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Editorial

L

’objectiu del monogràfic d’aquest número de El funàmbul és aproximar el lector a la Xoà,
eludint tant com sigui possible els perills de la banalització —avui dia tan habitual— i
de la sacralització. Som conscients que acostar-nos-hi és el màxim que idealment podem
aconseguir: mai no comprendrem, i, de fet, segurament és millor que sigui així. En un país
que, en general, ignora (voluntàriament) el que es va esdevenir a Europa sota el domini nazi
(ignorància que neix a partir del mite de la neutralitat del règim franquista, però que es
perpetua fins als nostres dies, fomentada per governs de dretes i d’esquerres), les referències a
aquest període funest de la història de la humanitat estan farcides de llocs comuns, simplificacions, anacronismes, omissions, falsedats i manipulacions.
Però el problema va molt més enllà de les nostres fronteres: si la Xoà és La llista
de Schindler o El noi del pijama de ratlles, s’entén que el camp de concentració i d’extermini
d’Auschwitz s’hagi transformat en una mena de parc temàtic, com deplora Imre Kertész.
Fa anys que els altaveus polítics ressonen arreu amb expressions com memòria històrica —
un pleonasme curiosament de moda des de fa uns quants anys—, o un mai més que fixa la
fotografia de la massacre mentre obvia els milions de morts que desenes de genocidis han
produït en els darrers setanta anys. Per això l’intentar d’apropar-nos a la Xoà —més enllà
de les dates assenyalades que la correcció política ha segrestat— és un imperatiu moral.
L’imperatiu moral de fer presents les víctimes.
funàmbul
[1864; del ll. funambŭlus, comp. de funis ‘corda’ i ambulare ‘caminar’]
Els habitants que ens veien baixar del tren se senyaven i tancaven ràpidament els finestrons
perquè l’espectacle que se’ls oferia a la vista era insuportable. [...]
Tots els qui ens envolten són molt amables, però no poden arribar a penetrar en nosaltres, a
comprendre la desfeta profunda de la nostra ànima, ferida per sempre.
Jacques Stroumsa. Tria la vida. El violinista d’Auschwitz.
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La llogatera
VASILI GROSSMAN

L

a velleta Anna Borisovna, a qui una
ordenança del soviet del districte de
Dzeržinski havia assignat una superfície habitable, feia somriure els altres llogaters de
l’apartament, perquè quan hi va arribar no
portava res, ni mobles, ni tovalles, ni tampoc cap llençol. No va viure gaire temps a la
seva cambra. Al cap de vuit dies d’haver-s’hi
instal·lat, mentre caminava pel passadís, va
fer un crit i tot d’una va caure a terra.
Una veïna va trucar al metge. La
doctora va posar una injecció a la vella, va
dir que tot aniria bé i se’n va anar. Però al
vespre Anna Borisovna va començar a trobar-se molt malament; els veïns, després de
parlar entre ells, van trucar a l’ambulància.
L’ambulància de l’Institut Sklifosovski va
arribar de seguida, sis minuts després de la
trucada, però mentrestant la pobra dona ja
havia mort. El metge va mirar-li les pupil·
les, va sospirar per salvar les aparences i se’n
va anar.
Durant els pocs dies que Anna Borisovna Lomova havia passat a la seva cambra del sud-oest de Moscou, els llogaters
es van assabentar d’algunes coses del seu
passat. Es veu que de jove havia participat
en la guerra civil —sembla que va ser comissària d’un tren blindat—, després havia
viscut a Pèrsia, a Teheran, fins que va arribar
a Moscou, on havia desenvolupat tasques de
gran rellevància, potser fins i tot al Kremlin.
Parlant de literatura soviètica amb la nena
1

Svetlana Kolotirkina, havia dit: «Fa temps
vaig ser bona amiga de Furmanov i de Maiakovski». I a la mare de Svetlana, que treballava com a verificadora al Departament
de Control Tècnic de la fàbrica de cotxes, li
va explicar que al 1936 l’havien arrestada i
havia passat dinou anys en presons i camps
de treball. Feia molt poc que la Cort Suprema l’havia rehabilitada, i havia reconegut
que era del tot innocent. Per això li havien
concedit el permís de residència a Moscou i
aquell allotjament.
Durant els llargs anys passats als
camps de treball, havia perdut, evidentment,
parents i amics, i a Moscou no havia tingut
temps de fer cap coneixença. Ningú no va
assistir a la seva incineració. Just després
de la mort de la Lomova, la seva cambra
fou ocupada per Žučkov, un conductor de
troleibús, un home molt irritable que tenia
dona i fill. Fou sorprenent la rapidesa amb
què tots els llogaters van oblidar que durant
alguns dies en aquell apartament hi havia
viscut una velleta rehabilitada.
Un diumenge al matí, mentre els
llogaters, després d’esmorzar, jugaven plegats a cartes a la cuina, va arribar la cartera
amb la correspondència dominical: els diaris
Moskovskaia Pravda, Sovetskaia Rossija i Leninski Put’,1 les revistes Sovetskaia Ženščina
i Zdorov’e,2 les programacions de la ràdio i
de la televisió, i una carta adreçada a Anna
Borisovna Lomova.

«La veritat de Moscou», «Rússia soviètica», i «El camí de Lenin». / 2 «Dona soviètica», i «Salut».
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—No viu aquí! —van exclamar unes quantes veus. I el conductor de troleibús Žučkov,
atrapant la cartera al llindar, va afegir:
—I no hi ha viscut mai.
Fou en aquest moment que, d’una manera
inesperada del tot, Svetlana Kolotirkina va
dir a Žučkov:
—Com que «no ha viscut mai aquí»? Si viviu a la seva cambra!
De sobte tothom va recordar Anna Borisovna Lomova, i es van meravellar d’haver-la
pogut oblidar del tot.

cediment es dóna per tancat a causa de la
manca de proves.»
—I ara què en fem, d’això?
—No en farem res. Ho tornem a posar al
sobre.
—Crec que estem obligats a enviar-ho a
l’administració de la casa, ja que la dona vivia aquí.
—Correcte, però avui l’administració és tancada.
—No hi ha cap pressa.

Després de discutir entre tots sobre què calia
fer, els llogaters van obrir el sobre i van llegir
en veu alta aquell full escrit a màquina.

—Doneu-me-la. He d’anar a l’administració per les aixetes que s’han espatllat, ja la hi
portaré jo.

«...Amb relació a circumstàncies que han
sorgit recentment, després de la deliberació
del Col·legi Militar de la Cort Suprema de
la URSS, de data 8.5.1960, el vostre cònjuge Ardašelija Terenti Georgevič, mort el
6.7.1937 mentre estava empresonat, ha estat rehabilitat pòstumament. La sentència
pronunciada pel Col·legi Militar de la Cort
Suprema en data 3.9.1936 s’anul·la i el pro-

Durant uns moments van restar tots en silenci, després es va sentir una veu d’un home
que preguntava:
—Què fèiem? A qui li toca repartir les cartes?
—Toca a qui hagi perdut la darrera ronda.

VASILI GROSSMAN (1905-1964), narrador i periodista rus. Corresponsal de guerra
durant la Segona Guerra Mundial. Les seves obres més importants, Vida i destí i Tot flueix,
foren censurades pel règim de Khrusxov, qualificades d’antisoviètiques. Fins al 1988, l’obra
de Grossman no es va poder publicar a la Unió Soviètica. En català podem llegir-ne Vida i
destí (2007) i Tot flueix (2008).
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Aproximacions a la Xoà

«Qui resolgui literàriament amb un triomf —és a dir, amb èxit— la matèria dels camps de
concentració menteix i enganya amb tota seguretat [...]»
Imre Kertész. Gályanapló («Diari de la galera»), 1992.
«Cal tallar el ble abans que l’espurna no arribi a la dinamita», va escriure Walter Benjamin
l’any 1927 a Einbahnstrasse («Carrer de direcció única»).1 Era un avís. Precisament el terme
avisadors del foc és el que empra el filòsof espanyol Reyes Mate per referir-se a aquells autors
que, havent escrit abans de la catàstrofe, és com si ho haguessin fet després, des de la posició de testimonis.2 Ells van saber llegir el perill abans que es manifestés plenament. Reyes
Mate es refereix, sobretot, a Franz Rosenzweig, Walter Benjamin i Franz Kafka, tot i que
la llista ha d’incloure, per força, altres autors com Karl Kraus, Joseph Roth, Stephan Zweig
i Hermann Broch. El primer article d’aquest monogràfic està dedicat, justament, a alguns
d’aquests avisadors del foc i a la fi d’un món.
La resta del monogràfic són intents d’aproximar-nos a allò que no es pot explicar però que
cal explicar.
Concretament a l’article «Feuermelder» («Alarma d’incendis»). / 2 A Memoria de Auschwitz, Reyes Mate
dedica un capítol sencer a la faceta d’avisadors del foc de Franz Rosenzweig i Walter Benjamin.
1
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La Mitteleuropa, una idea jueva?
De Robert Musil a Stefan Zweig, passant per Franz Kafka i Joseph Roth, la Mitteleuropa ha estat
definida principalment per escriptors.

JACQUES LE RIDER

F

ins a quin punt la reivindicació de
pertànyer a l’Europa central fou
concebuda específicament per escriptors
jueus? El mite habsburguès, definit
magistralment per Claudio Magris a El mite
i l’imperi,1 fou, d’entrada, la ideologia d’Estat
sobre la qual recolzaven els Habsburg,
ideologia que va passar a primer terme entre
1866 i 1871, quan Àustria, exclosa de la
Confederació germànica que havia dominat
durant tant de temps, i amb la competència
del nou Reich alemany proclamat el 1871,
va redefinir la seva identitat geopolítica
edificant-la sobre el que li quedava: els
territoris de l’Europa central danubiana.
La història contemporània d’ÀustriaHongria es pot interpretar com un procés
de globalització, integració i harmonització
de la pluralitat ètnica, lingüística i cultural.
Ara bé, ¿fins a quin punt el mite
habsburguès d’una societat i d’un Estat
pluralistes —al si dels qual cada poble tenia
la pàtria que desitjava— va ser tan sols un
revestiment propagandístic de la lluita entre
els dos pobles hegemònics, els alemanys a
Cisleitània i els hongaresos a Transleitània,
que defensaven llurs privilegis històrics? El
sistema habsburguès establert a Cisleitània
des de 1867 concebia la nacionalitat (i la
confessió) com un atribut subsidiari de
1

la ciutadania. Tanmateix, aquest sistema
d’autonomia personal era difícil d’aplicar: a
les regions on la població estava barrejada,
conduïa a una divisió de la societat en
comunitats nacionals definides per les seves
llengües d’ús.
Amb la intenció de superar l’antinòmia de la utopia supranacional i de la realitat
nacionalista, l’escriptor praguès de llengua
alemanya Johannes Urdizil (1896-1970),
fill d’un enginyer alemany de Bohèmia i
d’una professora txeca jueva, i autor de Prager Triptychon [Tríptic de Praga], definia el
cosmopolitisme centreeuropeu proclamant:
«Ich bin hinternational», un joc de paraules
entre internacional i nacional. Sota l’impacte
de la Primera Guerra Mundial, de les crisis de l’època d’entreguerres i del sorgiment
i la puixança dels feixismes i del nazisme,
la memòria de l’imperi bicèfal que Robert
Musil anomenava, amb ironia, Cacània es
transforma, a mans de Joseph Roth i Stefan
Zweig, en una utopia retrospectiva. Davant
l’agonia de la civilització europea consumida
pel nacionalisme, l’antisemitisme i la pulsió
de mort militarista, l’Europa central habsburguesa els sembla una Edat d’or perduda
d’un espai cultural cosmopolita en què els
jueus se sentien segurs.

Magris, Claudio. Il mito asburgico nella letteratura austriaca moderna. Torí: Einaudi, 1996.
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Arthur Schnitzler pinta un quadre
de la societat vienesa molt més crític i escèptic. L’epicureisme i la indolència, a ritme de
pas de vals, que Johann Strauss posa en escena a El ratpenat, són desemmascarats en les
obres de teatre i les novel·les de Schnitzler,
que representa la degradació dels sentiments,
el cinisme desenganyat, la guerra de sexes, la
cruesa dels conflictes socials i la violència de
l’antisemitisme. Durant la Gran Guerra i els
anys vint, Schnitzler continua situant l’acció de les seves obres de teatre i de les seves
narracions en la societat d’abans de la guerra. Ara bé, les preocupacions del present hi
apareixen sobreimpressionades. La novel·la
Der Weg ins Freie [Camí cap a la llibertat] de
1908 és una de les anàlisis més colpidores de
la situació en què els jueus vienesos es trobaven al principi del segle xx: sense identificar-se amb cap posició, Schnitzler mostra la
varietat de les reaccions jueves davant la crisi
dels valors del liberalisme i del racionalisme,
i del triomf de l’antisemitisme que s’imposa
com a nou codi cultural. Des de la hiperassimilació i l’autoodi fins al sionisme —que
Schnitzler interpreta com una voluntat de
desassimilació—, tots els personatges jueus
d’aquesta novel·la, petits burgesos o grans
burgesos, homes i dones, viuen una crisi
d’identitat dolorosa. Segons Schnitzler, totes les construccions identitàries postjudaiques dels jueus vienesos són factícies i fràgils.
Pel que fa a ell mateix —i el seu diari íntim
n’és testimoni—, oscil·la entre la indignació,
la perplexitat i la incertesa, i se sotmet a un
treball gairebé quotidià de rememoració i de
redefinició del destí jueu.
Franz Kafka, jueu germanòfon assimilat, escriptor en llengua alemanya, dominava bé la llengua txeca, i, atent al desenvolupament de la literatura nacional txeca
contemporània, se situava al marge tant de
l’Europa central germànica com de l’Europa

central eslava. El maig de 1920 va escriure a
Milena: «Mai no he viscut entre alemanys.
L’alemany és la meva llengua materna i
m’és, doncs, natural, però el txec el considero més afectuós.» Ciutadà de la monarquia
habsburguesa fins a la creació de Txecoslovàquia, guardava distàncies amb Viena i
tenia relacions estretes amb Leipzig, capital
de l’edició alemanya. Marginal dins la societat majoritària, fascinat pel renaixement
cultural jiddisch, Kafka també era incapaç
d’integrar-se en el món jueu tradicional.
En suma, Kafka vivia en «les impossibilitats lingüístiques»: «La impossibilitat de no
escriure, la impossibilitat d’escriure en alemany, la impossibilitat d’escriure altrament.
Podríem afegir-hi una quarta impossibilitat,
la impossibilitat d’escriure. Així, el resultat
és una literatura impossible de totes totes,
una literatura gitana que ha robat el nen alemany del bressol.» (Carta a Max Brod del
juny de 1921). Milan Kundera, a L’art de la
novel·la, és qui ha inclòs més decididament
Hermann Broch en «la plèiade dels gran
novel·listes centreeuropeus: Kafka, Hasek,
Musil, Broch, Gombrowicz», una plèiade
caracteritzada per l’aversió al romanticisme,
la desconfiança respecte de la Història i les
ideologies progressistes, i per un modernisme deslligat de les il·lusions de les avantguardes. A la novel·la Die Schlafwandler [Els
somnàmbuls] i a l’assaig Hofmannsthal und
seine Zeit [Hofmannsthal i el seu temps],
Hermann Broch analitza la crisi de la cultura moderna en termes de «degradació de
valors», és a dir, de fragmentació de normes
col·lectives en petites subcultures atomitzades. Broch mostra com, en aquest context,
les solucions simples i radicals de reconstrucció d’una societat tancada i protectora
que proposaven els nacionalistes, els feixistes
i els nazis tenien una força d’atracció gairebé
irresistible.

monogràfic
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En les obres de Schnitzler, Kafka i Broch,
Europa central ja no es pensa segons el mite
habsburguès, com un lloc de memòria d’un
ordre ancestral, sinó, segons la fórmula de
Karl Kraus, com «el banc de proves de la
fi del món». D’aquest «banc de proves», els
escriptors jueus en foren els profetes clarividents i alarmats.

JACQUES LE RIDER (1954) és un germanista i historiador francès. Ha estat professor en diverses
universitats franceses, austríaques, alemanyes i nord-americanes. Ha publicat estudis i assajos sobre
el concepte històric i geogràfic de la Mitteleuropa i sobre alguns autors com Freud, Hofmannsthal,
Schnitzler i Weininger. Ha traduït al francès Hofmannsthal, Adorno i Mauthner.
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Hurbinek
¿És cert que, com afirmen diversos autors, la manera més fidel de representar l’horror de la Xoà passa
necessàriament per la ficció? Qualsevol dubte respecte a la resposta d’aquesta pregunta queda esvaït
completament en llegir «Hurbinek», un text en què Primo Levi rescata de l’oblit —per sempre— un nen
que va morir a Auschwitz. Hurbinek és tots els nens que van desaparèixer engolits per la maquinària nazi.
Gràcies a Primo Levi sabem que un nen de tres anys va morir i mai no morirà a Auschwitz.

PRIMO LEVI

H

urbinek era un no-res, un fill de la
mort, un fill d’Auschwitz. Aparentava
tenir uns tres anys, ningú no sabia res d’ell,
no sabia parlar i no tenia nom: aquell nom
curiós, Hurbinek, li havíem posat nosaltres,
potser una de les dones, que havia interpretat amb aquestes síl·labes un dels sons inarticulats que el petit emetia de tant en tant.
Estava immobilitzat dels ronyons en avall,
i tenia les cames atrofiades, primes com dos
palets; però els seus ulls, perduts en la cara
triangular i demacrada, ferien de tan vius,
plens de sol·licitació, d’afirmació, de la voluntat de desfermar-se, de rompre la tomba
del mutisme. La paraula que li mancava, que
ningú no s’havia preocupat d’ensenyar-li, la
necessitat de la paraula, premia en la seva
mirada amb urgència explosiva: era una mirada salvatge i humana al mateix temps, una
mirada madura que ens jutjava, que ningú de
nosaltres no podia aguantar, fins a tal punt
estava carregada de força i de pena.
Ningú, tret de Henek: era el meu veí
de llit, un robust i ufanós noi hongarès de
quinze anys. Henek es passava al costat del
jaç de Hurbinek la meitat dels seus dies. Era
més maternal que no pas paternal: és força
probable que, si aquella precària convivència nostra s’hagués allargat més d’un mes,
Henek hauria ensenyat a parlar a Hurbinek;

sens dubte millor que les noies poloneses,
massa tendres i massa frívoles, que l’omplien
de carícies i de petons, però defugien la seva
intimitat.
En canvi, Henek, tranquil i tossut,
seia al costat de la petita esfinx, immune al
poder trist que n’emanava; li portava menjar,
l’acotxava, el netejava amb mans hàbils, sense cap repugnància; i li parlava, naturalment,
en hongarès, amb veu calmosa i pacient. Al
cap d’una setmana, Henek va anunciar amb
serietat, però sense ombra de presumpció,
que Hurbinek «deia una paraula». Quina paraula? No ho sabia, una paraula difícil, no hongaresa: alguna cosa com «massklo», «matisklo». A la nit vam parar l’orella:
era veritat, del racó de Hurbinek venia de
tant en tant un so, una paraula. No sempre
exactament la mateixa, en veritat, però era
sense dubte una paraula articulada; o millor,
paraules articulades lleugerament diferents,
variacions experimentals al voltant d’un
tema, d’una arrel, potser d’un nom.
Hurbinek va continuar mentre va
tenir vida amb els seus experiments obstinats. Els dies següents, tots l’escoltàvem en
silenci, ansiosos d’entendre, i hi havia entre
nosaltres parlants de totes les llengües d’Europa: però la paraula de Hurbinek va roman-
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dre secreta. No, no era certament un missatge, una revelació: potser era el seu nom, si és
que n’havia tingut algun; potser (segons una
de les nostres hipòtesis) volia dir menjar, o
pa; o potser carn en bohemi, com afirmava
amb bons arguments un de nosaltres, que
coneixia aquesta llengua.
Hurbinek, que tenia tres anys i potser havia nascut a Auschwitz i no havia vist
mai un arbre; Hurbinek, que havia combatut com un home, fins al darrer alè, per
guanyar-se l’entrada al món dels homes, del
qual una potència bestial l’havia foragitat;
Hurbinek, el sense-nom, el minúscul avantbraç del qual també havia estat marcat amb
el tatuatge d’Auschwitz; Hurbinek va morir
a principis de març de 1945, lliure però no
redimit. Res no en queda, d’ell: el seu testimoni són aquestes paraules meves.1
Traducció de Francesc Miravitlles

PRIMO LEVI (Torí, 1919-1987), químic de professió, va ser capturat i deportat a Auschwitz pel fet
de ser jueu. Va iniciar la seva activitat literària un cop fou alliberat del camp, l’any 1945. Al principi
va tenir molts problemes per publicar Si això és un home, que amb La treva i Els enfonsats i els salvats
conforma una trilogia essencial per apropar-se a la Xoà. L’11 d’abril de 1987 es va suïcidar.
1

Fragment extret de La treva (1958).
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Literatura i Holocaust
ENTREVISTA A ROSA PLANAS

A Literatura i Holocaust,1 Rosa Planas s’endinsa en l’escriptura que sorgeix d’una paradoxa tan
trasbalsadora com impossible d’evitar: la necessitat de recordar i d’explicar la Xoà, tot sabent que és
indicible. L’horror a què s’ha d’enfrontar el supervivent quan pretén dir, erigeix la memòria com
a únic territori que pot habitar. Les gairebé dues-centes pàgines d’aquest llibre contenen unes breus
aproximacions introductòries a les vides i obres de Primo Levi, Imre Kertész, Art Spiegelman,
Aaron Appelfeld, Jean Améry, Hannah Arendt, Stanislaw Lem, Victor Klemperer i Paul Celan i,
alhora, inclouen un assaig magnífic en què l’autora reflexiona sobre les connexions entre tragèdia,
memòria i literatura.
Al pròleg de Literatura i Holocaust, Jaime Vándor escriu que, tot i no ser contemporània dels fets
que originen la literatura de què parla el teu llibre, has quedat profundament afectada per la Xoà.
Quan i com s’esdevé aquest coneixement i què et fa decidir a escriure aquest llibre?
El meu interès per la història dels jueus es remunta a la meva època d’estudiant, que és quan
vaig començar a llegir sobre aquest poble i alguns dels seus autors importants. En aquell
moment, la qüestió de la Xoà encara era força desconeguda; no s’esmentava en cap pla d’estudis i era, per dir-ho d’alguna manera, un tema sobre el qual es girava full sense que se’n
poguessin fer gaires preguntes. A casa de la meva família hi havia llibres sobre la Segona
Guerra Mundial, el judici de Nuremberg, teníem fins i tot la biografia de Speers, però no
n’hi havia cap sobre la Xoà. Un oncle meu, casat amb una alemanya, em va comentar un
dia que d’aquest afer no se’n parlava perquè els alemanys n’estaven avergonyits i els feia mal
recordar-lo. Jo no em vaig quedar satisfeta i, pel meu compte, vaig iniciar petites incursions
en aquest tema (en aquella època no hi havia bibliografia a disposició, Franco encara era viu
i l’únic que se sentia a dir era que el Caudillo havia defensat els jueus).
Poc després, el meu interès es va desviar vers una història molt més pròxima al meu entorn.
Em refereixo als xuetes de Mallorca. Vaig descobrir que havien estat objecte d’una injustícia
secular, d’una persecució terrible que els havia relegat a ser una classe proscrita, marcada per
l’estigma social. Els xuetes m’interessaren força perquè, de seguida que em vaig endinsar en
la seva història, vaig comprendre que la seva lluita titànica per aconseguir la igualtat de drets
era una història moderna, plena de matisos, rica i intensa. A més, entre els xuetes, vaig descobrir intel·lectuals importants, com Marià Aguiló, pare de la Renaixença; Miquel Forteza,
el primer de denunciar, l’any 1966, la discriminació que patien els xuetes, i un seguit de personatges que havien contribuït molt a la nostra cultura. De tota aquesta investigació, en va
sorgir un llibre d’extensió considerable que pretenia projectar la història dels xuetes a través
dels malnoms, signe distintiu que ells mateixos utilitzaren per a diferenciar les diferents famílies i individus. L’obra, Els malnoms dels xuetes de Mallorca (segles xvii-xx), publicada l’any
1

