.
D’aquesta manera, si més no, hi ha el benefici, més per a mi que per a tu, que hi hagi
un herbari complet, lluny del meu, en algun
lloc.»4 D’arxius parcials d’aquesta mena n’hi
va haver molts. Benjamin va enviar molt de
material a amics i institucions. Les traces del
seu projecte arriben a Frankfurt, Jerusalem,
Nova York, Los Angeles, Barcelona i altres
ciutats. La utilitat de la duplicació i dispersió d’aquest material es fa ben palesa quan,
el 31 de maig de 1933, demana per escrit
a Gershom Scholem que substitueixi alguns
papers malmesos: «Ha arribat el moment en
què m’has de permetre sacsejar alguns fruits
magres de l’arbre de l’escrupolositat, les arrels del qual es troben al meu cor i les fulles,
al teu arxiu.»5
Una gran quantitat de material
d’aquesta mena de Benjamin es va perdre
durant els anys d’exili, com va passar, també, amb una gran part de la seva col·lecció
preuada de llibres. Paradoxalment, els qui
li van destruir la vida van acabar salvant un
bon nombre de creacions seves: la Gestapo
va confiscar els papers i efectes que Benjamin havia conservat fins que va haver de
fugir de París al juny de 1940. Cinc anys
més tard van arribar a Moscou, empaquetats
amb altres botins. Entre cartes, contractes,
fotografies, guions radiofònics i alguns escrits sobre Baudelaire, hi havia una llibreta
d’adreces insignificant dels anys d’exili, amb
detalls que ofereixen una mirada sobre els

amics i coneixences amb què es comunicava
durant aquella època: es tracta d’un testimoni dels desplaçaments incessants dels refugiats. Aquesta pila de papers va continuar
el seu trajecte fins a Berlín, on, l’any 1957,
van arribar a mans del ministre d’Interior de
la República Democràtica d’Alemanya, que
els va dipositar a l’arxiu central de Potsdam.
Quinze anys més tard van ser traslladats a
l’arxiu de l’Acadèmia de les Arts, al Berlín
Est. Els documents no es van poder consultar fins al 1983, any en què es van posar a
disposició dels ciutadans de països socialistes; el 1986 es van obrir a tothom.
L’arxiu, molt fragmentat, es va completar amb dues parts: una, provinent de
Frankfurt, amb els materials que Benjamin
tenia quan va fugir de París i que havien arribat a Theodor Adorno per formar part dels

Gesammelte Schriften, v. Frankfurt: Suhrkamp, 1982, p. 452. / 4 Gesammelte Schriften, iii. Frankfurt: Suhrkamp,
1991, p. 388. / 5Gesammelte Schriften, iv. Frankfurt: Suhrkamp, 1972, p. 222.
3
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manuscrits, cartes i documents que eren en
mans de l’Institut de Recerca Social; l’altra,
els papers que Benjamin, abans de marxar,
havia confiat a Georges Bataille perquè els
guardés a la Biblioteca Nacional de França.
L’arxiu de traces continua creixent gràcies
a documents que apareixen en col·leccions
privades i en el dissolt Arxiu Especial de
Moscou. Des de l’abril de 2004, dotze mil
pàgines han anat arribant a l’arxiu de l’Acadèmia de les Arts al Berlín unificat. Fins i
tot el més efímer ha acabat formant part
de la posteritat, malgrat tot. Les traces de
Walter Benjamin, reproduïdes, no són pas
difícils d’aconseguir. D’entre les nombroses
edicions dels seus escrits, i dels comentaris que generen, n’hi ha que inclouen grans
quantitats de fotografies i de documents. Un
objecte tan insignificant com una agenda de
contactes (de 1933 a 1940) es pot adquirir
ara, en format facsímil.6
Aquesta biografia s’ha beneficiat
dels esforços extraordinaris que arxivistes
alemanys han fet no tan sols per recopilar i
reproduir tant de material com hi hagi, sinó
també per afegir-hi comentaris detallats,
elucidacions i referències. Es tracta d’una
miríada de textos que ens parlen d’una vida
escurçada però viscuda intensament i que
podem reconstruir, sobretot, a partir dels Ge-

sammelte Schriften, que van anar apareixent
des de 1972 fins a 1999, amb el seu aparell
erudit, i del volum Walter Benjamin’s Archive de 2006, amb reproduccions comentades
de documents curiosos que han sobreviscut,
com són ara postals, gargots i acudits, fotografies de joguines russes, esborranys d’idees
escrits en fulls d’hotels, en comptes de cafès
que inclouen anuncis d’aigua S. Pellegrino,
al revers de receptes mèdiques i d’entrades
de cinema... El 1992, Ingrid Scheurmann,
que investigava les circumstàncies de la mort
de Benjamin, va localitzar i reproduir tots
els documents que va ser capaç de trobar
relacionats amb els darrers dies del pensador alemany a Portbou: la factura de l’hotel,
la del metge, les del cementiri i el taüt, una
carta de Max Horkheimer que evidencia
la connexió de Benjamin amb l’Institut de
Recerca Social...7 Però Scheurmann no va
poder trobar el document que hom creu que
Walter Benjamin va portar al damunt fins
al final: un manuscrit —ningú no en sap el
tema— més important que la seva vida.

ESTHER LESLIE és professora d’estètica política a Birkbeck, University of London. És l’autora de
Walter Benjamin: Overpowering Conformism (Pluto, 2000), Hollywood Flatlands, Animation, Critical
Theory and the Avant Garde (Verso, 2002), Synthetic Worlds: Nature, Art and the Chemical Industry
(Reaktion, 2005) i Walter Benjamin (Reaktion, 2007). D’entre les seves traduccions cal destacar A
Defence of ‘History and Class Consciousness’ de Georg Lukács (Verso, 2002) i The Archives de Walter
Benjamin (Verso, 2007).
6
7

Benjamin, Walter. Das Adressbuch des Exils 1933–1940. Leipzig: Koehler & Amelang, 2006.
Scheumann, Ingrid. Neue Dokumente zum Tode Walter Benjamins. Bonn: AsKI, 1992.
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Tesis sobre la filosofia
*
de la història
RAMON ALCOBERRO

1. Per a situar Les Tesis: la mala gestió de la misèria

S

eria incorrecte presentar aquesta edició catalana de les Tesis sobre la filosofia de la història de Walter Benjamin sense fer esment,
abans de res, del fet que les poques pàgines
d’aquest text, tot i ser denses, no constitueixen
una obra acabada sinó un programa d’investigació que va quedar estroncat, com se sap, per
la tràgica mort de Walter Benjamin a Portbou
el 27 de setembre de 1940, quan intentava,
desesperadament, passar a Amèrica. En la seva
materialitat, el text anuncia i preveu més que
no pas diu; però, com a pòstuma, l’obra és un
testament —un testament especialment lúcid.
No vull fer ara una reflexió sobre el
que és obvi: el suïcidi de Benjamin fou bàsicament un assassinat. Benjamin, com tants
intel·lectuals crítics, va ser assassinat per molta
gent (pels feixistes, per la policia de fronteres
espanyola, però també —i cal no oblidar-ho—
pels qui moralment li havien de donar cobertura i mitjans per al seu treball i no ho feren
perquè probablement no l’entenien). Que els
nostres ens matin a còpia de silencis interessats,
a còpia de petites misèries quotidianes, és una
situació que s’ha repetit tant que ja sembla banal: passa cada dia i passa aquí, també.

Res a dir-hi, al cap i a la fi l’intel·
lectual crític ha triat el seu destí, i no callar o
no bordar com borden tots predisposa a acabar com a boc expiatori. Silenciar l’intel·lectual
crític i amagar les idees noves (de vegades,
precisament perquè són noves, poc perfilades
i fàcils de reduir a ironia) és fer un homenatge
al destí socràtic de la crítica.
Els intel·lectuals crítics, com és el cas
eminent de Walter Benjamin, estan condemnats a patir tres mals. D’una banda el silenci
i/o la misèria que els acompanya en vida d’una
manera sinistra. Però no és això i prou; a més,
estan abocats a tenir hereus abusius que malden per fer-los dir a títol pòstum el que mai
no haurien dit en vida. Finalment, als intel·
lectuals crítics els toca patir aquella posteritat
banal que els converteix en tesi doctoral i no
pas en tesi filosòfica. El de l’intel·lectual crític
és un destí molt obvi. Massa. I si em dispenseu,
també prou trist.
Aquestes tres desgràcies (la mala vida,
l’intent de gestionar-ne abusivament la memòria i la posteritat reduïda a pastura), Walter Benjamin les ha patides i encara les pateix
exageradament. Aquí radica la dificultat de

* Aquest text és la presentació de la traducció catalana de les Tesis sobre la filosofia de la història que es va fer a la Llibreria
La Central de Barcelona el 14 de desembre de 2007. (Tesis sobre la filosofia de la història. València: Associació Cultural
Republicana Constantí Llombart, 2007. Traducció de Josep Algarra.)

16

monogràfic

llegir-lo sense prejudicis i sense beateria.
Hi ha qui situa Horkheimer i Adorno
entre els hereus indesitjats de Walter Benjamin: els historiadors de la Teoria Crítica han
insistit prou en la mala lectura que Adorno
fa de Benjamin. No plantejaré tampoc aquest
tema ara. Al cap i a la fi és una qüestió biogràfica i les obres clàssiques s’han de poder

aguantar soles; sense (i de vegades contra) la
biografia. A més, tota lectura d’un text filosòfic
consisteix, inevitablement, en una mala lectura: un clàssic mai no s’exhaureix i, quan llegim,
tots som més deutors d’un temps (el nostre) i
d’uns límits mentals (els propis) que no pas de
l’obra sotmesa a escrutini. Les males lectures,
paradoxalment, fins i tot ajuden a enriquir els
textos.

2. La lectura d’Horkheimer a «Estat autoritari»
Per a la presentació d’aquest llibre sí
que voldria fer al·lusió a una circumstància que
totes les biografies de Walter Benjamin esmenten aplicadament però que sovint passen
per alt a l’hora d’analitzar la fecunditat conceptual del text: la primera edició d’aquestes
Tesis va veure la llum l’any 1942 a Los Angeles
en un volum, Walter Benjamin zum Gedächtnis («En memòria de Walter Benjamin»), que
contenia, a més, dos articles importants de
Max Horkheimer: «Estat autoritari» i «Raó i
autoconservació», a més d’un text d’Adorno
sense cap relació amb l’obra benjaminiana, i
altres contribucions diverses. Els erudits sostenen que aquesta edició del 1942 es féu per
amagar les Tesis i no m’estranyaria gens que
la sospita fos certa. Ara bé, «Estat autoritari»
d’Horkheimer no em sembla de cap manera
un text menor; és, que jo sàpiga, el primer text
que té el valor de reflexionar en diàleg amb les
Tesis. «Estat autoritari» hauria de ser considerat el primer plançó de les Tesis, de manera que
em permetré de recollir algunes idees d’Horkheimer per a situar el que, a l’ombra dels clàssics de la Teoria Crítica, jo també considero
que cal retenir pel que fa a la seva descripció
de la societat contemporània i del postcapitalisme.
No sóc gens partidari de la lectura de

la Il·lustració que va proposar la Teoria Crítica: em sembla que mostra una comprensió del
tot unilateral, però això tampoc no és important ara. En tot cas, no accepto culpabilitzar
les Llums, ni em sembla de cap manera que
un capitalisme totalitari sigui compatible amb
les Llums —ni tan sols per omissió. Qui condemna la Il·lustració des d’una perspectiva democràtica desconeix patèticament el potencial
transformador d’un Voltaire o d’un Diderot.
Però haver avaluat d’una manera incorrecta la
gènesi de l’opressió del present no vol dir pas
que la Teoria Crítica no tingués altres mèrits.
Considero, per exemple, que Horkheimer va encertar-la plenament quan, per descriure el seu (i el nostre) present històric, digué
a «Estat autoritari» que «La marxa del progrés
fa que a les víctimes [del progrés] els sembli
que per al seu benestar els resulta pràcticament
el mateix la llibertat que la manca de llibertat.»
Avui, com va escriure Horkheimer a
les primeres p�������������������������������
àgines�������������������������
del seu article benjaminià: «Els pobres han de córrer i empassegar
els uns amb els altres com la multitud en un
edifici en flames.» Avui, també, com ens recorda Horkheimer, «els pobres ja no poden ni
cosificar-se.» És tan sinistre com cert: ara com
ara milions de persones arreu del món (moltes
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amb carreres universitàries) no troben ni tan
sols qui les vulgui explotar.
Milions d’estudiants blancs, europeus,
sans i savis (per no parlar d’africans o sudamericans més obvis), estarien senzillament
encantats de poder viure alienats; però ni tan
sols trobaran qui els vulgui explotar. El capitalisme ha arribat a un extrem en què ni tan sols
necessita la humanitat: la humanitat, senzillament, ha esdevingut una nosa.
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Em sembla obvi que cap lector mínimament informat sobre Walter Benjamin
no creu que la revolució calgui fer-la perquè
els obrers (o els oprimits) són moralment bons.
A Benjamin tant li fa si els obrers són bons o
dolents. El fet és que en la història hi ha massa
dolor, massa pes del dolor de les generacions
mortes, que necessita una redempció no transcendental sinó històrica.

3. L’estat d’excepció permanent
En aquest context de reconeixement
de la misèria com a força, la tradició de l’alliberament, «la tradició dels oprimits», necessita
llegir i rellegir llibres com les Tesis sobre la filosofia de la història i ho necessita sobretot ara
que, amb la política de la guerra global contra el
terrorisme, una de les afirmacions més punxegudes de Benjamin —la de l’Estat d’excepció
permanent— es converteix cada dia més en la
llei i els profetes de la política contemporània.
Ja no tan sols se silencia l’obra dels qui estan a
favor de la transformació social, a més de procurar arruïnar-los la vida (això al cap i a la fi és
tan vell com l’opressió): l’estat d’excepció que
converteix en llei l’arbitrarietat és avui el criteri
únic per a tractar tothom i arreu. També, i sobretot, per a tractar els qui no protesten, cosa
que garanteix la submissió dels ofesos mitjançant l’administració de l’arbitrarietat. Intenteu
agafar un avió a qualsevol aeroport de l’anomenat món lliure i digueu-me on són els vostres drets.
Les democràcies liberals i les burocràcies que ens administren han oblidat els
mínims fonaments del liberalisme sobre les
quals suposadament es bastiren o cregueren
bastir-se fa anys. Penseu en què signifiquen les

càmeres de televisió als carrers de les nostres
ciutats enregistrant la vida quotidiana de la
gent (amb l’excusa de protegir-nos d’uns malfactors inexistents), o en el control absolut i
humiliant que cal patir quan s’entra en un avió
(que arriba a l’extrem d’impedir-nos entrar-hi
si portem una ampolla inofensiva d’aigua). I
no cal insistir en els usos perversos d’internet
o en la necessitat de piles de paperassa quan es
vol exercir la més mínima iniciativa, fins i tot
en l’àmbit econòmic.
De la política s’ha passat a l’Administració burocràtica (això és el que les democràcies liberals van aprendre del comunisme:
que no hi ha res de tan eficaç com un ogre
filantròpic per a controlar les masses). L’administració correcta de la por és, avui, l’eina més
eficaç de control social: es governa provocant i
gestionant la por. Por de no tenir feina, por de
no poder pagar el pis, por de no poder fer vacances, por de no parlar correctament l’idioma
de l’imperi, por d’haver d’exiliar-se de la terra
nadiua per manca d’oportunitats i per espoli.
Por també des de l’11 de setembre, por d’una
guerra infinita amb l’excusa d’un terrorisme
islàmic, atiat —curiosament o no tan curiosament— amb els diners dels petrodòlars i dels
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narcodòlars. Quan Bush i Blair ens diuen que
la seva guerra global contra el terrorisme durarà
generacions, ens diuen també que Walter Benjamin tenia raó: vivim immergits en un estat
d’excepció permanent contra el poble, perquè
sense un estat d’excepció permanent no es pot
fer cap guerra.

4. Angelus Novus
D’aquí la segona hipòtesi lluminosa
que s’obre a partir de les Tesis benjaminianes.
La d’una revolució que no es fa des de la ingenuïtat de l’espera d’un futur món millor, sinó
des de l’actualització del dolor dels pobres.
Aquest és el sentit de l’Angelus Novus. És el
passat d’opressió el que fa necessari trencar
amb l’estat de coses existent. Walter Benjamin
mai no va creure que el demà seria brillant,
simplement sabia que el passat és insuportable
perquè tot el dolor i tota la misèria dels oprimits pesa sobre les nostres espatlles fins que
ens obliga a dir «prou».
No insistiré ara en aquest tema (que
és el de la meva nota a l’edició en català de València de les Tesis sobre la filosofia de la història
que ara presentem). Com a nota erudita, senzillament vull deixar clar que no em convenç
l’explicació de Gershom Scholem segons la
qual l’Àngel de la història és «una figura malenconiosa������������������������������������
», ���������������������������������
que espera el Messies. En la tradició jueva, que Scholem coneixia com ningú,
la tasca de recompondre els fragments i les ru-

nes (la vida destruïda per la misèria del capital
en llenguatge marxista) correspon tan sols al
Messies. Em temo, però, que Benjamin ja tenia assumit que no hi havia Messies. Per això,
potser?, l’Àngel mira enrere.
La resta la deixarem per a una altra
lectura. Que aquest llibret de Walter Benjamin
hagi estat editat per una associació resistent
—i triplement resistent per republicana, valenciana i cultural— vol dir, potser, que l’Àngel
té una potencialitat que no tothom imaginava.
Encara.

RAMON ALCOBERRO (1957) és Doctor en filosofia per la Universitat de Barcelona. Ha publicat més d’una vintena de llibres i ha participat en edicions d’obres de diversos filòsofs de la Il·lustració
i en estudis sobre la història del pensament a Catalunya, la crisi de la modernitat, i els clàssics dels
segles xvii i xviii. Ha editat, prologat i traduït, entre d’altres, D’Alembert, Voltaire i Benjamin. Des
de fa uns quants anys, elabora el web filosòfic http://www.alcoberro.info/.
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Desempaqueto la biblioteca
UN DISCURS SOBRE EL COL·LECCIONISME

WALTER BENJAMIN

D

esempaqueto la biblioteca. Això vol dir
que encara no es troba als prestatges,
encara no l’envolta el lleu avorriment de l’ordre. Tampoc no en puc recórrer les fileres, per
passar-hi revista en companyia d’oïdors amicals. No us cal témer res d’això. He de pregar-vos que us situeu amb mi en el desordre
de les caixes obertes, en l’ambient carregat
de polsim de fusta, en el terra cobert de papers estripats, entre els caramulls de volums
que acaben de sortir a la llum del dia després de dos anys de foscor, per tal que de bell
antuvi compartiu una mica l’estat d’ànim no
pas elegíac sinó més aviat il·lusionat que tals
coses susciten en un col·leccionista autèntic.
Perquè és un d’ells qui us parla, i en termes
generals només parlarà d’ell mateix. ¿No seria arrogància si, en nom d’una aparent objectivitat i imparcialitat, us enumerés les peces o les seccions principals d’una biblioteca,
o bé la història de la seva creació, o fins i tot
la seva utilitat per a l’escriptor? En tot cas, el
que jo pretenc amb les paraules que segueixen és quelcom menys ocult, més evident; el
que desitjo és mostrar-vos el comportament
d’un col·leccionista envers els seus fons, ensenyar-vos el que significa col·leccionar més
que no pas una col·lecció. El fet que ho faci
a partir d’una reflexió al voltant de les diverses formes d’adquirir llibres és totalment
arbitrari. Aquesta ordenació o qualsevol altra no és sinó un dic contra la marea viva
de records que assalta tot col·leccionista que
s’ocupi del seu tema.

Qualsevol passió fa partió amb el
caos, i la del col·leccionisme en fa amb els
records. Però encara diré més: la casualitat
i el destí que en els meus ulls acoloreixen
el passat es manifesten a la vegada en el
desordre habitual d’aquests llibres. Perquè,
què és aquesta possessió sinó un desordre al
qual hom s’habitua fins al punt que arriba a
semblar ordre. Ja heu sentit parlar de gent
que ha emmalaltit per haver perdut els seus
llibres, i d’altres que han esdevingut delinqüents per tal d’adquirir-los. Precisament
en aquet àmbit, l’ordre no vol dir sinó mantenir-se en suspens sobre l’abisme. «L’únic
saber exacte que existeix», ha dit Anatole
France, «és el saber referit a l’any d’aparició i
el format dels llibres.» Certament, si existeix
quelcom contraposat a la irregularitat d’una
biblioteca, és la regularitat del seu inventari.
I així l’existència de col·leccionista
es troba en tensió dialèctica entre els pols
del desordre i de l’ordre.
Naturalment, es troba lligada també a moltes altres coses. A una relació molt
enigmàtica amb la propietat, de la qual caldrà dir encara uns quants mots. Més que
més a una relació amb les coses que no posa
en primer terme el seu valor funcional, és a
dir, la seva utilitat, el seu servei, sinó que les
estudia i estima en tant que escenari, teatre
del seu propi destí. L’encís més profund del
col·leccionista consisteix a recloure cada element en un cercle màgic en el qual quedi
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petrificat mentre és recorregut per la darrera
esgarrifança —l’esgarrifança de ser adquirit.
Tot allò recordat, pensat, conscient, esdevé
peanya, marc, pedestal, pany de la seva propietat. L’època, el territori, l’ofici, el propietari d’on procedeixen: per al col·leccionista
autèntic totes aquestes coses s’unifiquen per
a cada una de les seves possessions en una
enciclopèdia màgica que té per essència el
destí del seu objecte. Aquí, doncs, en aquest
camp angost, és possible imaginar de quina manera els grans fisiognomistes —i els
col·leccionistes són fisiognomistes del món
objectual— esdevenen àugurs. Només cal
observar un col·leccionista mentre manipula
els objectes de la seva vitrina. Tan bon punt
els sosté en les seves mans que ja sembla inspirat per mirar a la llunyania a través d’ells.
Tot això podria dir del aire màgic del col·
leccionista, de la seva imatge senil. Habent
sua fata libelli: potser això havia estat pensat
com a frase general per a llibres. Els llibres,
és a dir, la Divina comèdia o l’Ètica de Spinoza o L’origen de les espècies, tenen fats. Però
el col·leccionista fa una interpretació diferent d’aquesta dita llatina. Per a ell, no són
tant els llibres com els exemplars allò que té
un destí. I en la seva opinió el principal destí
de cada exemplar és l’encontre amb ell mateix, amb la seva pròpia col·lecció. No exagero: per al col·leccionista autèntic, adquirir un
llibre antic significa fer-lo renéixer. I justament aquí resideix l’aspecte infantil, que es
barreja amb el senil en la persona del col·
leccionista. Perquè els infants dominen la renovació de l’existència com una activitat que
compta amb un centenar de variants, i mai
no es troba perplexa. Per a ells, els infants,
col·leccionar no és més que un dels procediments de renovació; un altre consisteix a
pintar els objectes, un altre és retallar-los, un
1

Nom amb què signava Johann Paul Friedrich Richter.

altre més, calcar-los, i així tota l’escala de formes infantils d’apropiació, des de tocar fins a
donar nom. Renovar el món vell —vet aquí
la pulsió més pregona dins el desig del col·
leccionista d’adquirir coses noves, i per això
el col·leccionista de llibres antics està més a
prop de la deu del col·leccionisme que no
pas el qui s’interessa per impressions bibliòfiles modernes. Ara unes quantes paraules
sobre la manera com els llibres traspassen el
llindar d’una col·lecció, com esdevenen propietat d’un col·leccionista, en resum, sobre la
història de la seva adquisició.
De totes les maneres de procurar-se
llibres, la que es considera més lloable és
escriure’ls un mateix. Arribats aquí, molts
recordareu divertits la gran biblioteca que
va anar-se formant amb el pas del temps el
pobre mestre d’escola de Wutz, Jean Paul,1
gràcies al fet que escrivia ell mateix tots els
llibres els títols dels quals l’interessaven en
els catàlegs de les fires, ja que no podia comprar-se’ls. En realitat, els escriptors són persones que escriuen llibres no pas a causa de
la seva pobresa, sinó de la seva insatisfacció
amb els llibres que podrien comprar i que no
els agraden. Vostès, senyores i senyors, deuen
pensar que aquesta és una definició extravagant de l’escriptor; però tot allò que es digui
des de la perspectiva d’un col·leccionista autèntic és extravagant.
De les formes usuals d’adquisició
la més decorosa per als col·leccionistes seria demanar el llibre en préstec i després no
tornar-lo. El manllevador de llibres a gran
escala, tal com aquí ens el representem, demostra la seva condició de col·leccionista
de llibres empedreït no solament pel fervor
amb què preserva el tresor acumulat a força
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de manllevar i fer-se el desentès amb totes
les reconvencions procedents de l’esfera legal quotidiana, sinó molt més pel fet que
ell tampoc no llegeix els llibres. Si voleu fer
cas de la meva experiència, s’ha esdevingut
més sovint que em tornessin un llibre deixat en préstec sense haver estat obert que
no llegit. Preguntareu: ¿és que no llegir els
llibres constitueix una característica dels
col·leccionistes? Això sí que seria una cosa
ben nova. No. Els entesos us confirmaran
que és més antiga, i aquí esmento només la
resposta que, altre cop, France tenia a punt,
per al babau que admirés la seva biblioteca
tot acabant amb la pregunta obligada: «I tot
això s’ho ha llegit, senyor France?» «Ni una
desena part. O és que vostè menja cada dia
amb la vaixella de Sèvres?»
Per cert, jo he comprovat com està
de ben justificada aquesta actitud. Durant
anys —ben bé durant el primer terç de la
seva existència fins al moment present— la
meva biblioteca només constava de dos o
tres rengles, que només creixien uns centímetres cada any. Aquesta va ser la seva època
marcial, ja que no hi podia entrar cap llibre
que no li hagués demanat el sant i senya,
que no l’hagués llegit. I així potser no hauria assolit mai res que per l’abast es pogués
anomenar biblioteca, si no hagués estat per
la inflació, que de sobte va fer que l’accent
recaigués en les coses i va convertir els llibres
en valors efectius, o com a mínim els va fer
difícils d’adquirir. Això semblava almenys a
Suïssa. I realment vaig fer allà estant i a darrera hora les meves primeres comandes de
llibres d’una certa importància i vaig poder
arreplegar encara tresors tan insubstituïbles
com Der blaue Reiter (El genet blau), o La
saga de Tanaquil de Bachofen, que en aquell
temps es podien comprar encara a l’editor.
Ara, deveu pensar, després d’anar
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tant amunt i avall, hauríem d’arribar per fi a
l’ampla via d’adquisició de llibres que constitueix la compra. Certament, és una via ampla, però no pas tranquil·la. La compra del
col·leccionista de llibres s’assembla molt poc
a les que efectuen en una llibreria un estudiant per procurar-se un llibre de text, un
home de món per fer un present a la seva
dama, un home en viatge de negocis per
escurçar-se un desplaçament en tren. Les
adquisicions més memorables les he fet durant un viatge, de passavolant. La propietat
i l’haver estan supeditats a la capacitat tàctica. Els col·leccionistes són persones dotades
d’instint tàctic. En la seva experiència, quan
conquereixen una ciutat desconeguda, la botiga d’antiguitats més petita pot constituir
un fort; la papereria més llunyana, una posició clau. Quantes ciutats no se m’han donat
a conèixer en les marxes que emprenia per
tal de conquerir llibres!
És clar que només una part de
les adquisicions més importants es fa
mitjançant la visita a un comerciant. Els
catàlegs tenen molta més importància. I,
per molt bé que el comprador conegui un
llibre que encarrega per catàleg, l’exemplar
continua essent sempre una sorpresa, i la
comanda, un petit joc d’atzar. Al costat
de lamentables decepcions hi ha troballes
plaents. Així, recordo haver demanat un bon
dia un llibre amb imatges acolorides per a
la meva vella col·lecció de llibres infantils,
per l’únic motiu que incloïa contes d’Albert
Ludwig Grimm i el seu lloc d’aparició era
Grimma, a la Turíngia. Ara bé, de Grimm
procedia un llibre de faules que havia estat editat precisament per aquest Albert
Ludwig Grimm. I aquest llibre de faules es
trobava dins l’exemplar que jo posseïa, que
constituïa, amb les seves setze imatges, l’únic
testimoni conservat dels començaments del
gran il·lustrador alemany Lyser, que havia
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viscut a Hamburg devers la meitat del segle.
Així doncs, la meva reacció davant la coincidència dels noms havia estat encertada.
També aquí vaig tornar a descobrir treballs
de Lyser, concretament una obra, El llibre de
contes de Lina, que desconeixen tots els seus
bibliògrafs i que mereix una menció més extensa que no pas aquesta, la primera que en
faig.
Per tal d’adquirir llibres no n’hi ha
prou de tenir només diners o només coneixements del tema. I fins i tot les dues coses
juntes són insuficients per fundar una biblioteca autèntica, que sempre té quelcom
d’impenetrable i a la vegada inconfusible.
Qui compri a través de catàlegs necessita
posseir un olfacte ben fi, a més de les coses
esmentades. Anys, topònims, formats, propietaris anteriors, enquadernacions, etc., tot
això ha de significar alguna cosa per a ell i
no tan sols mirat sòbriament en si mateix,
sinó que aquestes coses han de formar un
conjunt, i a partir de l’harmonia i nitidesa
d’aquest conjunt ha de poder adonar-se si
un llibre així fa per ell o no. Ben diferents
són les capacitats que una subhasta exigeix al
col·leccionista. Al lector de catàlegs només
li cal escoltar la veu del llibre, i en tot cas
la del seu propietari anterior, quan està establerta la provinença de l’exemplar. Aquell
que vulgui intervenir en una subhasta ha de
dividir l’atenció a parts iguals entre el llibre i
els competidors, i a la vegada conservar prou
sang freda per no obstinar-se en la competició —cosa que tanmateix passa tot sovint—
i acabar obligat a pagar un preu de compra
elevat en un punt en el qual havia licitat més
per fer un bon paper que no pas per adquirir el llibre. Per contra, entre els records més
bells del col·leccionista es compta l’instant
en què va socórrer un llibre al qual potser
no havia dedicat en tota la vida ni un pensament, menys encara un desig, perquè es tro-

bava tan desvalgut i abandonat al bell mig
del mercat, i ell el va comprar per concedir-li
la llibertat, tal com el príncep comprava una
bella esclava en els contes de Les mil i una
nits. I és que per al col·leccionista la veritable
llibertat de tots els llibres es troba en algun
lloc de les seves prestatgeries.
A tall de monument de la meva experiència més apassionant en una subhasta
excel·leix encara avui a la meva biblioteca,
entre llargs rengles de volums francesos,
Peau de Chagrin de Balzac. Va ser el 1915, a
la subhasta Rümann de la casa Emil Hirsch,
un dels més grans coneixedors de llibres i
a la vegada un dels comerciants més distingits. L’edició en qüestió es publicà el 1838 a
París, Place de la Burse. Just en el moment
d’agafar el meu exemplar, veig no tan sols els
número de la col·lecció Rümann, sinó fins
i tot l’etiqueta de la llibreria on fa més de
noranta anys el primer comprador l’havia
adquirit aproximadament per una vuitantena part del preu actual. «Papeterie i. Flanneau», hi diu. Bells temps aquells en què
aquestes edicions de luxe —els gravats en
acer d’aquest llibre van ser esbossats pel més
gran dibuixant francès i executats pels millors gravadors— es podien comprar encara
en una papereria. Però jo anava a explicar la
història d’aquesta adquisició. Havia anat a la
casa Emil Hirsch per a una inspecció prèvia, havien passat quaranta o cinquanta volums per les meves mans, i aquest que he dit
acompanyat de l’ardent desig de no haver-lo
de deixar mai. Va arribar el dia de la subhasta. Volgué la casualitat que en la seqüència
de licitació aparegués abans d’aquest exemplar de Peau de Chagrin la sèrie completa de
les seves il·lustracions en còpies especials
sobre paper de Xina. Els licitadors seien en
una llarga taula; davant meu, en diagonal,
l’home que va atraure totes les mirades en
la licitació que va seguir: el baró de Simolin,
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el famós col·leccionista muniquès. Ell estava
interessat en la sèrie, tenia competidors; en
resum, va haver-hi una lluita aferrissada, que
tingué per resultat l’oferta més alta de tota
la subhasta, un preu molt superior a 3.000
Reichsmark. Ningú no semblava esperar-se
una suma tan alta; es va produir una commoció entre els assistents. Emil Hirsch no
hi va parar esment i, fos per estalviar temps,
fos per altres consideracions, va passar al
número següent entre la manca d’atenció
generalitzada dels reunits. Va anunciar el
preu; jo el vaig superar una mica, amb el cor
bategant-me fins al coll i clarament conscient que no podia entrar en competició amb
cap dels grans col·leccionistes presents. Però
el subhastador, sense reclamar l’atenció dels
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reunits, va passar a adjudicar-lo amb la fórmula habitual «ningú més» i tres cops —a
mi van semblar-me separats l’un de l’altre
per una eternitat. De tota manera, per a mi,
com a estudiant que era, la suma resultava
força elevada. Però el matí següent, al mont
de pietat no correspon ja a aquesta història,
i en comptes d’això prefereixo parlar d’un
succés que m’agradaria denominar el negatiu d’una subhasta. Va ser en una licitació de
l’any passat a Berlín. Es posava en venda una
sèrie de llibres força heterogènia en qualitat
i temàtica, en la qual destacava un cert nombre de rares obres d’ocultisme i de filosofia
de la naturalesa. Vaig oferir preu per a uns
quants, però cada cop que vaig intervenir
vaig observar un senyor de les fileres del da-
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vant que semblava haver esperat només la
meva oferta per començar amb la seva fins
a l’import que fos. Després d’haver repetit a
bastament aquesta experiència, vaig renunciar a qualsevol esperança d’adquirir el llibre
que més m’interessava aquell dia. Eren els
rars Fragments pòstums d’un jove físic, que
havia fet publicar Johann Wilhelm Ritter el
1810, a Heildelberg, en dos volums. L’obra
no s’ha tornat a imprimir mai, però el prefaci, en què l’editor fa la descripció en forma
de panegíric de la vida del seu amic innominat i presumptament mort, que no és sinó
ell mateix, sempre m’ha semblat la prosa
personal més significativa del romanticisme alemany. En el moment que anunciaven
aquest número vaig tenir una inspiració. Ben
senzill: com que la meva licitació havia de
procurar infal·liblement aquell exemplar
a l’altre, jo no havia de fer cap oferta. Em
vaig dominar, vaig restar mut. Allò que havia
esperat es va esdevenir: no hi va haver cap
interès pel llibre, cap oferta; el llibre va ser
retornat. Vaig creure assenyat deixar passar
uns quants dies. En efecte, quan vaig comparèixer al cap d’una setmana, vaig trobar el
volum al llibreter de vell, i la manca d’interès
que hom havia demostrat va afavorir-me i el
vaig poder adquirir.
Quants records no acudeixen a la
memòria un cop ens hem endinsat en el
munt de caixes per tal de treure’n els llibres a la llum del dia, o millor encara, de la
nit! Res no podria palesar aquesta fascinació de desembolicar-los tan bé com la dificultat de plegar de fer-ho. Al migdia havia
començat, i era mitjanit abans que hagués
aconseguit arribar a les últimes caixes. Però
llavors, finalment, em van caure a les mans
dos volums tronats amb tapes de cartó, que
en rigor no tenen res a fer en una caixa de
llibres: dos àlbums amb oblees que la meva
mare havia enganxat de petita i jo he heretat.

Són els gèrmens d’una col·lecció de llibres
infantils que encara avui creix constantment,
si bé ja no en el meu jardí. No hi ha cap biblioteca viva que no aculli un cert nombre de
criatures llibresques d’àmbits limítrofs. No
cal que siguin àlbums d’oblees o de records,
ni autògrafs ni cobertes amb pandectes o
escrits edificants a l’interior: uns tindran
tirada a col·leccionar opuscles i prospectes,
altres a facsímils de manuscrits o còpies mecanografiades de llibres introbables, i encara
amb més motiu poder ser les revistes les que
constitueixin els marges prismàtics d’una
biblioteca. Però, retornant a aquells àlbums,
de fet l’herència és la manera més pertinent
d’aconseguir una col·lecció. Perquè l’actitud
del col·leccionista envers les seves propietats
prové del sentiment de compromís moral
que té el posseïdor envers la seva possessió.
És doncs l’actitud de l’hereu en el sentit més
elevat. Per això, el títol màxim d’una col·
lecció el constituirà sempre la seva heretabilitat. En dir-ho, tinc ben clar —cal que ho
sapigueu— que aquesta evolució de l’ideari
contingut en el col·leccionisme us reforçarà
a molts en el convenciment de l’anacronisme d’aquesta passió, en la desconfiança envers el col·leccionista com a tipus. Res més
lluny de mi que la pretensió de fer trontollar
ni aquella opinió ni aquesta desconfiança. I
només caldria esmentar un fet: el fenomen
de col·lecció perd el seu sentit quan perd
el subjecte. Si bé les col·leccions públiques
poden resultar menys escandaloses que les
privades en l’aspecte social i més útils en
l’aspecte científic, només en les privades
els objectes reben el tracte que els pertoca.
D’altra banda, prou sé que cau la nit per al
tipus del qual parlo aquí i que he defensat
davant vostre, una mica ex officio. Però, com
diu Hegel: l’òliba de Minerva no aixeca el
vol fins que es fa fosc. No es comprèn el col·
leccionista fins que s’extingeix.
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Ja és la matinada i sóc davant l’última caixa, mig buida. M’ocupen idees diferents d’aquelles de les quals he parlat. No
pas idees; imatges, records. Records de les
ciutats en les quals he trobat tantes coses:
Riga, Nàpols, Danzig, Moscou, Florència,
Basilea, París; records de les magnífiques
sales de Rosenthal a Munic, del Stockturm
de Danzig on habitava el difunt Hans Rhaue, del soterrani enrarit i ple de llibres de
Süssengut, a Berlín Nord; records de les habitacions on havien estat aquests llibres: la
meva cambra d’estudiant a Munic, la meva
habitació de Berna, la solitud d’Iseltwald
vora el llac de Brienz, i finalment la meva
cambra de noiet, de la qual ja només provenen quatre o cinc dels diversos milers de
volums que comencen a acumular-se al meu
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voltant. Felicitat del col·leccionista, felicitat
del particular! De ningú no s’han ocupat tan
poc com d’aquell que ha pogut mantenir la
seva existència mal reputada sota la màscara
de Spitzweg,2 i ningú no s’ha trobat més a
gust que ell: perquè en el seu interior s’han
instal·lat esperits, ni que siguin petits, que
són la causa que per al col·leccionista —em
refereixo al de veritat, el col·leccionista com
cal—, la possessió sigui la relació més profunda que es pugui tenir amb les coses d’una
manera absoluta: no és pas que estiguin vives en ell, sinó que és ell mateix qui hi habita. Així he bastit davant vostre un dels seus
habitatges, edificat a còpia de llibres, i ara ell
desapareix dins seu, com li pertoca.
Traducció de Pilar Estelrich

Carl Spitzweg (Munic 1808-1885), pintor i dibuixant considerat el representant típic de Biedermeier. Dedicat
sobretot a l’anècdota colorista i al paisatge idíl·lic, resta sempre dins un realisme idealitzat que s’identifica amb
el món petitburgès.
2
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L’enciclopèdia màgica de
Walter Benjamin
MARÍA NEGRONI

Els arxius de l’escriptor alemany són un inventari de tot el que li interessava: citacions, anagrames, dibuixos. El conjunt és un compendi
de signes secrets que el món li oferia perquè els
desxifrés.

L

a tecno-arcàdia del Capità Nemo i
l’Enciclopèdia de Diderot i D’Alembert
s’assemblen. Ambdues són microcosmos
en els quals el codi alfabètic, la taxonomia
o la nomenclatura permeten reemplaçar el
caos de la història mitjançant un simulacre
d’ordre. Tota col·lecció, podria dir-se, és feta
d’espècimens embalsamats, relíquies que
han estat salvades del continent referencial
de l’enunciació i la recepció, en un interior
tenaç i voluptuós. D’aquí prové la seva coexistència, tan secreta com fèrria. Les llistes
arbitràries no existeixen, ni tan sols les de
Borges. Qualsevol llista és una forma ordenada de l’art o del joc, una lleialtat exclusiva
als temps privats del subjecte.
Benjamin ho sabia. De fet, durant
la seva vida no va fer més que organitzar
fragments, cada cop més conscient del plaer
de numerar i comptabilitzar els trofeus de
la seva lucidesa. Els seus arxius constitueixen, en aquest sentit, un veritable vademècum, un inventari meticulós de tot el que li
interessava. Hi trobem dibuixos, diagrames,
llistes bibliogràfiques, índexs de viatges
sentimentals, constel·lacions de citacions,
anagrames, jocs de paraules, fins i tot una

mostra de les troballes lingüístiques del seu
fill Stefan, tot registrat amb aquella lletra
minúscula, de maniàtic o d’il·luminat, que el
caracteritzava, sempre alerta a les coses més
incidentals (les més interessants). De fet, és
així com Benjamin organitza les seves referències: aferrat a les micrografies del desig
i a les il·luminacions del que és inesperat. I
després hi aplica la tècnica del muntatge i
passa revista a la moda, la publicitat, l’arquitectura, la prostitució o la fotografia, és a dir,
a les dades del món, amb la seva pobresa abjecta i el seu luxe insolent, els seus fracassos
i els seus testaments. Res no li escapa, res no
se li esmuny, d’aquesta escena que el fascina de la mateixa manera que l’esfereeix. El
resultat és un compendi d’afinitats secretes.
En un dels seus paperets, per exemple, podem llegir-hi: «Revolució i festival; distància i imatges; somni soviètic; intent de donar
un sentit a tot; notes per a una traducció de
Proust; narrativa i curació; estils del record;
La boîte à joujoux de Debussy.» En un altre:
«Haussmann i les seves demolicions; excursus sobre art i tecnologia; Marx i Engels sobre Fourier; París com a panorama; Grandville, precursor de la gràfica publicitària; cos
i figures de cera; el Palau de Cristall de 1851;
estacions de tren, cartells, esglésies: punts en
comú.» Es fa impossible no pensar en una
revista de novetats. O, més exactament, en
un d’aquells passatges parisencs que tant li
agradaven, on els aparadors, realçats per la
il·luminació flamant de gas, semblaven les
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ménageries dels grans circs, amb les gàbies
vistoses i els animals captius que tenien l’entorn d’un aire fabulós.
Per dir-ho potser amb més claredat: en el paisatge mental benjaminià, les
obsessions són sempre imants. No és important quina forma prenguin. Un somni de
Kafka, una gruta, un museu de joguines, el
prestatge d’algun bouquiniste o la indagació
detectivesca incessant de la ciutat moderna,
tot es transforma per a ell en una invitació a
passejar per aquells boulevards imaginaris on
el desig s’alça sense objectiu i el sentiment
general d’abandonament, com passa a Nit
transfigurada de Schönberg, obre la imaginació com un bisturí.
Reunir els papers de Benjamin, justament per això, podria semblar tautològic.
No ho és. Al contrari, serveix per a emfasitzar, un cop més, el seu mètode inimitable de
treball, per a entendre el seu projecte intel·
lectual com el que va ser: un arxiu del pensament, de les percepcions, de la història i
l’art del segle que li va tocar viure. Fidel a les
coses que, en la seva materialitat, són sempre
una protesta contra el que és convencional,
Benjamin va prioritzar, no pas el valor utilitari de l’objecte, sinó l’escena en què aquest
troba el seu destí. Em refereixo als detalls
dels quals es poden veure sorgir, si es presta
l’atenció que cal, accents de desobediència,
moviments anàrquics, alguna cosa que, per
un instant, si més no, substitueixi mitjançant
una enciclopèdia màgica un món petrificat.
Hi ha un episodi al Wilhelm Meister
de Goethe, titulat «La nova Melusina», que
Benjamin esmenta en una carta adreçada a
Jula Radt-Cohn, el 9 de juny de 1926. En
aquest relat, una jove misteriosa, que porta
un bagul més gran que ella, arriba a un alberg alemany. La història continua amb les

peripècies d’un viatger que, seduït per la bellesa de la jove, acaba custodiant el bagul que
apareix i desapareix de la trama sense cap
raó aparent. El bagul, ho descobrim al final,
conté un regne meravellós en miniatura (del
qual prové la noia). Com el bagul de Goethe que preserva, d’una manera microscòpica, quelcom preciós, així també l’escriptura
de Benjamin, diminuta i fràgil, suggereix al
lector l’existència d’un món ocult darrere les
figures del món.
Val la pena d’insistir-hi. Potser la
característica més nítida de tota la col·lecció
sigui aquesta: el que s’hi busca és un recolliment, una protecció, un indret on somniar,
un d’aquells llocs que —com el museu, la biblioteca, el gabinet o el poema— permeten
allotjar descobriments, rareses, peces úniques, és a dir, presumptes empremtes d’una
experiència autèntica. Vet aquí un escenari
procliu a l’acumulació i la privacitat, simultàniament addicte a tot el que sigui infinitament minúscul i infinitament incopsable,
amb el qual el jo quantifica el seu desig, l’ordena, manipula i carrega de sentit. Diguem
que aquest espai —per molt gran i cívic que
sigui— li serveix, com una Arca de Noè
personalitzada, per a desplegar els enigmes
del cos i la memòria, és a dir, un món anterior, sempre lligat a la infantesa i als jocs.
No tan sols això. També mostra, amb una
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claredat ferotge, que la seva tasca és ciclòpia
i el seu afany, per fortuna, inabastable. Què
seria una col·lecció completa, a banda d’una
col·lecció morta? Quan vol això i allò i allò
altre, esperonat pel fantasma de la pèrdua i la
interrupció, el col·leccionista entén aviat que
el que li manca, com en l’escriptura, rellança el desig. No hi ha plaer més intens que
aquell que se sostreu.
«Els grans poetes exerceixen la seva
ars combinatòria en un món que vindrà després d’ells.» La frase figura en un dels llibres
més orgullosament arbitraris de Benjamin:
Direcció única. També allí, enmig d’una galeria sorprenent de nens (Nen llegint, Nen
que arriba tard, Nen golafre, Nen als cavallets, Nen amagat, Nen desendreçat), podem
llegir: «Cada pedra que troba, cada flor arrencada i cada papallona capturada són ja,
per a ell, l’inici d’una col·lecció. Encara no
ha entrat del tot a la vida i ja és un caçador:
atrapa els esperits, el rastre dels quals flaira
en les coses.» L’objectiu no és, com es veu,
trobar res que sigui nou, sinó renovar el que
és vell apropiant-s’ho, perdre’s durant hores
en la selva del somni, on els papers d’estany

són tresors de plata; els cubs de fusta, taüts;
els cactus, arbres totèmics, i les monedes,
escuts. La felicitat, per al nen, prové d’un
tête-a-tête amb les coses que l’atzar li porta
i que ell guarda en calaixos que són fortins,
arsenals, zoològics. Igualment, el poeta urbà
i flâneur, encarnat per sempre en Baudelaire,
exercirà els seu propi plaer esquiu quan projecti la seva mirada al·legòrica sobre el món,
és a dir, transporti els seus objets trouvés al
desordre pautat de la poesia.
Es tracta d’una cosa molt simple i
molt complexa: en abocar-se a allò que irremeiablement els escapa, els poetes, com els
nens, s’embarquen en el seu propi viatge à
la recherche du temps perdu, i esdevenen arqueòlegs lúcids, testimonis del vincle precís
entre nostàlgia i resistència, aventura i tolerància. Quant a Benjamin, en cadascun dels
seus llibres va intentar travessar una frontera. Després, tal vegada, com a Portbou, va
comprendre que no tenia cap lloc on anar i
es va estimar més quedar-se en el seu vedat
de caça, on és possible continuar sent encara,
avui i ahir i demà, un hoste inestable i bel·
licós.

MARÍA NEGRONI (Rosario, 1951) és doctora en literatura llatinoamericana per la Universitat de
Colúmbia. Actualment és professora al Sara Lawrence College i ha treballat a la New York University. És autora de diversos llibres de narrativa, de poesia i d’assaig, i ha traduït l’obra, entre d’altres, de
Louise Labé, Valentine Penrose, Georges Bataille, Charles Simić i Bernard Noël. Ha rebut diversos
premis literaris. És autora del magnífic i inclassificable Pequeño mundo ilustrado (La caja negra, 2011).
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Una excursió a Sant Vicent

*

WALTER BENJAMIN

Juny de 1933

F

a poc temps que he conegut una de les
parts més remotes i boniques de l’illa.
Estava a punt de sortir sol de passeig amb la
llum de la lluna fins al cim més alt de l’illa,
sa Talaia de Sant Josep, quan va aparèixer
un amic, un escandinau. A penes se’l veu en
llocs freqüentats per estrangers i viu en un
poblet a les muntanyes. A més, és nét de Paul
Gauguin i té el mateix nom que el seu avi.
L’endemà vaig poder conèixer-lo millor, tan
fascinant en tot com el poble muntanyenc
en el qual és l’únic estranger.1 Vàrem partir
amb un pescador de llagostes ben aviat al
matí, a les cinc, i vam començar recorrent
el mar durant tres hores i aprenent l’art de
capturar llagostes. En realitat, va ser un
espectacle depriment, perquè amb seixanta
nanses només vam capturar tres llagostes.
Tanmateix eren enormes i de ben segur que
altres dies n’agafen moltes més. Després ens
van desembarcar en una caleta amagada que
oferia un aspecte d’una perfecció tan absoluta que em va causar una impressió estranya, però no inconcebible; semblava que no
l’estava veient realment; restava com oculta
als meus ulls; la seva perfecció la col·locava
fregant l’invisible.
No hi havia cap casa, a la platja. Al
fons, a una banda, hi havia un refugi de pe-

dres, quatre o cinc barques de pesca avarades
i, al seu costat, unes dones vestides totalment de negre de manera que només vèiem
les seves cares serioses i dures. Caldria dir
que el miracle de la seva presència quadrava
prou bé amb la raresa de la seva indumentària, fet pel qual no vaig deduir res. Crec que
Gauguin sabia de què es tractava, però un
dels seus trets és que amb prou feines parla. D’aquesta manera vam pujar en silenci
gairebé absolut durant una hora llarga fins
que, poc abans d’arribar al poble que era
la nostra destinació, va aparèixer un home
amb un taüt de nen, petit i blanc, sota el
braç. Formaven el seguici les dones de negre
que, en ple ofici d’enterrament, no van voler
perdre’s l’infreqüent espectacle de la llanxa
de motor que en aquell moment arribava a
la platja. Sembla que, amb la seva sorpresa
davant de l’espectacle, al principi no van
poder comprendre-ho, per la qual cosa les
seves mirades van restar tan mudes i inertes
com si estiguessin contemplant pensaroses
un quadre de Feuerbach. Només vistes des
de la distància, hi havia tota classe de raons
perquè estiguessin vestides tràgicament en
una costa rocallosa.
A l’abric de les muntanyes, ens trobem un dels paisatges més cultivats i fèrtils
de l’illa. Sota l’herba que presenta un verd
intens, la terra és���������������������������
�����������������������������
coberta de sèquies profun-

* Aquest text apareix a Borthen, Leif. El camí a Sant Vicent. Eivissa: Barbary Press, 2010 (traducció de Ferran
González Colominas). / 1 La badia que Benjamin descriu aquí, sense esmentar-ne el nom, coincideix totalment
amb ses Caletes, situada a la part alta de Sant Vicent.
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des i estretes que abracen grans distàncies.
Garrovers, ametllers, oliveres i pins, s’alcen
als vessants, mentre que el terra de la vall
és cobert de cultius de dacsa i mongetes.
Sobre les roques destaquen arreu mates de
baladres. És un paisatge com el que temps
enrere vaig adorar en el meu «Any de l’ànima»;2 avui m’ha calat més profundament
amb el gust fugaç d’ametlles verdes que vaig
prendre dels arbres el matí següent, a les sis.
No podíem pensar a esmorzar, era un poblet
ben remot. El meu company era ideal per
a un lloc així, tan allunyat de la civilització,

tan infús de cultura profunda. Em recorda
un dels germans de Heinle, morts tots tan
joves,3 i quan camina sovint et fa l’efecte que
està a punt de desaparèixer. No hauria cregut ningú tan immediatament, si m’hagués
explicat que estava intentant lluitar contra la
influència que els quadres de Gauguin tenien sobre ell. Amb aquest jove sabia exactament de què m’estava parlant.