Planas, Rosa. Literatura i Holocaust. Aproximació a una escriptura de crisi. Palma: Lleonard Muntaner Editor, 2006.
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2003 per Lleonard Muntaner Editor, crec que va tenir un ressò important, ja que permetia
veure en un gran fresc el que havia estat tota aquesta història. De fet, alguns xuetes em comentaren que, gràcies al meu llibre, havien pogut refer la seva pròpia genealogia, perquè hi
havien reconegut la branca de la seva família.
És a dir, que el meu interès per la Xoà no va sorgir tot d’una, sinó que venia precedit de
tot un seguit d’antecedents. Finalment, en una conversa amb Damià Pons, exconseller de
cultura i professor de la universitat, va sorgir la possibilitat de fer un llibre sobre el tema.
Damià em digué que en llengua catalana no hi havia cap estudi que s’aproximés a la literatura d’aquests autors i que calia fer un esforç per acostar-nos al que succeeix en altres indrets
d’Europa, on la Xoà és d’ensenyament obligatori per a tota la comunitat estudiantil. Dit i
fet, m’hi vaig engrescar i vaig mirar de fer un llibre que no resultés feixuc, un llibre a l’abast
de tothom que volgués iniciar-se en aquesta qüestió. Un llibre, d’altra banda, centrat en la
literatura, la bona literatura que produí un fet tan transcendent i determinant. És un llibre
fet amb llibertat i per a la llibertat en un sentit ampli, sense renunciar a les meves opinions,
a la meva interpretació particular.
La producció de literatura sobre la Xoà és vastíssima. Quin criteri vas fer servir per a incloure els
autors que protagonitzen el teu estudi?
Em vaig plantejar una visió tan enriquidora com fos possible, reunint un conjunt de veus
diferents, d’uns autors que sovint tenien poc a veure els uns amb els altres. Poetes, intel·
lectuals, escriptors, filòsofs... alguns de gran producció i d’altres d’una producció més minvada. Es tractava de mostrar un mosaic de sensibilitats, però amb un referent clar: la qualitat
artística de cadascun dels escriptors. La selecció no va ser fàcil; com bé has dit, es tracta
d’una literatura vastíssima, tot i que encara hi ha moltes obres que no s’han traduït. Fins i
tot a Israel mateix se sap que encara hi ha testimonis per a revelar, autors que no han estat
descoberts, vivències que encara ens poden sorprendre. Crec que l’elecció, però, va ser encertada. De fet, els autors que vaig escollir figuren entre els més importants, en tots els sentits,
que han parlat i escrit sobre la Xoà.
Literatura i Holocaust es va publicar l’any 2006. Si fos ara, hi inclouries cap més autor?
D’aleshores ençà ha continuat el degoteig d’obres interessants i aportacions sobre aquesta literatura; sens dubte el recompte no ha acabat. El meu llibre en cap moment pretenia ser exhaustiu, no era aquesta la seva finalitat ni la meva intenció. Es tractava de fer un recorregut
per aquells autors que, al meu parer, varen oferir punts de vista o emocions artístiques i vitals
que a mi em copsaren i m’emocionaren. Potser algú altre n’hauria fet una selecció diferent,
però com ja he dit abans, es tracta d’un llibre d’autor, sense que això vulgui dir que no n’hi
pugui haver d’altres. Tanmateix, he de dir que de les darreres obres que he llegit, em va colpir especialment El canto del pueblo judío asesinado, d’Itsjok Katzenelson (Herder, 2006). Es
tracta d’una elegia d’una gran intensitat poètica que impressiona per la seva cruesa i el ressò
bíblic de les estrofes. Katzenelson sembla un nou Jeremies, en un camp de concentració. La
història d’aquest autor no pot ser més tràgica. Després de veure desaparèixer la seva família
a Varsòvia, el van tancar al camp de Vitell (França), on va compondre aquesta elegia extraordinària. Per tal de preservar-la, la va amagar dintre de tres ampolles que va enterrar sota
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un pi. Després va ser deportat a Auschwitz, on va morir. Les ampolles foren desenterrades
l’any 1944, quan el camp de Vitell va ser alliberat. Es tracta d’un testimoni impressionant,
i la traducció d’Arnau Pons és magnífica. De fet, del llibre n’hi ha tres versions: en jiddisch,
judeoespanyol i castellà. Crec que si hagués conegut aquesta obra abans, l’hauria inclosa en
el meu llibre.
El concepte de literatura que trobem en el teu llibre inclou novel·la, assaig, còmic, autobiografia i
poesia. ¿És així perquè creus que tots aquests gèneres comparteixen trets comuns o perquè et permet
encabir-hi diverses aproximacions a l’Holocaust?
És cert que s’hi inclouen diferents gèneres i registres, però es tractava d’això, de fer entendre
que la literatura és l’escriptura, la veu feta lletra. El gènere o la classificació els posem
nosaltres�������������������������������������������������������������������������������������
, però, en definitiva, si una civilització no humana hagués de jutjar les nostres manifestacions escrites, les interpretarien com una activitat única i indivisible. La literatura és
la paraula, sigui quina sigui la forma que adopti o el gènere al qual s’ajusti.
Pel que fa a la segona part de la pregunta, és evident que la Xoà ha estat expressada en tots
els gèneres i en totes les formes possibles de comunicació. No n’hi havia prou amb una explicació filosòfica per a un fet tan dolorós i transcendent. L’art també hi havia de posar els
ulls, l’havia d’adaptar al seu propi llenguatge. Quan queien les bombes durant la Primera
Guerra Mundial, Apollinaire, que estava al front, va descobrir una manera d’escriure poesia
que s’adaptava a aquella situació: els cal·ligrames. Recordo alguns poemes seus que segueixen la trajectòria d’un obús, el veuen, el senten i contemplen com s’esmicola en milers de
llums enmig de la nit. La necessitat fa el poeta, per això el llibre comença recordant Homer
i la guerra de Troia.
Stanislaw Lem no és un autor que acostumi a ser citat quan es parla de literatura de la Xoà. Què
et va fer decidir a incloure’l i, en canvi, a prescindir d’autors molt més reconeguts en aquest àmbit
com Elie Wiesel?
La intel·ligència de Lem i la seva originalitat em van fer decidir a tenir molt en compte
el seu llibre Provocació (1982), qualificat d’assaig de metaficció, que abordava el tema de la
Xoà des d’una perspectiva nova i amb molt sentit de l’humor. Lem és un escriptor singular;
ja m’havia agradat molt la seva novel·la L’hospital de la transfiguració (1948), de fet la seva
primera novel·la, on tractava sobre les conseqüències de la guerra en un hospital psiquiàtric.
La seva naturalitat estranya a l’hora d’encarar els problemes psíquics de l’ésser humà en
situacions extremes feia que, tot i no parlar directament de l’extermini, es convertís per a
mi en un referent d’aquesta literatura, ja que els seus personatges i ambients responen a les
mateixes situacions i emocions que es produïren a l’època dels fets. L’asèpsia dels metges (ell
ho era), la deshumanització de la ciència, foren determinants a l’hora de planejar l’extermini
massiu i de dur-lo a terme. Tan sols des d’una deshumanització completa dels objectius de
la ciència es van poder executar actes tan cruels. Lem ho va copsar d’una manera genial: la
ciència-ficció és metàfora.
A banda d’esmentar breument Victor Klemperer i Anna Frank, el gènere del diari no apareix al
teu llibre. ¿És perquè encaixa difícilment en la idea que es té del que és literatura o, en el cas de
Frank, és per fugir del tòpic?
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Si t’he de ser sincera és perquè els diaris d’Anna Frank eren, per a molts, el referent obvi.
Volia defugir els sentiments fàcils, les emocions superficials, que són àrees que no m’interessava gens explorar. La tragèdia d’Anna Frank —t’ho dic després d’haver vist un extraordinari documental sobre el seu pare— és un cúmul de circumstàncies desgraciades, però el
motiu pel qual ha estat tan universalment colpidora té a veure amb causes alienes al mateix
extermini: entre d’altres, reflecteix un atac brutal contra la família tradicional, la qual cosa
fa que molts es puguin identificar amb aquesta història. Otto Frank, les seves filles i la seva
dona, representaren, a la seva manera, el mateix que la família Von Trapp de Somriures i llàgrimes, una fita burgesa, una revelació molt palesa del que havia significat en darrer extrem
el nazisme, un atac a la burgesia occidental. D’aquí l’èxit i les explosions sentimentals que
va suscitar.
En el cas de Victor Klemperer és precisament el contrari: ell representa l’estrany, l’anòmal,
el dissident dins la dissidència, el jueu assimilat que no volien ni els uns ni els altres. Va salvar el coll pel fet d’estar casat amb una ària i es convertí en un observador excepcional d’un
seguit de fets insòlits. Ell és testimoni de la manera com es va anar entrant en una espiral de
pèrdua de drets, de dissolució de totes les garanties, de rebuig i d’indiferència. Klemperer,
per a mi, és un dels millors exponents del dia a dia en el món nazi. En desemmascara les
petiteses, la follia, la retòrica, la creació dels mites revolucionaris, la ridiculesa i el kitsch.
Creus que un dels trets bàsics de l’autèntica literatura de la Xoà és que fuig de classificacions genèriques i, també, del sentimentalisme?
La literatura de qualitat sempre defuig els gèneres i les etiquetes, però la tendència del públic és de classificar, delimitar els espais. Per aquest motiu s’ha denominat aquest nou espai
creat per aquesta temàtica literatura de testimoni. No estic gaire d’acord amb aquest nom, ja
que caldria suposar que allò que anomenem testimonial és gairebé notarial, en el sentit de
fer acta dels fets, i no és precisament aquesta la mena de literatura que jo he trobat. Ans al
contrari, de vegades, la vivència se serveix de manera metafòrica, sense parlar gens ni mica
dels fets, tot i que són els fets els que marquen la trajectòria i l’obra de l’autor. El cas més
evident és la poesia de Paul Celan.
¿Hi ha essencialment cap diferència entre la literatura sobre la Xoà produïda per supervivents
(Appelfeldt, Levi, Kertész, Wiesel...) i la d’autors que no van viure aquells fets (Ozrick, Safran
Foer, David Grossman, Modiano...)? Què poden aportar aquests darrers respecte dels primers?
La diferència és clara, però això no invalida per a res la producció dels autors que s’han aproximat a la Xoà des de diferents posicions. També hem de recordar que una de les autores que
més han tractat el tema i amb profunditat, Hannah Arendt, tampoc no va viure directament
els esdeveniments. D’altra banda, hem de pensar que la tragèdia de l’extermini ens ha afectat
a tots sense distinció, fins i tot als qui la ignoren o no en volen sentir a parlar.
Què creus que aporta la literatura de la Xoà respecte dels llibres d’història? La forma novel·lada,
com pot afrontar la indicibilitat a partir de la paradoxa que significa la necessitat i la impossibilitat de donar testimoni?
La novel·la permet aprofundir en les esferes d’allò que no s’ha formulat d’una manera racional: el pensament, el sentiment, la intuïció. Ofereix molts plànols distints i també diferents
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nivells de sensacions. Per posar-ne un exemple, la novel·la, àrida, si ho volem expressar així,
Doktor Faustus de Thomas Mann permet aquests exercicis que t’acabo d’enumerar. Per arribar allà on no arriba la crònica, cal trobar el pensament individualitzat de l’autor i, el que
en aparença pot semblar una fotesa, pot arribar a expressar tota la complexitat d’uns fets
que van més enllà de la simple historicitat. No podem copsar mai la realitat en tota la seva
plenitud, per això la novel·la ens hi ajuda, perquè ens fa permeables a allò que se’ns havia
escapat, o a allò que no havíem advertit en una apreciació lineal dels fets. La novel·la integra
el que el fet històric desintegra. Per això és prohibida o oblidada. La novel·la ens dóna veus,
individus, símbols, i ens conhorta i ens colpeja en una confrontació directa entre el que
llegim i el que sentim.
¿No et sembla que una gran part de la literatura sobre la Xoà (i el cinema, també) corre el perill
de convertir-se, o ja s’ha convertit, en un gènere amb el que això significa de banalització i d’acumulació de clixés?
És inevitable que les coses transcendents acabin banalitzades. De fet, l’home occidental hi
té la mà trencada, en això. S’ha banalitzat la religió, el sexe, la cultura, fins i tot el geni de
l’artista ha patit aquesta adaptació al gust (mal gust) d’allò que han anomenat «masses», i
que, de fet, no representa ningú en particular, però sí una manera fàcil de digerir el que ens
supera i que no podem arribar a comprendre. La Xoà, per descomptat, havia de patir aquest
mateix procés, precisament per allò que representa de sobrehumà, de metahumà, i per haver
provocat una ferida que no cicatritza. Els clixés ajuden a conviure amb la realitat que no
acceptem, però no donen cap resposta a l’individu que s’interroga, que vol arribar més lluny,
que pateix perquè sent el cop sobre ell mateix. La banalització alleugereix determinats nivells de consciència, però mai no esborra la ferida.
¿Creus que fenòmens de masses com El nen del pijama de ratlles, La llista de Schindler o la sèrie
Holocaust serveixen per a alguna cosa més que per a esborrar l’especificitat monstruosa de la Xoà
i convertir-la en un producte més? ¿La popularització es pot deslligar de la simplificació?
La bona intenció de les obres que esmentes és un obstacle per a la seva autenticitat. La
qüestió moral ha d’emergir del fons de la trama i no ha de ser un mer embolcall argumental.
Com molt bé va expressar Imre Kertész, no es tracta d’un problema de bons i dolents sinó
d’una concepció equivocada de la vida, sobretot de la vida humana. Cap pel·lícula no pot
reflectir això, encara que hi hagi filmacions que ho aconsegueixen més que d’altres. Shoah de
Claude Lanzmann o La cinta blanca, de Michael Haneke són dos bons exemples de com el
cinema pot ésser un bisturí.
¿Hi ha cap manera d’escapar de la comercialització de la memòria?
No hi ha cap manera d’escapar de la comercialització, aquest és el drama modern, el vertader,
del qual no es parla gaire. Tot és mercat i aquesta és la qüestió. Mercantilitzem la memòria,
el present, l’educació, l’art, la llibertat... El pensament quantitatiu ha substituït el qualitatiu
i d’això en pagarem les conseqüències. En aquest món actual val més un molt que no pas un
suficient i això s’aplica a tots els camps, la natura, la ciència, l’economia. Molt significa massa,
és a dir: correm el perill de convertir-ho tot en un excedent.
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A l’epíleg del teu llibre, tot reflexionant sobre l’oblit i la trivialització de la Xoà, escrius: «Alliberar
la literatura de l’Holocaust del paràmetre “formatejat” perquè pugui fluir sense l’impediment d’un
raonar sobre el que ja s’ha raonat, és un altre dels desafiaments que també s’haurà d’assumir.» ¿De
quina manera es pot produir aquest alliberament?
Aquesta pregunta té molta relació amb l’anterior. El que vull dir és que del que es tracta
és que es deixi que la literatura i el pensament sobre la Xoà facin el seu curs natural, sense
intentar dirigir-los en un sentit o en un altre per tal que no perdin l’autenticitat que jo he
trobat en els autors de què he parlat en el llibre. És una qüestió important, el procés continua obert i s’hi han d’anar incorporant les generacions dels fills i dels néts dels supervivents
i dels contemporanis: el temps fa sorgir noves formes d’expressió que ajuden a comprendre
les anteriors.
¿Creus que aquesta trivialització pot explicar que, encara que cada cop es parli més del concepte
de «memòria històrica» i que la museïtzació de l’Holocaust sigui un fet a les principals ciutats
del món, avui en dia continuï havent-hi barbaritats espantoses? ¿Té res a veure amb el fet que la
repetició abusiva i descontextualitzada comporti l’oblit? Com s’entén que Auschwitz, en paraules
de Kertész, cada cop sembli més un parc temàtic?
Malgrat l’experiència duríssima per a la humanitat que va comportar la Segona Guerra
Mundial, es continuen produint brutalitats, abusos, assassinats, tortures. N’hi ha prou de
fixar-nos en l’Amèrica Llatina: els càrtels, les màfies, Ciudad Juárez... Hem de pensar que
quan ens referim a la memòria històrica no tothom entén el mateix. Només cal veure què
ha passat amb l’obertura de fosses i tot l’enrenou que ha provocat. Hi ha gent que s’estima
més no tenir memòria i n’hi ha que la tenen selectiva. També hi ha els simplement amnèsics.
¿No trobes que el concepte Literatura de la Xoà ha esdevingut massa simplificador en l’imaginari
col·lectiu perquè se centra, quasi del tot, en l’experiència concentracionària i oblida (precisament la
Xoà fou un projecte d’oblit) l’extermini de milions de persones fora dels camps?
És cert que l’experiència concentracionària, tot i tenir unes connotacions molt clares, va més
enllà del recinte dels camps. Crec que el nazisme va convertir tota la geografia europea en un
camp de presoners, sense que això vulgui dir que els qui patiren en pell pròpia l’experiència
dels camps no fossin els qui s’emportaren la part pitjor. Els milions de morts, que inclouen
també la població alemanya bombardejada salvatgement, reclamen el seu espai en la memòria de tothom. Tanmateix, crec que això és present també en la literatura de la Xoà: no es
poden separar les dues realitats ni extirpar els uns per donar cabuda als altres. Tots formen
part d’una mateixa vivència destructiva i destructora.
Quins trets comuns creus que tenen autors previs a la catàstrofe (aquells que tu anomenes «els
precursors»; Reyes Mate, «avisadors del foc», i Steiner, directament, «profetes») com Rosenzweig,
Hofmannsthal, Kafka, Benjamin o Kraus?
Els profetes tenen percepcions extraordinàries, reben un seguit de senyals que perceben
com a vertaders i que expressen segons les seves qualitats. Així, l’univers de Kafka, els seus
ambients i personatges, són deliberadament inquietants, sense que mai acabem de penetrar
en la seva complexitat. Kafka abandona els gèneres dels quals hem parlat abans, la seva prosa
és única, tot i que beu de la tradició. L’obra de Kraus és molt diferent. A la seva magistral
Els darrers dies de la humanitat, permet albirar el caos ideològic que va provocar la Primera
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Guerra Mundial i el magma d’on sorgiria més tard la materialització de la Segona. Kraus és
un retratista, un expressionista de la paraula. Per contra, l’exquisidesa de Hofmannsthal és
crepuscular, enlairada en el cim de la poesia, amb el decadentisme tortuós d’una sensibilitat
que es veu amenaçada. Tots ells esdevenen miralls, imatges que reflecteixen la realitat que
s’aproxima, les seves cavernes estan farcides dels monstres que es faran reals; en aquest sentit
són com creadors de gòlems.
Com es pot explicar la gran quantitat de suïcidis que hi ha hagut entre autors supervivents en comparació amb la manca quasi absoluta de penediment entre els botxins? ¿Creus que pot tenir a veure
amb l’angoixa de narrar i de no ser cregut de què parla Primo Levi? ¿O amb el convenciment,
també expressat per Levi, que «els millors van morir tots»?
Levi parla de la culpa del supervivent, del pes insostenible de la vida després de la mort dels
qui havia conegut i que van patir un mateix destí. El suïcidi sembla una revenja de la pròpia
consciència contra un fet que no s’accepta, que no es vol assimilar. D’altres vegades, sembla
fruit d’un temor —el cas més clar seria Stefan Zweig—, una incomoditat existencial davant
la possibilitat de tornar a viure el que fou insuportable. Jean Améry no es recuperà mai de
l’experiència de la tortura i la revisitava sovint per tal de racionalitzar-la, però no va poder
suportar la incapacitat física de sobreviure... El suïcidi és el mateix que la manca de penediment per als botxins, per als quals ha calgut matar l’home que duien dintre per resoldre el
seu conflicte. No han mort físicament, però sí que han deixat d’existir com a éssers humans
socials.
La realitat ―i, sobretot, Paul Celan― va acabar desmentint la frase d’Adorno segons la qual després d’Auschwitz no es podia escriure poesia. Què tenen, doncs, la poesia i la literatura en general
que són capaces de continuar sent imprescindibles, fins i tot després d’una catàstrofe sense precedents
com la Xoà?
La poesia és, al meu entendre, la més alta manifestació de l’esperit humà, la seva forma més
pura i la seva expressió més directa. Mentre hi hagi persones, hi haurà poesia, encara que
no s’expressi a través dels mateixos canals tradicionals a què estem acostumats. La poesia és
fruit de la vivència, del dolor, de la rebel·lió contra el fet de passar sense deixar empremta. Per
això, el primer monument literari d’Occident, la Ilíada, és un gran poema de dolor i guerra.
Troia és la imatge perenne del món amenaçat. La frase d’Adorno volia dir que la poesia, a
partir d’Auschwitz, no podia ser igual que com havia estat abans, li calia incorporar aquesta
nova experiència demolidora dins la seva especificitat. Celan, el poeta del país del fum, va
demostrar que de les engrunes del desastre en sorgeixen nous brots d’expressió fecunda. És
la humanitat que es revolta contra el destí d’animal que li havien preparat els tirans.
ROSA PLANAS (Palma de Mallorca, 1957) és escriptora, filòloga, crítica literària, investigadora
i comissària d’exposicions. De la seva obra de narrativa destaquen títols com Abraham Savasorda
(2001), Les màscares de Florència (2003), La ciutat dels espies indefensos (2006) i La veu de la caputxa
(2011). Cal remarcar, també, els seus estudis Els malnoms dels xuetes de Mallorca (segles xvii-xx) (2003)
i Literatura i Holocaust. Aproximació a una escriptura de crisi (2006). Col·labora amb el diari Última
Hora de Balears, on publica periòdicament articles d’opinió i reportatges.
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Eureka!*
IMRE KERTÉSZ

A

bans de res, he de començar amb una
confessió, una confessió estranya potser, però sincera. Des del moment que vaig
enfilar-me a l’avió per venir fins aquí, a Estocolm, per rebre el Premi Nobel de Literatura d’aquest any, he sentit la mirada escodrinyadora d’un observador desapassionat a
l’esquena; i en aquest moment solemne en
què sóc el centre d’atenció, m’identifico més
amb aquest observador impertorbable que
amb l’escriptor de sobte revelat al món sencer. Tan sols desitjo que el discurs que pronunciaré m’ajudi a dissoldre aquesta dualitat
i fusioni aquestes dues persones que viuen
en mi en una de sola.
De moment em costa de comprendre clarament l’aporia que observo entre
aquesta alta distinció i la meva obra, o més
aviat la meva vida. Potser he viscut massa
temps sota dictadures, en un ambient intel·
lectual despietadament hostil, per a poder
ser conscient del meu valor literari eventual: no pagava la pena ni tan sols considerar
aquesta qüestió. A més, el que m’arribava
de tot arreu era que el tema que ocupava els
meus pensaments, que m’habitava, no era ni
actual ni atractiu. Per aquesta raó —i també
perquè resulta que m’ho crec— sempre he
considerat que escriure és un afer estrictament privat.

Dir que es tracta d’un afer privat no n’exclou de cap manera la seriositat,
fins i tot si aquesta seriositat semblava una
mica ridícula en un món en què l’únic que
es prenia seriosament era l’engany. D’altra
banda, l’axioma filosòfic definia el món com
una realitat que existeix independentment
de nosaltres. Però jo, en un magnífic dia de
primavera de 1955, vaig comprendre de cop
que tan sols existeix una realitat, que sóc jo,
la meva vida, aquest regal fràgil i de durada
incerta del qual forces alienes i desconegudes s’havien apropiat, havien nacionalitzat,
determinat i segellat, i vaig saber que l’havia
de recuperar d’aquest Moloc monstruós que
en diem la història, perquè no pertanyia a
ningú més que a mi i n’havia de disposar.
En tot cas, tot això em va revoltar radicalment contra el que m’envoltava, contra
una realitat que potser no era gaire objectiva,
però que era certament innegable. Em refereixo a l’Hongria comunista, d’un socialisme
«en construcció i embelliment constants». Si
el món és una realitat objectiva que existeix
independentment de nosaltres, aleshores
l’individu, fins i tot sota el seus ulls, no és
altra cosa que un objecte, i la història de la
seva vida, un seguit d’accidents històrics inconnexos, que pot contemplar, però amb els
quals no té res a veure. No li serveix de res
ordenar-los en un conjunt coherent, perquè