Traducció de Ferran González Colominas

FERRAN GONZÁLEZ COLOMINAS (Barcelona, 1978) és llicenciat en filologia anglesa i fi-

lologia catalana per la Universitat de Barcelona. Actualment és professor d’anglès a secundària i a
Escoles Oficials d’Idiomes. Ha col·laborat amb l’Institut d’Estudis Catalans en la segona edició del
Diccionari de la llengua catalana.
Das Jahr der Seele (1897) va ser una famosa col·lecció de poemes d’Stefan George (1868-1933). Pot ben ser que
Benjamin es refereixi a un període en el qual se sentia particularment influït per George. / 3 Friedrich (Fritz)
Heinle, poeta alemany i amic íntim de Benjamin des de la seva època d’estudiant a Berlín. Es va suïcidar el 8
d’agost de 1914, juntament amb la seva xicota, com a protesta contra la declaració de guerra. El seu germà Wolf
morí al 1923.
2
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Cronologia de Walter
Benjamin

Reduir l’existència de qualsevol persona a dates i fets rellevants és, a banda de seguir el mètode
emprat secularment per a avorrir unes quantitats ingents d’escolars, una garantia per a no captar
mai, seguint la terminologia benjaminiana, l’aura que distingeix un ésser humà d’un altre. Tanmateix, la manca d’espai per a incloure una biografia de Benjamin en aquestes pàgines (que estaria
plena, inevitablement, també, d’esquerdes) ens empeny a haver de cercar escletxes de vida en els
esdeveniments relacionats tot seguit.
1892 Walter Benedix Schönflies Benjamin neix a Berlín el 15 de juliol en el si d’una família
jueva assimilada i benestant. Serà el fill gran dels tres (Walter, Georg i Dora) que tindran
el comerciant Emil Benjamin (1856-1926) i la seva dona, Pauline Schönflies (1869-1930).
1902-1912 Estudia a l’escola Kaiser-Friedrich-Wilhelm, a Charlottenburg, Berlín.
1905-1907 S’està al centre educatiu de Haubinda, a Turíngia, on coneix el pedagog reformador Gustav Wyneken (1875-1964) que l’influirà decisivament durant uns quants anys.
1907 Retorna al Kaiser-Friedrich-Wilhelm Gymnasium.
1910-1911 Amb el pseudònim Ardor, Benjamin publica els seus primers textos al diari Der
Anfang.
1912 Acaba el batxillerat a Berlín. Comença a estudiar filosofia a la Universitat Albert
Ludwig de Friburg. Col·labora amb l’organització estudiantil Freie Studentenschaft. Fa amistat amb el poeta Friedrich Heinle.
1912-1913 Primer viatge a París. Continua els estudis a Berlín.
1914-1915 És
����������������������������������������������������������������������������
p������������������������������������������������������������������������
resident del grup Freie Studentenschaft. Coneix Dora Sophie Kellner (esposa de Max Pollak), amb qui es casarà més endavant. El 8 d’agost de 1914, pocs dies
després que esclati la Primera Guerra Mundial, Heinle se suïcida, fet que marcarà Benjamin per a tota la vida. Es retira del moviment juvenil. Escriu l’assaig «Zwei Gedichte von
Friedrich Hölderlin» («Dos poemes de Friedrich Hölderlin»). Coneix Gershom Scholem
(1897-1982), amb qui l’unirà una amistat molt estreta, i Werner Kraft (1896-1991). Benjamin es distancia definitivament del seu antic mestre Gustav Wyneken.
1915-1917 Estudia a Munic. Coneix Felix Noeggerath (1885-1960), el «geni», en paraules
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del mateix Benjamin, les idees del qual influiran l’assaig «Sobre el programa de la filosofia
que ha de venir». Per mitjà de Noeggerath, Benjamin es familiaritza amb el cercle del poeta
alemany Stefan George (1868-1933) i amb l’obra de Walter Lehman (1878-1939), a les
classes del qual coneix Rainer Maria Rilke. Benjamin escriu «Über die Sprache überhaupt
und über die Sprache des Menschen» («Sobre el llenguatge en general i sobre el llenguatge
dels homes»). Es casa amb Dora Sophie Pollak (Kellner). Exempt del servei militar, viu a
Berna, on estudiarà dos anys més.
1918 Neix el seu únic fill, Stefan Rafael. Coneix Ernst Bloch (1885-1977).
1919 Obté el doctorat a Berna amb la tesi Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik («El concepte de la crítica de l’art en el Romanticisme alemany»).
1920 Torna a Berlín. Comença a tenir dificultats econòmiques.
1921 Amistat amb Florens Christian Rang (1864-1924). Projecta una revista que s’ha de
dir Angelus Novus.
1921-1922 Escriu un assaig sobre Die Wahlverwandschaften («Les afinitats electives») de
Goethe.
1923 Durant el semestre d’estiu es prepara a la Universitat de Frankfurt per obtenir una
càtedra d’història de la literatura alemanya recent. Coneix Theodor Wiesengrund Adorno
(1903-1969) i Siegfried Kracauer (1889-1966). Publica la traducció de Tableaux Parisiens de Baudelaire. Comença a preparar Ursprung des deutschen Trauerspiels («Origen de la
tragèdia alemanya»).
1924 Entre maig i octubre s’està a Capri. Hi coneix Asja Lacis (1881-1979) de qui s’enamora i que l’introduirà en el marxisme.
1924-1925 Hugo von Hofmannsthal (1874-1929) publica l’assaig de Benjamin sobre Die
Wahlverwandschaften a Neue Deutsche Beiträge.
1925 No obté la càtedra a la Universitat de Frankfurt.
1926 Entre març i octubre, s’està a París. Amb Franz Hessel (1880-1941), tradueix Proust.
Comença a treballar per al Frankfurter Zeitung i Die Literarische Welt. Mor el seu pare.
1926-1927 Entre desembre i gener s’està a Moscou, on escriu Diari de Moscou que es publicarà després de la seva mort. Es retroba amb Asja Lacis.
1927 Comença a escriure Passagenwerk («L’obra dels passatges»), a París. Allà troba Scholem.
Fa plans per anar a Palestina. Primers experiments amb l’haixix. A finals de maig, debuta a
la ràdio, a l’emissora Südwestdeutscher Rundfunk de Frankfurt per a la qual coescriu obres
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de teatre.
1928 L’editorial Rowohlt publica Einbahnstrasse («Carrer de direcció única») i Ursprung des
deutschen Trauerspiels («Origen de la tragèdia alemanya»).
1929 Coneix Bertolt Brecht (1898-1956). Trobada amb Asja Lacis a Berlín. A Die Literarische Welt publiquen, en quatre lliuraments, el seu assaig «El surrealisme: la darrera instantània de la intel·ligència europea».
1930 Es divorcia de Dora. Planifica la revista Krise und Kritik amb Bertolt Brecht, Herbert
Ihering (1888-1977) i Bernard von Brentano (1901-1964). Mor la seva mare.
1931 Planifica un llibre d’assajos per a l’editorial Rowohlt. Escriu un assaig sobre Karl
Kraus.
1932 Entre abril i juliol s’està a Eivissa. Treballa en l’obra Berliner Chronik («Crònica de
Berlín»). Estada a Niça, al juliol. Escriu el seu primer testament.
1933 Ha d’exiliar-se. Des de l’abril fins al setembre, torna a Eivissa. Comença a treballar per
a l’Institut für Sozialforschung («Institut d’Investigació Social») dirigit per Max Horkheimer (1895-1973). Inicia una correspondència intensa amb Gretel Karplus (1902-1993) que,
més tard, es casarà amb Adorno.
1934 De juliol a octubre visita Brecht que viu exiliat a Dinamarca. Amistat amb Hannah
Arendt (1906-1975), Hermann Hesse (1877-1962) i Kurt Weill (1900-1950).
1934-1935 D’octubre a febrer, a Sanremo, amb la seva exdona. Problemes financers. Torna a
dedicar-se a Passagenwerk. Passa a ser membre de l’Institut für Sozialforschung.
1936 A París treballa en l’article «Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit» («L’obra d’art en l’època de la seva reproductibilitat tècnica»). Torna a visitar
Bertolt Brecht a Dinamarca. Amb els pseudònim Detlef Holz, publica a Lucerna l’antologia de cartes titulada Deutsche Menschen («Gent alemanya») a l’editorial suïssa Vita Nova.
Coneix Georges Bataille (1897-1962).
1937-1938 Treballa en el seu llibre sobre Baudelaire. Entre juliol i octubre de 1938, s’està,
per darrer cop, amb Brecht a Dinamarca. Acaba «Das Paris des Second Empire bei Baudelaire» («El París del Segon Imperi en Baudelaire»). Última trobada amb Adorno, a final
d’any, a Sanremo.
1939 Es dedica a «Über einige Motive bei Baudelaire» («Sobre algun motius en Baudelaire»). Quan comença la guerra, l’internen durant dos mesos (de setembre a novembre), al
camp de treball de Clos St. Joseph, a Nevers. La Gestapo li retira la nacionalitat alemanya.
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1940 Torna a París. Escriu Über den Begriff der Geschichte Thesen (Tesis sobre la filosofia de la
història). Al juny fuig amb la seva germana a Lorda. Deixa els seus papers en mans de Georges Bataille, que els conservarà a la Bibliothèque nationale. A l’agost, per mitjà de Max
Horkheimer, obté un visat per poder viatjar als Estats Units. Al setembre no aconsegueix
arribar a Lisboa després de travessar els Pirineus perquè no té el visat francès. El 26 de setembre mor en un hotel de Portbou, suposadament per sobredosi de morfina.
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Walter Benjamin en català
U

n cop d’ull (ha de ser breu
per força) a la bibliografia
de Walter Benjamin publicada en
català ens mostra l’interès gairebé nul que l’obra d’aquest pensador alemany ha suscitat entre els
editors de casa nostra. Després de
la mort de Benjamin, van passar
quaranta-tres anys fins que no
se’n va poder llegir res en català.
Des d’aleshores, cinc obres més,
en vint-i-nou anys. A més, dels
sis llibres publicats, dos (Art i literatura i Diari de Moscou) estan
descatalogats. Malauradament,
d’exemples d’omissions i retards
com aquest en trobaríem molts, però el cas de Benjamin és especialment greu si tenim en
compte que es tracta d’un autor que, a banda de la importància de la seva obra, va tenir, per
bé o per mal, connexions biogràfiques importants amb alguns territoris de parla catalana.
Es tracta d’un oblit encara més dolorós si es compara amb la quantitat de publicacions (la majoria d’una qualitat i presentació impecables) de l’obra benjaminiana que podem
trobar en llengües pròximes a la nostra. Així, Abada, en castellà; Gallimard, en francès;
Einaudi, en italià, i Assírio & Alvim, en portuguès, han traduït i publicat amb resultats
excel·lents una gran part de l’obra d’aquest pensador.
Obres de Walter Benjamin publicades en català:
— Art i literatura. Vic: Eumo, 1984.
— Assaigs de literatura contemporània. Barcelona: Columna, 2001.
— Diari de Moscou. Barcelona: Edicions 62, 1987.
— L’obra d’art a l’època de la seva reproductibilitat tècnica. Barcelona: Edicions 62, 1983.
— Tesis sobre la filosofia de la història. València: ACR Constantí Llombart, 2007.
— Infància a Berlín cap al 1900. Mallorca: Lleonard Muntaner, 2013.
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Parlar de Walter Benjamin

*

GEORGE STEINER

É

s un gran honor, que em commou
profundament, haver estat convidat a
parlar davant vostre aquesta nit. Tinc també
una sensació, genuïna i simple, d’ineptitud.
Aquesta sala és plena de persones més ben
qualificades que no pas jo, estakhanovistes en
el camp dels estudis sobre Benjamin, mestres de la desconstrucció i del postmodernisme, la lírica postcolonial. Sincerament, em
preocupa molt que les meves observacions
no us semblin massa elementals.
M’imagino que molts heu visitat o
visitareu Portbou. És un dels llocs més tristos de la terra. El cementiri és infinitament
desolador. El guia, que ensuma l’interès del
visitant, mostra la suposada tomba de Walter
Benjamin. No en sabem res, realment, d’on
es troba aquesta tomba. La que us hi ensenyaran és un esquer per a turistes amb una
plaqueta sinistra dedicada al «Filòsof�����
�������������
alemany». Aquestes paraules són falses, és clar.
Tot això contrasta amb la immensitat de la
indústria benjaminiana, evident en ocasions
com la d’aquesta nit, en revistes especialitzades i en la voracitat acadèmica que envolta
l’obra del pensador berlinès. Les ironies són
profundes.
Durant l’hivern de 1972-1973 vaig
tenir el privilegi de compartir la residència
de la Universitat de Zuric amb Gershom
Scholem. A Scholem també li encantava
menjar a l’Hotel Schweirzerhof de Berna.
Em va dur a la mateixa taula en què ell i

Walter s’asseien sempre i on, a les acaballes
de la Primera Guerra Mundial, van redactar els estatuts, el programa d’exàmens i de
seminari d’una universitat imaginària, satírica i còmica anomenada com un suburbi de
Berna: Muri, la Universität Muri. Una nit
Scholem em va dir: «Seiem i establim els requisits que hauria de complir qualsevol estudiant que volgués participar en un seminari
sobre Benjamin. Què li hauríem de demanar abans d’admetre’l?» El joc va acabar sent
molt seriós, com passa amb jocs com aquest,
i vam establir dotze àrees que caldria conèixer abans de llegir cap paraula de Walter
Benjamin. Evidentment el número 12 no hi
és innocent, tractant-se d’un pensador jueu i
cabalista. És gairebé un número predestinat.
Número u: l’emancipació de la burgesia germanojueva després de Napoleó i
Heine, la sortida del gueto. L’ambigüitat
profunda d’aquesta situació: d’una banda,
el desplegament explosiu de talent comercial, financer i intel·lectual; de l’altra, la contenció implosiva del gueto. La coexistència
complexa d’aquestes dues realitats, vigent
encara durant l’època dels pares de Benjamin. La creació de la nostra modernitat
mitjançant la secularització del judaisme a
través de Marx, Freud i Einstein. El culte a
Goethe d’una comunitat jueva emancipada
per la qual aquest autor significava una presència talismànica i imponent d’esperança
humanista europea. Un culte que es reflectirà a les Wahlverwandtschaften,1 el gran assaig

* Aquest text va ser publicat per primer cop a Benjamin Studies/ Studien 1, 2003, pàgines 13-23.
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que Benjamin va escriure entre 1923 i 1924
i, més tard, d’una manera molt complexa i
peculiar, en el seu extens article sobre Goethe (1925-26) que havia d’aparèixer a l’Enciclopèdia de Moscou i que mai no fou publicat.
I també, típic d’aquesta burgesia germanojueva emancipada, una visió molt idealitzada
d’una França de les Llums, volteriana, lliure;
una visió que serà qüestionada i entrarà en
crisi —no tan sols a França, sinó a tot Europa— després de l’afer Dreyfus i de totes les
seves conseqüències. Primer requisit, doncs:
entendre aquest fragment intricat de la història europea.
Segon requisit, diu Scholem: un
coneixement dels moviments juvenils alemanys que no es limiti a Gustav Wyneken,
el primer mestre de Benjamin, sinó que vagi
més enllà i estudiï l’anhel de lideratge en
l’Alemanya d’aquella època, especialment
en el cercle d’Stefan George, però també
en molts altres grups. I la història del terme
Führer, que Benjamin, al principi, com molts
altres, farà servir profusament. Führer, amb
la seva ressonància ètica i mística: ‘el professor’, ‘el mestre’, ‘l’exemplar paradigmàtic,
modulat en la política del pragmatisme’. En
el nucli d’aquesta construcció, el jove jueu
alemany es troba amb la tensió entre el nacionalisme assimilador i el sionisme naixent.
Hi ha, també, els debats encara més crispats a l’entorn de figures com Buber i, una
mica més endavant, Rosenzweig. I l’impacte
d’aquest debat, d’aquestes tensions i dialèctica, en Benjamin, resumides en l’ambigüitat
del títol famós de Herzl, Altneuland, ‘l’antiga
nova terra’. Una Altneuland que serà l’Israel
sionista, format, com sabem, seguint els ideals bismarckians de l’Estat-nació, de manera
que la tràgica fausse situation la teníem allà
1

«Les afinitats electives.»

37

des del principi.
Un tercer capítol seria la història,
encara molt poc compresa, del pacifisme
alemany. El pacifisme alemany era molt rar.
L’allunyament de Walter Benjamin de la
Freideutsche Jugend va ser la primera tragèdia de la seva vida: Benjamin es va separar
d’aquest grup, que va adoptar una actitud
militant activament patriòtica i a favor de
la guerra. Entre els jueus això significava
una sobrecompensació absurda que consistia a
ser més patriòtics que els alemanys que els
envoltaven. Les complicacions morals i psicològiques de Scholem i Benjamin a partir
de llur insubmissió i refugi posterior a Suïssa. Mai no vaig ser capaç de preguntar a
Scholem sobre aquest tema (no m’hi veia
amb cor). Ell mateix solia explicar, també
per escrit, l’orgull enorme que va sentir quan
es va fer passar per boig, com sabeu, fingint
epilèpsia davant de tres comitès de revisió.
Benjamin tenia certificats mèdics totalment
fraudulents que havia obtingut gràcies a la
pressió d’una família privilegiada. I quan llegim les cartes de Scholem, i sobretot la seva
correspondència amb Benjamin —disponible en dos volums—, trobem menys de mitja
dotzena de referències a la Guerra Mundial
que rugia al seu voltant i a la mort de molts
que els eren propers i que no haurien volgut eludir el seu deure de cap manera. Aquí
hi ha un problema que no sé resoldre, però
que entenc que és molt profund i important.
Fins que no ens hi enfrontem i el comprenguem ens perdrem molta informació.
El quart requisit, és clar, el desenvolupament de la llengua alemanya a partir de
Luter i les seves traduccions de la Bíblia; del
llinatge místic i il·luminat de Böhme, An-
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gelus Silesius i Novalis, i sobretot a partir
de les tècniques paratàctiques de Hölderlin i de les seves traduccions de Sòfocles i
comentaris d’Èdip i Antígona, disponibles
respectivament, just abans i després de la
Primera Guerra Mundial, gràcies a la feina pionera de Norbert Hellingrath, que va
caure heroicament al front. Hermetisme
dramàtic, en diria jo, i expressionisme dialèctic, que trobarem en la primera de les
dues grans Römerbriefe2 de Karl Barth, en
el Geist der Utopie3 d’Ernst Bloch, i, sobretot, en Heidegger, per arribar finalment a la
«Sprache im Norden der Zukunft» (‘la llengua al nord del futur’), el famós vers de Paul
Celan. Aquesta llengua alemanya peculiar i
particular sorgeix del llegat dual de la tensió
entre la via pietista luterana i la gran prosa
romàntica, objecte d’estudi de Benjamin en
els seus treballs i tesis primers. Sense un coneixement acurat d’aquesta història semàntica, la famosa o, goso dir, notòria textura
de la secció que obre Ursprung des deutschen
Trauerspiels4 roman inaccessible. I fins i tot
si ens submergim directament —i n’hi ha
molts dins de la indústria benjaminiana que,
ja em perdonareu, no tenen un domini de
l’alemany que els ho permeti— en la immediatesa d’aquest capítol ric i complex de la
història de la llengua alemanya, ens trobem
amb una secció finalment «molt més difícil
que qualsevol cosa de Kant» (Adorno). O
dit d’una manera més senzilla: «tot plegat és
absolutament incomprensible» (Scholem).
Això és molt important perquè l’alemany de
Scholem és sobrenaturalment —quasi misteriosament— lúcid, com el de Freud. Freud
i Scholem són els dos mestres de la claredat,
d’una claredat final. I Scholem va considerar
que el fet que Benjamin triés l’esoterisme és
2

importantíssim i digne d’estudi.
Cinquè punt, i meravellosament
irònic després de la generosa benvinguda
que hem rebut aquí, la impossibilitat d’accedir al món acadèmic, que té un paper tan
dominant en la tragèdia i vida de Benjamin.
La incapacitat de fer-se un lloc a la universitat. El clímax d’aquest fracàs s’esdevé amb
la negació de la Habilitationsgesuch5 de 1925.
És un fracàs que empenyerà Walter Benjamin vers una inestabilitat bohèmia i la necessitat de dedicar-se al periodisme cultural
independent, cosa que el farà dependre tota
la vida de l’interès i/o bona voluntat de diaris, de ràdios, d’editorials, i més tard, quasi
fatídicament, de l’Institut de Recerca Social
i del mecenatge de Horkheimer i Adorno.
La sensibilitat de Benjamin queda del tot
definida mitjançant la nostàlgia d’un ressentiment irònic envers el món acadèmic. Mai
no hi ha hagut cap professor més frustrat;
mai. Un obituari, l’únic, però absolutament
cert: el que va aparèixer al diari novaiorquès
per a refugiats de llengua jiddisch Aufbau,
que l’11 d’octubre de 1940 informava sobre «el tràgic suïcidi del Professor Walter
Benjamin, el conegut psicòleg universitari».
Únicament Kafka hauria escrit res semblant.
Benjamin desitjava l’acceptació acadèmica i
va afirmar reiteradament que li podria salvar
la vida perquè, de fet, l’estatus universitari d’Adorno, encara que fos molt precari o
marginal, va ser d’una importància extrema
quan es van expedir papers i visats.
Sisena qüestió: la mentalitat del col·
leccionista, un capítol enormement ric i difícil. Benjamin, el bibliòfil expert, el llibreter
meravellosament hàbil i apassionat, el col·

Carta als romans. / 3 «L’esperit de la utopia.» (N. del t.) / 4 «L’origen del drama barroc alemany.» (N. del t.)
/ 5 Sol·licitud d’habilitació per a l’ensenyament universitari. (N. del t.)
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leccionista prestigiós i exegeta de llibres infantils i de joguines del segle xix, reunits en
una famosa i magnífica col·lecció. El terme
—hi tornaré— que llançarà Lévi-Strauss,
perfecte per a Benjamin: l’ètica del bricolatge
que és latent en tot el Passagen-Werk6 i que
únicament pot concebre un col·leccionista.
O la famosa boutade, però que és més que
una ocurrència: «Somnio a escriure un llibre
fet exclusivament de citacions», que també és un comentari de col·leccionista, d’un
virtuós dels catàlegs de llibres, dels catàlegs
raonats. La fascinació emblemàtica de Benjamin per l’al·legoria i el barroquisme, la col·
lecció de figuri i configuracions. Benjamin,
com Shakespeare, ens guia. És un «drapaire
de bagatel·les» suprem, té un ull fantàstic
per allò que és diminut. Segons Benjamin, el
drapaire dels carrers de París és un testimoni
de primera mà de la naturalesa de la civilització mercantil moderna. D’aquí prové un
dels seus aforismes més captivadors, totalment inexplicable i convincent: «Hi haurà
mitologia mentre hi hagi captaires.»
El setè capítol, que Scholem també
emfatitzava en les seves converses, roman
inaccessible per a mi: Benjamin, el grafòleg.
Scholem deia que si no s’entenia, aleshores
«nichts anfangen», ‘res a fer’. Per què? Per
començar hi ha el detall biogràfic: gràcies a les anàlisis grafològiques, Benjamin va
guanyar uns diners que necessitava peremptòriament. Això és un detall. S’hi dedicava
d’una manera professional. Però hi ha lligams manifestos, imagino, amb el concepte
d’imatge, de traç, de Spur, Bild, Annäherung,
i Bildannäherung,7 amb les meditacions
sobre l’acte d’escriure; l’escriptura per mitjà d’enigmes de semblança, que no tenen a

veure amb l’analogia ni amb l’equació. Una
semblança no és una equació, ni tampoc
una analogia. Pel que sembla, en grafologia,
si es vol dur a terme una anàlisi seriosa, les
semblances s’han de distingir delicadament
i exactament. Hi torno, no tinc cap mena de
competència pel que fa al que segurament
podria ser un domini sinàptic vital que connectés moltes àrees de l’obra de Benjamin.
La vuitena zona, també tancada per
a mi: l’experimentació repetida amb narcòtics —sembla que aquí encara hi ha molta
teca—, i amb el haixix en particular. Aquesta
pràctica es remunta, ara ho sabem, al 1927
o probablement abans. Té a veure —ho explica Benjamin mateix— amb l’interès incessant per Baudelaire, però també amb la
immersió en la contralògica dels somnis, del
surrealisme, de les al·lucinacions en l’art i en
la poesia en general. Benjamin va explorar
profundament el món de la droga, va experimentar-hi en una època diferent de la nostra,
i aquesta diferència és una de les transicions
més fascinants cap a la modernitat. La droga no tenia l’estatus d’ara. La manera com
Cocteau es drogava no és la nostra, i així
successivament. La sociologia era molt diferent. I em pregunto si el consum de drogues
no té a veure també amb les lectures visionàries de l’Angelus Novus, aquesta presència
icònica que es remunta, com sabeu, al 1921,
i amb les imatges peculiars del discurs abstracte de les darreres tesis. Si vaig entendre
bé Scholem, l’addicte i el místic són capaços
de fer concretes, bilden, imaginar, ausbilden,
einbilden, durchbilden8 unes relacions d’abstracció extrema, incloent-hi la lògica formal.
Recordeu que Scholem era matemàtic i un
lògic formal magnífic. I diu que aquests són

«Llibre dels passatges». (N. del t.) / 7 ‘rastre’, ‘imatge’, ‘aproximació’, ‘aproximació d’imatges’. (N. del t.) /
‘desenvolupar’, ‘imaginar’, ‘formar’. (N. del t.)
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els dos camins, la illuminatio genuïna i la via
de la droga, i si no en coneixes cap dels dos,
no pots ni tan sols acostar-te al centre de la
doctrina de la imatge i de la concreció.
El novè capítol: la qüestió laberíntica sobre fins a quin punt Walter Benjamin va rebutjar el marxisme i el comunisme
marxista-leninista. Es parla molt poc de les
relacions profundes i tràgiques amb el seu
germà, que morirà enmig d’aquest drama, i
que, com bé deveu recordar, torna, torna per
ser assassinat pel KPD. Coneixem, o això
creiem, les relacions de Benjamin amb Asja
Lacis, que comencen el 1924. Tenim el diari
de la visita que va fer a Moscou (1925-1926),
editat pòstumament és clar. Ens sembla que
entenem el concepte de materialitat i de tecnicitat del llenguatge i de les arts a partir de
la derivació de la teoria marxista. Tenim en
compte, encara que crec que no és correcte,
la famosa doctrina quiàsmica de l’estetització
del feixisme i del nazisme contraposada a la
politització de l’art en el comunisme. Penso
que és una idea totalment errònia —només
cal fixar-se en la història de l’art estalinista i
de l’Alemanya Oriental per saber que aquesta distinció utòpica no funciona—, però que
va tenir molta importància. També hi ha el
paper fosc que el metamarxisme de Benjamin va tenir en els conflictes amb Scholem
i després, com sabem, fatalment amb Horkheimer i Adorno. La integritat complexa de
Benjamin pel que fa al que quedava de les
seves conviccions marxistes molt especials
va fer que, per un cantó, el contacte amb
Nova York, que li podia salvar la vida, fos
cada cop més difícil, i per l’altre va convertir
en gairebé impossible la intimitat absolutament indispensable amb Scholem. I volem
saber molt més sobre la influència brechtia9
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na, a partir de 1929, en la vida de Benjamin
i en la seva obra, i particularment sobre fins
a quin punt el geni artístic de Brecht com a
escriptor de metàfores, d’aforismes, de paràboles i de faules breus i lacòniques influirà
en l’ambició tardana de Benjamin de crear,
també, aforismes i textos didàctics. No crec
que puguem entendre formalment les seves
increïbles darreres tesis teològiques i històriques sense remuntar-nos a Kleines Organon,9 sobretot pel que fa a la manera com
Brecht intenta (en una època en què no hi
ha temps, segons diu ell mateix) contreure
els passatges llargs —per a salvar-ne el sentit— en la totalitat cristal·lina de la brevetat.
Un desè capítol seria el paper decisiu de la traducció en la història de la llengua
i la literatura alemanyes, i en la consciència
germanòfona. L’alemany creix a partir de la
traducció de Luter de la Bíblia i de les traduccions que Goethe en fa sovint (moltes de
segona mà, cert, però no pas totes, ni de bon
tros) a partir de trenta-set llengües. Ja he
comentat que l’alemany de Benjamin o de
les seves doctrines és inconcebible sense les
traduccions que Hölderlin va fer de Sòfocles
i Stefan George de Dante, Baudelaire i Verlaine. Benjamin va seguir de molt a prop la
figura gairebé oblidada del tot, poc atractiva
i irritant però, com passa sovint, genial de
Rudolf Borchardt, gran traductor de Dante
i de Valéry. Benjamin mateix, com sabeu, va
traduir Baudelaire i Balzac. Ara, finalment,
tenim disponibles i editades com cal, les seves traduccions de Baudelaire, Proust... Per
a entendre l’ontologia de Benjamin és fonamental la noció de llengua adàmica que
és subjacent a qualsevol articulació aparentment separada, així com la metodologia del
desxiframent, la recursió metamòrfica res-

‘text originari’ (N. del t.) /

11

‘paraula i imatge’ (N. del t.)