*Discurs pronunciat per Imre Kertész durant la cerimònia de lliurament del Premi Nobel de literatura de l’any
2002.
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el seu jo subjectiu no sabria assumir la responsabilitat dels elements massa objectius
que podria haver-hi.
Un any més tard, el 1956, va esclatar la Revolució hongaresa. Durant un breu
instant el país es va tornar subjectiu. Però
els tancs soviètics van restaurar l’objectivitat
ben ràpidament. Si us sembla que faig ironia,
aleshores penseu, us ho prego, en què es van
convertir el llenguatge i els mots durant el
segle xx. Crec que és versemblant que el primer i més sorprenent descobriment fet pels
escriptors del nostre temps és que la llengua,
de la manera com l’hem heretada, és incapaç de representar conceptes i processos que
abans havien estat inequívocs i reals. Penseu
en Kafka, penseu en Orwell, en mans dels
quals la llengua antiga simplement es va desintegrar, com si l’haguessin llançada al foc
per a, tot seguit, mostrar-ne les cendres, de
les quals van emergir imatges noves i prèviament desconegudes.
Però voldria tornar al meu afer estrictament personal: escriure. Hi ha algunes
preguntes que qualsevol en la meva situació
no es fa. Jean-Paul Sartre, per exemple, va
dedicar tot un opuscle a la qüestió de saber
per a qui escrivim. És una pregunta interessant, però també pot ser perillosa, i agraeixo a
la vida que mai no hi he hagut de reflexionar.
Vegem en què consisteix aquest perill. Per
exemple, si triéssim una classe social o grup
al qual pretenguéssim, no tan sols divertir
sinó influenciar, primer hauríem d’examinar
el nostre estil per veure si s’adapta a l’objectiu que ens hem marcat. A l’escriptor aviat
l’assaltaran els dubtes: el problema és que
ell estarà ocupat observant-se. A més a més,
¿com podria saber amb certesa què n’espera
el seu públic, el que realment els plau? No
els ho pot preguntar un per un. I encara que
pogués, no serviria de res. En definitiva,

l’únic punt de sortida possible és la idea que
té del seu públic, les exigències que ell mateix li atribueix, l’efecte que tindrà sobre si
mateix la influència que desitja exercir. ¿Per
a qui escriu un escriptor, doncs? La resposta
és evident: per a si mateix.
Jo, si més no, puc dir que vaig arribar a aquesta resposta sense cap marrada.
És cert que el meu cas era més simple: no
tenia públic i no volia influir ningú. No tenia
cap objectiu concret quan vaig començar a
escriure, i el que escrivia no anava adreçat a
ningú. Si la meva escriptura tenia cap objectiu clarament expressable, consistia a mantenir una fidelitat formal i lingüística respecte
al meu tema, i prou. Era important deixar
això clar durant el període trist però que fa
riure en què la literatura compromesa estava
dirigida per l’Estat.
En contrapartida, m’hauria estat més difícil contestar una altra pregunta, perfectament legítima però força més
complicada: per què escrivim? Aquí, també,
he tingut sort perquè mai no m’he trobat en
el cas d’haver de resoldre aquesta qüestió.
D’altra banda, he relatat fidelment aquest fet
en la meva novel·la Fiasco. Era en un passadís buit d’un edifici d’oficines i vaig sentir el ressò d’unes passes que provenia d’un
passadís que el travessava, això és tot. Una
excitació estranya es va apoderar de mi, les
passes que se m’acostaven eren d’una sola
persona que no veia i, bruscament, em va fer
l’efecte que sentia les passes de centenars de
milers, com si ressonés una processó enorme, i en aquell moment vaig comprendre la
força d’atracció d’aquella desfilada, d’aquella
marxa. Allà, en aquell passadís, vaig comprendre en un sol segon, l’embriaguesa de
l’abandonament d’un mateix, el plaer vertiginós de fondre’s en la massa, el que Nietzsche anomenava —en un altre context, cert,
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però pertinentment— «un èxtasi dionisíac».
Una força quasi física m’empenyia i m’estirava cap a les ocultes columnes que marxaven,
sentia que havia de recolzar-me contra el
mur i d’arrambar-m’hi per no cedir a aquella
atracció.
He narrat aquest moment intens
tal com el vaig viure; la font d’on va sorgir,
com una visió, semblava que fos fora meu
i no pas dins. Tot artista coneix moments
com aquests. Fa temps, s’anomenaven inspiracions sobtades. Però no crec que el que
vaig viure fos una experiència artística. Ho
considero, més aviat, una presa de consciència existencial que no va implicar el domini
del meu art, ja que vaig haver de cercar-ne
les eines encara durant un bon temps, sinó
de la meva vida, que quasi havia perdut. Es
tractava de la solitud, d’una vida més difícil,
i del que ja he parlat al principi: de sortir
del seguici embriagador, de la història que
despulla l’home de la seva personalitat i del
seu destí. Vaig constatar, horroritzat, que
deu anys després d’haver tornat dels camps
nazis i amb, per dir-ho d’alguna manera, un
peu dins la fascinació del terror estalinista, el
que em quedava de tota aquella experiència
era una impressió vaga i algunes anècdotes.
Com si li hagués passat a algú altre.
És evident que aquests instants
visionaris tenen una llarga història, que
Sigmund Freud atribuiria potser a la
repressió d’algun trauma. I, qui ho sap,
potser tindria raó i tot. Jo m’inclino per la
racionalitat i estic lluny de qualsevol misticisme o entusiasme: quan parlo de visió, em
refereixo a una realitat que assumeix una
forma sobrenatural, és a dir, la revelació sobtada, podríem dir-ne revolucionària, d’una
idea que madurava dins meu, una cosa que
explica l’antiga exclamació «Eureka!». «Ja ho
tinc!» Cert, però què tinc?
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Un cop vaig dir que, per a mi, allò
que se’n diu socialisme va tenir la mateixa
significació que per a Marcel Proust va tenir
la magdalena que, sucada en el te, li va fer
ressuscitar el gust de temps passats. Després
de la desfeta de la repressió de la revolta de
1956, vaig decidir, essencialment per raons
lingüístiques, continuar a Hongria. Així vaig
poder observar, aquest cop no com a nen
sinó com a adult, el funcionament d’una
dictadura. Vaig veure com es pot forçar un
poble a negar els seus ideals, vaig veure els
primers, prudents, moviments cap a l’adaptació, vaig comprendre que l’esperança era
un instrument del mal i que l’imperatiu categòric de Kant, l’ètica, no era res més que el
lacai dòcil de la subsistència.
¿Podem imaginar llibertat més
gran que la que gaudeix un escriptor en
una dictadura relativament limitada, força
cansada i fins i tot decadent? Cap als anys
seixanta del segle passat, la dictadura hongaresa havia arribat a un punt de consolidació
que podríem definir com de consens social, el
qual el món occidental va anomenar, amb
condescendència, «comunisme gulasch».
Després de l’animositat del començament,
el comunisme hongarès va esdevenir de seguida el comunisme preferit per occident.
En el fangar d’aquest consens, tans sols hi
havia una alternativa: o renunciar al combat
definitivament, o cercar els camins tortuosos de la llibertat interior. Un escriptor no
té grans necessitats, amb un llapis i un paper en té prou per a exercir el seu art. La
nàusea i la depressió amb què em despertava
cada matí em van introduir ràpidament en
el món que volia descriure. Em vaig adonar
que descrivia un home esclafat sota la lògica
d’un totalitarisme, mentre que jo vivia sota
un altre totalitarisme, i això, sens dubte, va
convertir el llenguatge de la meva novel·la
en un mitjà de comunicació suggestiu. Si
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avaluo amb tota sinceritat la meva situació
en aquella època, no sé si a Occident, en una
societat lliure, hauria estat capaç d’escriure
la mateixa novel·la que els lectors coneixen
amb el títol de Sense destí, i que ha obtingut
la distinció més alta de l’Acadèmia Sueca.
No ho crec, perquè segurament
hauria tingut altres preocupacions. Certament no hauria renunciat a cercar la veritat,
però potser un altre tipus de veritat. En el
lliure mercat de llibres i d’idees, tal vegada m’hauria esforçat per trobar una forma
novel·lesca més brillant: per exemple, hauria pogut fragmentar la narració per relatar
tan sols les escenes més colpidores. Però
en els camps de concentració l’heroi de la
meva novel·la no viu el seu propi temps, ja
que ni el seu temps ni el seu idioma, ni tan
sols la seva persona, són realment seus. Ell
no té memòria; perviu. Per tant s’ha de consumir, pobre, en la monòtona trampa de la
linealitat i no pot desprendre’s dels detalls
dolorosos. En comptes d’una successió espectacular de grans moments i ben tràgics,
ha de passar per tot, la qual cosa és opressiva
i ofereix poca varietat, com la vida.
Però això em va conduir a revelacions destacables. La linealitat exigia que cada
situació s’acomplís íntegrament. No em va
permetre, per exemple, saltar-me displicentment vint minuts de temps, per la sola
raó que aquells vint minuts eren allà davant
meu, com un forat negre enorme i aterridor,
com una fossa comuna. Estic parlant dels
vint minuts passats a l’andana d’arribada
del camp d’extermini de Birkenau: el temps
que la gent va necessitar per baixar del tren i
arribar on hi havia l’oficial que feia la selecció. Jo tenia un record aproximat d’aquests
vint minuts, però la novel·la em prohibia
que em refiés de la meva memòria. Quasi
tots els testimonis, confessions i records de

supervivents que havia llegit coincidien en
el fet que tot s’havia esdevingut molt ràpidament i en la confusió més gran: les portes
dels vagons s’obrien violentament i envoltats
de crits i lladrucs els homes i les dones eren
separats, i enmig d’un esvalot demencial, es
trobaven davant d’un oficial que els llançava
una mirada fugaç, assenyalava alguna cosa
amb el braç estès, i, sense saber com, de sobte, es trobaven vestits de presoners.
Jo recordava aquells vint minuts
d’una manera diferent. Tot cercant fonts
autèntiques, vaig començar llegint els relats límpids, d’una cruesa masoquista, de
Tadeusz Borowski, d’entre els quals destaca
la història «Cap al gas, senyores i senyors!».
Després, vaig tenir a les mans una sèrie de
fotografies d’un carregament de persones
que arribava a l’andana de Birkenau fetes
per un SS i que van ser trobades per soldats
americans al ja alliberat camp de Dachau, en
antics barracons dels SS. Aquelles fotos em
van deixar estupefacte: dones encisadores i
somrients, homes joves d’ulls intel·ligents,
tots ben intencionats, preparats per cooperar. Llavors vaig entendre com i per què
aquells vint minuts humiliants d’inacció i
d’impotència s’havien esfumat de les seves
memòries. I quan vaig pensar que tot això es
va anar repetint durant dies, setmanes, mesos i anys sencers, vaig entreveure el mecanisme de l’horror; vaig aprendre com havia
pogut ser possible posar en contra la naturalesa humana i la vida.
Així, vaig anar avançant, pas a pas,
pel camí lineal de les descobertes; era, si voleu, el meu mètode heurístic. Ben aviat em
vaig adonar que no m’interessaven gens les
qüestions de per a qui escrivia ni per què.
Tan sols em capficava una qüestió: què tenia
en comú, encara, amb la literatura? Perquè
era molt clar que una línia infranquejable
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em separava de la literatura i dels seus ideals,
del seu esperit, i aquesta línia —com tantes
altres coses— té un nom: Auschwitz. Quan
escrivim sobre Auschwitz, hem de saber
que, si més no, en certa manera, Auschwitz
ha deixat la literatura en suspens. Sobre
Auschwitz, tan sols se’n pot escriure una
novel·la negra, o —amb tots els respectes—
un serial barat, que comenci a Auschwitz i
que duri fins al dia d’avui. Amb això vull dir
que des d’Auschwitz no ha passat res que
l’hagi pogut invertir o refutar. En els meus
escrits, l’Holocaust mai no ha pogut aparèixer en passat.
Sovint em diuen —alguns ho fan
com a compliment, d’altres com a queixa—
que escric sobre un únic tema: l’Holocaust.
No ho negaré. Per què no hauria d’acceptar,
amb algunes reserves, el lloc que se m’assigna als prestatges de les biblioteques?
Avui dia, quin escriptor no és un escriptor
de l’Holocaust? Vull dir que no cal escollir
expressament l’Holocaust com a tema per a
remarcar la dissonància que regna després
de decennis en l’art contemporani europeu.
A més, no conec cap obra d’art genuïna que
no reflecteixi el trencament que constatem,
derrotats i indefensos, tot observant el món
després d’una nit de malsons terribles. Mai
no he tingut la temptació de considerar les
qüestions relacionades amb l’Holocaust com
un conflicte inextricable entre els alemanys
i els jueus; mai no he cregut que es tractés
d’un dels capítols del martiri jueu que succeeixi lògicament les proves anteriors; mai no
hi he vist un descarrilament sobtat de la història, un pogrom a gran escala, o una condició prèvia a la fundació d’un Estat jueu.
En l’Holocaust, hi he descobert la condició
humana, el punt final d’una gran aventura,
on els europeus van arribar després de dos
mil anys d’història moral i cultural.
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Ara cal reflexionar com avancem a
partir d’aquí. El problema d’Auschwitz no
és si tracem una línia sota seu o no, si n’hem
de preservar la memòria o la guardem al corresponent calaix de la història; si cal erigir
monuments als milions de víctimes, i com
han de ser aquests monuments. El veritable problema d’Auschwitz és que va passar,
i això no es pot canviar —ni amb la millor
voluntat ni amb la més perversa. Aquesta,
la més greu de les situacions, va ser descrita
molt encertadament pel poeta catòlic hongarès János Pilinszky quan va anomenar-la
un «escàndol». El que volia dir amb això,
clarament, és que Auschwitz va ocórrer en
un ambient cultural cristià i constitueix una
ferida oberta per a tot esperit metafísic.
Hi ha profecies antigues que parlen de la mort de Déu. No hi ha cap dubte
que, després d’Auschwitz, estem sols. Hem
de crear els nostres valors, dia a dia, amb
aquest obstinat i invisible treball ètic que
acabarà produint-ne de nous que potser donaran llum a una nova cultura europea. Que
l’Acadèmia Sueca hagi considerat d’honorar
precisament la meva obra em demostra que
Europa necessita un altre cop l’experiència
que els supervivents d’Auschwitz i de l’Holocaust van ser obligats a adquirir. La decisió
—permeteu-me que ho digui— demostra
coratge i determinació; ja que se m’ha demanat que vingués aquí malgrat que ja se sospités què diria. Però el que es va revelar en la
solució final i en l’univers concentrationnaire,
no es pot mal interpretar, i l’única manera
de sobreviure, de conservar les forces creatives passa per reconèixer el punt zero que és
Auschwitz. Per què no pot fructificar aquesta lucidesa? Al fons de qualsevol gran descoberta, fins i tot si neix de tragèdies extremes,
hi ha sempre el valor europeu més gran de
tots, és a dir, el desig de llibertat que confereix una plusvàlua a les nostres vides, una ri-
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quesa que ens fa ser conscients de la realitat
de la nostra existència i de la responsabilitat
que això comporta.
Em fa especialment feliç poder expressar aquests pensaments en hongarès, la
meva llengua materna. Vaig néixer a Budapest, en una família jueva. La branca de
la meva mare era originària de Kolozsvár, a
Transilvània, i la del meu pare, del sud-oest
de la regió del llac Balaton. Els meus avis
encara encenien les espelmes el divendres al
vespre per saludar el Xabat, però havien canviat el seu nom per donar-li un so hongarès
i consideraven natural que el judaisme fos
la seva religió i Hongria casa seva. Els meus
avis materns van morir durant l’Holocaust,
els paterns van ser anorreats pel poder comunista de Rákosi, quan la llar d’avis jueus
va ser traslladada de Budapest a la frontera
del nord. Em sembla que aquesta breu història familiar resumeix, i alhora simbolitza,
les penalitats recents d’aquest país. Tot això
m’ensenya que el dolor no conté únicament
amargor, sinó també un potencial moral
extraordinari. Crec que avui dia ser jueu
ha esdevingut sobretot un deure moral. Si
l’Holocaust ha creat una cultura, cosa que ha
fet innegablement, l’únic objectiu d’aquesta
cultura ha de ser que la realitat irreparable
engendri espiritualment la reparació, és a dir,
la catarsi. Aquest desig ha inspirat tot el que
sempre he fet.
Encara que m’acosto al final del
meu discurs, confesso sincerament que encara no he trobat l’equilibri tranquil·litzador
entre la meva vida, la meva obra i el Premi Nobel. De moment, sento una gratitud
profunda per l’amor que em va salvar i que
encara em manté viu. Però admetem que
en aquest viatge, amb prou feines visible, la
carrera, goso dir-ne, que és la meva vida, hi
ha alguna cosa inquietant, absurda; una cosa

que difícilment podem pensar sense estar
temptats de creure en un ordre sobrenatural,
una providència, una justícia metafísica, és a
dir, sense fer-se il·lusions, i així encallar-nos,
enterrar-nos, perdre el contacte profund i
dolorós amb els milions de persones que van
morir i que mai no van saber què és la misericòrdia. No és fàcil ser una excepció; i si la
sort ens n’ha fet, cal resignar-se a l’ordre absurd de l’atzar que, semblantment als capricis d’un esquadró d’execució, regna sobre les
nostres vides submises, i ens exposa a poders
inhumans i tiranies monstruoses.
I tot i així, mentre preparava aquest
discurs, em va passar una cosa molt estranya que, d’alguna manera, em va asserenar.
Un dia vaig rebre a la bústia un gran sobre
marró. Me l’enviava el Doctor Volkhard
Knigge, el director del Centre Memorial
de Buchenwald. Havia adjuntat a les seves
felicitacions cordials un altre sobre, més
petit, del qual detallava el contingut, per si
jo no tenia prou força per a afrontar el que
contenia. A l’interior hi havia una còpia del
registre diari dels presoners del camp, concretament del 18 de febrer de 1945. A la
columna Abgänge, o sigui, Baixes, vaig tenir
coneixement de la mort del detingut número 64.921: Imre Kertész, nascut el 1927,
jueu, obrer. Les dues dades eren falses: l’any
del meu naixement i la meva ocupació s’expliquen pel fet que quan l’administració del
camp em van registrar a Buchenwald, havia
dit que era dos anys més gran per no ser
classificat com a nen, i m’havia fet passar per
obrer en lloc d’estudiant per semblar més
útil.
Vaig morir un cop per a poder
continuar vivint: potser aquesta és la meva
història veritable. Si ho és, dedico la meva
obra, nascuda de la mort d’aquell nen, als
milions que van perir i a tots els qui encara
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els recorden. Però, com que en definitiva es
tracta de literatura, d’una literatura que és,
també, segons la vostra Acadèmia, un acte
de testimoniatge, potser podria ser útil en
un futur, i —ho desitjo de tot cor— podria
fins i tot servir el futur, ja que tinc la impressió que, quan penso en l’efecte traumàtic
d’Auschwitz, toco les qüestions fonamentals de la vitalitat i la creativitat humanes; i
pensant així sobre Auschwitz, d’una manera
potser paradoxal, penso més en el futur que
en el passat.
Traducció revisada per Gábor Mészarós

IMRE KERTÉSZ (Budapest, 1929) és escriptor i traductor. Després de sobreviure a Auschwitz
i Buchenwald, va patir el règim comunista durant més de quaranta anys. Li van concedir el Premi
Nobel de literatura l’any 2002. En català se n’ha publicat Sense destí (2002), Fiasco (2003), Kaddish pel
fill no nascut (2004) i Jo, un altre (2005). La seva literatura és una recerca constant del subjecte i una
denúncia del poder que el totalitarisme i el mercat exerceixen sobre l’individu.
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Per desempallegar-nos del
*
mot Holocaust
JACQUES SEBAG

E

l 18 de juliol de 2004 es va celebrar a
tot França el seixanta-dosè aniversari
de la batuda del Vel’d’Hiv’.1 En commemoracions solemnes com aquesta, som molts
els qui escoltant discursos o llegint plaques
commemoratives ens sentim avergonyits i
habitats per un malestar persistent. La causa
d’aquest trasbals se centra en un mot, sempre el mateix: Holocaust; un terme que en el
llenguatge corrent s’empra contínuament
per a designar l’extermini dels jueus durant
la Segona Guerra Mundial, encara que les
víctimes sempre l’hagin rebutjat categòricament i els estudiosos occidentals no l’hagin
adoptat mai.
El terme holocaust fou manllevat de
la Bíblia pels historiadors nord-americans,
segurament a causa de la seva etimologia
grega (‘cremar del tot’), amb la finalitat
d’anomenar, després de la guerra, la massacre de tot un poble en els forns crematoris.
Ara bé, en el seu sentit més comú, aquest
mot evoca, principalment, el sacrifici a l’Antic Testament i remet a un animal consumit del tot pel foc sobre l’altar del temple.
Pot semblar aberrant haver-ho de recordar,

però seria encara més aberrant mantenir la
confusió o deixar subsistir l’al·lusió més ínfima: les víctimes dels camps nazis ni van ser
sacrificades ni van acceptar el destí que les
conduïa a les càmeres de gas.
Som, doncs, davant d’un error semàntic flagrant, d’un contrasentit majúscul
que continua alimentant la idea d’un poble
màrtir, d’un poble resignat al seu destí funest, que s’ofereix en sacrifici amb la finalitat
d’expiar una falta original imaginària, la naturalesa de la qual ignora. Un sacrifici sense
saber-ne la causa. Es tracta d’una noció que
no està gaire allunyada de l’elucubració amb
trets antisemites que considera que el jueu
és un xai que es deixa portar a l’escorxador
sense reaccionar.
Tot plegat és una construcció delirant i fosca, que troba en la noció de sacrifici el fonament necessari per a portar la
fantasmagoria fins a l’obscenitat; que fa de
l’anihilació de sis milions d’humans un esdeveniment ineluctable, ja escrit, programat.
Determinisme en la seva expressió més estúpida i abjecta. Destí reservat a aquest poble,

Aquest article fou publicat a Le Monde el dijous 27 de gener de 2005. En reproduïm la traducció gràcies a
l’autorització del Groupe Le Monde. / 1 Els dies 16 i 17 de juliol de 1942 es va dur a terme la batuda de jueus
més gran a França durant la Segona Guerra Mundial. A París, van detenir 13.152 persones. La gendarmeria
francesa hi va tenir una responsabilitats directa. Vel’ d’Hiv’ és la forma abreujada de Velòdrom d’Hivern.
*
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com a contrapartida, per Aquell que, alguns
mil·lennis abans, va decidir d’escollir-lo, i
que ara hauria decidit de trencar l’aliança.
Allò que fa radicalment inadequat
i impropi l’ús del mot holocaust en aquest
context històric és que, en la seva definició,
duu la raó del crim, la justificació dels morts,
per això maldem per dir que l’única resposta
que hi ha és el silenci. Respondre el per què,
és arribar sistemàticament i invariablement
a la mateixa conclusió, enunciada per André
Frossard:2 les víctimes de la Xoà foren massacrades sota l’únic pretext d’haver nascut.
Morts per haver existit.
Si el terme holocaust, tot i ser inapropiat, perdura, és que l’hem acceptat, primer per convenció, després per costum. Als
Estats Units, gairebé tothom el fa servir
exclusivament, seguint l’exemple de la gran
majoria de la comunitat jueva. El grapat de
nens supervivents que van néixer durant
aquella època a Polònia es fan dir dzieci Holocaustu, ‘els nens de l’Holocaust’. El text de
la declaració de la independència d’Israel, en
la versió anglesa, inclou el mot Holocaust. A
Internet, a Google, la paraula jueu s’associa
38.000 cops al terme xoà i prop de 26.000
vegades a holocaust. Des de 1995, Jacques
Chirac, el cap d’Estat,3 ha emprat vint-i-tres
vegades Xoà, i tretze cops Holocaust en els
seus discursos.
No es tracta pas d’instaurar ara un
debat lingüístic qualsevol i d’atiar querelles
semàntiques que esdevindrien ràpidament
incongruents davant la preeminència dels
fets. L’objectiu és força menys anodí. Es
tracta de dir que, contràriament a altres ca-
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sos en què algunes inexactituds semàntiques
no han tingut incidència o només n’han tingut una mica, amb el terme holocaust passa de manera radicalment diferent, ja que
pot modificar la percepció i la comprensió
d’aquell esdeveniment, i acabar influint en el
seu sentit. És un mot que enganya la Història, que la revisa.
La nostra voluntat de no oblidar, la
nostra exigència d’educar, de transmetre a les
generacions futures, el nostre combat contra
la negació, ha de passar necessàriament per
una exigència primera: anomenar bé és el
primer deure de la memòria.
Si Xoà i genocidi nazi són objecte
d’un consens ampli quant a la terminologia
que cal emprar, en contrapartida poques
veus preconitzen i professen que ambdós
termes són indissociables, ja que cadascun
compensa les mancances de l’altre. Xoà, a
causa del seu origen hebraic, permet identificar de seguida la víctima, mentre que genocidi nazi cita l’agressor i designa el culpable.
Xoà parla de la judaïcitat de la víctima i en subratlla, encertadament, l’especificitat religiosa i cultural. Genocidi nazi
recorda que aquesta especificitat fou també
múltiple. Així, les víctimes —essencialment
jueves— foren també, en altres proporcions,
gitanos, eslaus, resistents, presoners de guerra, comunistes, homosexuals, francmaçons,
Testimonis de Jehovà i «deficients físics i
mentals».
Xoà, doncs, que en hebreu significa
destrucció, anihilament; i genocidi per extermini de tot un grup humà. L’un i l’altre poden

André Frossard (1915-1995), fou escriptor i periodista. Va ser escollit Membre de l’Acadèmia Francesa al
1987. / 3 Recordem que aquest text fou escrit l’any 2005.
2
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perfectament donar compte, aquí, de l’amplitud i de la multitud del crim en massa.
L’un amb l’altre, indissociables, per anomenar, alhora, l’eliminació sistemàtica dels
jueus i dels gitanos d’Europa, així com del
conjunt de grups diversos i altres comunitats
humanes que van patir el jou criminal nazi.
«Som al davant d’un crim sense
nom», va dir Churchill. Davant d’un crim
sense precedents, l’única alternativa pràctica
i moral fou la d’inventar-ne un. El llenguatge humà era orfe o massa pobre de vocabulari davant la singularitat i l’enormitat de
l’esdeveniment. D’altra banda, l›única manera amb què vam reconèixer i formular la seva
unicitat va ser crear un mot que li fos dedicat
4

específicament. En això, potser, el mot genocidi té més legitimitat que Xoà, perquè ja
existia i tenia el seu origen i història propis.
El mot Xoà, la connotació religiosa
del qual designa igualment un diluvi i un
cataclisme, remet també a la idea de catàstrofe
natural. La seva etimologia bíblica funciona
bé modernament i introdueix la providència
allà on el mot genocidi, després d’haver estat
creat a mida el 1944 per Raphaël Lemkin4
i reprès a Nuremberg, elimina qualsevol
equívoc, definint un acte racional en el qual
la voluntat humana és sobirana.
Ruanda i Bòsnia ens han tornat a
ensenyar que la Història és un «retorn etern»;

Raphaël Lemkin (1900-1959). Advocat polonès que va encunyar el mot genocidi al 1944.
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hem hagut de recordar el mot genocidi, que
crèiem que estava destinat, únicament, a fets
viscuts fa cinquanta anys. D’aquella barbàrie de finals del segle xx, se’n va dir genocidi
amb justícia. Així, Xoà distingeix l’extermini
dels jueus durant la Segona Guerra Mundial.
El mot genocidi s’ha degradat, banalitzat, víctima de la sobreexposició perquè
la fórmula ha esdevingut còmoda, perquè la
nostra època es basa en impactes publicitaris i els mots —com l’excés d’imatges— es
mediatitzen. És precisament per això que
hem de denunciar i combatre qualsevol ús
del mot Xoà que tendeixi a fer-ne un nom
comú, que l’associï a altres crims, que el modifiqui, que banalitzi Auschwitz.
Per això també la paraula Xoà s’ha
de preservar de qualsevol inflació del llenguatge que tard o d’hora pugui entelar la seva
identitat, i que l’acabi dessingularitzant. L’ús
que se’n faci avui dia —determinat d’ençà de
l’obra insuperable de Claude Lanzmann—
ha d’estar estrictament reservat a la història
contemporània del poble jueu que, al capdavall, és història universal de la humanitat.
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El 2005 se celebra el seixantè aniversari de l’alliberament dels camps. Creiem
que és un deure nostre demanar solemnement que el dia 27 de gener, escollit per perpetuar la memòria dels crims nazis i anomenat Jornada de la memòria de l’Holocaust
i de la prevenció dels crims contra la humanitat, sigui rebatejat Jornada de la memòria de
la Xoà, del genocidi nazi, i de la prevenció de
crims contra la humanitat. Saludem els instigadors d’aquesta jornada i apel·lem a l’honor
dels ministres europeus d’educació que van
adoptar, a l’octubre de 2002, la declaració
que en va fer una institució. Tanmateix, preocupats com estem perquè el sentit d’aquesta
commemoració no es degradi gens, perquè
la transmissió de la memòria es faci sense
confusió i les víctimes de la barbàrie nazi no
pateixin cap mena d’amargor ni de dolor, ¿oi
que seria legítim que en aquesta ocasió el
terme Holocaust fos reemplaçat i substituït
per Xoà i genocidi nazi?

JACQUES SEBAG és financer i administrador de béns.
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Per desempallegar-nos del
mot Xoà*
HENRi MESCHONNIC

Com que tot el que afecta el llenguatge afecta
l’ètica d’una societat —per tant, la seva política—, proposo, perquè en quedi constància, que
llencem la paraula Xoà a les escombraries de la
història.

J

acques Sebag ha aplegat quasi totes les
raons per rebutjar que el terme Holocaust
designi l’extermini dels jueus pel nazisme i
Vichy: el mot denomina un sacrifici ofert a
Déu, en què, en comptes de menjar l’animal
sacrificat, hom el crema sencer, és a dir que
l’ofereix totalment a la divinitat.
D’aquí l’escàndol de fer servir aquest
terme per anomenar un extermini volgut per
una ideologia sense cap relació amb el diví.
És un terme que constitueix un «contrasentit enorme», com deia Jacques Sebag, però
de cap manera un «flagrant desencert lingüístic». És molt més greu, atès que el mot s’ha
instal·lat als Estats Units, com ens recorda
Sebag, reforçat per la difusió de la pel·lícula
americana amb el mateix nom.1
Per a condemnar Holocaust, cal afegir que el terme no tan sols implica una teologia que justifica l’assassinat en massa pre-

sentant-lo com una devoció i un sacrifici per
a pagar els pecats, cosa que ho transforma
tot en un càstig diví ―sacrilegi màxim en
nom d’allò religiós―, sinó que també és un
terme grec, que prové de la traducció dels
setanta, text de base del cristianisme, una
cristianització, una arqueologització.
El consens s’ha desplaçat, en francès, cap a la paraula Xoà, nom també d’una
pel·lícula d’èxit, de Claude Lanzmann.2 Però
mentre que Jacques Sebag aplega amb energia l’argumentació «per desempallegar-nos
del mot Holocaust», sembla que, com tothom,
accepta Xoà i fins i tot justifica la conveniència d’aquesta paraula: «Xoà parla de la judaïcitat de la víctima i subratlla, justament, la
seva especificitat religiosa i cultural.»
Ara bé, aquí també, hi ha quelcom
d’intolerable, i cal dir-ho, encara més perquè
ningú no ho fa. Les referències a l’hebreu,
sota l’aparença de coneixement, capgiren
tota la realitat històrica del mot i agreugen
un contrasentit generalitzat que sembla que
no molesta ningú.

Aquest article fou publicat a Le Monde el dilluns 21 de febrer de 2005. En reproduïm la traducció gràcies a l’autorització del Groupe Le Monde. / 1 De fet, no es tracta d’una pel·lícula, sinó d’una sèrie, dirigida per Marvin
J. Chomsky, que l’any 1978 es va emetre en quatre capítols al canal nord-americà NBC i que va tenir molt èxit.
Algunes veus la van acusar de trivial. (N. del t.) / 2 Shoah (1985). (N. del t.)
*
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Això fa que l’escàndol augmenti.
Ja que la paraula Xoà en hebreu no té cap
mena de «connotació religiosa: designa un
cataclisme i remet a la idea de «catàstrofe
natural». El mot no té res a veure amb la
massacre, tampoc no introdueix res de «providencial».
L’escàndol, que la mediatització de
la paraula fa inaudible, és que es tracta d’un
mot que, a la Bíblia, on apareix tretze vegades, designa un temporal, una borrasca, i
els estralls ―dos cops a Job― deixats per la
tempesta devastadora. Un fenomen natural,
simplement.
Hi ha altres mots, a la Bíblia, per
designar una catàstrofe causada pels homes.
L’escàndol és, d’antuvi, emprar una paraula
que designa un fenomen de la natura per a
anomenar una barbàrie del tot humana.
L’hebreu diu, per exemple, hurban.
És el mot que utilitza Manès Sperber a Etre
Juif (Odile Jacob, 1994). Tan sols conec tres
autors que emprin aquest terme: Manès
Sperber, Elias Canetti i Daniel Lindenberg,
a Figures d’Israël (Hachette, 1997), el qual
indica que «hurb(a)n», en hebreu, equival a
«destrucció, ruïna (forma jiddisch: hurbn)».
Terme que seria «potser més apropiat per a
designar el genocidi nazi dels jueus, entre
1941 i 1945».
El consens s’ha fet entorn de la paraula Xoà. Escrit a l’anglesa. I aquest mot és
una contaminació de l’esperit. Per moltes raons, que fan referència als seus efectes perversos.
No s’ha de cedir, precipitadament
i covardament, a l’argument que creu que
recordar que el sentit bíblic d’aquest mot
es deu a una preocupació fora de lloc per
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una arqueologia del llenguatge. És cert que
la història no deixa de mostrar que quan
els mots prenen nous significats en perden
d’antics.
Però no és anodí haver emprat un
mot de l’hebreu bíblic per a anomenar un
horror tan concret. Aquí hi ha, per començar, una insensibilitat respecte del llenguatge, que jutja els qui, potser sense saber-ho
o sense intentar saber-ho, l’accepten i s’hi
associen.
Aquí intervé un altre aspecte de l’escàndol d’aquest mot, i és que hom el presenta com el «nom definitiu» de l’innominable. És com si Claude Lanzmann, l’autor
de Shoah, identifiqués la seva pel·lícula amb
anomenar l’innominable, després d’haver
escollit aquest nom hebreu, segons admet
ell mateix, perquè no sap hebreu (Libération
del 24 de gener): «Vaig escollir aquest nom
perquè no sabia què volia dir.» S’hi barregen la idea de «destrucció» i «també la d’una
catàstrofe natural». A partir del qual es privilegia el que és «opac», cosa que reforça la
identificació entre el que és innominable en
el sentit d’un horror que el llenguatge no pot
dir, i l’efecte de nom «epònim», «acte radical
d’anomenar», del qual s’apropia: «L’autor de
la Xoà fou Hitler. Lanzmann és l’autor de
Shoah.»
Els nazis tenien raons, derivades de
la seva tàctica, per a recórrer a una terminologia d’emmascarament que era, alhora,
explícita: «solució final», «evacuació» (per
deportació). No hi havia res d’innominat o
indicible. Tot tenia nom. Els escrúpols sobre la designació van aparèixer entre 1944 i
1945, alhora que el tabú que feia inaudibles
els relats dels testimonis i supervivents.
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La invenció del terme genocidi ben
aviat va esdevenir un problema, el d’una
especificitat-unicitat que va ser reivindicada
pels uns, rebutjada pels altres, a causa de la
multiplicació d’assassinats en massa: genocidis armeni, cambodjà, ruandès… El terme
recent judeocidi potser intenta conjurar tot
això.
Perquè és cert que hi ha, cada vegada, una especificitat, una unicitat. L’especificitat jueva prové d’una herència d’ensenyament no del «menyspreu», com deia Jules
Isaac, sinó de l’odi. Una herència teològicopolítica que s’ha biologitzat, radicalitzat, segons una retòrica remarcable d’inversió: l’odi
contra el que Hegel anomenava «la religió
de l’odi», oposada a «la religió de l’amor» ―
el cristianisme. És la mateixa retòrica d’inversió, i l’esmento perquè és essencial, de l’ús
dels Protocols dels Savis de Sió: una voluntat
real de destrucció d’aquells als quals s’imputa aquesta voluntat de destrucció. És la
continuïtat de l’antijudaisme cristià en l’antisemitisme del segle xix, que va a parar a
una radicalització d’higiene populista amb
Hitler i Vichy, perfectament anomenada
«solució final».
De passada, ja que és època de
commemoracions, proposo que s’organitzi
el centenari dels Protocols dels Savis de Sió
(1905). Seria una ocasió única que caldria
aprofitar per a mostrar a tothom la bèstia
immunda i la seva utilització per una altra
retòrica d’inversió, ben actual, igual i diferent alhora. Sense oblidar que són els àrabs
cristians els qui, cap al 1920, van traduir a
l’àrab aquesta Bíblia de matar jueus.

Sobre aquesta qüestió, dos problemes. El primer és que l’elecció d’un mot hebreu per a designar la solució final, lligada a
segles d’odi, fa dir en la llengua emblemàtica
de les víctimes un acte totalment imputable
als higienistes de la raça. No era la llengua
dels qui van ser massacrats. L’hebreu era, per
a ells, una llengua litúrgica. Tot això deixant
de banda els nens, molts dels quals encara
no parlaven (Drieu La Rochelle havia manifestat que «els petits» no s’havien d’oblidar).4 Anomenar aquest acte en alemany,
Endlösung, també seria ofendre els primers
que van omplir els camps, i la llengua alemanya no en té cap culpa.
L’altre problema d’aquest mot enverinat és una victimització tan totalitària com
la massacre: el que Ami Bouganim anomena
el «traumatisme de la Xoà», a Le Juif égaré
(Desclée de Brouwer, 1990). Retrobem la
prohibició enunciada per Adorno al 1949,
segons la qual seria bàrbar i impossible escriure poemes després d’Auschwitz.
Així Xoà condensa un «culte del record» que ha devorat el que resta de viu en
els supervivents. El procés que aparentment
se li fa a una paraula es refereix a tot el que
aquest mot comporta, com diu Yeshayahu
Leibowitz: «El gran error d’avui dia consisteix a fer de la Xoà la qüestió central a
propòsit de tot el que fa referència al poble
jueu», i la Xoà ha esdevingut així per a alguns «el substitut del judaisme» (a Israël et
judaïsme, Desclée de Brouwer, 1996).
El mot aplega el que s’ha anomenat «la qüestió jueva». Que és de tot menys
jueva. Una vegada més, com escrivia Hegel,

Drieu La Rochelle (1893-1945) fou un escriptor francès que va col·laborar activament amb l’Alemanya nazi
després de l’ocupació del seu país. (N. del t.)
4
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els jueus no tenen història, a banda de la del
seu martiri. Per tant, per a lluitar contra les
retòriques d’inversió i de negació vinculades
a la victimització, que ja enunciava Rudolf
Hoess, el cap del camp d’Auschwitz, en les
seves memòries, quan deia que, d’aquest extermini (inacabat), serien els jueus els qui
en traurien més profit, i com que tot el que
afecta el llenguatge afecta l’ètica d’una societat, i doncs la seva política, proposo, perquè
en quedi constància, que llencem el mot Xoà
a les escombraries de la història.
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El mot Xoà, amb la majúscula que
l’essencialitza, conté i manté l’acompliment
del que és teològico-polític, la solució final
del «poble deïcida» per fer-ne el veritable
poble escollit. Seria més sa per al llenguatge
que un dia aquest mot no sigui més que el
títol d’una pel·lícula.

Raul Hilberg no fa servir aquesta
paraula en el seu llibre La Destruction des juifs d’Europe. I no admetia el terme extermini.
Hi ha hagut i hi ha encara una purulència
humana que ha volgut i vol encara la mort
dels jueus. No cal un mot hebreu per dir-ho.
Es pot dir en totes les llengües amb paraules
que diuen el que volen dir, i que tothom coneix.

HENRI MESCHONNIC (París, 1932 – Villejuif, 2009) va ser un teòric del llenguatge, poeta i
traductor francès. Durant molts anys va ensenyar lingüística i literatura a la Universitat de París.
Dedicà molts anys a la traducció de la Bíblia. El seu rigor extrem va fer que s’enfrontés més d’una
vegada a altres intel·lectuals.
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El mot Xoà

*

CLAUDE LANZMANN

A

l 1983, dos anys abans de la finalització
d’una pel·lícula que encara no es deia
Shoah, en una carta dirigida al meu amic
Manès Sperber ―que acabava de veure’n les
tres primeres hores al costat de Raymond
Aron―, vaig escriure: «Aquest treball immens, pel qual no acabo de trobar un títol,
no és una pel·lícula sobre l’Holocaust, no és
un producte, un derivat de l’Holocaust, ni
un film històric, és ell mateix ―no sé com
dir-t’ho, Manès, és així com ho veig― un esdeveniment originari.» Sperber va ser l’únic
que va tenir coneixença d’aquesta carta:
Raymond Aron acabava de morir.
Al llarg dels onze anys durant els
quals vaig treballar en la seva realització, no
vaig tenir nom per a la pel·lícula. Holocaust,
per la seva connotació sacrificial i religiosa,
era inadmissible; i, a més a més, ja havia estat utilitzat. Però una pel·lícula, per raons
administratives, ha de tenir un títol. En vaig
provar diversos, tots insatisfactoris.
La veritat és que no hi havia nom
per a allò que, aleshores, no gosava ni anomenar l’esdeveniment. Per a mi mateix i com
en secret, en deia la Cosa. Era una manera
d’anomenar l’innominable. ¿Com podria
haver-hi un nom per al que no tenia cap
mena de precedent en la història dels homes? Si hagués pogut, no hauria posat cap
nom al meu film.

El mot Xoà se’m va imposar finalment perquè, com que no sé hebreu, no en
comprenia el sentit, la qual cosa era també
una manera de no anomenar. Però, per als
qui parlen hebreu, Xoà també és inadequat.
El terme apareix a la Bíblia diverses vegades.
Significa ‘catàstrofe’, ‘destrucció’, ‘anorreament’, es pot tractar d’un terratrèmol o d’un
diluvi.
Alguns rabins van decidir arbitràriament després de la guerra que Xoà designaria la Cosa. Per a mi, Xoà era un significant
sense significat, un proferiment, breu, opac,
un mot impenetrable, irrompible, com un
nucli atòmic.
Quan Georges Cravenne, que havia
dirigit l’organització de l’estrena del film al
Théâtre de l’Empire, em va preguntar quin
n’era el títol, li vaig respondre «Shoah».
―Què vol dir, això?
―No ho sé, vol dir Xoà.
―Però ho haurem de traduir, ningú no ho
entendrà.
―És precisament el que vull, que ningú no
ho entengui.

*Aquest article fou publicat a Le Monde el dissabte 26 de febrer de 2005. En reproduïm la traducció gràcies a
l’autorització del Groupe Le Monde.
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Em vaig barallar per imposar Shoah
sense saber que procedia, així, a un acte radical de nominació, ja que des d’un bon començament el títol del film va esdevenir, en
nombroses llengües, el nom mateix de l’esdeveniment en la seva absoluta singularitat.
La pel·lícula ha estat d’entrada epònim; a
tot arreu se n’ha dit la Xoà. La identificació
entre la pel·lícula i el que representa va tan
lluny que hi ha temeraris que parlen de mi
com de «l’autor de la Xoà», a la qual cosa
no puc respondre res més que: «No, jo sóc
Shoah; la Xoà va ser Hitler.»
Vaig escriure els paràgrafs precedents fa un any, en altres circumstàncies,
però, rellegint-los, m’adono, que són una
resposta a la diatriba de Henri Meschonnic
(«Pour en finir avec le mot Shoah», Le Monde, 20-21 de febrer), irònicament publicada
a les pàgines «Horizons Débats» d’aquest
diari.
Quin horitzó, quin debat? Meschonnic debat contra si mateix, embolicat en demostracions contradictòries, avançant emmascarat de falsa ciència, amb una idea fixa:
no tan sols desempallegar-se del mot Xoà
com pretén, sinó de la pel·lícula «d’èxit» del
mateix nom, i en última instància, de la cosa
en si.
Quan d’altres clamen contra la «pornografia memorial de la Xoà», Meschonnic
no dubta pas a parlar de «mot enverinat», de
«victimització tan totalitària com la massacre» (sic), i escriu sense tremolar: «Així Xoà
condensa un “culte del record” que ha devorat el que resta de viu en els supervivents…».
A aquests propòsits infames cal
oposar-hi les paraules de veritat d’AnneLise Stern, deportada supervivent (que no
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ha estat devorada pel mot Xoà), en el seu
gran llibre, Le Savoir-déporté (Editions du
Seuil, 2004): «Shoah no és un documental i
tampoc una obra mestra del setè art. És més
aviat una obra que inaugura un vuitè art, a
la mesura del nostre temps. Tot d’una, ha
autoritzat, suscitat en els uns i en els altres
el desig d’explicar-se, de testimoniar cadascú
en nom seu. […] Així, alguns psicoanalistes
es feliciten: Claude Lanzmann hauria introduït un significant hebreu en la llengua
francesa. Sostinc que, abans de la pel·lícula
Shoah, el que els israelians designaven com
a xoà era per a ells… hebreu i que el mot, el
nom Xoà, després d’aquest film, ha esdevingut francès a França, alemany a Alemanya,
anglès als Estats Units.»
Shoah, la pel·lícula, té avui vint anys
i és, des del principi, sense que jo hi tingui
res a veure, que pertot s’ha començat a dir
«la Xoà». Aparentment, Meschonnic mai
no ha sentit a parlar de l’Esperit objectiu.
És cert: ¿com podria saber, ell, que les obres
veritables, un cop creades, s’escapen del seu
autor i viuen la seva pròpia vida? Shoah, la
pel·lícula, ha tingut la força d’anomenar la
cosa.
Si bé em faig íntegrament responsable de l’obra, no podia, en contrapartida,
preveure que l’època se l’apropiaria com ho
ha fet. No podia ni preveure-ho ni voler-ho.
Fins i tot si aquest reconeixement és just i
bo, podria no haver-se produït. Jo creia que
la pel·lícula la veurien tres mil persones i
amb això ja en tenia prou. Descric a posteriori i d’una manera totalment fenomenològica l’efecte epònim de la pel·lícula i les seves
conseqüències paradoxals ―la confusió de
«la Xoà» i de Shoah―, Meschonnic ho tradueix ―quin traductor!― com a voluntat
d’«apropiació».
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Traductor d’això que rebutja anomenar «la Bíblia», creu, per aquesta raó, que
està autoritzat a saquejar i a destruir tota
cultura constituïda, obsessionat pel bon començament com d’altres ho estaven per la
raça pura. En nom de l’hebraïtzació, no es
fa enrere davant la il·legibilitat, i la sensació
d’omnipotència sobre els mots encara excita
més els seus instints de serial killer, per reprendre una expressió amb la qual Michel
Deguy 1 el va obsequiar.
El seu darrer blanc ―han calgut
vint anys perquè hagi despertat del seu somni dogmàtic i el designi―, és Xoà: l’hebraïtzador de Bíblia no vol que un mot hebreu
anomeni la Cosa. Sota el galimaties i aproximacions meschonnesques, no trobem res
més que la cerca esgarriada d’un «bon mot»,
que el fa prendre eleccions contradictòries, i
considerar exclusius els uns i els altres. Estranya visió de la filologia: els mots explicarien tan exactament les coses que hi hauria
un mot just, un mot perfecte per a tot.
Ara bé ―i això és el que fereix
Meschonnic profundament―, la força del
mot Xoà no és pas la de l’exactitud, ho he
demostrat anteriorment. La meva ignorància proclamada de l’hebreu i el triomf de
Shoah, pel·lícula i mot confosos, esveraran
els pedants fins a la fi dels temps. Xòa «contaminació de l’esperit»; «l’escàndol d’aquest
mot»; «mot enverinat»; «que llencin la paraula Xoà a les escombraries de la historia».
Diantre! El killer no riu, està preparat per a
acceptar-ho tot i mentir sense vergonya per
assolir els seus fins: «Tot —gosa dir—, estava perfectament anomenat ―pels nazis―.

Els escrúpols sobre la designació van aparèixer entre 1944 i 1945.»
¿Meschonnic m’ha sentit llegir, al
final del primer capítol de Shoah, l’informe
al·lucinant de Just, del cinc de juny de 1942,
adreçat a l’Obersturmbannführer Walter
Rauff, sobre les millores a fer en la construcció de camions de gas? Als jueus asfixiats per
l’òxid de carboni dels motors se’ls anomenava «el carregament»; si es parlava del seu
nombre, es deia «el nombre de peces (en alemany Stück) per a carregar». ¿Ha vist Motke
Zaidel i Itzhak Dugin explicar, plorant: «Els
alemanys havien afegit que estava prohibit
emprar el mot mort o el mot víctima perquè per a ells aquells cossos eren com socs
de fusta, eren merda, no tenien absolutament cap importància, no eren res»…? «Els
alemanys ens obligaven a dir, referint-se als
cossos, que eren Figuren, és a dir titelles, nines o Schmattes, és a dir, draps.»
Em sembla evident, reproduint
aquestes paraules, que l’eradicador no ha vist
mai Shoah, que no sap de què parla. Per al
maníac del bon mot, totes les paraules són
millors que el mot hebreu, fins i tot els mots
nazis. L’assassí, no tenint-ne prou d’haver
assassinat, ¿ha de ser, a més a més, l’amo del
nom i del sentit del que ha patit la víctima?
L’antisemitisme (no és potser el
mot just, però amb el temps i l’ús, l’ha esdevingut!), és l’odi metafísic al poble que
és a l’Origen i que ho sap i ho vol. És perfectament coherent designar el paroxisme
d’aquest odi amb un mot hebreu. Fins i tot
sense entendre la llengua i ben abans d’ha-

Michel Deguy (1930), poeta i assagista parisenc. Proper al pensament de Jacques Derrida, col·labora amb la
revista Les Temps Modernes, dirigida per Claude Lanzmann. (N. del t.)
1
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ver-me decidit per Shoah, sabia, des del començament de la meva obra, que volia imposar la nostra pròpia visió de la catàstrofe,
la de les víctimes i els supervivents.
«L’hebreu
—diu
banalment
Meschonnic— no era la llengua dels qui
van ser massacrats, l’hebreu per a ells era
una llengua litúrgica.» No, era la llengua de
l’Origen en nom de la qual se’ls va transformar en víctimes abans de deixar-los ser
tranquil·lament russos, francesos, polonesos, grecs, holandesos… També és la llengua
d’Israel. He après de Sartre que apropiar-se
el mal absolut és el primer pas vers l’autenticitat i la llibertat. Aquesta apropiació comença pel nom: jo seré el negre, jo seré el
jueu.
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però finalment confluents, una colla heterogènia i sorollosa. Desempallegar-se de la
Xoà o si més no desar-la al seu lloc. S’esmercen perquè al final aquest lloc sigui cada cop
més congru, les «escombraries de la història» esperen ben obertes. Tanmateix, que no
tinguin massa pressa: la Xoà, indissolublement les víctimes i els testimonis supervivents, la Cosa, el mot, el film han estat més
presents que mai durant la commemoració
del seixantè aniversari de l’alliberament
d’Auschwitz, i han marcat per sempre noves
generacions i cors i consciències innombrables. Un treball titànic espera Meschonnic,
el gran desbatejador.

En veritat, al pedant se li’n refot el
mot Xoà. El seu problema és la Cosa, de la
qual reconeix que cal desempallegar-se ben
ràpidament per raons en principi diverses

CLAUDE LANZMANN (Bois-Colombes, 1925) és director de cinema, periodista i escriptor francès. Durant la guerra va participar en la resistència. Dirigeix la revista Les Temps Modernes des de
1986. A banda de Shoah (1985), Lanzmann ha dirigit Pourquoi Israël (1974), Tsahal (1994), Un
vivant que passe (1997), Sobibor, 14 octobre 1943, 16 heures (2001), Lights and Shadows (2008), Le
Rapport Karski (2010), i Le Dernier des injustes (2013).
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Sobre Miklós Radnóti
Thomas ország-land

N

ascut fa una mica més de cent anys,
Miklós Radnóti va ser probablement el
poeta més gran d’entre els escriptors adults
testimonis de l’Holocaust. Aquest autor
hongarès fou assassinat l’any 1944, poc
abans de la fi de la Segona Guerra Mundial,
víctima de l’intent nacional-socialista de netejar ètnicament Europa.
Anna Frank, Éva Láng i András
Mezei eren nens. Primo Levi i Paul Celan
eren molt joves i es van veure obligats, finalment, a escollir la literatura per comprendre
i digerir la brutalitat d’unes experiències per
les quals no havien estat gens preparats.
A diferència de molts altres, Radnóti va tenir diverses oportunitats per a escapar del treball forçat i de la mort a mans
dels nazis. Estava al cim del seu poder literari quan va decidir d’endinsar-se en la tempesta, amb la llibreta a la mà, cercant deliberadament de transformar l’horror en poesia,
segons ell mateix: «com a recordatori per al
futur». Els seus darrers poemes transcendeixen els límits de races i tribus i esdevenen
crides universals a la humanitat.
Llegits en ordre cronològic, els poemes segueixen l’autor («al llarg del camí
que du als abismes profunds i espantosos
de l’ànima»), fins a la seva mort, clarament
anticipada. Són peces, intensament autobiogràfiques, que descriuen un escriptor que,
encara que no té cap mena de seguretat i

confiança en una humanitat que ha iniciat
una marxa boja vers la destrucció col·lectiva,
manté la seva dignitat personal amb tossuderia i una gran preocupació pel futur.
Radnóti va lluitar fins al final. Segons la llegenda que ha sorgit entorn de la
seva figura —que he comprovat mitjançant
entrevistes amb supervivents dels mateixos
camps i de la marxa de la mort final— el poeta va subornar els guardes hongaresos per
passar de contraban la seva obra al món exterior. La llibreta que contenia els seus darrers i commovedors poemes i que van trobar
al seu cos havia voltat de mà en mà, encoratjant, així, molts presoners com ell.
L’any 1971, a Hongria es va publicar una edició en facsímil de la llibreta, amb
l’obra reproduïda en una lletra curosa i uniforme, completada amb les instruccions de
l’editor. A causa de la demanda popular de
seguida va caldre una segona edició. Les còpies que se’n van fer han esdevingut objectes
de col·lecció valuosos.
Miklós Radnóti va néixer a Budapest i va estudiar a la Universitat de Szeged.
No va poder continuar la carrera acadèmica a causa del seu origen jueu i del seu humanisme. Va haver de subsistir magrament
produint el que avui es consideren traduccions brillants de clàssics grecs i llatins, així
com de poesia anglesa, francesa i alemanya.
Alguns dels seus poemes foren confiscats i
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d’altres van ser prohibits, mentre que la resta
no van aixecar gaire expectació. La majoria
dels seus contemporanis no en van sentir a
parlar, d’ell.
A la seva llibreta tràgica, Radnóti es
presenta com un «poeta hongarès» malgrat
que pel fet de ser jueu va patir la privació
de la seva identitat hongaresa i dels drets
civils. Tot i la seva conversió profundament
sentida al cristianisme, fou executat perquè
era jueu, igual com els captius del seu darrer
poema, afusellats en massa.
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La ideologia estèril que va activar
l’Holocaust ha arruïnat les vides de generacions de descendents dels qui el van perpetrar i els seus seguidors mitjançant la vergonya i el remordiment. Ells són els primers
que criden ara: «Mai més!» Sabem molt poc
de l’esquadra d’execució formada per soldats
de retirada que van assassinar el poeta quan
tenia trenta-cinc anys; tanmateix, Radnóti
continua reunint deixebles.