monogràfic

pecte a una autenticitat perduda o amagada en l’Urtext.10 La semiologia universal de
la correspondència, a partir de Baudelaire,
entre Wort und Bild,11 entre gest i emblema.
Una semiologia de la qualitat d’un text de
ser traduït, d’intertextualitat i intratextualitat. Com he intentat mostrar a After Babel,
Walter Benjamin, com Paul Celan després,
es tradueix a si mateix a l’alemany. La llengua de Benjamin i la de Celan són traduccions, també a l’alemany, a partir d’un conjunt
semàntic d’intuïcions prèvies als recursos limitadors de tota llengua i de les restriccions
lèxiques i gramaticals formals del llenguatge
natural.
L’onzè capítol, al qual Scholem
també donava molta importància —encara
que d’una manera una mica sardònica— és
Benjamin i l’eros. (Nota: a Nova York acaba d’aparèixer una novel·la —n’hi deu haver
centenars— sobre Benjamin. És una novel·la
molt pobra —no és culpa seva, la majoria ho
són— que mostra com una evidència l’afició
de Benjamin pels bordells. No en tinc la més
mínima pista, sobre això, però en la novel·
la apareix com si fos un fet ben conegut. Fi
de la nota.) Benjamin i l’eros, el fracàs fogós
de les relacions duradores. Un cop i un altre,
la incapacitat apassionada per mantenir relacions que durin, sigui amb Dora Kellner,
Jula Cohn, Asja Lacis, potser fins i tot amb
Lisa Fittko, i moltes altres dones. La finor
incomparable de l’anàlisi de Benjamin sobre
l’eros i la sexualitat en les Wahlverwandtschaften de Goethe. Delicadesa inigualable en
la lectura de tots els matisos de la gamma:
Eros, Liebe, Leidenschaft,12 sexualitat. La barreja singular de timidesa, reserva i brutalitat
que coneixem gràcies als pronunciaments de
Benjamin sobre la sexualitat, sobre la neces12
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sitat de dones i la por igualment necessària
que li fan.
I finalment, en el dotzè capítol dels
requisits imaginaris, el tema absolutament
decisiu de la teologia, i cito (coneixeu la
frase, tot estudi benjaminià ha de començar
amb aquestes paraules): «el paper secant de
la teologia que hi ha a sota de cada línia que
escric». És a dir, el seu reflex invers, Spiegelbild. Benjamin i el Heidegger modern són
els dos teòlegs parodiadors de la nostra època, entenent el mot parodiador amb tota la
gravetat. Amb prou feines hi ha un node,
una constel·lació d’arguments i terminologia de Benjamin que no s’acosti a la teologia
o en derivi. Si recollim termes a l’atzar com
aura, messiànic, l’àngel de la història, llengua
adàmica, la famosa distinció entre la tragèdia i el patiment, icònic, la davallada d’allò
sagrat, el numen, on acaba la llista? Allà on
Benjamin mostra el to més elevat de les seves recepcions reveladores —en els escrits
sobre Kafka, sobre la naturalesa interlinear
del text, en les seves tesis històriques i teològiques tardanes— treballa des de dins de
la teologia i en contra seu, justament com
Novalis, Hölderlin, Hegel i, d’una manera
decisivament transvestida, Karl Marx. Sense
el recurs i les expressions teològiques sovint
tan explícites, l’obra de Walter Benjamin
amb prou feines existiria.
Dotze punts —els hauríem d’anomenar espais—, d’un seminari imaginari en
una universitat imaginària, que demanen,
cadascun, estudi i avaluació. Cap especialista,
ni cap hermeneuta no pot dominar-los tots,
és clar. I des de Scholem, Hannah Arendt,
Karl Löwith i Adorno no conec ningú que
tingui la profunditat de visió necessària per
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a entrar en el món terriblement destruït de
Walter Benjamin, en la matriu del seu pensament. Quatre companys exiliats en l’era
tràgica del judaisme modern, amb vides i
sensibilitats emparentades amb la condició
obsessiva i agitada de Benjamin. Condició
que és absolutament determinant pel que fa
a cada aspecte i faceta de l’existència i pensament del pensador berlinès. Aquesta és la
qüestió. La identitat i destí jueus de Benjamin és l’eix únic al voltant del qual gira
l’abast desconcertant dels seus interessos, el
calidoscopi dels seus escrits, fragmentaris,
incomplets i provisionals.
El context de Walter Benjamin
és el d’un moto spirituale fonamentalment
jueu, un moviment, una Energie d’esperit o
Sprachkrise,13 que va des de Sigmund Freud,
Wittgenstein i Karl Kraus fins a l’Escola de Frankfurt, l’estructuralisme semiòtic
de Lévi-Strauss, Roman Jakobson i, des
d’aquest estructuralisme, vers la direcció iniciada per Husserl i Lévinas.
Una direcció que té un epíleg lògic
en la desconstrucció derridiana actual. Hauria de quedar clar, una vegada més, que
aquest viratge lingüístic, com en diu la filosofia nord-americana, procedeix íntimament
de la revolta jueva, autolacerant i paròdica alhora, contra una logocràcia mil·lenària, contra una sacralització del text revelat com a
llei i veritat. Aquesta revolta és tan visible en
la Sprachkritik14 de Wittgenstein i de Karl
Kraus com ho és en el joc amb la indeterminació i la buidor de la desconstrucció i el
postmodernisme.
Però és una revolta plena, paradoxalment (no: inevitablement), de la dialèc13

‘crisi del llenguatge’. (N. del t.) /

14

tica de la sacralització del llenguatge. No
necessitem que Freud ens ensenyi que en les
dialèctiques de la preocupació, de la força, de
la consciència i de la desesperació, on hi ha
atac hi ha contramoviment. La gran Sprachmystik15 en les accions de rereguarda desesperada de Rosenzweig, de Scholem mateix,
de Lévinas, de Paul Celan i de Walter Benjamin, és precisament aquest contramoviment de sacralització profundament talmúdica o, si ho voleu, cabalística, del llenguatge,
que fa que els intents actuals d’incorporar
Benjamin al carnaval desconstructor, per
no dir-ne lacanià o postmodern, siguin tan
equivocats i explotadors.
Benjamin es trobava en una cerca
incessant, i cito el gran crit al final de Moisès
i Aaron: «du Wort, du Wort das mir fehlt»,
un crit que resumeix el gran drama jueu del
llenguatge: «tu paraula, tu paraula que em
manques». La transgressió en els sentits essencials del sentit, en les barreres de la parla
—que trobem en el Tractatus de Wittgenstein i en el silenci fatal de les sirenes de Kafka—, està arrelada de manera cardinal en un
judaisme tràgic. La tornada a casa, sempre
imminent però que mai no es produeix; una
casa on mai no hem estat abans. Així és com
m’imagino el messiànic.
Per a Benjamin i els seus contemporanis de patiment, aquest «torneu a la casa
on mai no heu estat» es troba ineluctablement unit a la Rettung, a la Errettung, a la
salvació, a la salus de la paraula. No té res
a veure, crec, amb la brillant exhibició de
temes i actituds sociològiques, psicoanalítiques i desconstructives, tan pròdigues en
aquest congrés. Passar per alt, encara que
tan sols sigui un moment, el Judentum16 de-
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finidor, envoltant, ara tan irrecuperable —no
el podem recuperar, cap estudiós no pot—
que és la vida i l’obra de Walter Benjamin,
és afegir desolació, injustícia i falsificació a
la seva memòria i llegat. Així doncs, per a
mi, i perdoneu la franquesa, parlar de Walter
Benjamin és dir el kaddish a Portbou.
La plètora actual, l’explosió de material secundari, comença d’una manera terriblement ambigua amb un número especial
de la revista Benjamin zum Gedächtnis editada pel penedit Institut de Recerca Social a Nova York el 1942 (per bé que penedit
no és la paraula correcta, ho sé). Ja a l’any
1949, vaig ser testimoni de la resurrecció,
molt lenta, de les obres de Benjamin, primer
a l’Alemanya Democràtica i un any més tard
amb el que vaig definir com a Suhrkampkultur.
Entre especialistes és particularment difícil d’arribar a cap mena de Bilanz.
Però em pregunto què en deurà sobreviure
del pensament i escrits benjaminians. Quina és la seva presència, o, per a usar la gran
frase de Kierkegaard, el seu «passat present»,
seine Gegenwart-Vergangenheit, el passat que
és present, que és el que ens importa com
a arqueòlegs que som. De la seva obra, què
en deurà esdevenir font de discussions i pronunciaments futurs? Qualsevol resposta tan
sols pot ser temptativa i repeteixo que segurament deurà ser errònia. Ho sé, i us demano que recordeu que el que us estic dient és
clarament una intuïció personal.
Penso tot això en una configuració
que inclouria els historiadors dels Annales
com Marc Bloch, l’escola d’història de l’art
i d’iconologia d’Abi Warburg i Panowski, i
16
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el concepte de bricolatge de Lévi-Strauss a la
qual ja m’he referit. Walter Benjamin ha fet
altament comunicatiu el que William Blake
va anomenar en una frase meravellosa «la
santedat del minut particular». La seva visió
antisistemàtica dels objectes específics, artefactes, trops gramaticals, escenaris urbans,
genera un materialisme que és dialèctic,
encara que d’una manera molt parcialment
marxista clàssica.
Textura i textualitat, la cositat de les
coses, la Dinglichkeit —que, és clar, es remunta a Kant—, de la concatenació abstracta i de l’entreteixit que en Benjamin genera
una universalitat particular molt rara, no sé
expressar-ho d’una manera més intel·ligible,
a partir del detall minúscul. Benjamin exposa tesis abstractes i generals, o crides; novament el que Shakespeare anomenava «un
hàbitat local i un nom». Com Aby Warburg,
ell sap que Déu i la seva immensitat són en
els detalls. Aquest hiperrealisme visionari —
goso dir-ne així— és segurament fructífer
en la història social i la sociologia de l’art
d’avui en dia.
Segonament, una gran part de l’assaig famós sobre «La tasca del traductor» és
überpointiert, surpointé; la paraula alemanya
és l’única correcta, en anglès sona molt cru:
too clever by half (‘excessivament brillant’),
però l’observació és important. Per exemple,
quan afirma que la traducció no s’adreça a
cap lector o lectura veritable trobem una expressió paradoxalment molt valuosa. Aquest
text virtuós i la praxi de Benjamin com
a traductor —que actualment s’estudien
molt— segur que continuaran exercint un
rol seminal en l’hermenèutica i la poètica de
la traducció. Sóc prou arrogant per a esperar
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que After Babel sigui una nota minúscula de
l’assaig de Benjamin.
Tercerament, els estudis actuals relacionats amb els mitjans de comunicació
poden afegir Walter Benjamin a la llista dels
seus precursors. Tenim la seva estètica innovadora de la fotografia i la consideració breu
però vívidament suggeridora de la reproducció iconogràfica i de la difusió en massa de
l’art, de la qual André Malraux extreu tant
per al seu «Museu imaginari», sense esmentar-ne mai la font.
Benjamin va ser un dels primers
intel·lectuals i crítics culturals que van dominar i avaluar, justament, el paper de la ràdio. Les qüestions actuals sobre autenticitat
i similitud implícites en el nou món multimèdia i d’internet, amb les seves imatges
i textos, representen una mena de compli-

ment de les premonicions inspirades de
Benjamin, i no puc evitar el pressentiment
(tan sols és un pressentiment) que encara
ens donarà instruments per a aproximar-nos
als problemes epistemològics enormement
difícils que comporta el nou món de la realitat virtual.
Quart, la tesi per la qual el deure ètic i cognitiu de la història, del record
actiu, és rescatar de l’oblit els oprimits, els
esclaus, les víctimes de la injustícia triomfant, i fer-los reviure en contra de l’amnèsia estratègica imposada per la història dels
vencedors. Això no és original de Benjamin.
Ho trobem en els rememoradors radicals que
són els profetes d’Israel. Ho trobem en cada
verset del llibre d’Amos. Ho trobem en la
ràbia humanitària de Víctor Hugo, a través
del dix-neuvième siècle i els seus misérables,
que coneixia tan bé. Ho trobem en el crit de
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Blanqui: «No deixeu que els nostres dèspotes menteixin quan escriuen la nostra història.»
Aquest aspecte és un element integral de les utopies retrospectives del marxisme en el socialisme revolucionari, però
Benjamin li dóna, indubtablement, una intensitat, una urgència i una dignitat singulars. La seva és la doctrina explícita del que
en hebreu anomenem tikun olam. Probablement, una vegada més, la frase clau de Benjamin és tikun olam, que significa aproximadament, ‘reparació’, ‘fer el bé’, ‘salvar per fer
el bé el que queda d’aquest món destrossat’.
Contra els vents de l’horror que arrosseguen l’Agelus Novus cap a un futur cec,
el prec benjaminià de justícia és viu en la
tasca de crítica històrica del colonialisme, de
l’opressió que pateixen les dones i els nens,
i d’una manera molt evident, en els intents
desesperats per recuperar la Xoà de la falsificació i l’oblit.
A l’últim, un llarg epíleg. Podria ser
que l’herència més important de Benjamin
tingui relació tant amb el desenvolupament
de les propostes fragmentàries de Nietzsche
com amb les afinitats electives, les Wahlverwandtschaften, entre cultura i barbàrie,
entre les humanitats i la inhumanitat.
El document principal aquí és la
pròpia vida de Benjamin. Però amb prou
feines hi ha un text significant seu, des de
la monografia del Trauerspiel fins a les tesis
teològiques i històriques pòstumes, que no
toqui o no sigui tocat per aquesta paradoxa
o antinòmia absolutament centrals, les vinculacions de les quals són, en part, socials.
Benjamin assenyala la massa que pateix, l’esclavatge habitual que respira sota els monuments resplendents de l’alta cultura.
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Però el quid de la qüestió és molt
més profund. Per a Benjamin té a veure amb
les interrelacions opaques entre llengua i realitat física, entre ficció i imatgeria responsable, Einbildung, que podrien insinuar el
germen de la falsedat, de l’evasió, de la corrupció i crueltat en l’acte estètic en si mateix.
Aquest pressentiment, m’aventuro a creure,
guia la tasca dels grans crítics, teòlegs i pensadors socials. Al cap i a la fi, en cadascun
de nosaltres hi ha un aspecte de Benjamin
que ens agrada més que altres. En el meu
cas, són les llargues cartes sobre Kafka que
va intercanviar amb Scholem el 1938 i que
crec que duen l’art de la crítica literària i de
la lectura a un cim inigualable.
Cal recordar aquestes i altres nombroses facetes de la presència de Walter Benjamin, del seu Gegenwart (no oblidem que
molt abans de Hegel se sabia que Gegenwart
conté la paraula contra). En alemany, presència és adversitat. Això és fonamental, dual i
dialèctic: el Gegenwart de Walter Benjamin
ocuparà aquest congrés durant dies. No
podem compactar ni circumscriure fàcilment aquests temes en una figura única. I
és precisament aquesta figura que fa que la
suma sigui més gran que les parts, encara
que aquestes, per a l’especialista, siguin fascinants.
La profunditat d’esperit de Benjamin i el seu geni articulat de la tristesa eren
tan grans que aquest home —no ens enganyem— patètic, un captaire, derrotat, tan
terriblement derrotat, ha encarnat una immensitat il·limitada de pèrdua i desolació. La
pèrdua, cap de nosaltres no pot concebre-la,
cap de nosaltres no pot començar a concebre la pèrdua de la Xoà, del que podria haver
estat. Ell representa això. Amb Kafka abans
de la mitjanit, i amb Paul Celan després de
la mitjanit. Tots tres. Walter Benjamin porta
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damunt de les espatlles el pes inconcebible
d’un món que ha esdevingut cendres, d’una
civilització anihilada, d’una bestialitat i injustícia irreparables per sempre i totalment.

És el portador d’un testimoni immemorial.
I no crec que volgués que nosaltres féssim
altrament. Gràcies.

GEORGE STEINER va néixer a París l’any 1929. Fill de jueus de parla alemanya, es va educar al
Liceu francès de Manhattan, primer, i a les universitats de Harvard i Oxford, posteriorment. Ha estat
professor de literatura comparada en diverses universitats europees i nord-americanes. És considerat
com un dels erudits més importants pel que fa a la cultura occidental. De Steiner podem trobar traduïts al català els llibres següents: Fragments (2013), La poesia del pensament (2012), Els llibres que no
he escrit (2008), Recordar el futur (2008), Deu raons (possibles) de la tristesa del pensament (2006), La idea
d’Europa (2004), Gramàtiques de la creació (2002) i Proves i tres paràboles (1993).
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Entrevista a David Mauas
DIRECTOR DE QUI VA MATAR WALTER BENJAMIN?

L’any 2005, el director argentí David Mauas va enllestir Qui va matar Walter Benjamin?, una
pel·lícula que, aprofitant els dubtes que genera la versió oficial de la mort de Benjamin, ofereix un
retrat brillant i sobri d’un lloc —Portbou— que és, alhora, molts llocs i un d’únic. A continuació,
us oferim la conversa que vam mantenir amb Mauas.
Com vas entrar en contacte amb l’obra i la vida de Walter Benjamin, i com va sorgir la idea de
rodar Qui va matar Walter Benjamin?
Vaig arribar a Barcelona al 1997. Venia de Jerusalem, d’estudiar-hi Belles Arts, una carrera
en què la figura de Walter Benjamin és central, és clar, i a l’any 2000, coincidint amb el
setantè aniversari de mort de Benjamin, em van encarregar de fer-ne un reportatge, a Portbou, per a la televisió israeliana. Vaig fer el reportatge, d’uns set minuts, centrant-me en les
diverses persones que van assistir a aquella commemoració, i el vaig culminar amb l’obra de
Dani Karavan; en principi això havia de ser tot, com amb molts altres encàrrecs. Però el que
va passar és que, després d’un cert temps, i pensant molt en aquesta història, sentia que quelcom no hi encaixava. Vaig tornar a repassar el material, a llegir una part de la documentació,
i aquest dubte va ser el germen del que posteriorment esdevindria el film.
Quant de temps vas necessitar per a completar el film?
El 2001 vaig presentar la primera proposta per a la pel·lícula. Un cop vam iniciar el projecte,
recordo que del 2002 al 2005 va ser un període de feina constant, intensa, moltes hores al
dia, cada dia. Pensa que dins d’aquest període vaig estar-me nou mesos a Alemanya, gràcies a una beca d’investigació. També vaig viatjar a Israel, vaig estar temporades llargues a
Portbou, vaig visitar arxius a Figueres, Girona, Madrid, etc. Per a mi una pel·lícula d’aquesta
mena és com una tesi doctoral. Jo no concebia cap més camí. Em calia amarar-me completament del seu material, de la seva matèria.
Al llarg de la pel·lícula apareixen diversos experts sobre Benjamin i n’hi ha que fa l’efecte que tenen
una certa recança o fins i tot por que algú remogui o qüestioni veritats que semblen intocables pel
que fa a la mort d’aquest pensador berlinès. Més enllà del que podem visualitzar al film, vas rebre
cap mena de reacció concreta per part d’aquests acadèmics? Saps si la pel·lícula va obrir cap debat
entre ells?
Aquesta pregunta exigeix dues fases en la seva resposta: la primera, durant la investigació
—que és un període en què no saben com afrontaré el tema— i, la segona, en acabar la pel·
lícula, quan la veuen realitzada. Em sorprèn (i em va passar el mateix amb la pel·lícula sobre
Goya) que justament alguns acadèmics, que es dediquen amb afany —i diria que gairebé
amb fanatisme— a Benjamin (una figura heterodoxa, que fugia de les etiquetes, que no es
pot fixar), no vegin bé que algú que vingui de fora del món acadèmic gosi parlar-ne. Aquí
hi conflueixen diversos elements: primer, el zel d’alguns acadèmics per a preservar el seu ve-
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dat. Molts —no tots, per sort— senten recel per l’art, per l’art com a mitjà de coneixement,
perquè no entenen que l’art és un mitjà de coneixement, també. És a dir, que La família
de Carles IV o Les Menines poden aportar una gran quantitat de coneixement, potser més
encara que els escrits sobre aquestes obres. Per això són obres que perduren en el temps.
Però com que ells no poden lluitar contra això, crec que senten recel. Vaig detectar un altre
element (aquest fins i tot em feia somriure irònicament): el dels intel·lectuals del nord respecte del que ve del sud, el Südländer. Els qui, després de conèixer-me més, van entendre
de què anava la pel·lícula (abans d’entrevistar-los hi havia parlat un, dos, tres cops) i van
comprendre que es tractava de teixir un fil conductor d’una història que pretenia justament
posar damunt la taula l’heterodòxia del pensament benjaminià, s’hi van prestar encantats...
He de dir que al final vaig entrevistar tothom qui volia entrevistar.
Per altra banda, continua sorprenent-me que avui dia encara hi hagi bàndols en el món
de Benjamin. Es veu en els simposis: si hi conviden els uns, no hi conviden els altres... El
dogmatisme de l’Escola de Frankfurt, per exemple, continua ben viu; gent jove, a més. Ara
fa poc temps vaig ser en un simposi amb uns acadèmics frankfurtians, francesos i alemanys,
i l’ambient era tan tancat, tan ortodox, tan asfixiant, tan poc imaginatiu, que francament
feia pena...
Això que dius és sorprenent, perquè dogmatitzar és oblidar l’obra de Benjamin.
Són justament la mena de gent que, si haguessin estat a Frankfurt, no haurien acceptat la
dissertació de Benjamin. Són els mateixos experts en Goya que si al segle xviii haguessin
pertangut al Cabildo del Pilar, haurien rebutjat l’obra de Goya...
Per altra banda, la pel·lícula sobre Benjamin, amb el pas del temps, va començar a tenir un
lloc dins l’acadèmia, la qual cosa em va sorprendre. La comencen a acceptar, se’n comença a
veure l’heterodòxia. Hi ha professors que la citen, hi ha treballs acadèmics que l’esmenten...
Com vas seleccionar els experts i acadèmics que apareixen al film? Amb quin criteri els vas escollir?
M’interessava mostrar el ventall més ampli possible del pensament benjaminià. Si t’hi fixes
bé, els acadèmics entrevistats de cap manera no podrien seure en la mateixa taula. Això
m’interessava molt. Entenc que, més enllà de les discussions acadèmiques (moltes són absolutament mesquines), cadascun tenia quelcom per a aportar i podia representar un element
dins de la narrativa.
Baixant del món acadèmic al de Portbou, la gent del poble hi va col·laborar?
Sense Portbou la pel·lícula no s’hauria fet. Per tant, és evident que hi va haver col·laboració.
No de tothom, però tampoc no cal que tothom estigui interessat en una pel·lícula com
aquesta. Durant cinc anys vaig anar i venir de Portbou i vaig fer una pel·lícula sobre Walter Benjamin, però també vaig fer una pel·lícula sobre l’època i això de vegades inquietava
molt: «Què pregunta?», «Per què?», «el meu avi...», «l’estraperlo...», «la col·laboració…» No
tothom ho veia amb bons ulls.
Cal recordar el context: és una pel·lícula que es comença a investigar a l’any 2001, quan

50

monogràfic

encara no existia ni el Memorial Democràtic, ni totes les institucions que després es van
dedicar a la memòria històrica. I potser jo era la primera persona que anava a Portbou a
preguntar què hi havia passat amb la intenció de fer-ne un treball en profunditat. És veritat
que sobre Benjamin sí que hi havia hagut investigacions abans de la meva, però molt superficials. Recordo l’article «El Crimen fue en Portbou» de Juan Goytisolo; un dossier que va
fer la revista Quimera, crec, que estava força bé; Tiedemann va visitar Portbou però tan sols
s’hi va estar tres hores (no sé què pretenia trobar-hi en tres hores)... El cas és que jo tenia
aquesta obsessió, aquestes ganes...