Avui la seva poesia i llegenda signifiquen molt per a molta gent. Per a mi són
una flama d’esperança contra l’odi religiós i
racista. El rebuig obstinat de Radnóti per
tolerar cap mena de discriminació hostil
contra qualsevol minoria ha acabat triomfant, d’alguna manera.

THOMAS ORSZÁG-LAND va néixer a Budapest al 1938. Va sobreviure l’Holocaust i a l’any
1956 va participar en la revolta hongaresa contra la dominació soviètica. És poeta. Ha escrit articles i
ressenyes per a The Times Literay Suplement i The New York Times, entre d’altres. Ha traduït a l’anglès
l’obra de diversos poetes hongaresos, entre els quals Miklós Radnóti.
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Sobreviure l’Holocaust

ENTREVISTA AL POETA HONGARÈS THOMAS ORSZÁG-LAND

A continuació us oferim l’entrevista que el poeta i traductor hongarès Thomas Ország-Land va
concedir a El funàmbul. Es tracta d’un testimoni directe del que significa escriure com a supervivent de la Xoà.
En aquest número de El funàmbul tenim l’honor d’oferir, traduïts al català, alguns dels vostres
poemes centrats en l’Holocaust. ¿Els vau escriure perquè crèieu que, davant la incommensurabilitat del crim, la millor manera d’acostar-nos a aquells fets passa per descriure’ls mitjançant la
ficció? En cas afirmatiu, seríem als antípodes del dictat de Theodor Adorno segons el qual «escriure
poesia després d’Auschwitz és un acte de barbàrie» (encara que posteriorment ell mateix rectifiqués
aquestes paraules, sobretot després de conèixer la poesia de Paul Celan).
Adorno considerava Auschwitz i es desesperava. Però la humanitat ha de mirar cap endavant i no es pot permetre la desesperança. Fa poc temps que vaig assistir a una trobada de
supervivents de l’Holocaust, gent molt gran, que de joves van veure el mal directament, i
que van sobreviure per dedicar la vida a avisar el món de la possibilitat que aquella bogeria
es repetís. Aquesta gent es mou, escriu, i fa xerrades, sobretot als joves. Ara bé, observen que
hi ha gent que insisteix a negar l’existència de l’Holocaust (són els qui voldrien repetir-lo);
saben que la mort els silenciarà aviat, i els fa por que, quan no hi siguin, ja no quedarà ningú
que defensi el món contra aquesta barbàrie renovada.
A mi tot això no em fa por. Crec que, igualment com Odisseu, navegarà per sempre els set
mars de la imaginació en els hexàmetres d’Homer, els avisos intensos dels supervivents de
l’Holocaust ressonaran a través dels segles en les veus dels poetes de la nostra època.
En el vostre poema «Caution», un nen parla a la humanitat des d’Auschwitz. Em recorda Hurbinek, l’infant inoblidable que Primo Levi fa reviure a La treva. Malgrat el dolor que transmet
el poema, hi observo una guspira d’optimisme que neix de la dignitat amb què el nen respon al
patiment. Creieu que es pot ser optimista després del que va passar?
Segurament el vers més important del poema és «hold up your head while you’ve got it»
(«goseu aixecar el cap ben alt mentre en tingueu»). Irradia un optimisme que va més enllà
de la mort. Aquest vers no és meu. És d’un fragment de poema que es va trobar en un camp
de concentració. He aconseguit d’identificar-ne l’autor, es deia Jaroslav Ježek (res a veure
amb el compositor homònim), i a ell li dedico el poema.
Primo Levi i Paul Celan es van suïcidar després de l’Holocaust, potser perquè no veien que,
després d’Auschwitz, al món hi fos possible la decència i l’optimisme. Tots dos es van abocar
a la poesia per cridar el dolor i la ràbia que sentien pels abusos i humiliacions incomprensibles que van patir en mans dels nazis, i per als quals ningú no els havia preparat. Però les
generacions posteriors sí que estan preparades. Tots són supervivents, i la capacitat per a
estimar i per a actuar decentment surt de dins.
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La vostra experiència de l’Holocaust, justifica aquest optimisme?
El meu Holocaust va culminar amb el setge soviètic de tres mesos a la Budapest ocupada pels
nazis, un dels setges més sagnants en la història d’Europa. Jo era un nen jueu que s’amagava
dels nazis i dels bombardejos aliats. Acabava de fer sis anys quan els nazis van destrossar
la meva infantesa idíl·lica; just l’edat en què un nen comença a topar amb el món, fora del
cercle protector de pares i familiars, i aprèn a sortir-se’n sense ajut. La mare de totes les
aventures.
En aquell moment, el món, vist per un nen, era sorprenent i perillós, fins i tot anant bé.
Apareixien reptes per totes bandes i havíem d’aprendre a esquivar-los. Per mi, els nazis,
cridant com bojos durant les batudes brutals en què cercaven amagatalls de jueus —com
el meu—, eren monstres absurds, cruels, assassins, però força menys amenaçadors que els
bombardejos aeris, les rates que encomanaven malalties i l’aigua contaminada que, al final,
va ser més forta que jo.
Tot això m’ha fet ser més optimista que la majoria de la gent que conec, perquè he vist que
puc sobreviure una crisi com aquella i perquè encara no em puc creure la sort que tinc de
ser viu.
En el vostre poema «The Name», fins i tot parleu en nom del fill d’Eichmann. És un poema agosarat, valent i corprenedor, que sembla que comparteix el concepte controvertit de banalitat del mal
que Hannah Arendt va introduir després del judici d’Eichmann a Jerusalem. Aquest poema, està
influenciat per ella?
Eichmann tenia un nebot que va decidir conservar aquest cognom abominable. El meu
poema aprofundeix en alguns dels motius que aquest home devia tenir per fer això i que no
tenen a veure directament amb la tesi d’Arendt. Arendt, durant el judici de 1961 a Jerusalem, que va cobrir per a la revista The New Yorker, es va adonar que la gent ordinària i sana
pot intentar amagar la culpa de crims espantosos si els cometen seguint les ordres d’una
autoritat superior. És una opinió molt incòmoda. Hi va haver gent que fins i tot va arribar
a dir-li nazi.
Una dècada més tard, quan el diari novaiorquès The Nation em va fer anar a Düsseldorf
per cobrir el judici de Franz Stangl —el comandant dels camps d’extermini de Treblinka i
Sobibor—, em vaig adonar que les tesis d’Arendt havien estat generalment acceptades. Fins
i tot Stangl va intentar defensar la seva innocència afirmant que ell simplement havia complert ordres. Li va caure cadena perpètua, i va aconseguir fer un gran servei a la humanitat
que anteriorment havia maltractat tant: en una entrevista exhaustiva amb Gitta Sereney,
una reportera angloaustríaca extraordinària, Stangl va admetre, hores abans de l’atac de cor
que li va causar la mort, que se sentia responsable i culpable dels assassinats en massa que
havia comès.
Avui dia, la llei internacional (i la consciència humana, que evoluciona constantment) consagra el principi que tots som responsables dels nostres actes, fins i tot sota ordres irracionals
o en un camp de batalla. Aquesta és l’esperança del món.
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L’escriptor hongarès Imre Kertész, guanyador del Premi Nobel, explica sovint que el fet d’haver
sobreviscut la dictadura nazi i la soviètica ha modelat del tot la seva vida i, per consegüent, la seva
obra. Fins a quin punt creieu que els mateixos fets han marcat la vostra vida i poesia?
La humanitat sencera ha sobreviscut aquest dos totalitarismes i molts més, i això, indiscutiblement, ens ha fet ser com som. Hi ha hagut Hitler i Stalin, i també Mao i Franco, i fins i
tot Idi Amin. El món no és com era abans d’Auschwitz i Hiroshima.
L’elit religiosa i política de qualsevol estat pot intentar cometre més genocidis i alguns hi
somnien sense embuts. També estem destruint la natura, de la qual formem part. La meva
experiència em diu que l’única esperança per a la humanitat resideix en una dedicació total
a la supervivència, deslliurada del dolor, la culpa i el ressentiment del passat. Hem d’expulsar
literalment aquests sentiments de dins nostre.
La poesia és un gran vehicle de reconciliació post-crisi. L’Alemanya moderna se n’ha sortit,
en gran part, i ha construït una societat ferma i decent. Per això Kertész ara viu a Berlín i
no pas enlloc més. La majoria de l’Europa dominada antigament pels soviètics encara no
ha començat aquest camí. Per això he tornat a Budapest, amb l’esperança d’animar aquest
procés.
Preferiu escriure en anglès o en la vostra llengua materna, l’hongarès? Es pot escriure poesia en un
idioma que no sigui el propi?
Hi ha precedents d’escriptors que han produït obres ben sòlides en llengües que han adoptat. En poesia, cada paraula hauria de sonar tan fresca com si l’autor l’hagués feta servir per
primer cop.
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He viscut de l’escriptura (i també de l’ensenyament, i de feines ocasionals quan era molt
jove) des dels setze anys. Vaig deixar d’escriure en hongarès als divuit, quan vaig marxar del
país a causa de la revolució fracassada del 1956 contra el domini soviètic, en la qual vaig participar. En els darrers cinquanta anys, en hongarès tan sols he escrit cartes d’amor i només
perquè qui les rep no entén l’anglès.
A banda de la vostra obra, heu traduït molta poesia a l’anglès. Creieu que qui millor pot fer aquesta
feina és un poeta?
Vaig començar a traduir poesia quan era jove: era una manera d’intentar aprendre dels
millors. Em veia com un estudiant d’art que copiava les obres de grans pintors per tal de
dominar-ne les tècniques, tot recreant-ne les composicions. Més endavant, vaig trobar molt
enriquidor excavar en les restes literàries d’alguns amics desapareguts prematurament i ferles reviure en anglès —una llengua accessible a tothom.
Els mestres morts són bons professors. Crec que els traductors han de ser poetes i preferiblement d’un nivell semblant als autors dels quals tradueixen poemes.
Ja fa anys que en universitats britàniques i nord-americanes s’estudien alguns dels poetes hongaresos de l’Holocaust per mitjà de les vostres traduccions. Un d’ells, Miklós Radnóti, té una reputació internacional ben sòlida. Què creieu que el fa tan especial? A Hongria era conegut abans de
l’Holocaust?
Era molt poc conegut abans que el matessin a trenta-quatre anys. Els darrers poemes que
va escriure se centren en la seva experiència en un camp de presoners. Els duia a sobre quan
algú va trobar el seu cos en una fossa comuna després de la guerra. (A Radnóti el van matar
durant una marxa de la mort.) Són uns poemes que descriuen el caos i la brutalitat de l’Holocaust en una mètrica clàssica magnífica i que l’han convertit en una figura molt estimada
a Hongria, malgrat el ressorgiment recent de l’antisemitisme en aquell pobre país.
Radnóti reconeixia el seu origen jueu però, d’una manera molt semblant a Kafka, rebutjava el que
anomenava la seva «raça i arrels». Per què creieu que ho feia? Penseu que una de les conseqüències
de l’Holocaust fou que Radnóti i molts altres com ell acabessin sent més conscients del seu judaisme?
Al segle xix Hongria va ser un dels primers països del món modern que va emancipar la
seva població jueva. Molts jueus van reaccionar amb una onada entusiasta d’assimilació. Es
tractava d’una tendència general a l’Europa central que en generacions anteriors ja havia
arribat a figures jueves preeminents com Kafka, un jueu assimilat, i Heine, un jueu convertit
al cristianisme.
Radnóti també es va convertir al catolicisme. Quan li van disparar el tret de mort, duia una
braçal blanc que l’identificava com a cristià d’origen jueu. No hi ha cap indici en els poemes
que ens n’han quedat que suggereixi que el seu destí, clarament anticipat, hagués sacsejat la
sinceritat de les seves conviccions catòliques.
Ara bé, una visió retrospectiva de l’Holocaust ha alimentat diverses actituds dels supervivents. Alguns van construir i defensar l’Estat d’Israel. Uns altres han tornat a transformar
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Budapest en una capital vibrant de cultura jueva. Altres han cercat refugi amagant ben
endins llur identitat cultural i racial.
Un jove líder neonazi hongarès acaba d’assabentar-se que és jueu —un fet que la seva família (supervivents de l’Holocaust) li havia amagat fins ara. Evidentment va ser expulsat
del partit. Va anar a compartir la seva estupefacció i dolor amb un rabí hassídic hongarès
de la mateixa edat que ell. El rabí i l’agitador de masses tenen molt en comú, ja que el rabí
també havia descobert la seva identitat jueva —que també li havien amagat— quan tenia
dotze anys...
Un altre poeta que heu traduït i que és del tot desconegut al meu país és András Mezei. Podríeu
dir-nos-en quelcom?
Mezei, que va morir al 2008, a setanta-vuit anys, és un poeta tan important com Radnóti,
però molt diferent. El vaig conèixer després de la guerra, en un camp per a nens jueus que
es recuperaven del trauma de l’Holocaust i que dirigia un moviment socialista-sionista que
es deia Dror Habonim. També ens preparaven per a emigrar a Israel en vaixells atrotinats,
com el famós Exodus, que desafiaven el bloqueig britànic. Mezei va emigrar, però més tard
va tornar i es va convertir en un dels poetes i periodistes literaris més importants del país.
Sota la bandera comunista, es va esforçar per construir una societat lliure de prejudicis racials, religiosos i de classe. Durant la revolució de 1956 ens vam situar en bàndols contraris.
El vaig tornar a trobar després de l’esfondrament del comunisme: era un editor important.
Em va demanar que traduís la seva poesia sobre l’Holocaust. Finalment vaig formar part
del consell editorial de la seva revista literària i política, i vam acabar fent-nos molt amics.
Els seus poemes es basen en les seves experiències personals i entrevistes posteriors, juntament amb testimonis de després de la guerra i informes mèdics. Combinen la sensació
de la immediatesa de la ferida amb la passió controlada i el distanciament de l’observador
professional.
Ens podeu parlar una mica de The Survivors: Holocaust Poetry for Our Time, el llibre que vau
publicar l’any passat?
Aquest llibre serà sobre la vida, no pas sobre la mort. Hi inclouré «Caution» i probablement
«The Name». Serà una antologia de poemes de qui fou el meu mestre i amic íntim, György
Faludy, un poeta extraordinari, semblant als seus estimats Lorca, Mandelstam i Yeats. I
també hi haurà grans mestres com Emőd, Forrai, Gergely, Heltai, Karinthy, Láng, Székely
i Szép, que reclamen el lloc que es mereixen en les llibreries, sales de lectura i biblioteques
de l’oest.
La poesia d’aquests autors potser ajudarà les generacions post-Holocaust —els descendents
dels botxins, els de les víctimes, i els dels testimonis passius— a afrontar junts una herència
espantosa i a aprendre a col·laborar amb la intenció d’aconseguir un propòsit comú.
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CAUTION
In memoriam Jaroslav Ježek
Our civilizations have sown new notions
of treating unwanted populations...
thus reasoned a seasoned child of Auschwitz,
thus entreating you – and the future:
You will lose all you own. Even life is on loan.
Don’t cry. Be cautious. Be canny. Be clever,
and never but never but never forget it. And
boldly hold up your head while you’ve got it.

AVÍS
In memoriam de Jaroslav Ježek
Les nostres civilitzacions han sembrat noves nocions
per tractar sobreres poblacions...
així raonava un nen avesat a Auschwitz,
així us suplicava, i al futur:
Perdreu tot el que teniu. Fins i tot la vida és un préstec.
No ploreu. Sigueu cautelosos. Sigueu astuts. Sigueu llestos,
i mai, mai, però mai no ho oblideu. I

goseu aixecar el cap ben alt mentre en tingueu.
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THE NAME
Hunt down the killers, but respect
the innocence of their offspring
– Randolph L. Braham
My name is Eichmann the son, I’m not the monster.
You may relax your face. I am your age
and you and I both share my father’s shame.
D’you think you’re innocent? I’m responsible
for my father’s deeds just as you are for yours.
I am condemned by my inheritance,
the trains and Auschwitz. So is all humanity.
I must embrace my place and role, and bear
my name for I can rearrange the past
no more than you can change your skeleton.
He looked like me, though younger. He was warm,
he loved his children, women, fun and flowers.
He obeyed in full the exterminating state
and thought in terms of tame processing quotas.
Perhaps he managed to avert his eyes
from the purpose of the national enterprise –
perhaps he was, like his entire nation,
hysterically drunk with fear and hatred –
or, like me, he thought he must fulfil his role –
He is condemned for lacking exceptional courage.
And did he love the stench of burning flesh?
He was a man of the stopwatch, not the gun,
an author only of railway timetables, an architect
of ovens only and chimneys, a planner translating
the people’s will to kill into detailed instruction,
a man of industry only doing his job.
He thus extended human experience by learning
to channel rage and passion into detachment
and patient dedication to a purpose
beyond a person’s modest comprehension.
Today we know we all need exceptional courage
and all of us must answer for our souls.
I am a German, an heir to Goethe’s poetry,
a European, heir to the dream of Erasmus,
a Christian, heir to the faith of Jesus the Jew.
I am condemned to keep alive the name
that must confront humanity with our fearful
capacity for suicidal detachment
as well as love. My role is to enhance
our common inclination to choose survival.
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El NOM
Perseguiu els assassins, però respecteu
la innocència dels seus descendents
Randolph L. Braham
El meu nom és Eichmann fill, no sóc el monstre.
Pots relaxar la cara. Tinc la teva edat
i tu i jo compartim la vergonya del meu pare.
Creus que ets innocent? Sóc responsable
dels actes del meu pare com tu ho ets dels teus.
Estic condemnat per la meva herència,
els trens i Auschwitz. Com tota la humanitat.
He d’acceptar el meu lloc i paper, i suportar
el meu nom perquè no puc refer el passat
com tu no pots canviar el teu esquelet.
Se m’assemblava, però més jove. Era afectuós,
estimava els seus fills, les dones, la diversió i les flors.
Va obeir escrupolosament les consignes d’extermini
i pensava en termes de tramitacions servicials de quotes.
Potser va aconseguir desviar la vista
del propòsit de l’empresa nacional
potser estava, com la nació sencera,
histèricament borratxo de por i odi
o, com jo, pensava que havia de complir el seu paper.
L’han condemnat per manca de coratge excepcional.
I li agradava la pudor de carn cremada?
Era un home de cronòmetres, no de pistoles,
un autor d’horaris de trens i prou, tan sols un arquitecte
de forns i de xemeneies, un planificador que traduïa
el desig de la gent de matar en instruccions detallades,
un home d’indústria que feia la seva feina i prou.
Així va estendre l’experiència humana aprenent
a transformar la ràbia i la passió en distanciament
i dedicació pacient a un propòsit
més enllà de la comprensió modesta de la gent.
Avui sabem que tots necessitem un coratge excepcional
i tots hem de respondre per les nostres ànimes.
Sóc alemany, un hereu de la poesia de Goethe,
un europeu, hereu del somni d’Erasme,
un cristià, hereu de la fe de Jesús el jueu.
Em condemnen per mantenir viu el nom
que confronta la humanitat amb la nostra paorosa
capacitat per la indiferència suïcida
i amb l’amor. El meu paper és realçar
la nostra inclinació comuna per escollir sobreviure.
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Hannah Arendt: comprendre
el mal
CRISTINA SÁNCHEZ MUÑOZ

L

a teoria política de Hannah Arendt és
una de les contribucions més originals
d’aquest segle al pensament. Un dels trets
que caracteritzen aquesta originalitat és,
sens dubte, la seva manca d’adscripció a
cap dels corrents filosòfics establerts. Com
ha assenyalat algun intèrpret, la peculiaritat d’Arendt és que és arendtiana. En algun
moment, quan se li va preguntar sobre la
seva ubicació intel·lectual, ella mateixa va
contestar que no pertanyia a cap organització ni a cap escola, per la qual cosa creia
que es podia definir com a independent, en
el sentit que el poeta alemany Lessing havia donat al terme (Selbstdenken), és a dir,
un tipus de pensament que és immune a les
influències ideològiques i a l’opinió pública.
Aquesta mateixa independència la va dur a
adoptar una posició antiacadèmica dins la
vida intel·lectual nord-americana, cosa que
en gran mesura va provocar les polèmiques
en què es va trobar una gran part de les seves
obres. Algunes d’aquestes polèmiques foren
motivades per un xoc frontal amb l’opinió
majoritària, com va passar amb la publicació
del controvertit Eichmann a Jerusalem; d’altres, per sostenir tesis contràries a les habituals entre la comunitat científica, com fou
el cas de Els orígens del totalitarisme o Sobre
la revolució.
Tradicionalment, la majoria dels
lectors de les obres de Arendt han considerat que La condició humana és la seva
obra magna perquè l’autora hi desenvolupa

els temes fonamentals del seu pensament,
és a dir les característiques i elements de
la vida activa, la teoria de l’acció política,
la distinció entre l’espai públic i l’esfera
privada, i la crítica de la modernitat. Les
lectures d’aquest tipus tendeixen a analitzar
aquesta obra d’una manera aïllada a causa
de la seva importància i centralitat, fins al
punt que suggereixen que marca un abans
i un després. D’acord, també, amb aquest
tipus d’interpretacions —que van proliferar
sobretot a la dècada dels vuitanta—, el
pensament arendtià ens mostraria un model
de praxi política centrada en l’espai històric
de la polis grega. Aquest ancoratge teòric en
allò que podríem denominar el referent teòric
grec, va motivar que la seva obra fos titllada
de nostàlgica i d’inadequada pels problemes
de les societats contemporànies. Ara bé, les
lectures d’aquest tipus rebutjaven, sobretot,
la possibilitat d’una connexió conceptual i
temàtica entre La condició humana i la seva
coneguda obra anterior, Els orígens del totalitarisme, ja que semblava que Arendt havia
fet un gir des de les anàlisis més sociològiques de la primera obra fins als plantejaments més filosòfics de La condició humana.
Des de la dècada dels noranta, tanmateix,
assistim a una recuperació de la importància
de la figura de Hannah Arendt per a la teoria política actual, que no té a veure amb les
lectures anteriors. Aquestes interpretacions
recents es basen en textos que tradicionalment s’havien considerat obres menors, de
vegades marginals, i que s’agrupen entorn
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del tema que s’ha anomenat la qüestió jueva. Entre aquests textos hi ha diversos articles que fan referència als problemes de la
identitat jueva, a la qüestió dels refugiats o
als orígens intel·lectuals de l’antisemitisme,
i que foren escrits durant els primers anys
del seu exili als Estats Units (1930-1940).
Però igualment s’hi inclouen obres com Rahel Varnhagen: la vida d’una jueva i —finalment— Els orígens del totalitarisme, que representaria la culminació teòrica de les seves
preocupacions intel·lectuals d’aquells anys.
El que Arendt es plantejava en els
escrits i obres esmentades era quelcom més
que un problema filosòfic o una qüestió que
calgués resoldre en cercles acadèmics. Es
tractava de donar resposta, com a supervivents de l’horror, al que ella i els seus coetanis havien viscut i que els havia obligat a dur
una vida d’exiliats.
En aquest sentit, com van fer també Simone Weil, Arthur Koestler, Walter
Benjamin, Primo Levi, i tants altres, Arendt
es va preguntar «què ha passat?, per què?,
per què als jueus?, com ha pogut passar?»
El problema que es plantejava era com es
podia comprendre el que havia passat. Tot
plegat significava no tan sols una actitud
teòricament necessària sinó una manera de
situar-se en un món en què s’esdevenen accions moralment meritòries i fets infames.
Des d’aquest punt de vista, la comprensió
ens revela com un fet o una acció poden
existir en el món que habitem, de tal manera que puguem continuar vivint amb el que
s’hi ha esdevingut. Com es pot comprendre,
aleshores, l’existència del règim totalitari?
En aquest sentit, segons Arendt, la resposta
radica en el fet que la novetat del totalitarisme no té tant a veure amb la irrupció d’una
nova forma de govern —desconeguda fins
aquell moment— sinó amb què les seves ac-
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cions —imposar el terror com una manera
de dominació i els camps de concentració—
constitueixen una ruptura respecte de totes
les nostres tradicions; han dinamitat clarament totes les nostres categories de pensament polític i tots els nostres estàndards per
a emetre judicis morals. El to de la resposta
és semblant al que va fer afirmar a un altre
exiliat conegut, Theodor Adorno, la impossibilitat de continuar escrivint poesia després
d’Auschwitz. Tanmateix, el que en Adorno
apareix com una afirmació conclusiva, segons Arendt constitueix, contràriament, una
premissa sobre la qual haurem de construir
les bases de la ciència política posterior.
El problema de la comprensió apareix, doncs, com la qüestió central en aquells
anys i és un dels fils conductors de Els orígens
del totalitarisme. En aquesta obra Arendt assenyala el que ella entén per comprensió:
«La comprensió significa,bàsicament,
examinar i suportar conscientment la
càrrega que els esdeveniments han col·locat
damunt nostre —ni negar-ne l’existència ni
sotmetre’s mansament al seu pes, com si tot
el que realment ha succeït no s’hagués pogut
produir d’una altra manera. La comprensió,
en suma, és un enfrontament no premeditat,
atent i resistent, a la realitat, suportant-la,
sigui el que sigui.»
La comprensió es defineix, aleshores, d’una banda, com un procés d’autocomprensió, en què adquirim consciència de la
nostra situació al món i, d’una altra, com un
acte de resistència necessari: resistim els fets
mitjançant el pensament. Comprendre el totalitarisme implica una reconciliació amb la
realitat, amb un món en què coses d’aquest
tipus són possibles. Per això, per a Arendt
era imprescindible arribar a comprendre el
que va passar, per a poder continuar vivint
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com a ciutadana del món. Per a evitar confusions, hem de precisar que la posició que
adopta Arendt no comporta en cap cas ni
un intent de superació del passat, ni tampoc el perdó pel que va succeir. Ara bé, en
aquest sentit, trobar el significat de la dominació totalitària implica explicar com va
poder produir-se, quines són les causes que
van motivar-ne el triomf. I això és difícil de
realitzar sine ira et studio, però sense caure
tampoc en explicacions de caire sentimental
o moralitzador.
La novetat de l’explicació d’Arendt
sobre el totalitarisme podem analitzar-la
centrant-nos en dues preguntes: per què
sorgeix el totalitarisme? i, com obté el triomf ? La primera pregunta la duu a analitzar
els elements en què aquest sistema cristal·
litza. Tanmateix, és important ressaltar l’èmfasi que Arendt posa a l’hora d’excloure una
relació de causalitat necessària entre aquests
elements i una suposada inevitabilitat del
totalitarisme. Aquests elements esmentats,
que no són en si mateixos totalitaris, però
que foren emprats com a base del totalitarisme, són l’expansionisme, el declivi de la
Nació-Estat, el racisme, l’aliança entre el
capital i la plebs, i l’antisemitisme. Juntament amb aquests elements, Arendt analitza
el paper dels jueus en la societat alemanya
dels segles xviii i xix i exposa alguns dels
seus conceptes més interessants i fructífers
d’aquest «referent jueu», com és el de la figura del pària, a través de la qual estudia la
condició jueva en la modernitat. El terme
pària fa referència a la situació d’exclusió
social dels jueus després del període d’assimilació promogut pels reformadors prussians. Encara que l’assimilació com a fenomen
de grup tan sols va esdevenir-se entre els
intel·lectuals jueus, aquests foren acceptats
entre els gentils, no com a iguals sinó com
a excepcions, com a jueus d’excepció que es

distingien dels jueus ordinaris, encara que
compartissin la mateixa exclusió en termes
de drets. La paradoxa amb què es trobava
aquest grup petit i selecte de jueus assimilats
per la seva excepcionalitat —és a dir, tolerats
per haver-se distingit de les masses jueves–
era que se’ls exigia que estiguessin integrats
des del punt de vista cultural, però que alhora «fossin i produïssin alguna cosa fora del
que és ordinari, ja que, al cap i a la fi, eren
jueus». Consegüentment, la mateixa societat
els situava en una posició difícil a causa de
la seva ambigüitat: «els jueus que escoltaven
l’elogi estrany que constituïen excepcions,
que eren jueus excepcionals, sabien molt bé
que aquesta mateixa ambigüitat —la de ser
jueus i presumiblement no com jueus— era
la que els obria les portes de la societat. Si
desitjaven aquesta mena de relació, intentaven ser i no ser jueus». El millor exponent
d’aquesta situació el trobem als salons berlinesos en què es reunia la intel·lectualitat
gentil i jueva de l’època. Arendt exposa el

monogràfic

cas del saló de Rahel Varnhagen per analitzar les qüestions de la identitat jueva. Entre
els convidats a aquest saló hi havia figures
com Heinrich Heine o Hegel. Allà l’important era aquesta excepcionalitat esmentada
abans, que es manifestava en certs atributs:
humanitat, amabilitat, exempció de prejudicis i sensibilitat davant la injustícia. Així,
s’estava creant un estereotip psicològic perillós del jueu, com a expressió de la judeïtat,
de manera que en comptes de ser definits
com a grup per la seva nacionalitat o religió, foren definits per certs atributs suposats
i reaccions psicològiques, cosa que desviava
l’atenció de la reivindicació de drets polítics.
A les característiques del jueu d’excepció se
li oposaven les pròpies del jueu ordinari o
jueu en general: inhumanitat, avarícia, insolència, servilisme i determinació. Davant
d’aquesta situació social, els jueus europeus
del segle xix es van trobar en la disjuntiva
d’haver d’escollir entre ser un pària social,
o la condició contrària, la del parvenu: «el
jueu sentia simultàniament la tristor del pària per no haver arribat a ser un intrús i la
mala consciència de l’intrús per haver traït el
seu poble i bescanviat la igualtat de drets per
privilegis personals». Per a Arendt, l’alternativa veritable es presenta amb la introducció
d’una situació nova, representada mitjançant la figura del pària conscient. Es tractaria
d’aquelles persones que, com Rahel Varnhagen, van intentar sortir d’una situació que
els conduïa a un atzucac —o ser pària o ser
intrús— i van procurar de conquerir un lloc
al món que els era negat segons la seva identitat, la seva pertinença a un grup. La posició del pària conscient representa, per tant,
un procés d’autoconeixement de la situació
en què es troba, i una afirmació de rebel·lia
respecte a la imposició de les normes socials.
Amb això, Arendt torna a exposar el problema de la comprensió: el pària conscient
és aquell que comprèn el que està passant, i
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que exercita el seu pensament lliure per enfrontar-s’hi i plantejar una situació contrària
a la que la societat mira d’imposar-li. És a
dir, planteja la seva aparició en l’esfera pública, en l’escena política, reconeixent la seva
diferència, reivindicant en aquest cas el seu
reconeixement com a subjecte de drets i com
a agent polític a causa de la seva pertinença
a un grup, definint-se com a jueu, acceptant
la seva identitat diferenciada. Ser jueus, en
aquest cas, ja no és font de debilitat i marginalitat, sinó de desafiament i reivindicació.
D’aquesta manera, Arendt afirma que en
temps de persecució tan sols es pot resistir
sota els termes de la identitat que és atacada,
és a dir, responent com a jueus, reivindicant
la seva identitat.
La figura del pària es dibuixa, doncs,
com un dels moments de l’obra d’Arendt en
què la comprensió té un paper fonamental.
Si tornem ara a la pregunta que ens fèiem al
principi (com obté el seu triomf el totalitarisme?), tornarem a topar amb el problema
de la comprensió. La novetat del seu plantejament radica a preguntar-se sobre quin
tipus d’experiència humana descansa el règim totalitari i fa possible que aquest s’alci
amb el poder. La resposta d’Arendt és que el
totalitarisme, com a sistema de dominació,
es basa en la imposició d’una solitud radical,
de manera que les persones es trobin privades dels seus semblants, de l’experiència humana de viure en comunitat. D’acord amb
això, la fi última del totalitarisme té més a
veure amb «la transformació de la mateixa
naturalesa humana» que amb assolir fites
polítiques. Aquesta transformació significa la destrucció calculada i premeditada de
les condicions que fan possible l’acció i la
política i, que per a Arendt, consisteixen en
l’espontaneïtat, la individualitat i la presència constant en les nostres vides dels nostres
semblants, és a dir, la pluralitat humana. La
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novetat terrible d’aquest objectiu comporta la introducció en el món d’un nou tipus
de mal desconegut fins aleshores: un mal
radical. Arendt entén com a mal radical, la
transformació de la naturalesa humana que
intenta aconseguir que els éssers humans siguin, finalment, superflus. El camí que condueix a aquest objectiu segueix un seguit de
passos que Arendt descriu amb una força estremidora: en primer lloc es desproveeix de
drets a certs col·lectius —com és el cas dels
jueus— situant-los fora de la protecció de
la llei. En segon lloc, es destrueix la persona
moral i se’n corromp tot intent o senyal de
solidaritat humana. Un cop s’ha aconseguit
això, tan sols resta destruir la individualitat
de cada persona. L’instrument que permet
finalment dur a terme aquesta dominació
serà el camp de concentració, on s’aconsegueix l’aïllament més absolut respecte de la
resta de persones. Els camps van fer realitat
la creença fonamental del totalitarisme que
tot és possible. La confrontació amb aquest
mal radical representa ser conscients que a
partir d’aquest moment «hi ha quelcom implicat que realment mai no hi hauria d’haver
estat, tal com nosaltres comprenem la política, és a dir, tot o no-res. Tot significa una
infinitat indeterminada de formes de vida en
comú. El no-res [...], una victòria dels camps
de concentració».
Per tant, el mal radical, per a Arendt,
passa per la implantació d’un sistema en què
es pot prescindir de les persones. Aconseguir aquesta superfluïtat significa eradicar
les condicions que fan possible la humanitat,
i això és un fenomen nou, sense precedents
coneguts, i sense el qual «podríem no haver conegut mai la naturalesa veritablement
radical del mal». Tanmateix, parlar de la radicalitat d’aquest nou tipus de mal no significa que hagi de ser mitologitzat o entès en
termes demoníacs. La tesi que els executors

dels crims, els guardians dels camps de concentració, o els dirigents, no eren monstres o
psicòpates, sinó, ans el contrari, gent normal,
«primer i abans que res, treballadors i bons
caps de família», es manté al llarg de tota
la seva obra. Com exposa més endavant en
la seva obra controvertida Eichmann a Jersusalem, «no podem extreure cap profunditat
demoníaca o diabòlica d’Eichmann». Posteriorment altres autors, com Zygmunt Bauman, han mantingut un argument similar
al d’Arendt, en afirmar que «la notícia més
aterridora que va produir l’Holocaust [...] no
fou la probabilitat que ens poguessin fer allò,
sinó la dea que nosaltres també podíem ferho». Dit d’una altra manera, el que ambdós
autors sostenen és que l’execució d’atrocitats
no depèn de la presència de certes patologies o d’un tipus d’individu especial, sinó que
la crueltat i el mal es relacionen amb certes
normes d’interacció social que fan possible
que en una gran part de les persones corrents hi hagi ocult un Eichmann latent.
Amb tot això, podem apuntar que
un dels principals fils conductors del pensament d’Arendt és, precisament, la qüestió
de la comprensió, que si bé apareix amb més
força en aquest referent jueu, no desapareix en les seves obres posteriors. D’aquesta manera, si a Els orígens del totalitarisme
l’anàlisi gira entorn d’aquest propòsit final
del règim totalitari —la transformació de
les condicions que fan possibles les activitats humanes— en la seva obra següent, La
condició humana, se centrarà precisament
en l’examen d’aquestes condicions i la seva
evolució en l’Edat Moderna. La qüestió
de la comprensió del mal tornarà a sorgir
en les seves últimes obres, en la ja esmentada Eichmann a Jerusalem, i en La vida de
l’esperit. En ambdues obres, l’expressió que
Arendt va emprar va ser la de banalitat del
mal. Alguns intèrprets han volgut veure en
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aquesta expressió una contradicció amb la
idea exposada anteriorment d’un mal radical. Tanmateix, una lectura atenta dels textos en realitat ens mostra una continuïtat i
una compatibilitat d’ambdós conceptes. El
que va cridar fortament l’atenció d’Arendt,
quan estava seguint a Israel el judici a Adolf
Eichmann com a enviada de The New Yorker,
fou l’absència de conviccions ideològiques
fermes o de motivacions especialment malignes en l’acusat. Per contra, el que va detectar va ser una manca de reflexió absoluta
(«thoughtlessness»), la incapacitat per a aturar-se a pensar i jutjar. I això és el que feia
que Eichmann fos especialment perillós i
maligne. Conseg��������������������������
ü�������������������������
entment, el mal no necessita motius especialment malvats per aparèixer, sinó —i per això resulta més banal del
que podem imaginar— la incapacitat per a
distingir el bé del mal, el que és just del que
és injust, és a dir, no exercitar ni la capacitat
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de pensar ni allò que anomenem «����������
�����������
judici moral» i que, en paraules d’Arendt, consisteix a
situar-nos en el lloc dels altres. Si l’objectiu
del totalitarisme era «fer que tot fos possible
i transformar la naturalesa humana», el que
Eichmann ens mostra és, precisament, el seu
èxit, ja que sota la dominació totalitària es
va eliminar la capacitat de pensar i jutjar les
nostres accions i les dels altres.
Comprendre, novament, és una tasca necessària, ja que tan sols sobre la comprensió de com s’han produït els esdeveniments i el seu significat, podem establir les
bases per a estar alerta en el futur. En definitiva, tal com Arendt indica en el pròleg de
La condició humana, el repte que se’ns presenta és «pensar en allò que fem», tenint en
compte els nostres temors i les experiències
més recents.

CRISTINA SÁNCHEZ MUÑOZ és llicenciada en Filosofia i doctorada en Dret. Actualment és
professora del Departament de Filosofia del dret a la Universitat Autònoma de Madrid. El seu camp
de treball és l’obra de Hannah Arendt, sobre la qual ha publicat diversos articles i el llibre Hannah
Arendt: el espacio de la política (2003).
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Música en les tenebres
ARNOLDO LIBERMAN

«Escriure un poema després d’Auschwitz és
barbàrie. Després d’Auschwitz tota cultura
és immundícia.»
Theodor Adorno (Minima moralia)
«Els he vist també a les meves fotos interiors,
allà on es fornegen els fantasmes de l’ànima.
Despullats, aterrits, contingents, puerils,
amb un interrogant desmesurat a la mirada,
alguns pregant una crida inútil al miracle,
d’altres severs, silenciosos, muts, amb els
llavis premuts, abraçats o desenganxats ja,
incommovibles en la seva impotència, rates.
He sentit odi envers ells: ho confesso. Eren
els meus semblants. La mateixa cara de rata,
el mateix horror a les retines, la mateixa
fatalitat congelada, la mateixa manca de
sentit al cor. He vist les fotos, els cossos
despullats, una filera interminable davant
la mort, els nens a coll, l’odi del món. I he
plorat.»
Arnoldo Liberman (La fascinación de la
mentira)

P

erdoneu l’epígraf personal actualitzat
però calia per a les finalitats d’aquest assaig. Fa uns quants anys, quan vaig escriure
Gustav Mahler o el corazón abrumado,1 vaig
decidir de no incloure-hi el text que avui us
presento. Ara crec que ha arribat el moment.
Tracta de la música als camps d’extermini i, particularment, d’Alma Rosé, neboda
de Gustav Mahler i violinista famosa (filla
1

d’Arnold Rosé —primer violí de la Filharmònica de Viena— i de Justine, una de les
germanes del compositor). Alma Rosé fou
la directora de l’orquestra de dones que ella
va constituir a Auschwitz-Birkenau. Va ser
molt coneguda entre els companys de vicissituds pel seu rigor disciplinari i amor intens
per la música. Quan Alma fou víctima de
la persecució nazi, abans de ser internada a
Drancy, va declarar: «Les històries d’arrestos, de deportacions, passaven lluny, molt
lluny de mi. No m’afectaven, no m’interessaven. L’únic que comptava era la música.» Sis
mesos més tard la van enviar a Auschwitz i
la van nomenar directora de l’orquestra de
dones, que ella hi va crear.
Margita Schwalbová, una metgessa,
supervivent del camp, explica: «Els sons que
sorgien del violí de la nova directora venien
d’un món que feia molt que havíem oblidat
[...] Qui era? [...] L’Alma, l’Alma, que mai
no va comprendre el camp de concentració.
Ella vivia en un altre món [...] Va crear una
orquestra, essencialment amb noies que tan
sols feia dos o tres anys que tocaven un instrument. S’encarregava de les orquestracions,
escollia extractes d’òperes i cançons d’èxit.
Era una directora molt estricta que abocava
la seva ànima en la música. Cada diumenge
hi havia un concert que tots esperàvem amb
impaciència. Si, per atzar, durant l’actuació,
un SS reia o renegava, l’Alma s’aturava —
cosa que li podria haver costat una acusació
de sabotatge, tot i que a ella, això, tant se li’n

Liberman, Arnoldo. Gustav Mahler o el corazón abrumado. Madrid: Altalena, 1983. (N. del t.)
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donava—, inspirava profundament i deia:
«En aquestes condicions, no puc dirigir.»
Curiosament mai no la castigaven. Talment
una nena ingènua, va continuar actuant com
un ocell, conservant els seus sentiments i
la fe en la música. Va començar l’any 1944
[...] L’Alma s’havia retirat al seu món interior, tot i que el camp continuava existint al
seu voltant. Instruïa les noies. El nivell de
l’orquestra millorava cada dia que passava.
L’Alma treballava nit i dia, orquestrant, cercant un repertori nou: “Aquest tempo encara
no és prou bo” o “El so ha de millorar”, eren
frases que pronunciava sovint. “Encara” [...],
“encara”. De nit estava mig morta de cansament. Tenia insomni, no veia el que passava
al seu voltant, vivia en una mena de trànsit,
consagrada a la música. A la seva música.»
Aquest paràgraf llarg és significatiu pel que fa a la personalitat d’Alma Rosé,
morta a trenta-vuit anys, i als interrogants
que la meva reflexió vol suggerir. Durant
força temps Rosé va sobreviure gràcies a la
protecció del cap del camp, Joseph Kramer,
i després de Maria Mandel, Lagerführerin,
que sentia debilitat per la música de Puccini i tothora entrava al pavelló dels músics
per reclamar el duo de Madame Butterfly. A
l’Alma sembla que el destí dels seus instrumentistes no li importava gaire. El que ella
necessitava era ensenyar la música veritable,
i dels seus alumnes n’esperava la devoció absoluta que aquesta dedicació exigia. En una
identificació inconscient i perversa amb els
torturadors, va arribar a injuriar i bufetejar
alguns dels membres de l’orquestra, com si
en comptes de ser en un camp d’extermini
hagués estat en una acadèmia de música i la
poca traça dels seus alumnes li impedís d’assolir l’ideal com a intèrpret. Poc abans de la
seva mort, va arribar a l’extrem de dir: «Mo2
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rir no és important, només ho és fer música,
la música veritable.»
Què sentim davant d’una dona així?
Quins automatismes ens dominen i què ens
indueix a aprofundir en el personatge? ¿Ens
erigim de seguida en jutges o abans necessitem aturar-nos i reflexionar sobre la condició humana singular que els camps van fer
sorgir? Hannah Arendt ens explica que en
aquells mateixos camps, a més de música i
orquestres, també hi havia loteries, declaracions d’amor, combats de boxa i orgies, i tot
protagonitzat pels seus habitants. Es moria
per salvar un desconegut, es matava per una
cullerada de sopa. Allà la bogeria fou tan radical que el món era un tapís a l’inrevés, on
l’impensable es va fer possible i el possible
es va tornar impensable. Un món sense llei,
un sistema sense persones, unes anècdotes
sense llibertat, tret de la llei, el sistema i la
repressió dels detentors del poder, els SS. I
enmig d’aquest infern, gent com la Margita i tants altres, esperaven amb impaciència
que arribés el diumenge per anar a escoltar
el concert. Podem comprendre-ho? Com diria el meu mestre José Bleger: «és consciència possible?» ¿És possible concebre aquells
éssers humans —i identificar-s’hi, potser—,
que escrivien un poema enmig del terror i de
la desesperació?
Diu Michel Schneider:2 «Els camps
d’extermini van ser inconcebibles per als qui
són incapaços d’imaginar un diable que no
sigui un àngel caigut: fou un mal absolut.»
Hannah Arendt escriu: «un mal
més imperdonable que punible, aquell que,
en conseqüència, la còlera no podrà venjar,
que l’amor no podia suportar, ni l’amistat
perdonar.»

Michel Schneider (1944) és un escriptor, musicòleg i psicoanalista francès.
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Mirem d’introduir-nos en aquesta
història sinistra i dolorosa intentant anar
una mica més enllà del que és evident. Al
setembre de 1942, Etty Hillesum, detinguda
al camp de Westerbork i que va morir més
tard a Auschwitz, va escriure: «Cal que hi
hagi un poeta en un camp de concentració, per a viure com a poeta aquella vida (sí,
fins i tot aquella vida!) i poder-la cantar.»
I Michel Schneider ens recorda la pregunta de Hölderlin: «I per què calen poetes en
temps de penúries o d’indigència?» (setena estrofa de la seva elegia Brod und Wein),
que aquest poeta romàntic —la poesia del
qual va ser distribuïda pels nazis entre els
soldats de la Wehrmacht en una edició de
butxaca— va formular en temps de guerra.
L’any 1946 Heidegger va consagrar un text
anomenat Per a què poetes? a aquesta elegia
(en memòria de Rilke). Es tracta del mateix
Heidegger —amant durant anys de Hannah
Arendt— que mai no va dedicar cap línia
del seu pensament als camps d’extermini.
Seguint el pensament de Schneider,
hom podria preguntar-se quin antecedent
intel·lectual o ideològic figurava en aquesta
història d’horror i a l’instant recordar aquella frase històrica i desesperada de Friedrich
Nietzsche: «Si Déu no existeix, tot és permès.» Tanmateix, què és el que fa que dones
com Alma o Etty, enmig del camp d’extermini, sotmeses a la crueltat més atroç, converteixin l’art —singularment la música—
en quelcom tan preciós, tan omnipotent?
Calia viure, és clar, per a no morir, i aquesta
evidència òbvia era la condició humana posada en joc en el centre d’aquell anus mundi.
Una condició humana que d’humana no en
tenia ni el nom, però que intentava salvar
justament aquells valors que feien de l’ésser
humà una experiència única: poder dir amb
Franz Kafka (les germanes del qual foren assassinades als camps d’extermini): «Els motius que m’impulsen a escriure són múltiples,