En alguns moments del documental sembla que el relat avanci més pel que els entrevistats no diuen
i pel seu llenguatge gestual que no pas pel que verbalitzen. Això passa en qualsevol documental que
inclogui entrevistats, és clar, però podríem dir que, a sota del relat més evident hi ha un sub-relat
que cada espectador ha de reconstruir? Em refereixo als silencis que sovint es produeixen després de
la teva pregunta, les mirades, un cert nerviosisme que es percep...
Jo ho denomino l’el·lipsi de frontera. El discurs de frontera és el·líptic, és com el d’una societat ocupada. La cosa no s’esmenta mai, no fos cas que els alemanys tornessin, o els feixistes...
Aquesta por hi era, al poble; era el·líptica. És més el que no es diu verbalment que no pas
el que es diu. Això ja ho vaig detectar molt fortament durant el rodatge. Sempre hi era. La
gent, privadament, m’ho explicaven tot, però quan començava a rodar, de cop i volta ja no ho
feien. I de tot allò en fa seixanta anys! La por encara hi era, en la gent gran. És comprensible.
Com em va dir una senyora que no va voler que l’entrevistés i a qui jo tenia molt d’afecte:
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«Vostè no ho entén, jove. Vostè és molt jove, no sap què és el terror, la guerra, la fam. No ho
sap, per sort. Però si ho sabés, em comprendria, és una cosa que no s’oblida mai.» Recordo
que vaig haver de sortir de casa seva, em saltaven les llàgrimes, em recordava la meva àvia i
les seves històries (sempre explicades a mitges) sobre els pogroms a l’Europa oriental...
Centrant-nos una mica més en el que va passar o no va passar durant aquells dies de setembre de
1940, quins motius podien tenir els acompanyants de Benjamin per a no parlar clar o, directament,
per a mentir sobre les causes de la seva mort? Em refereixo als testimonis tan poc fiables de Henny
Gurland, de Lisa Fitko... Sembla com si el que tot just ara explicaves de l’el·lipsi també acabés
afectant aquesta gent.
Aquesta és una història en què diverses narratives conflueixen en un punt: cadascú té els
seus interessos particulars i no és conscient dels dels altres. El poble té la seva història: la
policia, l’amo de l’hotel, el capellà, el metge, el fuster que fa el taüt... Al mateix temps alguns
dels acompanyants estan escapant de França, del nazisme: volen arribar a Amèrica; per tant,
com menys se sàpiga d’ells, millor; com més ràpid se surti d’allà, millor encara... Benjamin
també té la seva història, que no té res a veure amb les altres... bé, sí: té a veure amb la dels
acompanyants i poc a veure amb la del poble...
Lisa Fitko és un altre personatge que queda fora de la història per la senzilla raó que no va
ser allà. Aquest és el gran error que comet tothom que analitza aquesta història: es basen
en una persona que mai no hi va ser, la qual cosa em va sorprendre des del primer dia. Vaig
exposar aquest problema a un historiador: després d’investigar un any i mig vaig trobar un
llibre alemany que contenia quatre pàgines sobre el pas de Benjamin per Portbou. Em va
sorprendre l’aparentment gran quantitat d’informació que contenia i vaig pensar que tota la
meva feina fins en aquell moment havia estat inútil. De seguida vaig concertar una entrevista amb l’historiador, a Alemanya. Hi viatjo, el trobo, parlem, i ansiós, creient que he trobat
la clau que tant havia estat cercant, li pregunto: «Digueu-me, en quines fonts històriques us
vau basar per a descriure amb tant de detall les passes de Walter Benjamin a Portbou? », i em
contesta, com si jo fos imbècil, «Ho diu Lisa Fitko!» i li responc, frustrat, després d’un viatge
que em va costar molt: «Però vós no sabeu que Lisa Fitko no hi va ser, allà?», i, justificant-se,
em diu: «Tal historiador també la cita».
Però, com pot un historiador confondre una segona font amb una primera font? El cas és
que Lisa Fitko no té res a veure amb tot això perquè ella deixa Benjamin i els seus acompanyants a la muntanya. És que, damunt, ella ho diu; no va mentir pas. Ella explica el que va
sentir sobre el que va passar després.
Les acompanyants no van ser totes amb Benjamin fins al final. Cal depurar-ho. La pregunta
que em fas és primordial per a entendre què va passar: quins són els interessos de cadascú
perquè passés el que va passar. I que consti, a més, que jo no sostinc que Benjamin fos assassinat; no ho dic en cap moment. El contrari del suïcidi és el no-suïcidi. Entre aquests dos
elements hi ha unes possibilitats enormes. Aquí es conjuguen un seguit d’elements diversos
que provoquen que Benjamin mori sol al poble. El que sabem és que Benjamin es va morir,
no sabem quan exactament ni de què... més o menys es pot entendre que hi va haver un pro-
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blema... Ho explica el metge: li va sobrevenir un problema de salut, i en prendre morfina...
No en sabem res més...
També hi ha la targeta de Henny Gurland.
Aquesta targeta també crida molt l’atenció. És com amb Fitko: si no ho saps, no passa res,
pots dir: «Tenim aquesta targeta, no podem considerar-la una primera font, però existeix».
I, a més, la targeta la trobo...
L’estil no és el de Benjamin...
Primer, no sona com Benjamin i, segon, la trobo, narrativament parlant, massa òbvia: la targeta típica del suïcida. No ho sé, massa perfecta. Això indica què podria haver passat? Podria
ser, però no ho veig clar. A més, ella diu que l’estripa per por.
La va enviar a Adorno, oi?
No, no l’hi va enviar: la reescriu davant d’Adorno quan es troben a Nova York, mesos després.
Si tenim en compte tot això, ¿com entens que gent tan pròxima a Benjamin com Gershom Scholem,
Theodor Adorno i Hannah Arendt no qüestionessin la tesi del suïcidi? Per exemple, a l’any 1932,
Benjamin, mentre era a Eivissa o a Itàlia, no ho recordo, escriu un testament i Scholem en té prou
amb això per a creure que Benjamin va acabar suïcidant-se al 1940.
A veure, situem-nos a l’època: 1940. Benjamin és un mort més. Els pares d’Adorno eren
en un camp de concentració; Scholem tenia desenes d’amics amb molts problemes; Arendt
s’estava escapant de França (passa per Portbou a l’octubre de 1940)... «Es va suïcidar i prou»,
ja està. Hi havia tantes coses per a investigar!
Crec que la pregunta no és per què Scholem, per què Arendt, per què Adorno... La pregunta
és per què historiadors actuals continuen repetint com lloros textos de gent que diuen clarament que no eren allà. És mandra intel·lectual. S’ha construït una imatge de Benjamin a
l’entorn del seu suïcidi que l’il·lumina malament. I és còmode. Ara tu mira de canviar això...
Quan realment no modifica la seva obra. Canvia la lectura que alguns fan de la seva obra.
No creus que la incertesa que envolta la mort de Benjamin pot reduir la transcendència de la seva
obra i convertir-lo en una icona, com passa amb altres personatges històrics?
En part responc això amb el final de la pel·lícula: «Un home que mor a trenta-cinc anys
sempre és un home que mor a trenta-cinc anys.» La pel·lícula justament vol parlar del contrari: fa servir la mort de Benjamin com un fil conductor que exposi el pensament de Benjamin sobre la història. La pel·lícula pretén ser una posada en escena benjaminiana sobre la
història, fent servir Benjamin com a excusa. Això em va semblar fascinant: agafem les Tesis
sobre la història o «El narrador» de Benjamin i vegem què passa si els aplico a la seva mort...
Això és molt interessant: no hi ha un mètode benjaminià d’anàlisi de la història, però tanmateix
la pel·lícula fa servir elements de l’obra de Benjamin per a analitzar la seva mort.
I de passada sempre tractant el tema de la frontera. Per exemple, quan vaig arribar aquí a
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l’any 1997, hi havia la idea que la Segona Guerra Mundial no havia travessat els Pirineus,
la qual cosa és un error. La frontera era molt permeable. Per exemple, les forces alemanyes
tenien permís per a operar a Espanya fins a Figueres, no havien de demanar cap permís especial per a detenir ningú. Si volien fer-ho a Barcelona, n’havien de demanar; però operaven
a Barcelona, també. La Gestapo tenia una xarxa per tot Espanya. Tot això és molt interessant: és una qüestió que ara s’estudia una mica més.
Una altra història que convindria il·luminar és el relat que rebo quan arribo aquí el qual
assegura que durant aquella època tot Catalunya era roja i antifranquista, i començo a veure imatges i em pregunto qui eren totes aquelles persones que feien la salutació feixista al
Passeig de Gràcia durant aquells anys. A Portbou hi va haver alguns resistents, és cert, però
també n’hi va haver que estaven a favor de Franco, tot i que la majoria de la gent es mantenia
apartada d’aquests coses, com a tot arreu. A França va passar el mateix, encara que després
van voler fer veure que tots havien estat resistents.
Et fa por que la teva pel·lícula corri el risc que l’englobin en la tendència actual que discuteix o
replanteja certes veritats històriques i que inclou alguns estudis molt poc rigorosos però molt sensacionalistes?
No hi ha res a témer perquè, en la seva forma, el film és un intent rigorós de tractar el fet
històric: no l’avalen només els cinc anys de feina d’investigació, ni les institucions que hi
donen suport, sinó els vuit anys de distribució, exhibició i discussió acadèmica. És cert que
hi ha textos —especialment a internet— totalment ridículs, producte d’una mena de teories
de la conspiració, com aquell que pretén dir que a Walter Benjamin el va matar la KGB en
connivència amb la Gestapo... No, és clar que no em sento en aquest cantó del tauler.
¿La introducció d’una graf òloga en el grup d’entrevistats (que per a alguns representa un mètode
d’estudi poc ortodox) és una picada d’ullet a l’heterogeneïtat intrínseca del punt de vista benjaminià
o no hi té res a veure?
Benjamin era grafòleg, el joc ve d’aquí. Hi ha molt poca gent que recordi aquesta afició
seva, molt poca... En aquest sentit, també, tota la pel·lícula està construïda com una novel·la
negra, un homenatge a Benjamin, que era molt aficionat a aquest tipus d’obres. Entrevisto
el metge del poble com si fos el metge de l’època. Tots els elements de l’època hi apareixen
reactualitzats (el comissari de frontera, l’enterrador, l’amo de l’hotel, etc.), perquè crec que el
que ha de fer la pel·lícula és actualitzar el passat. Si no en puc extreure cap conclusió per a
la meva vida actual, de què serveix la història, sinó com una cosa morta?
Tot això és molt benjaminià, també.
És clar. La pel·lícula vol actualitzar el passat contínuament, mostrant, a més, o volent
demostrar, una idea que subratlla tot el film: un lloc sempre és un lloc; sempre funciona
igual. Portbou sempre serà un poble de frontera i per això sempre hi succeiran les mateixes
narratives. Un lloc duu intrínsecament un nombre finit de narratives, de possibilitats. Passa
el mateix a Theresienstadt, que és el tema que m’ocupa ara. És un tema apassionant. Vaig ser
deu dies a Terezín fa tretze anys i fa poc temps m’hi vaig estar quatre més. Al principi em
preguntava què hi feia allà, però després vaig sentir una connexió amb el lloc que té a veure
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amb el present. La pregunta no és per què la gent no es va revoltar a Terezín, sinó què es pot
fer per a no arribar a Theresienstadt, perquè en el moment que hi ets ja no pots fer-hi res.
Això sí que és rellevant per a la situació actual. Anem directes a les situacions econòmiques
que van provocar aquells desastres. Pensa en l’Europa dels anys trenta: qui es podia imaginar
que passaria el que va passar?
El nostre deure com a artistes, acadèmics, intel·lectuals, com a gent que pensa, com a ciutadans, és estar alerta, i si estudiem la història ho hem de fer com un avís d’incendi. Tot està
connectat. Jo no podria haver entès Terezín com l’entenc ara, sense haver passat abans per
Benjamin. La primera vegada que hi vaig ser, no havia passat per Benjamin o Goya, que
també t’ensenya moltes coses però d’una altra manera. Encara no sé què faré amb Terezín,
no en tinc ni idea, però em va semblar interessant. Auschwitz, en aquest cas seria, audiovisualment parlant, un cas més obvi.
Sí, malauradament s’ha convertit en una obvietat; gairebé en un parc temàtic.
Exacte. Jo ho anomeno la pornografia de l’Holocaust. A Terezín hi ha la fortalesa petita, però
el que és interessant és el poble; la resta és el mateix de sempre: el rètol de Arbeit Macht
Frey…
Encara que has manifestat que abans de rodar Qui va matar Walter Benjamin? no esperaves trobar cap resposta i que per tant, en aquest sentit, el fracàs estava previst i assumit, en algun moment
vas creure que t’acostaves mínimament a la veritat del que va passar?
La pel·lícula té un punt, diguem-ne, teològic: no tinc cap certesa de l’existència de la prova,
però treballo amb afany suposant que existeix. O messiànic, si vols: sabem que el Messies
no vindrà mentre visquem i tanmateix treballem perquè vingui. Jo sabia que no trobaria la
resposta. Podria haver-la trobat? Sí. Podria haver aparegut un paperet que digués: «Això va
ser així»? Sí. Volia que aparegués? No ho sé. Aquesta tensió, que com a investigador em feia
buscar el paperet i com a cineasta em feia no trobar-lo, acompanya tota la pel·lícula, fins al
punt que tenia previst entrevistar el fill de Henny Gurland, Joseph Gurland, que va travessar
la frontera amb Benjamin, i quan ja tenia fins i tot una data per a entrevistar-lo, i els bitllets
d’avió reservats, es va morir. Després d’uns quants dies de depressió, creient que tot estava
perdut, vaig entendre que no, que justament la construcció de la pel·lícula gira entorn d’un
negatiu que encara no s’ha revelat...
La pel·lícula actua com una mena de cambra fosca. És clar que volia trobar una resposta i
havia d’actuar com un investigador, seriós i rigorós, però si no trobava aquell paper, com a
cineasta (a diferència d’un reporter), no malbaratava tot el meu esforç. Tampoc no recordo
si tenia esperances de trobar-lo o no. Vaig buscar amb moltes ganes, vaig invertir-hi temps
i diners, fins i tot en arxius russos. Vaig arribar a intuir quelcom, gairebé vaig arribar a saber.
Crec que em vaig acostar molt més que «mínimament» a la veritat dels fets. En un noranta
per cent vaig arribar a entendre quin era l’únic relat en què totes les peces encaixaven. En
algun moment vaig sentir que hi era molt a prop, però sense una prova material, concreta,
documental, per a poder assegurar al cent per cent: «Això va ser així.» I davant d’aquesta
escletxa de dubte, des d’un punt de vista ètic, de pudor si es vol, no era correcte enunciar-ho.
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La seqüència en què crec poder explicar què va passar, la vaig excloure de la pel·lícula.
Tanmateix, insisteixo: no voldria quedar-me amb la idea que la pel·lícula és una investigació
sobre la mort de Walter Benjamin i prou. Entenc que això és el que atrau més a un públic
determinat, el més morbós i també és responsabilitat meva pel títol que li vaig posar. Ara bé,
una pel·lícula ha d’actuar en nivells diferents: qui vulgui veure-la com una pel·lícula detectivesca i gaudir-ne així, és un nivell i hi està enunciat... és la capa que el cobreix, és la trama a
través de la qual s’articula la resta: el pensament benjaminià i la representació de la història,
que per a mi són els elements més interessants, els que m’han costat més de proposar en la
posada en escena i els que fan que el film sigui el que és avui...
La lectura de Benjamin té molt a veure amb la manera com vas estructurar i pensar la teva
pel·lícula. Pots dir-nos quins són els teus referents fílmics en general i quins a l’hora de rodar un
documental com aquest?
A sang freda de Truman Capote, Dogville de Lars von Trier, Twin Peaks de David Lynch...
Lanzman a Shoah és una referència obligada. I hi ha referents que aparentment no tenen res
a veure amb el film, com per exemple Spinoza, que a la seva Ètica explica que un element
s’ha d’entendre dins de si mateix, no pas comparant-lo amb res més. Això em va canviar el
paradigma. I n’hi ha més, és clar... Molts més referents que ara no se m’acudeixen...
Després de vuit anys de l’estrena de Qui va matar Walter Benjamin?, en canviaries res?
Després de vuit anys encara en parlem i això ja és una fita, oi? Si després d’aquest temps
encara es projecta és perquè, d’alguna manera, funciona. No sóc dels qui corregeixen constantment els seus films. És com tornar enrere... físicament em costa. Potser en corregiria
algunes qüestions tècniques, perquè ara tenim opcions tecnològiques que abans no tenia, ja
fos per limitacions pressupostàries o per manca d’experiència. Però de narratives, no. No pas
perquè cregui que és perfecta, no voldria semblar superb, sinó perquè crec que les obres es
fan en un moment determinat, i els errors d’un film m’estimo més corregir-los en el proper.
Com acabo de dir, em costa tornar al mateix.
Et veus fent alguna altra cosa sobre Benjamin? O en vas quedar una mica saturat?
És una bona pregunta. No sé què dir-te. Podríem dir que Terezín també és una pel·lícula
sobre Benjamin. Però sobre Benjamin en concret... Per altra banda, depenent de què fos, sí.
M’hauria agradat escriure un llibre sobre la investigació, el vaig començar però no el vaig
continuar, i ja no és urgent. Tampoc no voldria tornar a investigar tot allò. Ara bé, no descarto
fer una seqüela del documental i convertir-la en ficció perquè hi ha molt de material del film
que podria tornar a aprofitar. Tot depèn de les propostes, de les possibilitats, de les opcions
pressupostàries... En general, m’estimo més avançar cap a coses noves, tot i que també sé
que sempre fem voltes entorn del mateix, dient el mateix amb altres paraules...
DAVID MAUAS (Buenos Aires, 1968) és fotògraf i cineasta. Des de l’any 2000 ha dirigit tres
documentals: Historias de un librero (2000), Qui va matar Walter Benjamin? (2005) i Goya, el secreto
de la sombra (2011). Actualment treballa en un nou projecte cinematogràfic titulat Érase una vez en
Jerusalén.
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Sobre la nebulositat: fotografia
i al·legoria
IRENE ARTIGAS ALBARELLI

En el llenguatge —com en la fotografia— les
coses, les persones, els llocs i les experiències es
poden correspondre. Tot pot esdevenir una altra
cosa i, de fet, és el que passa cada cop que les coses
es mouen.
Eduardo Cadava

W

alter Benjamin comença la seva
«Petita història de la fotografia» referint-se a «la boira que envolta el principi
de la fotografia» i la compara amb la que
«cobreix el començament de la impremta».
Vull reprendre aquesta idea de la boira, de
l’ennuvolament, del que és borrós, per a fer
un recorregut per alguns moments tant del
llenguatge de les paraules com del de la fotografia que s’acompanyen i es corresponen,
com anuncia l’epígraf d’aquest text, i que ens
fan reflexionar sobre la representació, l’al·
legoria i la nostra tasca interpretativa.

Niépce: la nebulositat de les primeres imatges
Al 1816 Nicéphore Niépce, al mateix moment que Daguerre, cercava la manera de «fixar les imatges de la càmera obs-

cura, que es coneixien, com a mínim, des de
Leonardo».1 Niépce enviava al seu germà les
imatges que havia fixat en un paper blanc
sensibilitzat amb clorur de plata, d’acord
amb la tècnica feta servir anteriorment per
Wedgwood i Davy. El 19 de maig d’aquell
any va enviar les primeres dues fotografies que havia fet i, el 28, quatre proves més
acompanyades d’una petita descripció que
tenia la funció inusual de «revelar una imatge que no era gens clara»:
L’aviari apareix invertit; el graner, o
més aviat el sostre del graner, és a l’esquerra
en comptes de ser a la dreta. Aquesta massa
blanca que hi ha a la dreta de l’aviari, damunt
de la tanca que no es veu gaire bé —però
que apareix al paper per mitjà de la reflexió
de la imatge— és el perer que en realitat és
molt més lluny; i la taca negra de dalt és una
clariana que s’entreveu entre les branques.
L’ombra de la dreta és el sostre del forn, que
sembla més baix del que realment és perquè les caixes [la càmera obscura] són a cinc
peus d’alçada respecte del terra. Finament,
estimat amic meu, les ratlletes blanques que
hi ha a sobre del sostre del graner, són branques dels arbres de l’hort que s’entrelluquen

A la tardor de 1931 Benjamin va publicar «Kleine Geschichte der Photographie» («Petita història de la fotografia») als números 38, 39 i 40 del setmanari cultural berlinès Die Literarische Welt. (N. del t.) / 2 Hermange,
Emmanuel. «Aspects and Uses of Ekphrasis in Relation to Photography, 1816-1860» a Journal of European
Studies, volum 30, març del 2000.
1
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i que es reflecteixen a la retina.2

per tant, completa el procés mimètic.3

La descripció només inclou el que
apareix en l’espai de la fotografia: els objectes representats i les formes abstractes que
resulten de l’operació de la representació, la
«massa blanca», «la taca negra» i les «ratlletes blanques». A més de fer algunes referències casuals a la tècnica de la representació
—l’elevació de la càmera i la inversió d’esquerra a dreta, per exemple—, Niépce intenta explicar al seu germà aquells elements que
creu que li seran estranys.

És a dir, la carta que va enviar
juntament amb les proves fotogràfiques
explica, a partir d’una altra cosa, que allò que
a la imatge és �������������������������
simplement una forma abstracta que es pot reconèixer. Niépce fa servir
les paraules com un material més per a compensar la incapacitat de la seva càmera per a
fer fotografies clares.

A banda d’això [de l’aviari i del sostre de la granja], l’explicació intenta restablir
un objecte respecte d’un altre, tot retenint
la seva funció descriptiva […] El llenguatge,
3

Íbidem.

L’aura de Benjamin: entre l’al·legoria i el
shock
Al 1931 Walter Benjamin publica l’assaig «Kleine Geschichte der Photographie» («Petita història de la fotografia»).
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Segons Sabine Göltz —Batchen ho explica
a «Camera Lucida: Another Little History
of Photography»—, la noció de aura4 és al
centre del text, la primera part del qual sembla com si fos la imatge especular de la segona.
Göltz compara la versió final impresa del text amb una de manuscrita anterior i sosté que Benjamin va intercanviar
paràgrafs complets perquè la definició de
l’aura restés al centre mateix del text, com
a punt de suport del seu argument sobre el
potencial polític de la fotografia.5 Segons
Göltz, Benjamin construeix un muntatge de
referències i de metàfores de llums i ombres
tan estratègic com si «fotografiés» o assimilés textualment tant a qui llegeix com a l’autor, de manera que sembla que observem la
superfície reflectora del daguerreotip i ens hi
veiem mirant.6
Per a entendre més bé l’argument
de Göltz, considerem que, tal com indica
Carolin Duttlinger,7 als escrits de Benjamin,
l’aura i la fotografia no són únicament elements oposats que s’exclouen —com sembla
a L’obra d’art a l’època de la seva reproductibilitat tècnica i en alguns fragments de l’assaig
sobre la fotografia—, sinó que es troben en
un procés d’interacció complex que fuig de

qualsevol categorització estable i precisa.8
Aquí em referiré únicament a la concepció
de aura que es pot derivar d’alguns fragments de la «Petita història de la fotografia».
Tot i que, com he esmentat, la definició de
aura no apareix fins a mig assaig, les imatges
que Benjamin descriu abans amb més detall
prefiguren, com diu Duttlinger, el concepte,
ja que formen part d’una dinàmica interpretativa molt particular. En la descripció del
retrat de Dauthendey i la seva esposa, per
exemple, Benjamin centra la nostra atenció
en la mirada d’ella, i subratlla el distanciament en què sembla que es troba. «L’atracció
particular de la fotografia prové d’un sentit
subjacent de desplaçament que contrasta
amb la seva immediatesa i presència tangible.»9
En l’altre exemple, Benjamin troba als ulls de la dona anònima retratada per
Hill «quelcom que es resisteix a ser silenciat i que reclama sense contemplacions el
nom del que va viure aquí i és aquí realment,
sense voler entrar del tot en l’art». A partir
d’aquestes interpretacions, Benjamin formularà una teoria més general de la recepció
fotogràfica:
Si aprofundim prou temps en una
d’aquestes fotografies, ens adonarem de

La definició d’aura que Benjamin fa en aquest assaig és: «Una trama molt especial d’espai i temps: l’aparició
irrepetible d’una llunyania, encara que pugui ser pròxima. En un migdia d’estiu, seguir amb tota la calma el perfil
a l’horitzó d’una serralada, o una branca que projecta la seva ombra sobre qui la contempla, fins que el moment
o l’hora arriben a formar part de la seva aspiració, això significa respirar l’aura d’aquelles muntanyes, d’aquella
branca. Ara bé, fer que les coses siguin més a prop nostre (o més bé, de les masses), és una inclinació actual tan
apassionada com la de superar el que en qualsevol situació és irrepetible, reproduint-ho.» / 5 Recordem que al
principi de l’assaig, Benjamin es refereix a la manera com l’Estat es va apropiar de l’invent de la fotografia i la
va transformar en quelcom públic. «Quan després d’aproximadament cinc anys d’esforços, Niépce i Daguerre
van aconseguir —al mateix moment— fixar imatges amb càmeres, l’Estat, aprofitant-se dels problemes per a
aconseguir la patent amb què van ensopegar els inventors, es va apoderar de la troballa i en va fer, prèvia indemnització, una cosa pública.»
4
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eloqüentment que, mirant enrere, podrem
descobrir-lo.10
El que hi ha darrere d’aquestes reflexions de Benjamin sobre el mitjà fotogràfic és una forma particular de compromís
interpretatiu, una trobada imaginària entre
l’espectador i la imatge que té un significat
crucial en la seva argumentació teòrica i en
el lloc que ocupa la fotografia en els seus
escrits literaris. Aquest compromís interpretatiu pot emparentar-se amb la seva noció
de al·legoria, que Benjamin entenia com una
manera de relacionar-se amb les coses del
món.

fins a quin punt aquí els extrems també es
toquen: la tècnica més exacta pot conferir
als seus productes un valor màgic que una
imatge pintada ja mai més no tindrà per a
nosaltres. Malgrat tota l’habilitat del fotògraf i encara que l’actitud del seu model
estigui molt calculada, l’espectador se sent
increïblement forçat a buscar en la fotografia l’espurneta minúscula d’atzar, d’aquí i ara,
amb què la realitat ha socarrimat, per a dirho així, el seu caràcter d’imatge; a trobar el
lloc sense aparença en el qual, en una manera determinada de ser d’aquest minut que va
passar ja fa temps, avui habita el futur i tan

Abans de revisar aquesta noció,
pensem en el que Craig Owens ha escrit
sobre el potencial al·legòric de qualsevol
fotografia. Per a ell, la fotografia sorgeix de
la consciència que les coses són passatgeres
i de l’intent de rescatar-les per a l’eternitat;
representa el nostre desig de fixar allò que
és transitori, efímer, en una imatge estable
i estabilitzadora.11 El caràcter al·legòric del
mitjà resideix en el fet que, en realitat, només ens ofereix un fragment del món i, així,
afirma la seva arbitrarietat i contingència.
Així, doncs, hem d’interpretar la fotografia a
partir d’aquests dos punts que aparentment
són tan contradictoris.
Tornem ara a la noció d’al·legoria

Batchen, Geoffrey. «Camera Lucida: Another Little History of Photography», a Photography Degree Zero.
Refections on Roland Barthe’s Camera Lucida. Londres: Geoffrey Batchen (ed.), Cambridge mit Press, 2009, p.
259-273. / 7 Duttlinger, Carolin. «Imaginary Encounters: Walter Benjamin and the Aura of Photography», a
Poetics Today, vol. 29, núm. 1, primavera del 2008. / 8 «L’aura és, doncs, un concepte encunyat a posteriori, que
descriu un fenomen esmunyedís des de la perspectiva de la seva desaparició. Fa referència a un canvi cultural
innovador des de l’autenticitat fins a la rèplica, des de la unicitat fins a la repetició en sèrie, i des de l’obra d’art
original fins a la seva còpia mecànica sense ànima.» Íbidem. / 9 Íbidem. 10 Benjamin, Walter. «Kleine Geschichte
der Photographie» («Petita història de la fotografia»). / 11 Owens, Craig, «The Allegorical Impulse: Toward a
Theory of Postmodernism», a October, vol. 12, primavera del 1980, p. 67-86.
6
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per continuar construint-ne l’analogia amb
la fotografia. Del grec allos, ‘altre’, i agoreues,
‘parlar’, aquesta figura ens obliga a llegir un
text en diversos nivells, el duplica, deixa parlar l’altre. Per a Benjamin, com diu Cowan
a «Walter Benjamin’s Theory of Allegory»,12
en primer lloc, és una forma d’experiència
que sorgeix de la percepció que el món ja no
és permanent, que està deixant de ser. L’al·
legoria és, per tant, l’expressió d’una intuïció
sobtada, semblant al shock de què parlarem
ben aviat.
Tanmateix, no és una simple forma externa d’expressió; també és la intuïció, l’experiència interior mateixa. La forma
d’aquesta experiència del món és fragmentària i enigmàtica; el món deixa de ser merament físic i es torna una acumulació de
signes. Així, resulta que l’al·legoria transforma les coses en signes, converteix el món en
quelcom que s’ha de llegir, interpretar contínuament. Aquesta és, segons Benjamin,
l’única forma pròxima a alguna veritat d’experimentar les coses. És una transformació
que no és intel·lectual i prou: els signes percebuts fan ressonar les profunditats de l’ésser. A diferència de la noció de símbol d’una
part de l’estètica romàntica,13 l’al·legoria és
una mera convenció, incapaç d’aconseguir
l’acte d’unitat entre l’experiència del món i el
món mateix. El símbol reclama com a seves
una unitat i una puresa tals que no toleren
la tensió autocombativa que caracteritza la
vida humana.
La presentació simbòlica d’un objecte natural o mític era una presentació de

la forma absoluta o idea platònica de què
l’objecte individual participava; més que
un signe, seria una part de l’absolut transcendental, i qui la percebés participaria
d’aquest absolut i del seu coneixement intuïtiu. Benjamin no nega aquesta forma de
coneixement —de fet podem dir que sempre el va buscar—, però pensa que es tracta
d’un misteri al qual l’intel·lecte no té accés.
Així s’arriba a la consciència que per mitjà
de l’intel·lecte és impossible accedir al món.
Aquesta impossibilitat és el buit ontològic que el simbolisme fa veure que omple i
que l’al·legoria, segons Benjamin, incorpora com un procés. En aquest moment val la
pena de fixar-se en el verb incorporar amb

Cowan, Bainard. «Walter Benjamin’s Theory of Allegory», a New German Critique, núm. 22 (Special Issue on
Modernism), hivern del 1981, p. 109-122. / 13 Benjamin considerava que la noció de símbol era usurpadora i
equivocada perquè comportava una forma de coneixement absoluta, gràcies a la qual l’experiència es pot apreciar
completament en si mateixa en un moment etern.
12
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relació a corporalitzar, encarnar, donar cos.
L’al·legoria, segons Benjamin, amb els seus
nivells diversos d’interpretació, s’assembla al
tractat filosòfic perquè no conclou, sinó que
tracta i intenta el seu tema. El seu mètode
s’adapta especialment per a la representació
de la veritat, ja que no és concloent; tanmateix, ni l’al·legoria ni el tractat són rutes
privilegiades per a arribar a la veritat; són
formes rituals que no pretenen demostrar
res, sinó representar, mostrar, incorporar el
seu objecte: en contemplar-lo contínuament
creen nous començaments. L’al·legoria és i
exigeix un exercici interpretatiu constant.
Tornem ara a l’assaig sobre la fotografia de Benjamin i a la descripció de la
imatge de Hill. En comparar la pintura amb
el mitjà fotogràfic, Benjamin escriu sobre les
imatges de la primera «que perduren només
com a testimoni de l’art de qui les va pintar». Mentre que en la segona, «ens ve a buscar quelcom que és nou i especial: en cada
pescadora de New Haven que mira a terra
amb un pudor tan indolent, tan seductor, hi
ha quelcom que no s’esgota en el testimoni de l’art del fotògraf Hill, quelcom que es
resisteix a ser silenciat i que reclama sense
contemplacions el nom del que va viure allà
o que encara és aquí totalment, sense voler
entrar mai del tot en l’art.14
Mentre que en la pintura, la identitat de les persones retratades s’esvaeix, a
les fotografies sembla que roman una presència insistent d’allò que és real, contingent, una mena de corporalització similar a
la que Benjamin va adjudicar a l’al·legoria
i al tractat. Iversen es pregunta, respecte
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d’aquest fragment de l’assaig i del de la fotografia de Dantheudey que he esmentat,
per què la càmera és capaç de rastrejar una
mena de «trauma original» (semblant a l’aura) que ens permet predir el desastre futur
retrospectivament. Sembla que Benjamin
assenyali la incapacitat de la càmera per a
censurar «el lloc inaparent»: «La naturalesa
que parla a la càmera és diferent de la que
parla a l’ull; diferent sobretot perquè, gràcies
a ella, un espai constituït inconscientment
substitueix l’espai constituït per la consciència humana.»15
Iversen, a «What Is a Photograph?»,16 suggereix que Benjamin emparenta el mecanisme cec de la càmera amb
l’automatisme psíquic dels surrealistes. Tanmateix, lamenta que no portés l’argument
més enllà i tan sols indiqués un cert paral·
lelisme familiar i decebedor amb els mecanismes tècnics de la fotografia (la fracció
d’un segon, l’ampliació, etc.) que «revelen
secrets» i mostren un «inconscient òptic»
comú al camp visual, una realitat «suprimida i prohibida» en el pensament conscient.
Aquest inconscient òptic que sorgeix de la
fotografia és el que Iversen considera fonamental.
Si Nicéphore Niépce feia servir paraules per a explicar les seves imatges, Benjamin troba en les imatges quelcom que en
l’argumentació verbal sembla que estigui
reprimit i prohibit, i que els surrealistes cercaven amb els seus experiments verbals: el
shock de la imatge.