i els més importants; em sembla que són els
més secrets. Crec que es tracta de protegir
quelcom de la mort.»
Bruno Bettelheim ha donat testimoni de com el sistema nazi aconseguia, de
mica en mica, dur a terme el seu programa:
l’home, desposseït de la seva vida ètica, intel·
lectual, psíquica i moral, era reduït a una
pura vida biològica de planta o d’animal, una
vida sense pensament (és impossible d’evitar
el record de Gregor Samsa, el personatge de
La metamorfosi de Kafka), en un espai deshumanitzat i tenebrós, un autèntic desert
d’ànimes anònimes. Bettelheim, que va patir
esquizofrènia, va relacionar la irracionalitat
de l’experiència als camps d’extermini, el fet
que tot el que s’hi va esdevenir no succeís a
ningú, que no hi hagués subjecte que pogués
dir «em trobo malament», «tinc gana», «tinc
por» i el final psicòtic d’aquella bogeria: no
hi havia ningú que ho pogués sentir. Només
hi havia cossos que no volien cedir, només hi
havia el desig de supervivència, pensaments
centrats a eludir la mort. Tal com assenyala
Schneider, amb dolor: «De manera que es
tractava d’escollir entre una supervivència
que concedia la raó als nazis que afirmaven
que hom no pertany a la humanitat, i una
mort que significava que hom no tenia dret
a viure.»
Es tracta de matar, però en realitat
ningú no mor, perquè la mort és massiva.
Són jueus: poden ser gasejats, linxats, executats, penjats, morir d’inanició o d’infecció,
però en realitat la mort no existeix, perquè
ningú no mor. Els camps d’extermini no tan
sols robaven la vida dels condemnats sinó
que els furtaven la seva pròpia mort, també.
No deien: «Tu has de morir», sinó quelcom
més espantós i sinistre: «Tu no hauries hagut
de néixer». Aquesta idea coincideix amb el
que expressa David Rousset quan assenyala
que allà es vivien «els dies de la nostra mort».
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És el pensament que vaig desenvolupar àmpliament al meu llibre Las funciones de la
mentira, on, reflexionant sobre la meva condició jueva i desxifrant aquesta ferida, vaig
escriure: «aquest és el testimoni d’un home
malmès en la seva unitat des del seu naixement, condemnat a no ser més que un cercle
infructuós, un gest inconclús, un joc rudimentari, la meitat d’un trajecte, una màscara
per evitar el sentiment de buidor.» ¿Podeu
imaginar-vos un vertebrat invertebrat en un
camp de concentració? Podeu comprendre
l’anonimat del qui només vol tornar a respirar l’endemà? ¿Es pot entendre que si Kafka
—pensant en Moisès— anomenava la mort
«aquest instant incomplet», fins a quin punt
patien aquesta incompletesa aquells éssers
que no tenien dret a una làpida, tret de les
dels expedients burocràtics de la Gestapo?
Tot just feia uns dies que estaven inserits en
l’ordre absolut, fidels als colors dels seus paisatges i als arbres dels seus pobles, als seus
amics i als seus carrers. Tenien consciència
de la mort però com el final d’un camí llarg
que entrellucaven des d’un cel clar i des de
les espelmes que l’àvia encenia a les festes
jueves; el seu regne era d’aquest món. Però
tot d’una tot això esdevé mentida. En la resplendor sobtada d’una tempesta recòndita
i amb el cel transformat en una flamarada
enorme, en un incendi ebri i al·lucinant, tot
es va transformar en una opereta tràgica.
Elie Wiesel escriu: «Els qui no han
viscut aquella experiència mai no ho sabran.
El passat pertany als morts i el supervivent
no es reconeix en les imatges i idees que
pretenen descriure’l. Auschwitz significa
mort, mort total, absoluta, de l’home, del
llenguatge i de la imaginació, del temps i
de l’esperit.» I allí, enmig d’aquell cementiri
d’il·lusions, d’aquella negació definitiva del
futur, d’aquell extermini pervers i industrial
de persones, sorgeixen poemes, òperes, música de cambra, lieder que omplen el terror
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de pregàries, cançons de bressol en jiddisch,
salms obcecats. I sorgeixen dones com Alma
Rosé, que, enmig d’un món mancat de sentit, intenten que res no mori del tot. Presència d’una absència, aquella memòria del
dolor que Déu havia deixat en abandonar el
seu poble. L’exemple d’Alma Rosé —d’un
fanatisme corprenedor— és que el món
sense art no té sentit, encara que no tingui
sentit. Cal mirar d’esborrar l’horror, sentir
mentre hi hagi temps, commoure’s amb el
minut sobtat que robem a la mort. Si l’art
només hagués estat la gratificació puntual
d’un grup de torturadors, és evident que tot
plegat seria una immundícia. Però els qui esperaven el diumenge amb impaciència eren
els condemnats. Per a ells —les víctimes—
aquest era l’únic camí possible i alguns d’ells
fins i tot van deixar òperes (Gideon Klein i
Viktor Ullmann van escriure les seves obres
a Terezín), demostrant que fins i tot a l’infern l’art era possible. «No hi ha cap solució
final que pugui reduir la irreductibilitat d’altri����������������������������������������
», escriu Schne�������������������������
ider. I recorda Wittgenstein: «L’únic llenguatge, és el llenguatge? Per
què no hi podria haver un mode d’expressió
que em permetés parlar del llenguatge de tal
manera que aquest se m’aparegui coordinat
amb quelcom diferent? Suposem que la música sigui aquest mode d’expressió.»
Potser el gran error dels nazis va ser
creure que la música és innocent i prostituir
i témer només les paraules. Per a avaluar el
sentit de l’art a Auschwitz cal ser jueu. Ferhi música era una manera de deixar de ser
únicament un nombre tatuat al braç, un cap
rapat, i de dur la mateixa roba que tothom.
Era tornar a ser humà, a personalitzar-se, a
incloure’s en el món una altra vegada, encara
que fos momentàniament.
Ells van saber recuperar el rostre
dels homes, el perfil de la vida. Sense música haurien mort (potser abans), amb música
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van morir igualment, però van negar als seus
depredadors identificar-se amb les rates.
«Hem de fer bé la nostra feina, aquí com a
qualsevol altre lloc: el que s’ha de fer, cal ferho bé, encara que només sigui per respecte a un mateix», deia Alma Rosé. I aquesta
«feina» no era —perdó per pensar-ho— un
consol fàcil ni una fugida simple de la realitat aclaparadora. Del que es tractava era de la
dignitat de la persona. Del consol moral de
sentir-se viu. «Dins meu cada fragment es
desenvolupa amb desimboltura, els compassos s’encadenen amb els compassos. Ho he
oblidat tot: sóc feliç», dirà. Cal saber comprendre aquests pensaments, no deixar-se
portar pels reflexos immediats i intentar
mirar què hi ha darrere del mirall. Hannah
Arendt defineix l’art com «el que resisteix, la
pàtria no mortal dels éssers mortals» i en el
cas dels camps d’extermini mai més mortals
i mai més resistents.
S’ha dit sovint que els jueus no es
van defensar, que es van dirigir a l’escorxador
sense oferir resistència: és una distorsió que
ha guanyat molt espai entre l’antisemitisme
modern. Una de les formes de resistència
que els condemnats van oferir, fou, justament, la música, la pintura, l’art en general.
Zoran Music (el cognom del qual ho diu tot)
fou un pintor que va sobreviure Dachau i en
aquest camp va dibuixar els seus germans jueus torturats o penjats sota rètols que deien:
«No som els darrers». Els seus dibuixos són
testimoni de l’abominació i destrucció que
tanta gent va patir. Un testimoni rebel. Una
mirada solidària. La ràbia i el desassossec.
Anys més tard va pintar temes venecians i,
com diu Schneider, «embarcacions carregades de bous enmig de no sé quin diluvi que

ens fan pensar en la paraula gueto i veure en
les arrels entortolligades dels seus dibuixos
cossos apilonats.» És evident que res no podrà descriure o testimoniar realment el que
van ser els camps d’extermini, ni Primo Levi
amb els seus relats ni Paul Celan amb els
seus poemes de «els molins de la mort», ni
Zoran Music mateix.
El que els condemnats van viure i
pensar no es pot ni imaginar, però en aquella música que cada diumenge els allunyava
del fantasma de la desaparició o en aquelles òperes que segurament van pensar que
algun dia serien representades, hi havia els
senyals invisibles i avui dia visibles del seu
dolor i patiment. No hi va haver cap derrota
més notable per als nazis: noms jueus que
van sobreviure, artistes que van deixar una
obra, memòria de paraules que es van dir en
instants secrets de comunicació o de pànic,
una civilització que no va voler desaparèixer.
En els camps d’extermini els jueus van cridar
aquelles paraules de Forster:3 «L’art és el crit
de mil sentinelles, l’eco de mil laberints, és el
far que no es pot amagar, és el millor testimoni que tenim de la nostra dignitat.»
Naturalment que hem viscut el fibló
inexorable de la tristesa davant el destí infaust de tants germans que van desaparèixer
pel simple fet de ser jueus. Perquè la llum
que il·lumina la carn d’un poema concentracionari és la mateixa que dóna sentit a la
vida que la mort no pot arrabassar. Fou un
silenci llarg i gegant������������������������
í�����������������������
, però no va poder evitar aquell crit. És la cicatriu d’aquell crit la
que tots duem a dins. És, com diu Schneider,
crec: qui ha llegit El Quixot i pot mirar impàvid un molí de vent no sabrà mai què és el

E. M. Forster (1879-1970), novel·lista i assagista anglès. Les seves obres més conegudes són Howard’s End, Una
habitació amb vistes i Passatge a l’Índia. Aspectes de la novel·la, que va publicar al 1927, és una obra extraordinària
de crítica literària.
3
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més, en un futur robat pel malson de saber
que gairebé tot depenia d’una cullerada de
sopa.

tremolor de la bogeria sana. Qui ha sentit el
seu germà al camp d’extermini mai no podrà
deixar de ser lleial al seu origen i a la història que ens va ferir al costat amb perversitat
demolidora. Alma Rosé fou una d’aquestes
germanes. No fou una personalitat entranyable, no tenia consciència de comunitat, no va
tenir gestos solidaris que la comprometessin
humanitàriament, però va crear una orquestra als camps d’extermini i cada diumenge va
oferir als assistents (oficials de la Gestapo,
però essencialment jueus condemnats) l’únic
que sabia fer i podia oferir: el seu amor per
la música. Una música que, insisteixo, els jueus esperaven amb impaciència. Una música
que, com diria Freud, és el melic del somni,
el lloc en què el somni es fixa en allò no conegut, en una crònica d’una mort anunciada
que havia de postergar-se sempre un minut
4

Schneider explica que al 1988 el
compositor americà Steve Reich4 va compondre una obra per a quartet de cordes, veu
i electrònica titulada Different trains. Reich
hi recordava els trens de la seva infantesa i
els viatges excitants i romàntics entre Nova
York i Los Angeles. «Però —diu— si hagués
estat a Europa durant aquell període, com
a jueu hauria hagut de viatjar en trens molt
diferents.» L’obra dóna la veu, literalment,
als supervivents i produeix música d’avui
amb la mort d’ahir. Entre els inserts de veus,
Rachel, una antiga deportada diu: «Hi havia una nena que tenia una veu molt maca,
i als alemanys els agradava escoltar els seus
cants, i quan s’aturava, deien: “Més, més”, i
aplaudien.» Podria semblar que les corxeres
no porten continguts, només les paraules. A
Terezín, mentre que un grup de pintors va
ser executat el 17 d’abril de 1944 per haver
difós «la seva propaganda repel·lent» i les
altres activitats artístiques van ser interrompudes, la música va continuar sent tolerada
o fomentada fins a l’alliberament del camp,
el 8 de maig de 1945. Hi insisteixo: fou el
gran error dels nazis. Van caure en la trampa
de creure que el pentagrama no té significacions. El nazisme, com qualsevol totalitarisme, fou essencialment un discurs, una xerrameca fúnebre, una mentida organitzada, un
malson vestit d’espant i oratòria, i va conduir
la paraula a la seva prostitució més alta. Les
corxeres eren tan sols una instància miserable que no contenia res, que era buit pur.
Van oblidar o ometre que en un lloc
on tot és cos, en aquell camp espantós, només el cos reacciona als estímuls de la rea-

Steve Reich (1936) és un compositor nord-americà, pioner del minimalisme.
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litat. No es tractava de l’expressió que adjudica a la música la salvació de l’estremiment
que alguns anomenen ànima. No; es tractava
d’un cos que es trobava, en aquell moment,
més enllà de la seva pròpia realitat. I la música conté en si mateixa aquest privilegi estrany de no mentir, de no trair, de no poder
ser —a causa de la seva essència— el suport
de cap ideologia ni de cap acció política o
religiosa, de no reflectir cap imatge cruenta
o sinistra, de ser el batec més profund d’un
univers que, per molt concentracionari que
fos, estava habitat per éssers vius que cada
diumenge a la tarda escoltaven una veu que
no venia d’enlloc i en la qual cadascú creia sentir el que més estimava o desitjava, el
que més recordava o havia gaudit, els seus
familiars, amics, pobles, carrers. O potser el
contrari: intentant oblidar aquells familiars,
amics, pobles, carrers, sortir de si mateixos,
oblidar-se per poder oblidar, perquè quan
hom ja no és més que un nombre al braç i
una estrella groga de drap, la música potser
regala quelcom impersonal, que va més enllà
de l’anècdota, en una memòria sense imatges, en un cos sense paraules, en un sentiment profund i fosc i noble que parla d’una
altra vida i potser d’una altra mort. O potser,
una altra vegada, de tot el contrari: «Aparedat entre paraules, temptejant en la nit de les
imatges, un nen cruel dins meu reclama que
res no sigui sepultat», escriu algú.
Com diu Schneider, d’una manera
commovedora: «un cop d’arquet i de sobte
la bellesa del món d’ahir tornava, un arpegi

de piano adhereix la vella llengua oblidada
a la pell�����������������������������������
»����������������������������������
. Aquella música feia que els condemnats tinguessin un cos. Mentre sonava
eren vius. La mort esperava, però postergada, com sempre. Ara bé, els pentagrames de
Mozart o Schubert cridaven als quatre vents
que la destrucció total de l’ésser humà no és
possible, que la seva exterminació absoluta
té en aquelles músiques un enemic invencible. Hi ha quelcom que és impossible quan
el fet que morin els homes és ben possible.
Hi ha una gravació discogràfica
d’Alma Rosé amb el seu pare, Arnold Rosé
(el Concert per a dos violins de Johann Sebastian Bach). De Viktor Ullmann n’hi ha
diverses obres, entre les quals L’emperador
d’Atlantis o La mort abdica. No sé sap quan ni
on va morir, però se sap que el seu comboi va
abandonar Terezín en direcció a Auschwitz
el 16 d’octubre de 1944. De Gideon Klein
hi ha diverses obres publicades per la Terezin Chamber Music Foundation. Hi ha
una altra gravació amb obres dels compositors Pavel Haas i Karel Berman. De Hans
Krasa se’n poden trobar obres per a quartet
de corda i la seva òpera Verlobung in Traum.
A més, hi ha gravats tres quartets de Pavel
Haas. Com diu l’obra de Viktor Ullmann: la
mort abdica davant la tossudesa il·luminada
del pentagrama. Això també forma part de
la nostra memòria. En aquests pentagrames
hi ha la cicatriu que tots els jueus duem a
dins. Una cicatriu que, com si fos una metàfora oncològica, mai no acaba de tancar-se.

ARNOLDO LIBERMAN (1933) és un poeta, assagista, crític musical i psicoanalista argentí. Ha
dedicat algunes de les seves obres a figures com Mahler, Wagner, Schönberg i Freud.
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Una pedagogia de l’odi*
JORGE LUIS BORGES

L

es exhibicions de l’odi poden ser més
obscenes i degradants que les del desig
carnal. Desafio tots els amateurs d’estampes
eròtiques que me’n mostrin una de més vil
que qualsevol de les vint-i-dues que componen el llibre per a nens Trau keinem Fuchs auf
gruener Heid und keinem Jud bei seinem Eid
(«No et refiïs d’una guineu en un prat verd,
ni tampoc d’un jueu quan promet alguna
cosa»), la quarta edició del qual pul·lula
per Baviera. La primera és de 1936: n’hi
ha hagut prou amb una mica més d’un any
per a esgotar cinquanta-un mil exemplars
d’aquest opuscle alarmant. El seu objectiu és
fer que els nens del Tercer Reich desconfiïn
del jueu i l’abominin. Es tracta, doncs, d’un
curs d’exercicis d’odi. En aquest curs hi
col·laboren el vers (ja coneixem les virtuts
mnemòniques de la rima) i el gravat en
colors (ja coneixem l’eficàcia de les imatges).
Interrogo una pàgina qualsevol: la
número cinc. Hi trobo, no sense una perplexitat justificada, aquest poema didàctic:
«L’alemany és un home altiu / que sap treballar i lluitar. / Com que és tan bell i emprenedor / odia el jueu». Després hi ha una
quarteta, igualment informativa i explícita:
«Vet aquí el jueu, qui no el reconeix?, / el
pocavergonya més gran de tot el regne. / Es
pensa que és bellíssim / i és horrible». Els
gravats són més astuts. L’alemany hi és un
atleta escandinau de divuit anys, ràpida-

ment caracteritzat d’obrer. El jueu és un turc
amb trets mulats, obès i d’uns cinquanta
anys. Un altre tret sofístic: l’alemany acaba
d’afaitar-se, el jueu combina la calvície amb
una pilositat copiosa. (Se sap que els jueus
alemanys són asquenazites, homes de sang
eslava, rojos. En aquest llibre els presenten
foscos fins a semblar mulats, perquè siguin
el revers absolut de les bèsties rosses. A més,
els atribueixen l’ús permanent del fes, dels
cigars de fulla i dels robins).
Un altre gravat exhibeix un nan
ric que per mitjà d’un collaret intenta seduir una senyoreta germànica. En un altre,

* Aquest article va aparèixer al maig de 1937 al número 32 de la revista argentina Sur.
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un pare recrimina a la filla que accepti els
regals i les promeses de Sali Rosenfeld, que
de ben segur no es casarà amb ella. Un altre representa la pudor i la negligència dels
carnissers jueus. (Però, on són les nombroses precaucions perquè la carn sigui caixer?)
Un altre, el desavantatge de deixar-se estafar
per un advocat, que sol·licita als seus clients
un tribut incessant d’ous frescos, de carn de
vedella i de farina. Després d’un any, els clients han perdut el procés però l’advocat jueu
«pesa més de cent quilos». Un altre, l’alleujament dels nens davant l’expulsió oportuna
dels professors jueus. «Volem un mestre alemany!», criden els escolars entusiasmats, «un

mestre alegre que sàpiga jugar amb nosaltres
i que mantingui la disciplina i l’ordre. Volem
un mestre alemany que ens ensenyi sensatesa.» És difícil no compartir aquest darrer
desig.
Què es pot opinar d’un llibre com
aquest? A mi personalment m’indigna
menys per Israel que per Alemanya, menys
per la injuriada comunitat que per la injuriadora nació. No sé si el món pot prescindir
de la civilització alemanya. És vergonyós que
l’estiguin corrompent amb ensenyaments
d’odi.

JORGE LUIS BORGES (Buenos Aires, 1899 – Ginebra, 1986) és l’escriptor llatinoamericà més
important de la història. Va conrear l’assaig, els relats breus i la poesia. La seva obra és absolutament
inclassificable i destaca per una erudició i un universalisme extraordinaris. Els seus conjunts de relats
més coneguts són Ficciones (1944) i El Aleph (1949).
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La llista de Schindler: forçar els
límits de la representació
ALEJANDRO BAER

Q

uinze anys després de l’estrena de la sèrie Holocaust a la cadena NBC, la indústria audiovisual nord-americana va tornar a
llançar al món una versió de la Xoà: La llista
de Schindler (1994) de Steven Spielberg. Durant aquest interval, a Europa s’havia debatut
intensament sobre el passat; especialment a
Alemanya, on es va commemorar el quarantè aniversari de la fi de la guerra i, al 1989,
el cinquantenari de la Nit dels vidres trencats. El Mur de Berlín va caure i poc després
la URSS es va desintegrar. L’Holocaust va
anar configurant-se com un referent simbòlic, com una tragèdia comuna d’una Europa
reunificada. Els supervivents van començar
a explicar les seves experiències en xerrades,
projectes d’història oral, a la televisió... En el
debat intel·lectual sobre la plasmació visual
de l’Holocaust, Claude Lanzmann va fixar,
amb la seva pel·lícula monumental Shoah
(1982), un criteri i un cànon que prescriuen
els límits i prohibicions de la representació
del genocidi per mitjà de l’autoritat d’aquesta obra extraordinària.
La llista de Schindler, un èxit de públic sense precedents, va reobrir el debat entorn de la plasmació cinematogràfica de la
Xoà. Un director que s’havia consagrat en el
cinema d’aventures (la saga Indiana Jones),
terror (Jaws) i ciència ficció (E.T.) s’endinsa
en el camí espinós de la representació audiovisual de la Xoà. Aquest llargmetratge

planteja tres debats centrals. En primer lloc,
el dels límits del realisme cinematogràfic
davant l’horror i la pregunta sobre la veritat
en el cinema de ficció sobre l’Holocaust. El
segon debat té a veure amb la memòria fotogràfica i el documental sobre l’Holocaust
i com, cinquanta anys després, els referents
del cinema de la Xoà són l’esdeveniment històric en si i les representacions audiovisuals
que se n’han fet i que han quedat ancorades
en la memòria visual del públic. Per acabar,
La llista de Schindler planteja, també, interrogants —compartits amb altres gèneres— a
l’entorn del relat que s’escull per representar
la tragèdia. Aquest film proposa una narrativa que balla sobre el fil de la transgressió interpretativa i les teologies de la Xoà, sempre
qüestionables.
Què és obscè en el cinema sobre
l’Holocaust? On és la frontera entre el que
es pot i es deu mostrar i el que no? Per a
Claude Lanzmann o Elie Wiesel, el que és
obscè és la recreació excessiva (aquesta fou
la seva crítica a la sèrie Holocaust): figurants
i extres fent de deportats del camp de concentració, actors que encarnen comandants
nazis que disparen a víctimes innocents, escenaris que reprodueixen fidelment els llocs
del crim. Ras i curt, la ficció de la realitat;
ara bé, d’una realitat que no es pot mostrar
d’una manera directa, que és d’una naturalesa extraordinària i singular.
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La perspectiva de Spielberg és molt
diferent. Per al director nord-americà els límits de la representació no existeixen o són
uns altres. El que és obscè, segons ell, és no
dir la veritat sobre la violència. Spielberg vol
capturar l’obscenitat i l’horror de l’Holocaust, però aquest desig esborra, paradoxalment, la línia entre cinema i història, entre
simulació i realitat. L’horror, que es mostra
de la manera més crua i realista, es justifica
per la intenció esclaridora que s’atribueix al
mitjà: convertir l’audiència en testimoni de
la història. Per a Spielberg, l’Holocaust no
és quelcom inimaginable tancat darrere de
límits de representació, sinó que es pot reconstruir minuciosament d’una manera visual en una simulació històrica. Els llocs i les
accions que van tenir lloc són reconstruïts i
reproduïts amb tots els ets i uts: l’amuntegament al gueto de Cracòvia, els trens plens
a vessar que roden cap als camps d’extermini, les execucions, fins i tot les xemene-

ies d’Auschwitz que treuen fum. Spielberg
defensa mostrar-ho tot amb una crida a la
veritat. S’ha de mostrar el que va succeir. En
aquest sentit, el grau de xoc i de realisme és
una mostra de l’autenticitat del film. D’aquí
també es desprèn la voluntat del director
de rodar escenes en el mateix entorn físic
en què mig segle abans van esdevenir-se els
fets. Tan sols la negativa de les organitzacions jueves va impedir que Spielberg gravés
algunes escenes de la pel·lícula a Auschwitz.
Per això va haver de recrear fidelment alguns exteriors, com l’entrada emblemàtica
de trens.
El problema del film resideix en
la confusió premeditada entre recreació i
realitat, en el debat a l’entorn de la representació. La dramatització d’escenes d’una
cruesa descomunal situen l’espectador en la
perspectiva de visió del perpetrador o del
còmplice. Aquesta és una de les objeccions
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del crític Geoffrey Hartman, que fa palesa
la seva incomoditat davant el voyeurisme que
comporta fer mirar l’audiència amb els ulls
dels qui tenien el poder de decidir sobre la
vida i la mort. En la representació de l’Holocaust s’imposa una ètica de la mirada —
què cal veure i com— i Spielberg, director
del projecte Fortunoff de testimonis de la
Universitat de Yale, s’inclina pel testimoni
audiovisual perquè fa que la nostra mirada
s’inscrigui en la del supervivent. Una de les
escenes més controvertides i debatudes del
film s’emmarca en aquest conflicte de perspectives i de fascinació problemàtica pel que
fa a l’horror més cru. Ens referim a l’escena
en què a les dones de la llista de Schindler les rapen, despullen i empenyen dins del
que sembla una cambra de gas que després
resulta que és una sala de dutxes. Convé
recordar la frase de Lanzmann que afirma
que hauria destruït les imatges d’una cambra de gas si les hagués trobades. Mostrar la
cambra de gas, reconstruir-la com a escenari
o plató cinematogràfic i omplir-la d’actors
que personifiquen les víctimes, implicaria
proscriure la imaginació i transgredir, com
expressa d’una manera eloqüent Hector
Schmucler, «els límits d’aquest pudor darrer
sense el qual deixaríem de ser homes». Encara que només sigui en termes estètics, la
visió d’una escena com aquesta ens situaria
en un pla d’igualtat amb els victimaris. En la
seva ressenya de la pel·lícula, Lanzmann va
escriure que Spielberg ha posat imatges justament on ell ho va evitar, «em fa l’efecte que
Spielberg ha il·lustrat Shoah. Ha introduït
imatges allà on no n’hi havia. Les imatges
maten la imaginació.» Ara bé, no tothom
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comparteix aquesta apreciació sobre el film
de Spielberg. La supervivent jueva i escriptora Ruth Klüger (1995) ens n’ofereix una
interpretació alternativa sense problematitzar-ne la recreació realista ni els dilemes de
la perspectiva nazi. Klüger diu: «La llista de
Schindler és l’obra cinematogràfica més impactant sobre la catàstrofe jueva que conec».
Segons ella, la pel·lícula ofereix «dinamisme,
vitalitat, tensió i possibilitat d’identificació».
Klüger coincideix amb Spielberg que si s’hagués prescindit de les escenes de gran cruesa
no s’hauria fet justícia a l’Holocaust. Quant
a l’escena de la cambra-dutxa, l’escriptora no
tan sols rebutja la imputació de transgressió
sinó que hi troba la resolució d’un dilema,
ja que permet —afirma— «referir-se a les
càmeres de gas sense cometre l’error de representar-les». A diferència d’altres supervivents, Klüger es mostra receptiva al cinema
de l’Holocaust i molt crítica amb els qui recelen de les pel·lícules de ficció sobre aquest
tema perquè —segons ella— provoquen una
guetització de la memòria mitjançant presagis morals falsos.
Des que es va estrenar al 1994, La
llista de Schindler ha recollit èxits molt més
enllà de l’àmbit cinematogràfic. Spielberg
i la seva llista van començar a tenir un paper en l’esfera pública penetrant en el discurs polític commemoratiu i especialment
en l’educació sobre l’Holocaust.1 La legitimitat i autoritat de La llista de Schindler es
basa precisament en el fet que es va originar discursivament en l’àmbit de la ficció
i de la indústria de Hollywood, per acabar
situant-se en el camp del reportatge, el do-