Benjamin, Walter. «Kleine Geschichte der Photographie» («Petita història de la fotografia»). / 15 Íbidem.
/ 16 Iversen, Margaret. «What Is a Photograph?», a Photography Degree Zero. Refections on Roland Barthe’s Camera Lucida. Londres: Geoffrey Batchen (ed.), Cambridge mit Press, 2009, p. 57-74.
14
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Benjamin, Kafka i Cadava: sobre l’autobiografia, l’alteritat i la cita
Per a Duttlinger les reflexions de
Benjamin sobre l’aura fotogràfica es condensen en la seva relació amb una imatge
particular: un retrat de Kafka de quan era
petit. El fet que Benjamin esmenti aquesta
imatge com a mínim en tres textos exposa i
revela que considera Kafka com un intermediari entre la crítica literària i la fotogràfica, entre la teoria i l’autobiografia; amb això
s’esborren els límits entre la reflexió i el record, entre la fotografia com a testimoni històric i com a apropiació literària. Eduardo
Cadavara escriu quelcom molt similar sobre
la importància que Benjamin va donar a la
fotografia de Kafka en relació amb si mateix:
«Dos anys abans que s’esbossés el seu text autobiogràfic (es refereix a Infància a Berlín cap al
1900) [...], Benjamin ja havia descrit aquesta
imatge primerenca de Kafka a cinc anys en termes gairebé idèntics. Involucrat en el que denomina l’art de citar sense cometes [...], Benjamin
es troba a si mateix en relació amb un text (una
citació) i un altre (Kafka), és a dir, en ambdós
casos, sense ser ell. La figura que descriu és alhora com Kafka i com Benjamin, ja que Benjamin
es troba a si mateix per mitjà d’aquesta figura
de l’altre (el doble fotografiat del petit Kafka),
com a altre (Kafka). Això no vol pas dir que
Benjamin es redescobreixi a si mateix, ni que
es reconegui en l’altre, sinó que, en experimentar l’alteritat de l’altre i en l’altre, experimenta
l’alteració que, en ell, es desplaça infinitament i
delimita la seva singularitat.»17
Vegem, doncs, tant el fragment que

Benjamin escriu sobre la fotografia de Kafka, com el de Infància a Berlín cap al 1900 en
què es descriu a si mateix en termes gairebé
idèntics. A «Petita història de la fotografia» —encara abans de la definició central
i formal sobre l’aura—, Benjamin assenyala que a partir de les fotos fetes després de
la proliferació i comercialització del mitjà,
es multipliquen els àlbums familiars, per a
«consumar la ignomínia», i, fins i tot, «nosaltres mateixos» —escriu— «apareixem com
tirolesos de saló, refilant, gronxant el barret
contra un fons de geleres pintades, o bé com
a mariners empolainats». Segons ell, fins i
tot en aquestes fotografies d’estudi, roman
alguna cosa de l’aura, com es pot veure en la
descripció que fa de la fotografia de Kafka:

Cadava, Eduardo. «El susurro de las miradas: Walter Benjamin en la imagen de Kafka», a Walter Benjamin.
Dirección Múltiple. Mèxic: iifl-unam, 2011.
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En una mena de paisatge d’hivernacle apareix un noi d’uns sis anys embotit
en un vestit infantil, que es podria qualificar d’humiliant, recarregat de passamaneries. Frondes de palmeres miren fixament
des del fons. I com si calgués fer més enganxosos i sufocants aquests tròpics encoixinats, el model porta a la mà esquerra un
barret enormement gros, d’ala ampla, com
el dels espanyols. Per descomptat que Kafka desapareixeria en una escenificació com
aquesta si els seus ulls, immensament tristos,
no dominessin el paisatge que els ha estat
determinat […]. En la seva tristesa sense
riberes, aquesta imatge ofereix un contrast
amb aquelles primeres fotografies en què els
homes encara no miraven el món amb tant
desarrelament i abandó com aquí ho fa el
noi. Estaven envoltats d’una aura, d’un mitjà
que, com que eren capaços de travessar, conferia plenitud i seguretat a llurs mirades.

blances «el que està en joc tant per a Benjamin com per als accessoris que componen
el món fantasmagòric de la fotografia és
la possibilitat d’exhibir-se, de presentar-se
amb l’objectiu de ser vistos». Es tracta de
la idea d’incorporar, de ser exhibit, exposat,
revelat i de com la fotografia i la citació subratllen el que va passant. Per a Cadava, «si
Benjamin expressa la seva angoixa davant
d’aquesta possibilitat és perquè no tan sols
implica que no hi pot haver un jo que no
s’exhibeixi, es visualitzi o es fotografiï, sinó
també que el jo que és exhibit d’aquesta manera no és un jo. No pot ser entès com un
jo». Cadava continua: «Ser com la imatge
que és com Kafka significa, per tant, no
tenir una identitat substancial. Per tant, el
que Benjamin troba en aquest autoretrat és
la seva estranyesa infinita.» I conclou: «Parlo
en nom del que és més meu, l’alteritat que
m’impedeix ser jo mateix.»19

L’altre fragment té unes característiques molt semblants:

Les reflexions de Benjamin sobre
la citació ens ajudaran a aclarir aquesta idea
que l’única manera de trobar quelcom d’un
mateix (com de qualsevol altra cosa) és per
mitjà d’altri, exhibint-se, exposant-se, revelant-se en algú més. Sieburth a «Benjamin
the Scrivener»20 esmenta com, per a Benjamin, citar una paraula —aquí hauríem d’estendre el comentari a la fotografia entesa
com una citació del món— és cridar-la pel
seu nom, restaurar-ne la identitat i autonomia primeres, tornar a donar-li distància:

«Mirés on mirés em veia envoltat de pantalles,
coixins, pedestals que cobejaven la meva imatge
com les ombres de l’Hades cobegen la sang de
l’animal sacrificat […]. Tanmateix, el somriure torturat que s’insinuava als llavis del pastor petit dels Alps no resultava tan trist com la
mirada que em fulminava del rostre infantil a
l’ombra de la palmera […]. Estic dret, el cap
descobert, a la mà esquerra un barret enorme
d’ala ampla que agafo amb una gràcia estudiada.»18
Segons Cadava, en aquestes sem-

En la citació salvadora i punidora la llengua es mostra com la mater de la
justícia. Crida el mot pel seu nom, l’arrenca

Benjamin, Walter. Infància a Berlín cap al 1900. Mallorca: Lleonard Muntaner, 2013 (traducció d’Anna Soler
Horta). / 19 Cadava, Eduardo, «El susurro de las miradas: Walter Benjamin en la imagen de Kafka», a Walter
Benjamin, Dirección Múltiple. Mèxic: iifl-unam, 2011.
18

64

monogràfic

del context destructivament, però justament
en fer-ho el torna a cridar cap al seu origen.
Apareix en l’entramat del nou text, no pas
desbaratat, sonor, encertat. En la mesura que
rima, reuneix allò similar en la seva aura; en
la mesura que és nom, és solitari i inexpressiu. Davant la llengua els dos regnes —tant
origen com destrucció— es legitimen en la
citació. I a l’inrevés: només on el compenetren —en la citació— la llengua arriba a la
perfecció.21
Citar és rimar, és fer que un text original i la seva repetició parlin les mateixes
paraules en temps diferents, cadascuna donant una proximitat nova a l’altra, cadascuna
recollint per a l’altra un eco de veu. Seburt
indica que, com a forma de la rima, la citació s’assembla a l’estructura metafòrica
de la imatge dialèctica: dos elements, dues
perspectives, dues eres que s’interpenetren i
juxtaposen, a saber, la distància en la proximitat, la preservació en l’aniquilació, l’abans
i l’ara, el context original en el qual una paraula o cosa van aparèixer inicialment i el
seu reposicionament polític en el present, o
com el present mateix.

paraules citades que en el fet de la seva repetició, ja que l’acte de la citació institueix un
buit (temporal) que transforma la citació en
un signe.22
En l’acte de la repetició (tant en la
fotografia com en la citació) els contraris
es troben. Cada cita anomena amb justícia
i, en fer-ho, restaura i anul·la una identitat
que canvia constantment, que no és permanent i que sempre està deixant de ser. La citació, i la fotografia com a citació del món,
és el mecanisme per mitjà del qual podem
assajar el món, encara que el resultat siguin
exposicions borroses que exigiran una feina
interpretativa constant, com la de les cartes
de Niépce, com la de Benjamin davant de
la fotografia de Kafka, com la nostra davant
dels textos de Benjamin. «En el llenguatge
—com en la fotografia— les coses, les persones, els llocs i les experiències es poden correspondre. Tot pot esdevenir una altra cosa i,
de fet, és el que passa cada cop que les coses
entren en moviment.»23

Com passa amb la imatge dialèctica,
el sentit de la citació resideix menys en les

IRENE ARTIGAS ALBARELLI és llicenciada en Química i doctora en Literatura Comparada
per la UNAM. Actualment és professora de teoria literària, traducció, poesia dels Estats Units del
segle xx i literatura comparada en aquesta universitat mateixa.
Sieburth, Richard. «Benjamin the Scrivener», a Assemblage, núm. 6, juny del 1988, p. 6-23. / 21 Benjamin,
Walter. «Karl Kraus», a Assaigs de literatura contemporània. Barcelona: Columna Edicions, 2001 (traducció de
Pilar Estelrich). (N. del t.) / 22 Sieburth, Richard. «Benjamin the Scrivener», a Assemblage, núm. 6, juny del
1988, p. 6-23. / 23 Cadava, Eduardo. «El susurro de las miradas: Walter Benjamin en la imagen de Kafka», a
Walter Benjamin, Dirección Múltiple. Mèxic: iifl-unam, 2011.
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La tasca del traductor
WALTER BENJAMIN

M

ai resulta productiva per al coneixement d’una obra d’art o d’una forma
artística la consideració del receptor. No tan
sols qualsevol referència a un públic determinat o als seus representants ens extravia,
sinó que ja el concepte mateix d’un receptor
ideal és danyós en totes les consideracions
teòriques sobre l’art, ja que aquestes només
tenen el deure de pressuposar l’existència i
la naturalesa humanes en general. Així, l’art
mateix també pressuposa la naturalesa física
i espiritual de l’home, però no la seva atenció
en cap de les seves obres. Cap poema no s’ha
fet per al lector, cap quadre per a l’espectador,
cap simfonia per a l’audiència.
La traducció, va adreçada als lectors que no entenen l’original? Això sembla explicar satisfactòriament la diferència
jeràrquica entre l’una i l’altre dins l’àmbit de
l’art. A més, sembla l’única raó possible per
tornar a dir «el mateix» una altra vegada. I
doncs, què diu una obra literària? Què comunica? A qui l’entén, ben poca cosa. El que
hi és essencial no és la comunicació, no és
el missatge. Ara bé, la traducció que pretén
fer de mediadora no pot transmetre res més
que el missatge, és a dir, una cosa no essencial. Vet aquí un signe distintiu de les males
traduccions. Però el que una obra literària
conté al marge d’allò que comunica —i fins
i tot el mal traductor reconeix que això és
l’essencial—, ¿no es considera generalment
el seu component inabastable, misteriós,
poètic?, ¿el que el traductor només pot reproduir en la mesura que ell també creï poèticament? Aquí rau, de fet, una segona característica de la mala traducció, que per tant es
pot definir com la transmissió inexacta d’un

contingut inessencial. La traducció no passarà d’aquí mentre resti compromesa a servir
el lector. Ara bé, si la traducció estigués destinada al lector, l’original també ho hauria
d’estar. I si l’original no existeix per raó del
lector, ¿com es podria entendre la traducció
en virtut d’aquest vincle?
La traducció és una forma. Per concebre-la com a tal, cal remetre’s a l’original,
ja que aquest enclou, en la seva traduïbilitat,
la llei d’aquesta forma. La pregunta per la
traduïbilitat d’una obra es pot entendre de
dues maneres: si l’obra trobarà mai, entre
tots els seus lectors, el seu traductor adient,
o —i més pròpiament— si l’obra, per la seva
naturalesa, admet la traducció i, per tant,
d’acord amb el significat d’aquesta forma,
també la requereix. Per principi, la primera
pregunta només es pot respondre de manera problemàtica, i la segona, de manera
apodíctica. Només un pensament superficial, negant tot sentit autònom a la segona,
considerarà equivalents les dues preguntes. Enfront d’això, cal assenyalar que certs
conceptes relacionals conserven el seu bon
sentit —i potser el millor— si no són referits d’entrada exclusivament a l’ésser humà.
Així doncs, es podria parlar d’una vida o
d’un instant inoblidables encara que tots els
homes els haguessin oblidat. Si la naturalesa
d’aquesta vida o d’aquest instant exigís que
no fossin oblidats, aquell predicat no implicaria pas cap falsedat, sinó tan sols una
exigència no corresposta pels homes i, alhora, la referència a un àmbit on sí que seria
corresposta: al record de Déu. Anàlogament,
s’hauria de seguir considerant la traduïbilitat de les creacions lingüístiques encara que
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aquestes fossin intraduïbles per als éssers
humans. I, en definitiva, ¿no ho haurien de
ser fins a cert punt, entenent la traducció en
el seu sentit estricte? Feta aquesta distinció, cal que ens preguntem si s’ha d’exigir la
traducció de certes creacions lingüístiques.
Perquè es pot establir el principi següent: si
la traducció és una forma, la traduïbilitat ha
de ser essencial a certes obres. Que la traduïbilitat formi part de l’essència de certes
obres no vol dir que la traducció sigui essencial per a elles mateixes, sinó que un determinat significat inherent als originals es
manifesta en la seva traduïbilitat. És evident
que una traducció, per molt bona que sigui,
mai no podrà significar res per a l’original,
per bé que, en virtut de la traduïbilitat de
l’original, hi està relacionada per un vincle
molt estret. De fet, aquesta relació esdevé més estreta quan ja no significa res per
a l’original. És lícit considerar aquest vincle
una relació natural i, més exactament, una
relació vital. Així com les manifestacions de
la vida, sense significar res per a aquesta, hi
estan íntimament relacionades, així mateix
la traducció brosta de l’original. No tant de
la seva vida, per cert, com de la seva supervivència, per tal com la traducció és posterior a
l’original, i en el cas de les obres importants,
que no troben mai el seu traductor adient en
l’època de la seva naixença, designa l’estadi
de la seva pervivència. La idea de la vida i
la pervivència de les obres d’art cal entendre-la en un sentit plenament objectiu, no
metafòric. Fins i tot en les èpoques de pensament més estret s’ha suposat que la vida
no era predicable solament de la corporeïtat
orgànica. No es tracta, però, d’estendre’n el
domini sota el dèbil ceptre de l’ànima, com
pretenia Fechner; i encara menys de definirla a partir dels factors de l’animalitat, encara
menys determinants, com ara la sensibilitat,
que només pot caracteritzar-la ocasionalment. Per fer justícia al seu concepte, cal

atribuir vida a tot allò de què hi ha història
i no n’és tan sols l’escenari, perquè en última
instància allò que delimita els contorns de
la vida és la història, no pas la naturalesa, i
encara menys una de tan fluctuant com la
sensibilitat o l’ànima. Per això el filòsof té
la missió de concebre tota la vida natural a
partir de la vida de la història, més àmplia.
I la pervivència de les obres, ¿no és, com a
mínim, incomparablement més fàcil de distingir que la de les criatures? La història de
les grans obres d’art coneix les fonts de les
quals provenen, la seva creació en l’època de
l’artista i el període de la seva —en principi— eterna pervivència en les generacions
següents. Això últim significa, quan es produeix, la glòria. Les traduccions, que són
alguna cosa més que mediacions, sorgeixen
quan una obra ha assolit, en la seva pervivència, l’època de la glòria. Per tant, no és
que les traduccions serveixin l’obra, que és
com els mals traductors acostumen a concebre la seva feina, sinó que més aviat li
deuen la seva existència. En elles, la vida de
l’original assoleix el seu desplegament més
tardà i més complet, un desplegament constantment renovat.
Aquest desplegament, per tal com
és el d’una vida peculiar i elevada, està determinat per una utilitat peculiar i elevada. Vida
i utilitat: la seva relació, evident en aparença i
tanmateix escàpola gairebé al coneixement, es
revela només quan el fi a què tendeixen totes
les utilitats individuals de la vida no és buscat
en la pròpia esfera de la vida, sinó en una altra de més elevada. Tots els fenòmens útils de
la vida, com la utilitat d’aquests en general, no
són en última instància útils per a la vida, sinó
per a l’expressió de la naturalesa de la vida, per
a la representació del significat de la vida.
Així, al capdavall la traducció és útil per a
l’expressió de la relació més interna que les
llengües mantenen entre elles. A la traduc-

monogràfic

ció li és impossible revelar, establir per ella
mateixa aquesta relació oculta; però sí que
pot representar-la, realitzant-la d’una manera germinal o intensiva. I aquesta representació per mitjà de la temptativa, del germen
de la realització d’una cosa significada, és
un mode de representació ben peculiar que
a penes es pot trobar en l’àmbit de la vida
no lingüística, ja que aquest àmbit coneix,
en la forma d’analogies o de signes, altres
tipus de referència que no són la realització
intensiva, és a dir, anticipadora o indicadora. Quant a aquella relació interna, pensada,
entre les llengües, es tracta d’una relació de
convergència peculiar. Consisteix en el fet
que les llengües no són estranyes entre elles,
sinó que, a priori i deixant de banda totes les
relacions històriques, són afins en allò que
volen dir.
Amb aquest intent d’explicació,
però, sembla que la nostra reflexió torna a
desembocar, a través de marrades estèrils,
en la teoria tradicional de la traducció. Si
les traduccions han d’acreditar l’afinitat entre les llengües, ¿com podrien fer-ho d’una
altra manera que no fos transmetent amb
un màxim d’exactitud la forma i el sentit
de l’original? Ara bé, aquesta teoria seria
incapaç de dir res sobre la noció d’aquesta
exactitud, ja que en definitiva no sabria donar compte d’allò que en les traduccions és
essencial. En realitat, però, les traduccions
demostren l’afinitat entre les llengües d’una
manera molt més profunda i precisa que en
la semblança superficial i indefinible entre
dues obres literàries. Per entendre l’autèntica
relació entre original i traducció, cal fer una
consideració anàloga en el seu propòsit als
raonaments amb què la crítica del coneixement ha de demostrar la impossibilitat de
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la teoria de la còpia o el reflex. Així com en
aquest cas es prova que en el coneixement
no pot existir l’objectivitat —i ni tan sols la
seva exigència—, posat que aquesta consisteixi en la còpia de la realitat, en el cas que
ens ocupa es pot demostrar que cap traducció no seria possible si en virtut de la seva
naturalesa última aspirés a la semblança
amb l’original, ja que en la seva pervivència,
que implica necessàriament transformació
i renovació, l’original es modifica. Fins i tot
les paraules més ben fixades segueixen madurant amb el pas del temps.1 Allò que en
l’època d’un autor pot haver estat una tendència de la seva llengua poètica, més tard es
pot estroncar; tendències immanents poden
ressorgir a partir de les formes creades. El
que era jove es pot gastar, i el que era normal
pot arribar a sonar arcaic. Buscar l’essència
d’aquestes transformacions —com de les
que amb la mateixa constància experimenta
el sentit— en la subjectivitat de les generacions següents, i no en la vida més pròpia de
la llengua i de les seves obres, significaria,
fins i tot si admetem el psicologisme més
cru, confondre el fonament i la naturalesa
d’una cosa; o, dit amb més rigor, negar per
impotència del pensament un dels processos
històrics més potents i productius. I encara que es volgués convertir l’últim traç de la
ploma de l’autor en el cop de gràcia de l’obra,
ni això no salvaria aquesta teoria morta de
la traducció. Perquè, així com el to i el significat de les grans obres literàries canvien
completament amb el pas dels segles, també canvia la llengua materna del traductor.
Així, mentre que la paraula de l’autor perdura en la seva llengua, fins i tot la traducció
més valuosa està destinada a formar part del
creixement de la seva llengua, a enfonsar-se
en la llengua renovada. Està tan lluny de ser

Nachreife és un terme tècnic que designa la maduració, durant l’emmagatzematge, de la fruita que ha estat collida
sense haver madurat del tot. (N. del t.)
1
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la sorda equació entre dues llengües mortes,
que, d’entre totes les formes, pertoca precisament a la traducció, com la seva característica més definitòria, notar aquella maduració perllongada de la paraula estrangera i
els dolors2 de la paraula pròpia.
Si en la traducció es manifesta
l’afinitat de les llengües, això s’esdevé d’una
altra manera que per la vaga semblança entre còpia i original. D’altra banda, és evident
que l’afinitat no implica necessàriament
semblança. En aquest context, s’utilitza la
noció d’afinitat en la seva accepció més estricta, per tal com la identitat d’origen en
tots dos casos no basta per definir-la, si bé
és obvi que la idea d’origen segueix sent indispensable per a la seva definició. On es pot
trobar l’afinitat entre dues llengües, si exceptuem el parentiu històric? En qualsevol cas,
serà tan inútil buscar-la en la semblança entre les obres literàries com en la de les seves
paraules. Més aviat, l’afinitat suprahistòrica
entre les llengües rau en el fet que en cada
una d’elles, presa com un tot, hi és referida
una cosa que sempre és la mateixa en tots els
casos, tot i que no pot assolir-la cap d’elles
per separat, sinó que només és a l’abast de
la totalitat de les seves intencions mútuament complementàries: la llengua pura.
Així, mentre que tots els elements individuals de les llengües estrangeres —paraules,
frases, estructures— s’exclouen mútuament,
aquestes llengües es completen en les seves
intencions. Per entendre exactament aquesta
llei, una de les fonamentals de la filosofia del
llenguatge, cal distingir, en la intenció, entre
allò que és significat i el mode de significació. A Brot i pain, sens dubte, hi és significat

el mateix, però el mode de significació és
diferent. El mode de significació és el que
explica que aquestes dues paraules signifiquin coses distintes per a l’alemany i per
al francès, que no resultin intercanviables
per a aquests parlants i que en última instància tendeixin a excloure’s; per bé que, pel
que fa al significat, considerades de manera
absoluta, volen dir una sola i idèntica cosa.
Mentre que, com hem vist, el mode de significació s’oposa en aquestes dues paraules,
es completa en les dues llengües de les quals
procedeixen. És a dir, en elles el mode de
significació completa el significat. En efecte, en les llengües individuals, incompletes,
allò que és significat no pot trobar-se mai en
una autonomia relativa, com en les paraules
i frases individuals, sinó que estarà immers
en un flux incessant del qual no sortirà fins
que l’en tregui, convertit en la llengua pura,
l’harmonia de tots els modes de significació.
Entretant romandrà ocult en les llengües.
Ara bé, si aquestes creixen fins a la fi messiànica de la seva història, és la traducció que,
incitada per la pervivència eterna de les obres
i el reviscolament infinit de les llengües, fa
constantment la prova d’aquest creixement
sagrat de les llengües: a quanta distància de
la revelació es troba allò que en elles roman
ocult i fins a quin punt pot fer-se present en
el coneixement d’aquesta distància.
Amb això, però, es reconeix que tota
traducció no és sinó una manera provisional
d’ocupar-se de l’estranyesa de les llengües.
Una solució d’aquesta estranyesa que no sigui temporal o provisional, sinó instantània i
definitiva, és denegada als homes, o almenys
no hi poden aspirar d’una manera directa.

Wehe, que genèricament vol dir «dolors», també pot designar, de manera específica, els dolors o les contraccions del
part. Així, l’original resulta ambigu en aquest punt: els dolors tant poden ser els provocats pel fet que en la traducció
la llengua d’arribada s’eixampla, neix a una nova vida (idea desenvolupada més endavant), com els inherents a tota
traducció conscient de la seva proverbial mancança o retardament, del seu desplaçament. (N. del t.)
2
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De manera indirecta, però, el creixement
de les religions fa madurar en les llengües
la sement oculta d’una llengua més elevada.
Així doncs, la traducció, per bé que no pot
pretendre que les seves obres perdurin, a diferència de l’art, tanmateix no nega que es
troba encaminada cap a l’estadi últim, definitiu i decisiu de tota construcció lingüística. En ella, l’original creix fins a assolir una
atmosfera lingüística en certa manera més
elevada i més pura, en la qual certament no
pot viure de forma permanent, com tampoc
no hi accedeix ni de bon tros amb totes les
seves parts constitutives, però com a mínim
no deixa d’indicar-la amb una insistència prodigiosa, com si es tractés de l’àmbit
predestinat, però denegat, on les llengües
es reconcilien i arriben al seu compliment.
Aquest àmbit, no l’assoleix pas íntegrament,
però s’hi troba allò que en la traducció és
més que comunicació. Aquest nucli essencial pot definir-se més exactament com allò
que en una traducció és al seu torn intraduïble. Per més que se n’extregui i es tradueixi
tota la matèria comunicable possible, sempre restarà encara, intocable, aquell element
que orienta la feina del veritable traductor.
Això no és traslladable com les paraules de
l’original, ja que la relació entre el contingut
i la llengua és del tot diferent en l’original i
en la traducció. Si en l’original llengua i contingut constitueixen una certa unitat, com la
del fruit i la seva pell, la llengua de la traducció embolcalla el seu contingut com una
capa reial que forma grans plecs, ja que dóna
a entendre una llengua més elevada que ella
mateixa i, d’aquesta manera, resulta inadequada, violenta i estranya en relació amb
el seu propi contingut. Aquesta deficiència
impedeix el trasllat, alhora que el fa sobrer,
ja que tota traducció d’una obra pertanyent
a un moment determinat de la història de la
llengua representa, pel que fa a un aspecte
determinat del seu contingut, les traduc-
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cions a totes les altres llengües. Així doncs,
la traducció trasplanta l’original a un àmbit
lingüístic —irònicament— més definitiu,
en la mesura que cap altra traducció ja no el
podrà traslladar d’aquí, sinó que només podrà elevar constantment altres parts al mateix àmbit. No és per casualitat que aquí la
paraula irònicament recorda els raonaments
dels romàntics. Aquests van entreveure
abans que altres la vida de les obres, de la
qual la traducció és el màxim testimoni. És
cert que a penes van reconèixer aquesta virtut a la traducció, i que en canvi van dirigir
tota la seva atenció a la crítica, que representa un altre factor, per bé que menor, en
la pervivència de les obres. Tot i així, encara
que la seva teoria es va ocupar poques vegades de la traducció, la ingent obra de traducció que dugueren a terme és inseparable
de la intuïció de la naturalesa i la dignitat
d’aquesta forma. Aquesta intuïció —tot ho
indica— no ha de ser necessàriament més
forta en l’escriptor; fins i tot és possible que
en l’escriptor, pel fet de ser-ne, no hi tingui
tanta cabuda. La història tampoc confirma
el prejudici convencional que estableix que
els millors traductors són els escriptors, i els
escriptors menys importants, traductors de
menor vàlua. Una colla dels traductors més
considerables, com Luter, Voß, Schlegel, són
incomparablement més importants com a
traductors que no com a escriptors, i alguns
dels més grans, com Hölderlin i George, si
tenim en compte el volum total de la seva
producció, no poden ser concebuts únicament com a escriptors, i encara menys com
a traductors. Així com la traducció és una
forma pròpia, la tasca del traductor també
es pot considerar una tasca pròpia, netament
distingible de la de l’escriptor.
La tasca del traductor consisteix a
trobar aquella intenció referida a la llengua
a la qual es tradueix i a partir de la qual es
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desperta en aquesta l’eco de l’original. Vet
aquí un tret de la traducció que la distingeix
completament de l’obra original, ja que la
intenció d’aquesta no s’adreça mai a la llengua com a tal, a la seva totalitat, sinó únicament i de manera indirecta a determinades
relacions de contingut expressades lingüísticament. La traducció, però, a diferència de
l’obra literària, no es veu a si mateixa, per dirho així, en el bosc interior de la llengua, sinó
que, quedant-ne fora, al davant, i sense posar-hi el peu, invoca l’original, l’atrau a l’únic
lloc on, en cada cas, l’eco en la pròpia llengua
pot fer ressonar una obra de la llengua estrangera. La seva intenció no només s’adreça
a una cosa diferent que la de l’obra literària
—és a dir, a una llengua en el seu conjunt,
partint d’una obra d’art individual escrita en
una llengua estrangera—, sinó que ella mateixa és diferent: la intenció de l’escriptor és
ingènua, primera, intuïtiva; la del traductor,
derivada, última, intel·lectiva, ja que el que
inspira la seva feina és el gran motiu de la
integració de la multiplicitat de les llengües
en una llengua veritable. En aquesta integració, les frases, les obres literàries i els judicis
individuals mai no arriben a entendre’s —ja
que continuen depenent de la traducció—,
però les llengües mateixes sí que s’acorden,
completant-se i reconciliant-se en el mode
de significació. D’altra banda, si hi ha una
llengua de la veritat en la qual es troben dipositats, sense tensió i de forma tàcita, els
secrets últims que tot pensament s’esforça a
penetrar, aquesta llengua de la veritat és la
llengua veritable. I justament aquesta llengua, la intuïció i descripció de la qual constitueix l’única perfecció a què pot aspirar el
filòsof, està oculta de forma intensiva en la

traducció. No existeix la musa de la filosofia, com tampoc existeix la musa de la traducció, però ni l’una ni l’altra són coses banals, com pretenen els artistes sentimentals,
ja que existeix un geni filosòfic el tret més
propi del qual és l’anhel d’aquella llengua
que es manifesta en la traducció. «Les langues imparfaites en cela que plusieurs, manque
la suprême: penser étant écrire sans accessoires,
ni chuchotement mais tacite encore l’immortelle
parole, la diversité, sur terre, des idiomes empêche personne de proférer les mots qui, sinon
se trouveraient, par une frappe unique, ellemême matériellement la vérité.»3 Si el filòsof
és capaç de sospesar rigorosament allò en
què pensa Mallarmé amb aquestes paraules,
llavors la traducció, amb els gèrmens que
conté d’aquesta llengua, es troba a mig camí
entre l’obra literària i la teoria. Si bé la seva
obra no té tant de relleu com aquestes, no
deixa una empremta menys profunda en la
història.
Si la tasca del traductor apareix sota
aquesta llum, els camins de la seva solució
amenacen d’esdevenir encara més foscos i
inescrutables. De fet, la tasca de fer madurar en la traducció la sement de la llengua
pura sembla irresoluble, impossible de concretar. Perquè, ¿no queda privada del seu sòl,
si la reproducció del sentit deixa de ser-hi el
criteri determinant? I no res més que això
es pot deduir —en negatiu— de tot el que
hem dit fins ara. Fidelitat i llibertat —llibertat per a la reproducció del sentit i, al
servei d’aquesta, fidelitat a la paraula— són
els conceptes tradicionals en tots els debats
sobre la traducció, i sembla que perden la
seva utilitat en una teoria que busca en la

«Com que les llengües són imperfectes en tant que diverses, falta la suprema: atès que pensar és escriure sense accessoris ni xiuxiueig, però amb la tàcita paraula immortal, la diversitat dels idiomes a la Terra no permet a ningú pronunciar les paraules que, altrament, es trobarien mitjançant una encunyació única, que seria materialment la veritat.»
Mallarmé: «Variations sur un sujet», dins Oeuvres complètes. París: Gallimard, 1945, p. 363-364. (N. del t.)
3
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traducció una altra cosa que la reproducció del sentit. D’altra banda, l’ús tradicional
d’aquests conceptes els veu sempre en un
desacord insoluble. I doncs, què pot aportar la fidelitat a la reproducció del sentit? La
fidelitat en la traducció de cada paraula gairebé mai no pot transmetre el sentit complet
que té en l’original, ja que la significació que
en l’original té aquest sentit no s’esgota pas
en allò que és significat, sinó que es perfila
en la manera com el significat i el mode de
significació s’uneixen en la paraula. Això se
sol expressar dient que les paraules impliquen una tonalitat afectiva. D’altra banda,
la literalitat pel que fa a la sintaxi desbarata completament la reproducció del sentit
i amenaça de portar a la inintel·ligibilitat.
Als ulls del segle xix, les traduccions que
Hölderlin va fer de Sòfocles constituïen
exemples monstruosos d’aquesta literalitat.
És evident que la fidelitat en la reproducció
de la forma fa molt difícil la del sentit. Per
consegüent, l’exigència de la literalitat no es
pot fer derivar de l’interès de la conservació del sentit. A aquesta serveix molt més
—i molt menys, per cert, a la literatura i a
la llengua— la indisciplinada llibertat dels
mals traductors. Així doncs, aquella exigència, el dret de la qual és obvi, però no gens
la seva raó, s’ha de relacionar necessàriament amb uns motius més convincents. De
la mateixa manera que per tornar a ajuntar
els trossos d’una àmfora cal que aquests encaixin fins en els detalls més petits, però no
que s’assemblin, així també la traducció, en
lloc de fer-se similar al sentit de l’original,
ha d’assimilar amorosament i fins al menor
detall el mode de significació de l’original en
la llengua pròpia, a fi que es reconeguin les
dues llengües com els fragments d’una llengua més gran, com els trossos de l’àmfora
es poden reconèixer com els fragments que
la componen. Justament per això la traducció ha de prescindir en molt bona mesura
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del propòsit de comunicar res, del sentit, i
en això l’original li és essencial només en la
mesura que hagi eximit el traductor i la seva
obra de l’esforç i l’ordre d’allò que s’ha de
comunicar. També en l’àmbit de la traducció és vàlida l’afirmació següent: ἐυ ἀρχῆ ᾖν ὁ
λόγος, al començament existia la paraula. En
canvi, la seva llengua pot o, més aviat, ha de
prendre’s llibertats pel que fa al sentit, per no
fer ressonar la intentio del sentit com a reproducció, sinó el seu propi mode d’intentio
com a harmonia, com a complement de la
llengua en què aquest es comunica. Per això,
l’elogi més gran d’una traducció, sobretot en
l’època del seu naixement, no és que es llegeix com un original de la seva llengua. Per
contra, la importància de la fidelitat, garantida per la literalitat, és que fa que en l’obra
s’expressi el gran anhel de la complementació de les llengües. La veritable traducció és
translúcida, no cobreix l’original, no li tapa la
llum, sinó que projecta d’una manera encara més plena sobre l’original la llengua pura,
com reforçada per la seva mediació. Això
pot aconseguir-ho sobretot la literalitat en
la transferència de la sintaxi, i aquesta confirma la paraula, i no la frase, com l’element
primordial del traductor. Perquè la frase és el
mur que s’alça davant la llengua de l’original,
i la literalitat, l’arcada.
Si la fidelitat i la llibertat de la traducció des de sempre han estat considerades
tendències oposades, aquesta interpretació
més profunda de la primera no sembla pas
reconciliar-les, sinó, al contrari, negar tota
raó de ser a la segona. I doncs, ¿a què fa referència la llibertat, sinó a la reproducció del
sentit que ara ha de deixar de ser determinant? Ara bé, encara que es consideri que el
sentit d’una creació lingüística és idèntic al
del contingut que comunica, encara roman
en ell, ben a prop i alhora a una distància
infinita, ocult al seu dessota o més evident,
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crebantat per aquest sentit o més poderós,
més enllà de tota comunicació, un element
últim, decisiu. En totes les llengües i les seves creacions resta, al marge d’allò que es pot
comunicar, algun element no comunicable,
que és —segons el context en què aparegui— simbolitzador o simbolitzat. Simbolitzador en les creacions finites de les llengües; simbolitzat en l’esdevenir mateix de
les llengües. I el que prova de representar-se
—o, de fet, produir-se— en l’esdevenir de les
llengües és aquell nucli de la llengua pura. Si
en la vida aquest nucli es troba present —tot
i que ocult o fragmentari— com allò que és
simbolitzat, en les creacions només viu com
a element simbolitzador. Si aquella essència
última, que és la llengua pura, en les llengües
està lligada al component lingüístic i les seves transformacions, en les creacions apareix
llastada amb el sentit, pesat i aliè. Deslligarles d’aquest, fer d’allò que simbolitza la cosa
simbolitzada, plasmar la llengua pura en el
moviment lingüístic, és l’única i poderosa
capacitat de la traducció. En aquesta llengua pura, que ja no significa res ni expressa
res, sinó que com a paraula creadora i sense
expressió constitueix allò que és significat en
totes les llengües, finalment tota comunicació, tot sentit i tota intenció assoleixen un
estrat en el qual estan destinats a extingir-se.
I justament en aquest estrat la llibertat de
la traducció es confirma com un dret nou i
més elevat. La seva raó de ser no és el sentit d’allò que es comunica, l’emancipació del
qual és precisament la tasca de la fidelitat,
sinó que la llibertat demostra la seva eficàcia,
en benefici de la llengua pura, en la pròpia
llengua. La tasca del traductor consisteix a
rescatar en la llengua pròpia la llengua pura
retinguda en la llengua estrangera, a alliberar en l’adaptació la llengua pura presonera
en l’obra. Per aconseguir-ho, trenca els límits
caducs de la seva llengua: Luter, Voß, Hölderlin i George han eixamplat les fronteres

de l’alemany. La importància que segons
això conserva el sentit per a la relació entre la traducció i l’original es pot entendre
amb una comparació. Així com la tangent
toca el cercle fugaçment i en un sol punt,
i és aquest contacte, i no el punt en què es
produeix, allò que li prescriu la llei segons
la qual continuarà traçant la seva trajectòria
recta fins a l’infinit, així la traducció toca
l’original fugaçment i tan sols en el punt infinitesimal del sentit, per seguir —en virtut
de la llei de la fidelitat— el seu camí més
propi en la llibertat del moviment lingüístic.
La veritable significació d’aquesta llibertat
l’ha assenyalada, tot i que sense anomenarla ni justificar-la, Rudolf Pannwitz en unes
consideracions que es troben en La crisi de
la cultura europea i que, al costat de les frases
de Goethe en les notes per al Divà, fàcilment podrien ser el millor que s’ha publicat
a Alemanya sobre la teoria de la traducció.
S’hi diu el següent: «les nostres traduccions
fins i tot les millors parteixen d’un principi
erroni volen germanitzar l’indi grec anglès
en lloc d’indianitzar hel·lenitzar anglicitzar l’alemany, senten un respecte molt més
gran pels usos de la llengua pròpia que per
l’esperit de l’obra estrangera [...] l’error fonamental del traductor és que fixa l’estat
contingent de la seva llengua en comptes de
moure’l violentament mitjançant la llengua
estrangera, cal que sobretot quan tradueix
d’una llengua molt llunyana es remunti
fins als últims elements de la llengua allà
on paraula imatge so formen una unitat ha
d’eixamplar i aprofundir la seva llengua per
mitjà de la llengua estrangera no es sospita
en quina mesura això és possible fins a quin
grau cada llengua es pot transformar llengua
i llengua gairebé només es diferencien com
dialecte i dialecte però no si són preses amb
una lleugeresa excessiva sinó precisament
amb el rigor suficient».
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La traduïbilitat de l’original és el
que determina objectivament fins a quin
punt una traducció pot correspondre a la naturalesa d’aquesta forma. Com menys valor i
dignitat té la seva llengua, com més és comunicació, menys hi té a guanyar la traducció,
fins al punt que la total preponderància del
sentit, ben lluny de ser l’alçaprem d’una traducció formalment perfecta, la fa fracassar.
Com més elevat sigui el caràcter d’una obra,
més traduïble seguirà sent fins en el contacte més superficial amb el seu sentit. Això
afecta, evidentment, només els originals.
Les traduccions, en canvi, són intraduïbles,
no pas per la gravetat amb què s’hi adhereix
el sentit, sinó a causa de l’excessiva superficialitat d’aquesta adherència. En aquest aspecte, com en tots els aspectes essencials, les
traduccions de Hölderlin, sobretot les de les
dues tragèdies sofoclianes, confirmen el que
diem. En elles l’harmonia de la llengua és tan
profunda que la llengua hi toca el sentit com
el vent frega una arpa eòlica. Les traduccions de Hölderlin són arquetips de la seva
forma; fins amb les traduccions més perfectes dels mateixos textos manté una relació
anàloga a la de l’arquetip amb el model, com
demostra la comparació de les traduccions
que de la tercera oda pítica de Píndar van fer
Hölderlin i Borchardt. Justament per això,
en elles habita, més que en altres, l’enorme
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i primigeni perill de tota traducció: que les
portes d’una llengua talment eixamplada i
dominada es tanquin i deixin el traductor en
el silenci. Les traduccions de Sòfocles van
ser l’última obra de Hölderlin. En elles, el
sentit es precipita d’abisme en abisme fins
que amenaça de perdre’s en les pregoneses
sense fons de la llengua. Però hi ha un aturall. Tanmateix, cap text no el garanteix fora
del text sagrat, en el qual el sentit ha deixat
de ser la divisió de les aigües entre el corrent de la llengua i el corrent de la revelació.
Quan el text pertany en la seva literalitat, de
manera immediata i sense la mediació del
sentit, a la llengua veritable, a la veritat o a la
teoria, és absolutament traduïble; no pas en
virtut d’ell mateix, sinó en virtut de les llengües. S’exigeix de la traducció una confiança
tan il·limitada davant d’ell que, així com en
aquest es troben unides sense tensió llengua i revelació, en la traducció han d’unirse la literalitat i la llibertat en la forma de la
versió interlineal. Perquè en un grau o altre
tots els grans textos contenen entre les línies —tot i que només els textos sagrats en
un grau superlatiu— la seva traducció virtual. La versió interlineal del text sagrat és
l’arquetip o ideal de tota traducció.

Traducció de Marc Jiménez Buzzi

MARC JIMÉNEZ BUZZI (Barcelona, 1976) és llicenciat en Traducció i en Filologia Alemanya.
Ha traslladat al català, entre altres, obres de Friedrich Nietzsche (L’Anticrist, Llibres de l’Índex), Victor
Klemperer (Assaigs, PUV), Ernst Robert Curtius (Crisi de l’humanisme, Edicions de la ela geminada; L’esperit alemany en perill, PUV) i Stefan Zweig (El món de 1914, Edicions de la ela geminada). Al castellà ha traduït, entre altres, Homo necans. Interpretaciones de ritos sacrificiales y mitos de la antigua Grecia,
de Walter Burkert (Acantilado) i dos relats breus de Kafka per a la segona edició de la Antología
universal del relato fantástico (Atalanta). La seva traducció de la novel·la Mayo, junio, julio, de Joachim
Lottmann, feta en col·laboració amb Hans-Eggert Siebken, està pendent de publicació (Còmplices),
i és a punt d’aparèixer a Blackie Books la que ha fet, amb Blanca Rodríguez, de La constelación del
Perro, novel·la de l’autor nord-americà Peter Heller. Compagina la labor de traducció amb la de
corrector d’estil i tipogràfic.
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Lectors: comentaristes i
partidaris
BEATRIZ SARLO

A

vui dia les lectures de Walter Benjamin
es divideixen en dos grans grups: les
dels comentaristes i les dels partidaris. Per a
dir-ho d’una manera menys enigmàtica: els
qui pensen Benjamin fonamentalment en
relació amb una tradició filosòfica o crítica;
i els qui el pensen com a filòsof de ruptura
(tot i que, quan se’ls interroga, en reconeguin les filiacions i arrels). Les coses no són
tan senzilles, però hauria d’afegir-hi que els
comentaristes no passen per alt la ruptura introduïda per Benjamin en el marc de la tradició; i els partidaris, al seu torn, reconeixen
la tradició però estableixen un diàleg fundat
en el present amb Benjamin.
Com ben pocs intel·lectuals del segle xx, per als seus partidaris Benjamin és un
filòsof que pot competir contra tots els temes, contra l’objecte de tots els discursos. Es
tracta de fer parlar els textos de Benjamin,
forçar-los si cal, per trobar-hi l’eco de preguntes radicalment contemporànies. El que
Benjamin va dir és menys important que el
que diu avui. Aquesta lectura col·loca Benjamin en la perspectiva del present i troba
incitacions per a pensar no tan sols els temes
que ell va pensar, sinó tots els temes de la
postmodernitat (aquest ús de Benjamin és
ben evident en l’acadèmia nord-americana).
Per a aquests lectors de Benjamin, els seus
textos (si em permeteu la comparació) fun-

cionarien com els films de Hitchcock per a
Truffaut. Truffaut deia que, quan tenia algun
problema mentre filmava, recorria a qualsevol pel·lícula de Hitchcock i, invariablement,
hi trobava una solució. El fet que Hitchcock
no hagués previst aquesta solució no afectava el fet que, segons Truffaut, es pogués
trobar en la seva obra.
En aquesta època postmarxista,
Benjamin se sotmet a una lectura que recorda les antigues lectures de Marx, però no en
els seus aspectes dogmàtics sinó en els productius. A partir de Benjamin es defineix un
camp de pensament en què els tòpics s’entrecreuen amb les obsessions dels seus lectors.
D’aquesta manera, Benjamin és reactualitzat, i fins i tot, funcionalitzat. Els partidaris
troben, com Truffaut en Hitchcock, fragments del discurs benjaminià que reinstal·
len en la trama dels llurs discursos. Com si
el corpus benjaminià fos una obra teatral, es
juga el seu sentit en noves posades en escena. Per això decreixen les interpretacions
marxistes de Benjamin i augmenten les que
tenen una clau filosòfico-teològica.
L’altra lectura, la dels comentaristes,
es pot anomenar, amb més dret, filològica.
Recondueix Benjamin a les seves tradicions,
siguin estètiques, teològiques o filosòfiques.
Més que descriure com a il·limitat el camp
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Benjamin, recorre els seus límits i n’estableix
els veïns, els familiars, els adversaris, els deutes i els deutors. Aquesta lectura institueix
un registre més clàssic, i per tant, és menys
procliu a utilitzar Benjamin en problemàtiques més pròpies dels qui el fan servir que
de Benjamin mateix, i s’inclina més a l’explicació que a la paràfrasi i a la citació dialògica.

direccions, fragmentària i irrespectuosa, en
el cos dels seus textos, on se cerquen sentits
més enllà del sistema, al qual, per altra banda, Benjamin sempre es va resistir. Aquesta
lectura col·loca Benjamin en una topografia
contemporània. El caràcter fragmentari dels
escrits benjaminians subratlla aquesta possibilitat de relació amb la seva obra: llegir
Benjamin creuant-lo camp a través.

Des d’una perspectiva formal, la
lectura filològica és expositiva i avança per
mitjà de desplaçaments curts des del text
de Benjamin cap a la tradició filosòfica. La
lectura partidària és intermitent i avança a
saltirons des de la citació del fragment per
incrustar-lo, amb la violència que també va
emprar Benjamin, en l’horitzó actual.

Ara bé, cal recordar que aquest pensament de la crisi també fou el pensament
de la desconfiança sobre les coincidències
massa plenes. Benjamin funda la possibilitat
de la traducció precisament en el reconeixement que la traducció «manté una relació desproporcionada, violenta i estranya
respecte del seu contingut». I afegeix: «La
traducció regeix espais continus de transformació i no pas regions d’igualtat i de semblança abstractes.» No hi ha plenitud de la
traducció, adverteix, perquè la traducció ha
de mostrar la diferència de les llengües més
que no pas la seva superposició en una restauració impossible d’una llengua original.

Si observem amb atenció, es pot
veure que la lectura partidària sovinteja més
a Amèrica que no pas a Europa. Ara bé,
aquestes perspectives de lectura de vegades
s’oposen i a voltes coincideixen en la mateixa
intervenció.
Sigui com sigui, ambdues lectures
certifiquen l’actualitat de Walter Benjamin.
I aquí m’agradaria citar el seu amic Adorno
per a presentar una figura, entre totes les que
hi ha, d’aquesta actualitat. Definiré aquesta
figura: el Benjamin pessimista. Referint-se a
les Tesis sobre la filosofia de la història, Adorno
va escriure: «Cap dels treballs de Benjamin
sembla més proper a les nostres intencions.
Això té a veure sobretot amb la representació de la història com a catàstrofe permanent, la crítica al progrés i al domini de la
naturalesa, i l’actitud davant de la cultura.»
Per tant, l’actualitat de Walter Benjamin com a pensador de la crisi unifica les
lectures partidàries de la seva obra i, sobretot, autoritza una entrada lliure, en diverses

L’advertiment benjaminià sobre la
traducció té a veure amb la seva crítica permanent de les coincidències massa plenes.
La traducció permet escapar de la incomprensió que Babel va imposar a les societats
humanes i les seves llengües, però aquesta
sortida no s’obre a partir de la igualtat sinó
de la diferència. En aquest sentit, l’actitud
més ferma de Benjamin va consistir a no refiar-se de les certeses pròpies, un recel que
fins i tot és més necessari que la critica de les
certeses alienes.
Com a pensador de la ruptura, Benjamin mateix fa un senyal d’alerta que podria
aplicar-se als nostres intents d’assimilar-lo
d’una manera plana. Va escriure: «Mentre que la idea del contínuum ho destrossa
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tot, el discontínuum és el fonament d’una
tradició autèntica.» Em sembla que en això
resideix el caràcter veritablement subversiu
i l’actualitat de Walter Benjamin: un
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pensament que no es deixa agafar, resistint
la mirada paralitzadora de la Medusa; una
escriptura que, citable infinitament, sempre
es pot contradir des de dins.

BEATRIZ SARLO (Buenos Aires, 1942) és periodista i assagista. Ha treballat a les universitats de
Buenos Aires, Colúmbia, Berkeley i Cambridge, entre altres, i ha guanyat diversos premis periodístics i literaris. Des de 1978 fins a 2008 va dirigir la revista cultural Punto de vista.
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Llegir Yasunari Kawabata
«Sempre és difícil jutjar un escriptor contemporani: ens manca perspectiva. I encara és més
difícil jutjar-lo si pertany a una civilització que no és la nostra.»
Marguerite Yourcenar

TERESA MONJE I ALEGRET

C

om a lectors tots tenim les nostres debilitats, digueu-ne manies, digueu-ne
dèries. Una de les meves —perquè confessar
que tan sols en tinc una, seria fals— és la
literatura oriental. L’altre dia, aprofitant una
d’aquestes escapades no sempre desitjades
que fan que deixi les muntanyes per l’asfalt,
passejava per una llibreria de Barcelona i
em vaig trobar de bell nou amb l’esperit del
lector a la descoberta d’un llibre. Quan finalment vaig localitzar l’espai dedicat a la literatura oriental, hi vaig veure, a mig genoll,
una exposició de llibres plans, cara amunt,
que tan sols ocupaven tres lleixes. No cal ser
un entès per a adonar-se de quins factors
determinen l’elecció d’un autor i d’una obra
per part de moltes editorials. Precisament
per això ja feia temps que em voltava una
pregunta pel cap: com va arribar La casa de
les belles adormides a ser el tret de sortida de
la «Col·lecció Clàssics Moderns del Cercle
de Viena»? Isabel Monsó, directora editorial
de Viena Edicions, va resoldre la meva curiositat:
«Quan ens vam plantejar iniciar
aquesta col·lecció, d’entrada vam fer una
llista d’autors guardonats amb el Nobel o
amb premis de projecció internacional que
sorprenentment mai no havien estat traduïts
al català. La qüestió és que n’hi ha un bon
grapat. D’aquests, en vam eliminar els poetes
i els autors teatrals perquè la nostra intenció

era centrar-nos en la narrativa i, d’entre els
narradors que van quedar, vam buscar quins
havien fet obres no gaire extenses que, per
a un lector del segle xxi, resultessin sorprenents, estimulants, captivadores. La nostra
intenció era demostrar que hi ha grans autors del segle xx (sobretot de la primera meitat del segle xx) dels quals avui es parla molt
poc, però que resulten extraordinàriament
moderns i que, a més a més, ens permeten
entrar en el seu univers particular sense haver de tenir cap preparació especial o cap
formació específica. Amb aquestes premisses, no costa gaire d’imaginar que Kawabata
havia de ser un dels primers i particularment
La casa de les belles adormides, que és una
d’aquelles lectures que queda a la memòria
per sempre més.»
Abans de parlar de Yasunari Kawabata (1899-1972), m’he de referir a un altre
escriptor japonès, Yukio Mishima (19251970), perquè va ser gràcies a ell que vaig
arribar a l’autor de La casa de les belles adormides: ¿com pot algú negar-s’hi després de
llegir el que, arran de la concessió del Premi
Nobel de Literatura de 1961 a Kawabata,
l’alumne escriu sobre el mestre? Diu Mishima: «Les obres de Kawabata uneixen la
delicadesa amb el vigor, l’elegància amb la
consciència del que hi ha de més baix en la
naturalesa humana; la seva claredat amaga
una tristesa insondable.»1
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Va ser aleshores que vaig descobrir
País de neu, que no em canso de rellegir i que
en aquell moment encara no estava traduït al català. Des de fa tres anys, al plaer de
la relectura d’aquest llibre s’hi ha afegit el
goig de poder-ho fer en català, gràcies a la
traducció d’Albert Nolla i a l’acurada feina
editorial del Cercle de Viena.
A País de neu, Kawabata parla d’un
amor, d’un amor que va ser, d’un amor que
no va poder ser, d’un únic amor que omple
una vida, d’un únic amor que va donar vida...
Narrat amb una bellesa delicada, subtil, quasi transparent, sense que això impliqui cap
pèrdua de solidesa ni de consistència, els
personatges de País de neu es materialitzen,
arriben al seu punt àlgid quan viuen o reviuen aquest amor; després, tot són records,
ombres.
Si em demaneu de què tracten La
casa de les belles adormides i País de neu, us
diré el que ja us he dit: d’amor; un amor que
els personatges viuen amb una intensitat absoluta. I si em demaneu què fa que Kawabata sigui diferent de tants altres autors que
escriuen sobre el mateix tema, no em referiré
a un traç sensible i ple de poesia, sinó al batec cru, trist, roent, que omple la seva prosa.

Tot comentant La casa de les belles
adormides, Yukio Mishima escriu que llegir
Kawabata deixa una mena de «aroma dolça
que s’assembla a la de la fruita passada». Llegir Kawabata és un plaer. Llegir-lo en català,
un luxe.

TERESA MONJE I ALEGRET és l’autora del blog literari Ariadna al laberint grotesc. Des que
va llegir Espriu a catorze anys que l’acompanyen els seus mots: «...penseu que el mirall de la veritat
s’esmicolà a l’origen en fragments petitíssims, i cada un dels trossos recull tanmateix una engruna
d’autèntica llum...» Es defineix com a lectora i no pas com a especialista. De tant en tant, es perd
per les lleixes de les llibreries resseguint els lloms dels llibres, n’agafa un i es torna a endinsar en el
laberint, conscient del fet que, rere cada paraula, hi batega una veu, una llum...
1

Kawabata, Yasunari; Mishima, Yukio. Correspondencia 1945- 1970. Barcelona: Editorial Emecé, 2003, p. 205.
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La fi del món no serà un gran
espectacle
ENTREVISTA A BÉLA TARR

ÁGI SZABÓ
L’any 2011, el director hongarès Béla Tarr va anunciar que El cavall de Torí seria la seva darrera pel·lícula. En l’entrevista següent, Tarr reflexiona, entre altres coses, sobre aquest film, la seva
carrera cinematogràfica i la seva relació artística amb László Krasznahorkai.
La pel·lícula [El cavall de Torí] ha estat interpretada quasi unànimement com un relat de la
creació en ordre invers. Hi estàs d’acord?
No. El cavall de Torí tracta sobre la duresa de l’existència humana, sobre com n’és de dur
viure la vida i poder suportar-ne la monotonia. Si abandones el teu paper, s’ha acabat. Però
no pretenia parlar sobre la mort. Tan sols volia mostrar com n’és de dur anar a buscar aigua
al pou cada dia, plogui o faci sol. És tan simple com això.
De quina manera la història de Nietzsche i el cavall de Torí et van ajudar a començar a parlar
d’aquest tema?
La història de Nietzsche ens va donar l’oportunitat de preguntar-nos què li devia passar al
cavall. Aquest és el punt de partida, o potser fins i tot la qüestió principal de tota la pel·lícula.
Vam començar a pensar en la història posterior del cavall: el seu amo tenia el braç dret malament i era una mica bèstia.
Trobes que la teva vida és tan dura? O potser més aviat sents que fer pel·lícules és tan difícil actualment?
No; si et fixes en la meva trajectòria, ha estat un procés molt llarg... En el meu primer llargmetratge volia canviar el món, sacsejar la gent... Tot es basava en la meva sensibilitat social.
Després vaig entendre que alguns processos són més complicats del que semblen. Ara he
arribat a un punt en què no tinc gaire més a dir. Sí, ara mateix és molt dur, no sé què passarà.
El que veig i el que sé és que el final és inevitable. Fins i tot quan vam començar a rodar-la,
sabia que aquesta seria la meva darrera pel·lícula.
Ets en una fase pessimista?
No sóc un paio pessimista. Si ho fos, mai no hauria començat a fer pel·lícules. D’aquí a vint,
trenta, o quaranta anys espero que la gent vegi els meus films i crec que això, avui en dia, és
ser molt optimista. Ahir després de la projecció algú se’m va acostar i em va dir: «Aquesta
pel·lícula és trista i depriment, però té molta energia», i això, al capdavall, em fa feliç.
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Com treballes amb Krasznahorkai? Qui afegeix què? De qui són les idees? En aquest cas sembla
com si la història l’hagués començada ell.
Al 1985 vaig assistir a una lectura de Krasznahorkai. Va llegir-hi fragments d’obres seves.
Allà vaig sentir per primer cop la història sobre Nietzsche. Ja llavors aquest tema em va
commoure molt. Més tard, quan vam tornar de Berlín, vaig comprar una caseta al camp, era
un edifici vell, però l’estable encara hi era. Va ser el segon cop que vaig pensar en el cavall.
La història va anar madurant dins meu i li vaig dir a Krasznahorkai que volia fer-ne alguna
cosa. Vam escriure’n una sinopsi breu, era una mena de nota: hi ha el pare, la filla, i un estrany
que pot ser un veí o un visitant o qualsevol. Això era tot el que teníem pel 1990. Estàvem
treballant amb Sátántangó i vam deixar aquest projecte de banda. Anys després vam haver
d’aturar el rodatge de L’home de Londres durant un any, un període que va ser molt dolorós
per a mi. Aleshores Krasznahorkai, per a animar-me una mica, va dir: «Concentrem-nos
en el cavall!». Va ser com una feina de teràpia que va durar dues setmanes. Ell va seure, ho
va escriure i m’ho va ensenyar. No en vam fer cap sinopsi. Teníem els sis dies, l’estructura
dramàtica recurrent. És així de fàcil, no necessito una sinopsi. Quan buscàvem diners, vam
enviar el text a tothom i els vam dir que no n’hi hauria cap més, a partir d’aquesta condició
havien de decidir si confiaven en mi o no.
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A moments el cavall sembla més viu que els altres personatges.
No; tenen molts sentiments, però els amaguen. No passa res, viuen i prou, i això és el que
tots fem cada dia: ens vestim, ens despullem, mengem. Volíem mostrar que hi ha quelcom
que falla. No jutjo, tan sols dic que hi ha quelcom que falla...
Els improperis del protagonista masculí també són un homenatge a Nietzsche?
Pensa en Sándor Petőfi, el nostre poeta nacional del segle xix! Ell també inclou renecs en
molts poemes. Era la manera de parlar de la gent d’aleshores —encara que el llenguatge
és el mateix ara que abans. Potser hi ha algunes paraules vulgars noves. Per cert, no hi ha
res sobre Nietzsche a la pel·lícula, tan sols la seva ombra en la figura del veí. Vam convocar
l’ombra de Nietzsche en els monòlegs, però no són textos seus. Una cosa és segura, i la va
dir Nietzsche: «Déu ha mort». Aquest és el tema principal. El personatge diu que som els
humans els qui destruïm el món, però Déu també participa d’aquesta destrucció.
Penses gaire en els detalls abans de filmar?
No tinc teoria, simplement busco una escena i un protagonista. En aquest cas, la vall i
l’arbre solitari. La casa no hi era, però no m’agraden els escenaris artificials. Vam intentar
construir-la com calia, amb manobres dels d’abans. Aleshores l’Ágnes [Hranitzky, la codirectora del film] va trobar la parafernàlia, que també era important, els objectes, la roba, i
vam començar a rodar.
Deixa’m preguntar-te: què li va passar al cavall?
És una euga que vam trobar en un mercat de cavalls. Quan la vaig veure, vaig saber que seria
el cavall de Torí, però ja l’havien venuda a algú altre. Vam anar a parlar amb el nou propietari,
un paio que feia por, i no ens la va voler vendre. La va conduir al seu carro i li va posar els arreus, però el cavall no es movia, i en aquell moment és quan vaig veure clar que aquell havia
de ser el nostre cavall. El paio li va començar a pegar, i jo el vaig aturar. Va ser exactament
com li havia passat a Nietzsche a Torí. Al final el cavall va ser nostre. Ara viu feliçment al
camp, en una finca enorme. Té divuit anys, i està bé.
Penses que l’apocalipsi serà com el representes a la pel·lícula? O simplement això és el que la història
requeria?
Crec que la fi del món serà molt tranquil·la. No serà un gran espectacle, serà com la vida
real. La mort és el més horrible que hi ha, però quan la presenciem és com si no passés res.
Sembla com si en aquesta pel·lícula haguessis treballat amb més preses que de costum.
La pel·lícula consta de trenta preses llargues, com sempre, però la càmera es mou i per això
et sembla que n’hi ha més. Hi ha moltes perspectives diferents, però no editem. Amb preses
extremament llargues crec que és més fàcil mantenir l’atenció i fer que l’actor se situï en el
paper. D’aquesta manera puc crear un ambient que s’acosta més a la vida real.
Aquest és el primer treball teu en què no hi ha gens d’humor.
És cert; bé potser n’hi ha una mica. Potser n’hi ha un polsim quan Derszi es comporta una
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mica com un macho, però no n’hi ha més, tens raó. Fins ara totes les meves pel·lícules han
estat comèdies i la gent reia molt, però ara no tinc ganes de riure.
Puc imaginar-te fora del món del cinema, però no et puc imaginar sense idees. Què faràs d’ara
endavant?
Ahir vaig agafar un taxi per tornar a casa i el conductor no sabia portar-m’hi. Com que vaig
viure a Berlín i conec bé la ciutat, li vaig explicar el camí. Vaig pensar: «sé conduir i m’agrada», o sigui que potser em faré taxista a Berlín...

BÉLA TARR va néixer a Pécs, Hongria, el 1955. Des de ben jove, la seva obra ha estat associada amb
la d’Andrei Tarkovski, encara que, amb els anys, ha desenvolupat una estètica i un llenguatge absolutament personals, allunyats de convencionalismes i llocs comuns. És autor de nou llargmetratges
i de diversos curts. Les seves pel·lícules més rellevants són: La condemna (1988), Satantango (1994),
Les harmonies de Werckmeister (2000), L’home de Londres (2007) i el que, aparentment, serà el film que
tanca la seva carrera, El cavall de Torí (2009).
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Art menor
Llegiré només llibres d’infants,

pensaré pensaments de joguina,

del que és gran, en faré pluja fina,
m’alçaré de les cendres estant.

Mai el viure no ha estat tan rebec,
no n’espero res més, de la vida,

però estimo la terra que em crida
perquè és l’únic país que conec.

Un jardí mig perdut en el temps,

jo m’hi gronxo amb tres fustes senzilles,
i recordo, entre boira i deliri,

els troncs foscos i esvelts dels avets.

Óssip Mandelstam
Traducció d’Helena Vidal

ÓSSIP MANDELSTAM (1891-1938) fou un dels poetes russos més importants de la seva
generació. Va ser deportat a un gulag de Sibèria després de patir la repressió estalinista. Va morir l’any
1938 en un camp de trànsit. La seva vídua, Nadejda Mandelstam, va mantenir el seu llegat durant
dècades. Mandelstam fou rehabilitat plenament pel govern soviètic l’any 1987.
HELENA VIDAL FERNÁNDEZ (Moscou, 1946) és professora de rus a la Universitat de Barcelona des del 1978, activitat que compagina amb la traducció. A banda d’Óssip Mandelstam, ha
traduït Gorki, Txékhov, Tolstoi, Puixkin, entre altres autors.
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L’argot

PAUL TABORI

L

es llengües, com tot el que és viu, estan
subjectes a canvis constants, convulsions
i renovacions (passa el mateix amb les idees, els costums i les concepcions). Les expressions antigues s’esvaeixen gradualment,
de vegades desapareixen del tot, i només en
els llibres antics i manuscrits demostren que
alguna vegada van expressar algun pensament, acció notable o condició. En la modificació eterna i la mutació selectiva de les
llengües, les formes antigues són descartades i se’n creen de noves per reemplaçar-les;
de vegades el zel d’un reformador millora o
ennobleix una paraula; més sovint, una expressió o gir sorgeix tot d’una sense que en
sapiguem l’origen. Aleshores es poleix i acaba sent tolerada i acceptada en l’evolució de
la llengua. Les paraules d’origen desconegut
provenen sovint de l’argot, un llenguatge especial, privat de finor; argot que Mencken
ha definit com «el llenguatge que s’ha tret
l’abric i s’ha arromangat les mànigues per
posar-se a treballar». Entre els filòlegs, hi ha
molts valedors d’aquesta font, aparentment
inesgotable, de renovació i enriquiment;
mentre que altres, més acadèmics, consideren que l’ús de l’argot és reprensible de totes totes, i que cal perseguir-lo i suprimir-lo
pel bé de la puresa i sonoritat del llenguatge oral i escrit. No obstant això, malgrat les
discussions sovint acalorades i extremes, les
paraules provinents de l’argot normalment
acaben introduint-se en l’ús i el diccionari,
en la literatura, en l’estil refinat de conversa,
enriquint-los amb sinònims sovint sorprenentment vàlids; en un període de temps
breu esdevenen parts tan indeslligables i
orgàniques del discurs que els qui les fan

servir no tenen ni idea de l’origen humil i
brut d’aquests mots. L’argot nacional més ric
i característic de tots sempre ha estat el francès, tot i que avui dia Amèrica del Nord li ha
passat al davant. L’argot té un paper considerable en la història de la llengua francesa
i proporciona un exemple clàssic d’evolució
lingüística.
L’argot francès és la llengua misteriosa i secreta inventada pels mercaders del
segle xv; ben aviat va ser monopolitzat pel
gremi dels captaires com a mesura d’autoprotecció; més tard va esdevenir la llengua
dels lladres i va penetrar en salons de moda.
Primerament va envair d’una manera tímida
la parla quotidiana, arriscant només algunes
incursions; va ser útil per a enfortir l’autoritat dels nouvinguts —aquí també va exercir
de revolucionari cru i agressiu. Encara més
tard va conquerir la societat fastuosa del Segon Imperi, va esclavitzar els novel·listes, va
inundar les pàgines dels pamflets populars,
va fer que les cançons de carrer i el llenguatge del teatre fossin inicialment incomprensibles, després es va escampar per totes les
classes; fins i tot l’Acadèmia va començar a
discutir i finalment acceptar algunes expressions. «I ara», va escriure Victor du Bled a La
Société Française du xvie siècle au xxe siècle, «de
l’argot es podria dir el que Talleyrand va dir
de Thiers: “no arribarà, perquè ja és aquí!”».
Aquest llenguatge és creatiu i regenerador, i
com que les llengües, com les nacions, necessiten varietat, noves experiències, satisfà
una segona necessitat. L’argot ha esdevingut
una espècie que té subespècies i incidències
múltiples. L’exèrcit de l’argot assetja des de
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tots cantons la fortalesa antiga de la llengua
clàssica; cada any, cada mes, un dels assaltants hi entra i tan bon punt com hi és admès, lluita per la seva nova classe —com els
socialistes que s’asseguren doblement i esdevenen capitalistes i propietaris de terres...
La secta dels parlants d’argot tenien el seu seient prop de Fontenoy le Comte; més tard es van establir al Llenguadoc
perquè el governador d’aquesta província, el
Duc Anne de Montmorency, va atorgar certs
privilegis als captaires que pregaven per ell
el Dijous Sant de cada any. Als segles xvi i
xvii l’argot va penetrar amb noms diferents
en la societat refinada. Els elements principals de l’argot es van formar mitjançant l’al·
legoria i la metàfora. El Gongorisme (que
pren el nom de Góngora, el poeta espanyol,
pioner de l’elegància afectada), eufemisme,
caricisme, tot anava bé per a enfortir l’argot.
Al segle xvi, Guillaume de Salluste, Senyor
de Bartas, poeta francès i autor de La Semaine, va definir el vent com «la diligència
d’Èol», i el sol, «el príncep de les espelmes».
Encara trobem exemples més extrems en el
discurs de Precieuses. Al principi l’argot es va
concentrar a París i després es va escampar
per tot França, fins al punt que avui es dissemina arreu ràpidament per mitjà dels diaris,
les pel·lícules, la ràdio i la televisió.
Els francesos sempre han manifestat arguments violents davant l’argot i la
innovació. Jean Richepin, gran defensor de
l’argot, va manifestar: «En l’eterna desintegració i reconstrucció dels organismes vius
que són les llengües, l’argot sempre hi té un
paper molt important. Canvia molt més ràpidament que el llenguatge ordinari; és com
el mercuri, accelera, corre, circula, canvia,
pren formes, és destruït, reneix, forma ones
i corrents, després s’esvaeix i desapareix del
tot. La paraula que fem servir avui esdevé

quelcom força diferent demà. De tant en
tant, algunes expressions s’amaguen en una
cançó que viu un dia, en una tornada que es
fa popular, en alguna frase d’algun escriptor
genuí o en un poema de ritme sorprenent...»
En un estudi interessant, Marcel Schwob i
Guieyese van comparar les paraules de l’argot amb una nació en miniatura que emigra
constantment per establir noves colònies.
Moreau, per altra banda, va dir que l’argot
era «el llenguatge de la corrupció».
L’argot s’alimenta del menjar i de
les maneres més variades. Troba aliment
en la metàfora, l’al·legoria, el neologisme,
els sinònims, les distorsions artificials i les
llengües estrangeres. «És força probable
—va dir Brunetière— que el diccionari de
l’argot contingui paraules de tots els orígens
possibles: sànscrites, perses, hebrees, àrabs,
coptes, egípcies... però és impossible d’establir-ne el significat i la forma originals». To-
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tes les llengües, antigues i modernes, mortes
i vives, han emprat l’argot. El llatí i el grec
se’n van enriquir molt. L’argot té la seva pròpia denominació en cada país. L’slang anglès
i nord-americà és germanía i jerigonza en
espanyol, gergo a Itàlia, bargoensch o dieventaal a Holanda, calao a Portugal, rothwelsch a
Alemanya, noi lai a Annam, hiant-chang a la
Xina, per esmentar només alguns exemples
a l’atzar.
L’argot sempre ha tingut admiradors i partidaris. Plató el va definir com el
domini lingüístic del poble; Montaigne va
declarar, potser amb massa entusiasme, que
hauria preferit que el seu fill aprengués una
llengua en una taverna que a les «escoles de
cotorres»; aquest era el llenguatge que estimava, simple i innocent, sec i concís, lluny
de la hipocresia, ni escolàstica ni cerimoniosa, però més aviat militar com Suetoni va
definir el llenguatge del Cèsar. Victor Hugo
va tenir molt a veure en la popularització de
l’argot; va sostenir que encaixava com a llengua de la poesia, tot i que ell no l’hi emprava gairebé mai. Segons Charles Nodier, es
tractava de «un llenguatge creat amb enginy
que va existir a causa de les demandes d’una
classe de gent que no en podia prescindir».
En un assaig va declarar que seria injust intentar d’escombrar sota el títol de neologismes tantes expressions vives, característiques
i essencials. «Ningú no té el dret de definir
autocràticament els límits del llenguatge i

marcar el punt a partir del qual és impossible d’afegir riquesa al discurs.»
Renan creia que l’argot no era ni
de bon tros tan arbitrari en les seves creacions com podia semblar en un primer cop
d’ull. «L’argot és la llengua del camperol: fa
bona olor», va escriure Paul Bourget. El professor Armand Weill va dir en un discurs:
«M’agrada comparar l’impacte de l’argot en
el llenguatge amb la intrusió d’una colla de
nens en una reunió de savis. Els més tímids
es queden fora, però n’hi ha un que s’arrisca i s’hi esquitlla. És rebut amb riures, ....;
s’instal·la, s’hi sent bé i demà esdevindrà un
acadèmic. Hem de conèixer l’argot sense
odiar-lo, n’hem de polir les paraules, traient-ne les obscenitats —no hem d’oblidar
que les flors que trobem als nostres carrers
potser demà seran els ornaments més macos
de casa nostra...»
Tot plegat sembla acceptar l’obvietat, renunciar a una lluita perduda, saltar
del vagó. No obstant això, l’argot és el pitjor
enemic de si mateix i se suïcida si no està
preparat per a sobreviure.

PAUL TABORI (Budapest, 1908 – Londres, 1974). Va exercir de periodista, traductor, dramaturg,
guionista de cinema i de televisió, tant al seu país natal com a Anglaterra i als Estats Units. El seu
llibre més popular va ser The Natural History of Stupidity (1959), («Història natural de l’estupidesa»).
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Joan Crexells
Els personatges tenen en Shakespeare l’aire d’una cosa autènticament humana. En l’interior
de nosaltres trobem sempre direccions sentimentals que corresponen a les que Shakespeare
dóna als seus personatges. La grandesa de Shakespeare està en el fet que els sentiments amb
què ell juga joiosament són els sentiments sota el domini dels quals viu la humanitat. En
aquestes condicions és evident que aplicar les normes del bon gust a Shakespeare és com
voler mesurar el valor de Napoleó examinant si anava ben vestit.
Daniïl Kharms
Avui no he escrit res. No té cap importància.
Feliu Formosa
Penso que la poesia, com la narrativa, no pot prescindir de l’acció, d’un desenvolupament
que, com a tal, susciti un interès progressiu. El que passa és que, molt més sovint, a l’acció
s’afegeix la màgia.
Imre Kertész
Al cap i a la fi, per assassinar milions de jueus, l’estat total no necessita antisemites, sinó
bons gestors.
Elias Canetti
Amb el meu pare parlava sobre cada llibre un cop l’havia llegit. De vegades estava tan excitat
que ell m’havia de tranquil·litzar. Però mai no em va dir, com fan els adults, que els contes no
eren veritat; li estic especialment agraït per això, potser avui dia encara els considero reals.
Jacques Rancière
El cinema és l’art del temps, de les imatges i dels sons, un art que traça els moviments que
posen en relació els cossos els uns amb els altres en un espai. No és un art sense paraula. Però
no és l’art de la paraula que narra i descriu.
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Pàgina 6: Aquest fotograma és la imatge més famosa de Harold Lloyd. Pertany a la pel·
lícula Safety Last! (1923), protagonitzada per Lloyd i dirigida per Sam Taylor i Fred C.
Newmeyer. L’escena es va filmar a Los Angeles i a l’adreça http://www.youtube.com/
watch?v=tnrjyjKH5OU#t=15 trobareu una explicació tècnica de com es va rodar.
Pàgina 10: La Torre Eiffel, l’any 1900. La fotografia és feta des del parc del Camp de Mart.
Els autors de la instantània són els germans Neurdein, fills del fotògraf Jean César Neurdein
i propietaris d’un estudi fotogràfic que van obrir a París el 1863. Tot i que la popularitat dels
germans Neurdein es deu a les fotos que van fer de l’Exposició Universal de 1900, val molt
la pena conèixer les imatges que van captar al Nord d’Àfrica, al Canadà i als EUA.
Benjamin va escriure algunes de les seves millors pàgines inspirat en la capital francesa.
Pàgina 13: Passaport de Walter Benjamin de 1928 (© Akademie der Künste, Arxius Walter
Benjamin).
Pàgina 18: Àngelus Novus, de Paul Klee (1920). Dibuix en tinta xinesa, guix i aquarel·la sobre paper. Actualment és al Museu d’Israel, a Jerusalem, on va anar a parar després de passar
per les mans de Theodor Adorno i Gershom Scholem. Walter Benjamin l’havia comprat al
1921.
Pàgina 23: Der arme Poet («El pobre poeta») és un dels quadres més populars del pintor
alemany Carl Spitzweg (1808-1885). És de 1839 i fa 36,2 x 44,6 cm. Representa la imatge
del poeta��������������������������������������������������������������������������������������
, el qual, centrat en aspectes intel·lectuals, rebutja qualsevol lligam amb la materialitat. Inicialment el quadre va ser interpretat com un atac irònic a aquesta mena d’actituds.
Pàgina 27: Walter Benjamin a la Biblioteca Nacional de París. La fotografia la va fer Gisèle
Freund al 1937. «Durant anys ens trobàvem cada dia en aquesta immensa sala silenciosa.
De vegades passejàvem pel passadís de la Biblioteca, o caminàvem pel carrer de Richelieu
fins a un banc de la plaça Louvois. Benjamin encenia la seva pipa i xerràvem de temes ben
diversos: la situació política, el marxisme, escriptors contemporanis... Quan tancaven la Biblioteca, tot sovint sortíem junts de la sala de lectura. Travessàvem les Tuileries i vorejàvem
el Sena. Benjamin sempre s’aturava a les parades de llibres i de vegades en comprava algun.»
Pàgina 34: Walter Benjamin a 5 anys (1897).
Pàgina 35: Rue de Paris, temps de pluie (1877), de Gustave Caillebotte (1848-1894). Aquest
quadre actualment és a l’Institut d’Art de Chicago.
Pàgina 44: Walter Benjamin a París l’any 1938 (fotografia de Gisèle Freund).
Pàgina 46: Carnet de la Biblioteca Nacional de París de Walter Benjamin (1940).
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Pàgina 50: Fotografia de l’estació de Portbou feta per David Mauas.
Pàgina 57: Al 1826, l’inventor francès Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833) va fer la primera fotografia de la història. La va anomenar «Point de vue du Gras» (la seva família tenia
una casa a Le Gras). La fotografia la va fer amb una càmera obscura que contenia una placa
d’estany recoberta de betum de Judea. Després de vuit hores d’exposició, Niépce va treure
la placa i la va rentar amb una barreja d’oli de lavanda i petroli blanc que van dissoldre el
betum. La instantània es conserva al centre Harry Ransom d’Austin (Texas).
Pàgina 59: Karl Dauthendey (1819-1896) va ser un dels pioners de la fotografia a Alemanya. L’associació que Benjamin fa en el seu assaig entre la dona de Dauthendey i la mort es
deu segurament a una confusió: l’esposa de Dauthendey que es va suïcidar va ser la segona,
no pas la primera.
Pàgina 60: David Octavius Hill (1802-1870) fou un fotògraf i pintor escocès. És considerat
un dels pares del retrat fotogràfic. Juntament amb Robert Adamson (1821-1848) va fer
unes cent trenta fotografies d’esposes de pescadors del poble de Newhaven, prop d’Edimburg, en el que es considera el primer reportatge fotogràfic.
Pàgina 62: Franz Kafka a quatre anys.
Pàgina 76: Marchand de paniers en fil de fer (1899-1900), d’Eugène Atget (1857-1927).
Atget és segurament el millor documentalista del París que, a causa de la modernització de
la ciutat, va desaparèixer entre 1880 i 1920. Aquesta fotografia fa 24 x 18,1 cm i actualment
és al Museu de Belles Arts del Canadà.
Pàgina 78: Fotografia de Yasunari Kawabata.
Pàgina 80: Fotograma de El cavall de Torí que és la imatge que apareix als cartells anunciadors d’aquesta pel·lícula, dirigida per Béla Tarr l’any 2011.
Pàgina 85: La fotografia és d’una pàgina del diccionari Webster New International, edició
del 1944.
Pàgina 90: Rue Vagirard, París (1931). Fotografia d’André Kertész (1894-1985).
Pàgina 92: Shreveport és la tercera ciutat més gran de Louisiana. Va ser fundada l’any 1805
per la Shreve Town Company, una empresa que pretenia aprofitar la navegació pel Riu
Vermell, un dels principals afluents del Mississippí. Aquesta fotografia és de 1913. La va
fer Lewis Wickes Hine (1874-1940). El noi que hi apareix es deia Howard Williams, tenia
tretze anys i treballava com a missatger des de les 9.30 del matí fins a les 10.30 de la nit.
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