L’aleshores president dels Estats Units, Bill Clinton, va recomanar als ciutadans que veiessin La llista de Schindler. El ministre de Cultura alemany, Hans Zehetmair, també va aconsellar que els professors incloguessin aquest
film en el currículum d’història als instituts de secundària. En general, la pel·lícula es fa servir com a instrument
de sensibilització i com a antídot davant actituds intolerants i racistes.
1
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cumental i la història. No va ser únicament
Spielberg que va dir que havia fet una pel·
lícula «per a explicar la veritat», sinó que la
crítica també va considerar que aquest film
era un «document». Què és real en aquesta
obra? La veracitat i l’autenticitat hi neixen
en les convencions del realisme documental (moviments de càmera característics de
reportatge televisiu, seqüències rodades amb
la càmera a l’espatlla, estètica de la imperfecció...), en la renúncia al color i en la preferència pel blanc i negre, de vegades granulat
com en les imatges rodades en l’època. Tots
aquests elements evoquen una cultura visual fixada de l’Holocaust. Les fotografies i el
metratge d’arxiu ressonen en el record fílmic
de l’audiència i situen, així, la recreació en un
espai discursiu diferent, més real, més creïble. Spielberg també decideix incorporar la
recreació dramatitzada d’escenes conegudes
de documentals que pertanyen a la iconografia de l’Holocaust. Fa servir, per exemple,
escenes del gueto, dels trens de deportats a
les estacions ferroviàries, o una imatge extreta de Shoah: en una escena de La llista de
Schindler, un nen polonès es passa el dit pel
coll quan veu un vagó de deportats. Es tracta d’una picada d’ullet a Lanzmann, que en
el seu llargmetratge filma el conductor d’un
tren que arriba a l’andana de l’antic camp
d’extermini de Treblinka, i que fa el mateix
gest macabre. Reciclant icones recognoscibles de la història de l’Holocaust en una obra
de ficció, Spielberg aconsegueix un efecte de
realitat d’una força extraordinària. Apel·la a
la memòria visual (documental i fotogràfica) de l’esdeveniment i alhora contribueix
a consolidar-la. Potser un film només pot
optar a ser històric quan l’espectador considera que les imatges que conté són històriques, és a dir, que són imatges que ha vist
prèviament i que reconeix. La iconografia
del nazisme i de l’Holocaust és omnipresent
i no solament retorna en els documentals i

pel·lícules específicament dedicades a aquest
passat. Esvàstiques, desfilades i camps de
concentració són el rerefons dramàtic d’una
gran quantitat de pel·lícules, novel·les, obres
de teatre i fins i tot còmics. Les imatges es
multipliquen, es repeteixen i es reciclen. La
cultura de la imatge és una cultura de simulacres, ens va dir Baudrillard, i les imatges
tendeixen a perdre, o si més no a desdibuixar el seu referent. El que és real és absorbit
en la simulació. En el nostre cas, el referent
històric ja no és l’esdeveniment, sinó la seva
representació, és a dir, les fotografies, els documentals i el cinema sobre l’Holocaust. Tot
és un dejà vu, però no vist en la realitat, sinó
en la imatge. La televisió i el cinema serien, com afirma Geoffrey Hartman en un joc
de paraules provocador, «la solució final de
la historicitat de qualsevol esdeveniment».
També Lanzmann es fa ressò d’aquesta problemàtica quan adverteix que reconstruir
cinematogràficament —amb simulacions i
actors— «és fabricar arxius». Arxius insòlits,
sens dubte, que contenen documents de ficció i que evoquen el record de les representacions.
La llista de Schindler, com a film que
aspira a representar la Xoà en la seva complexitat i extensió, també entra inevitablement en el terreny relliscós de la interpretació històrica. Qualsevol relat cinematogràfic
implica una perspectiva sobre la història,
una proposta d’identificació a l’audiència,
així com un conjunt de significats adherits
al relat en forma d’ensenyaments o lliçons.
Tots aquests elements han estat motiu de
controvèrsia en La llista de Schindler. Spielberg fa una pel·lícula sobre la Xoà en què
explica la història de la salvació de mil doscents jueus. La llista explica l’excepció, la
supervivència, no pas la regla. Aquesta seria
una primera objecció, perquè des d’aquest
angle particular el film distorsionaria la ve-
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ritat històrica. El film és un reflex de l’optimisme irrefrenable nord-americà. Mentre
Shoah de Lanzmann és una pel·lícula centrada en els assassins i els perpetradors, La
llista de Schindler se centra en el salvador i
els supervivents. En contraposició al que
Lanzmann va definir com un «sol negre», la
ficció de Spielberg destaca les qualitats del
coratge, fortalesa d’esperit i poder de l’individu per a superar les adversitats. L’elecció
del personatge històric d’Oscar Schindler
—un just moralment ambigu— com a protagonista d’un film sobre la Xoà també fou
molt debatuda perquè no es tracta d’un just
més, sinó d’un alemany i membre del partit
nacionalsocialista i, per tant, segurament no
és el personatge més adequat per al paper
d’heroi. Hi ha opinions contràries que consideren que l’elecció d’aquest protagonista i
la metàfora de la llista són la plasmació narrativa d’una lliçó poderosa de l’Holocaust.
Schindler simbolitzaria la capacitat d’elecció

que l’individu posseeix en situacions en què
impera el mal: escollir el bé assumint els riscos que això implica. Aquesta és l’elecció de
Schindler. En termes morals, Spielberg oferiria un relat sobre l’Holocaust descrit com
un camp de forces en el qual, tot i que hi impera la barbàrie, l’acció del bé queda oberta
a l’elecció humana. En un estudi crític sobre
aquest film, Arturo Lozano troba que la llista que dóna nom a la pel·lícula és el centre
d’aquesta ambivalència que és el centre metafòric de tot el relat. La llista és, en primer
lloc, el símbol de la burocràcia assassina nazi
i, segonament, encarna el bé, aquells que
podran salvar-se gràcies a l’acció del seu
protector. «La llista de Schindler no és únicament un bé absolut —escriu Lozano—, sinó
que simbòlicament és capaç d’enfrontar-se
al que s’ha considerat la instal·lació del mal
absolut a la terra, és a dir, Auschwitz, i de
vèncer.»
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El final, el tancament narratiu del
film, també ha estat font de polèmiques
enceses. El film d’Spielberg té un desenllaç
feliç: la salvació dels Schindlerjuden. ¿Això
vol dir que som davant una història de l’Holocaust amb happy end? Certament, l’obra
acaba amb un seguit d’escenes catàrtiques de
reconciliació, consol i redempció. En primer
lloc, hi apareix una referència alleugeridora al fet que els supervivents de la llista de
l’empresari alemany i els seus descendents
sumen sis mil persones; més que la població
actual de jueus a Polònia. En segon lloc, el
final, qualificat per alguns com a sionista i
que connecta indubtablement amb la narrativa històrica israeliana, mostrant els supervivents agafats de la mà i caminant per
turons mentre sona la cançó Jerusalem d’or.
El film acaba amb una escena en color en
la qual els supervivents reals i els actors que
els han personificat en la pel·lícula dipositen una pedra sobre la tomba de Schindler
a Israel. Es tracta de diversos finals, d’una
cascada de catarsis. Amb la catarsi, l’espectador s’implica emocionalment i alhora es
produeix la clausura, el tancament narratiu,
la comprensió del mite. El final optimista i
afirmatiu seria, segons Rosenfeld, un component de la religió civil nord-americana. La

individualització, l’heroisme, la idealització i
la universalització també constituirien —segons ell— un sedàs cognitiu obligat per a
qualsevol recreació de l’Holocaust produïda
a l’Amèrica del Nord. El mite sionista present a La llista de Schindler, que vincula la Xoà
amb la cadena causal de la història moderna
del poble jueu, encaixaria en la narrativa de
final feliç nord-americà. Destrucció i, tanmateix, renaixement i redempció en l’Estat
jueu naixent. A aquesta acusació d’haver fet
una pel·lícula sobre l’Holocaust amb happy
end —que probablement és una sobreinterpretació fruit de la hipersensibilitat europea
vers el cinema nord-americà— s’hi suma la
condemna implacable de Lanzmann: no hi
ha consol possible. Lanzmann es defineix
com a sionista però insisteix que Israel no
és la redempció de l’Holocaust i que no hi
pot haver un final feliç. «La llista de Schindler
fa plorar —afirma Lanzmann—, però plorar
és una sensació de desig. És un plaer, una
catarsi. Molta gent m’ha dit: “no puc veure
la teva pel·lícula perquè a Shoah no es pot
plorar”». Shoah acaba amb un tren en marxa;
una manera de representar la pervivència de
l’Holocaust que és����������������������������
������������������������������
als antípodes del final catàrtic de Spielberg.

ALEJANDRO BAER (1970) és doctor en sociologia i periodista. Ha estat professor assistent als
departaments de sociologia de les universitats de Munic i Bayreuth, i a la Universitat Complutense
de Madrid. És autor de Holocausto. Recuerdo y representación (2006) i El testimonio audiovisual. Imagen
y memoria del Holocausto (2005). Actualment treballa a la Universitat de Minnesota.
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Dora Bruder, de Patrick Modiano
DAVID CUSCÓ I ESCUDERO

E

l 31 de desembre de 1941, al diari Paris-Soir, va aparèixer un avís en què el
senyor i la senyora Bruder demanaven informació sobre la seva filla, Dora, desapareguda
des de feia uns quants dies. La descrivien
com una noia de quinze anys, d’un metre
i cinquanta-cinc centímetres d’alçada; cara
ovalada i els ulls marronosos. La darrera vegada que l’havien vista, duia un abric gris i
sabates d’esport marrons. Si algú n’arribava a
saber res, havia de comunicar-ho al bulevard
Ornano, 41, de París. Al 1988, quaranta-set
anys després, Patrick Modiano llegeix aquest
anunci i, trasbalsat, decideix d’investigar tot
el que pugui sobre aquesta família. A partir dels resultats de la investigació, escriurà
Dora Bruder.
El nom de la secció del diari on
s’encabia l’anunci de la desaparició de Dora
(«D’hier à aujourd’hui») s’erigeix com a resum involuntari del tractament temporal
que trobem en aquesta obra, i que es caracteritza per una superposició constant de
passat i present. Només així s’entén que, gairebé cinquanta anys després, el narrador de
Dora Bruder s’acosti als llocs que la protagonista de l’obra va trepitjar amb la intenció,
aparentment forassenyada, de trobar indicis prou ferms per a reconstruir la història
d’aquesta noia i dels seus progenitors. És
per això que els temps verbals dominants en
l’obra són els condicionals i els subjuntius:
el narrador es pregunta constantment què
devia haver passat i intenta omplir els buits
enormes i inevitables que troba amb suposi-

cions versemblants (en una època bojament
inversemblant).
Dora Bruder, publicat per primer
cop al 1997, és una obra molt difícil de
classificar. Com la resta de la producció de
Modiano, conté un estudi topogràfic i memorístic minuciós de París, però en aquest
cas la barreja habitual de ficció i realitat és
més evident que mai. A mig camí entre la
biografia, la investigació d’arxius, l’autobiografia i la novel·la, som davant d’una obra
sorprenent i colpidora. Reflexionant sobre
la dificultat d’encasellar aquest llibre en cap
gènere, Modiano mateix explica que ell és
novel·lista i no pas historiador; per tant,
hem d’entendre que som davant d’una obra
de ficció, inspirada en la recerca d’un personatge real, en un París real. Sigui a través
de la ficció o no, Modiano s’erigeix com a
guardià (modest) de la memòria davant els
nombrosos guardians de l’oblit («sentinelles
de l’oblit», en diu) que amb les excuses i
subterfugis que calgui malden per a esborrar
uns temps que saben que són els nostres. Per
a escriure Dora Bruder, Modiano va recuperar fragments de vida en la mort polsegosa
dels arxius parisencs: va aconseguir burlar
momentàniament la censura burocràtica tot
esgarrapant-ne dades que va ser capaç d’omplir de significat.
Aquestes són, doncs, les dades més
significatives: Dora Bruder neix el 25 de
febrer de 1926. El pare prové d’Àustria; la
mare, d’Hongria. Viuen al carrer d’Ornano,
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número 41, de París. El 9 de maig de 1940,
Dora és enviada a viure en un internat religiós. El 14 de desembre de 1941, la noia fuig
de l’internat. Disset dies més tard apareix
l’avís a París Soir. El 17 d’abril de 1942 se
sap que torna al seu domicili, del qual torna
a fugir. El 19 de juny de 1942 és detinguda
i enviada a Tourelles. Gairebé un mes més
tard, el 13 d’agost de 1942, Dora és deportada a Drancy i el 18 de setembre, juntament
amb el seu pare, arriba a Auschwitz, en el
comboi número 34. La seva mare serà internada a Auschwitz l’11 de febrer de 1943. No
se sap res més de cap dels tres.
Dora Bruder és, sobretot, la crònica
de la complicitat administrativa de la França
de Vichy en la persecució i extermini dels

jueus francesos. «Si je n’etais pas là pour
l’écrire» defineix molt bé la responsabilitat
que Modiano assumeix com a cronista dels
desapareguts, la qual cosa fa pensar en el
posicionament que Primo Levi —un altre
escriptor de la memòria (n’hi ha cap d’important que no ho sigui?)— va mantenir al
llarg de la seva obra i que trobem perfectament exemplificat en el fragment terrible de
La treva en què l’escriptor italià dóna vida
a l’infant Hurbinek. Tant Hurbinek com
Dora són dues vides rescatades del doble
crim que implica l’oblit de les víctimes de
l’horror. Aquest rescat, si es vol fer efectiu,
tan sols es pot aconseguir per mitjà del record, de la paraula, i Dora Bruder és això.

Tot seguit us oferim una entrevista a Patrick Modiano que l’editorial Gallimard va publicar a
l’any 1995, després de l’aparició de Dora Bruder.
Com vau arribar a interessar-vos per Dora Bruder?
Al desembre de 1988, consultant diaris antics, vaig trobar, al número del 31 de desembre
de 1941 de Paris Soir, un avís de recerca de Dora Bruder. Aquest avís em va trasbalsar profundament. Vaig imaginar-me aquells pares que el darrer dia de l’any havien perdut la pista
de la seva filla. I veia clarament el lloc on vivien, en coneixia el barri: el cinema Ornano 43,
just al costat del bulevard Ornano, que era al número 41. L’estació de metro Simplon. Vaig
tenir un pressentiment. Vaig consultar el Mémorial de la déportation des Juifs de France que
Serge Klarsfeld havia publicat al 1978, i vaig trobar el nom de Dora Bruder en la llista dels
noms del comboi número 34 del 18 de setembre de 1942, que va sortir de Drancy cap a
Auschwitz. Davant el nom no hi havia ni data ni lloc de naixement, cosa que sí que apareixia en la resta de noms que hi havia en aquesta llista. El nom següent era «Bruder, Ernest,
21.05.99, Viena. Apàtrida.» Vaig trobar el nom «Bruder, Cécile» a la llista del comboi de
l’11 de febrer de 1943. El que em va trastornar són les dues desaparicions successives de
Dora Bruder: la que anuncia l’avís de recerca, i la darrera, nou mesos més tard. I aquests
pares i aquesta noia que desapareixen, cadascun al seu torn, en el no-res.
Quines passes vau seguir en la vostra investigació?
Durant gairebé sis anys, vaig pensar que mai no aconseguiria fer sortir Dora Bruder del nores. Al 1994 Serge Klarsfeld em va mostrar les fitxes del camp de Drancy i de la prefectura
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de la policia on apareixien la Dora i els seus pares. Així em vaig assabentar que la noia havia
estat internada en una escola religiosa —que avui dia ja no existeix— del carrer de Picpus.
Vaig escriure a les germanes d’aquesta institució, que ara viuen en una abadia de Normandia. També vaig demanar als treballadors dels arxius de la prefectura de la policia si podien
ajudar-me. I ho van fer.
En quin moment vau renunciar a la forma novel·lesca?
Dora Bruder em va obsessionar tant que a l’any 1989, després d’haver llegit l’avís de recerca
de la noia, en vaig escriure una novel·la. Encara no sabia res del que després n’he trobat. Així,
doncs, vaig escriure Voyage de noces per mirar d’omplir el buit que sentia quan pensava en
Dora Bruder, de qui no en sabia res. Ara bé, un cop vaig haver acabat la novel·la, em trobava
al mateix punt. Tot plegat no podia acabar de cap altra manera que amb un llibre que no
fos una novel·la.
Mentre investigàveu aquesta història, vau continuar escrivint novel·les: fins a quin punt hi ha
influït?
Si us he de dir la veritat, mai no he tingut la impressió d’escriure novel·les, sinó de somniar
trossos de realitat que miro d’ajuntar tan bé com puc en un llibre. Pel que fa a Dora Bruder,
al principi em vaig equivocar escrivint-ne una novel·la, però al final em vaig enfrontar amb
el problema. I avui dia em pregunto si en sé gaire més, d’ella.

PATRICK MODIANO (1945) és un novel·lista francès. Acostuma a ambientar les seves obres a
París, durant l’època de l’ocupació alemanya de França. La barreja de realitat i ficció tan característiques de les seves novel·les acostuma a ser un mètode excel·lent per a reflexionar sobre la memòria, la
culpabilitat col·lectiva i la presència inesborrable del passat. En català podem llegir-ne Barri perdut
(1985), Diumenges d’agost (1988), Una joventut (2001), La petita joia (2003), Carrer de les botigues
fosques (2009), L’horitzó (2010), En el caf è de la joventut perduda (2010), L’herba de les nits (2014).
Enguany li han concedit el Premi Nobel de literatura.
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Simon Srebnik, el cantaire de
Chełmno*
L

’acció comença en l’actual Chełmno,
Polònia. A vuitana quilòmetres al nordest de Łódź, al cor d’una regió que va tenir una gran població jueva, Chełmno fou
el primer camp polonès on es va fer servir
gas per a exterminar jueus. Tot va començar
el 7 de desembre de 1941. Quatre-cents mil
jueus hi van ser assassinats en dos períodes:
des del desembre de 1941 a la primavera
de 1943, i des del juny de 1944 al gener de
1945. La manera d’administrar la mort va
ser la mateixa fins al final: asfixia causada per
gas dins de camions.
Dels quatre-cents mil homes, dones
i nens que van arribar a aquest lloc, dues persones se’n van escapar: Michał Podchlebnik
i Simon Srebnik. Simon Srebnik, supervivent del darrer període, era aleshores un noi
de tretze anys i mig. Al seu pare l’havien matat davant seu, al gueto de Łódź, a la mare
la van asfixiar als camions de Chełmno. Les
SS el van allistar en un dels comandos de
treballadors jueus, que asseguraven el manteniment dels camps d’extermini i que també
estaven condemnats a mort.
Amb els turmells encadenats —
com tots els seus companys—, el noi travessava cada dia el poble de Chełmno. Havia
sobreviscut més que els altres a causa de la
seva agilitat extrema, gràcies a la qual guanyava les competicions que els nazis organitzaven entre els encadenats, concursos de

salt o de velocitat. I també a causa de la seva
veu melodiosa: diversos cops a la setmana,
quan havia de péixer els conills del corral
dels SS, Simon Srebnik, vigilat per un guàrdia, remuntava el riu Ner en una barqueta
fins als afores del poble, cap als prats d’alfals. Cantava melodies de folklore polonès
i el guàrdia, a canvi, li ensenyava cançons
militars prussianes. Tothom el coneixia, a
Chełmno. Els pagesos polonesos, i també
els civils alemanys, ja que aquesta província
de Polònia havia estat annexada al Reich
després de la caiguda de Varsòvia, germanitzada i rebatejada Wartherland. També havien canviat Chełmno per Kulmhof, Łódź
per Litzmannstadt, Kolo per Warthbrücken,
etc. Colons alemanys s’havien establert per
tot el Wartherland, i a Chełmno hi havia
una escola primària alemanya.
La nit del 18 de gener de 1945, dos
dies abans de l’arribada de les tropes soviètiques, els nazis van matar amb un tret al
clatell els darrers treballadors jueus. Simon
Srebnik també va ser executat. La bala no
va tocar cap centre vital. Quan va recuperar el sentit, es va arrossegar fins a una cort
de porcs. Un pagès polonès el va recollir. Un
metge de l’exèrcit roig el va cuidar i el va salvar. Alguns mesos més tard, Simon va marxar cap a Tel-Aviv amb altres supervivents.
És a Israel, on el vaig descobrir. Vaig convèncer el noi cantaire que tornés a Chełmno
amb mi. Tenia quaranta-set anys.

* Aquest text és la transcripció dels primers minuts del documental Shoah, de Claude Lanzmann.
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Simon Srebnik:
Una caseta blanca
roman en el meu record.
És en aquesta caseta blanca
que somio cada nit.
Camperols de Chełmno:
Tenia tretze anys i mig. Tenia una veu bonica, cantava molt bé, i l’escoltàvem.
Una caseta blanca
roman en el meu record.
És en aquesta caseta blanca
que somio cada nit.
Quan l’he tornat a sentir avui, el meu cor
ha començat a bategar més fort, perquè el
que va passar aquí va ser una matança. He
reviscut el que va passar.
Simon Srebnik:
És difícil de reconèixer-ho, però era aquí.
Aquí hi cremaven persones.
Van cremar molta gent, aquí.
Sí, és aquí.
Ningú no en va marxar mai.
Els camions de gas arribaven allà...
Hi havia dos forns immensos... i es llançaven els cossos als forns, i les flames arribaven
fins al cel.
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Claude Lanzmann: Fins al cel?
Simon Srebnik:
Sí.
Era terrible.
No es pot explicar.
Ningú no es pot imaginar el que va passar
aquí.
Impossible. I ningú no ho pot comprendre.
I jo mateix, avui...
No puc creure que sigui aquí.
No, no m’ho puc creure.
Sempre era així de tranquil, aquí. Sempre.
Quan es cremaven cada dia dues mil persones, jueus, era tranquil igualment.
Ningú no cridava. Cadascú feia la seva feina.
Hi havia silenci. Tot tranquil.
Com ara.
Noieta, no ploris
no estiguis tan trista,
l’estiu s’acosta...
i jo vindré amb ell.
Un got de vi, una mica de rostit,
és el que les noies...
ofereixen als seus soldats.
Quan els soldats desfilen,
les noies joves obren...
les seves portes i finestres.
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Jalta

ILYA EHRENBURG

E

l 7 de novembre de 1941, el darrer vaixell soviètic va abandonar Jalta. Molta
gent no havia tingut temps de marxar. Una
boira negra planava per sobre de la ciutat:
eren els dipòsits de petroli, que cremaven. El
8 de novembre, entraven els alemanys.
[Els jueus estaven famolencs i humiliats.
Ningú no sabia què li passaria l’endemà.]
El 5 de desembre, van instal·lar els
jueus en un gueto situat als afores de la població i envoltat de filats.
El 17 de desembre, els alemanys van
fer sortir els homes del gueto i els van conduir a la carretera que duia al jardí Nikita.
El camió es va aturar a la vora d’una cabana
que feien servir els vinyataires de Massandra
i que hom coneixia com la garita vermella.
Als jueus els van ordenar que cavessin dues
rases fondes al final del barranc. Quan van
haver acabat la feina, els van afusellar.
Al matí del 18 desembre, van fer
pujar als camions tots els jueus que quedaven a Jalta, les dones, els nens i els vells. No
podien endur-se absolutament res. [La gent
s’entaforava un tros de pa o una poma a les
butxaques.] El camió es va aturar prop d’un
espadat. Van obligar els condemnats que es
despullessin i els van empènyer fins al marge
a cops de baioneta. A les mares els prenien
els infants i els llançaven daltabaix, després
van abatre els adults amb ràfegues de metralladores.

Feia molt bon dia. El mar dansava
vint metres més enllà. Els obrers de Massandra i de Margaratx treballaven a les seves
vinyes i van veure tota l’escena.
Al vespre, tot s’havia acabat i els
alemanys van llançar una capa fina de sorra
sobre els cadàvers. Aquell dia van morir mil
cinc-centes persones.
Tot seguit, els botxins van tornar a
Magaratx. A casa d’Elizavéta Poltavtxenko,
es van vantar d’haver matat mil cinc-centes
persones i van declarar que ben aviat no
quedaria cap jueu al món.
Entre les víctimes hi havia mols
metges. A la Guia de Crimea, editada el 1898,
entre els metges que exercien a Jalta, apareixen: «L. M. Druskin, malalties infeccioses;
A. S. Gurian, doctora, parts i ginecologia».
Anna Sémionovna Gurian va tenir temps de
fugir de Jalta, però va caure a mans dels alemanys a Kislovodsk, on van ser afusellada.
El doctor Druskin fou assassinat a Jalta el
18 de desembre. Havia tingut cura dels infants durant cinquanta anys. Els seus antics
pacients havien tingut temps d’envellir amb
ell. Fou afusellat prop de la garita vermella, i
sobre el cos d’aquest pediatre van llançar-hi
els cadàvers de nens petits.
L’hivern de 1941-1942 fou cru, la
fam va fer estralls. Els gossos errants furgaven les tombes de la garita vermella i en
treien els cadàvers. A la primavera, l’aigua
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que rajava per l’espadat es va emportar la
terra i els cadàvers mig descompostos van
aparèixer. Els alemanys van fer explotar una
part de l’espadat i així van tapar les tombes.
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Un dia, els soldats alemanys van trobar flors al damunt d’una tomba. Van obrir
una investigació, però mai no van aconseguir
trobar els culpables.

ILYA EHRENBURG (1891-1967). Neix a Kiev en el si d’una família burgesa jueva. De jove s’està
a París, on coneix Picasso, Modigliani i Max Jacob, entre altres. El 1936 cobreix la Guerra civil
espanyola i durant la Segona Guerra Mundial esdevé el periodista soviètic més popular. Es tracta
d’una figura controvertida: tot i no formar mai part del Partit Comunista, fou respectat pel règim i
en fou propagandista durant molts anys. Amb Vasili Grossman va dirigir Txernaïa Kniga («El llibre
negre»), un recull de testimonis directes de l’extermini de les poblacions jueves d’Ucraïna, Bielorússia,
Lituània i Letònia, que a Rússia no es va publicar fins a l’any 1993.
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4 d’agost de 1942
JANUSZ KORCZAK

«Rego les flors. La meva calba a la finestra. Quin blanc tan esplèndid.
Té un rifle. Per què sembla tan tranquil?
No té ordres de disparar.
I potser, a la vida civil, va ser mestre en un poblet, o notari, escombriaire a Leipzig, cambrer
a Colònia?
Què faria si el saludés? Si mogués la mà en un gest amistós?
Potser ni sap que les coses són... així?
Potser va arribar ahir, de molt lluny...»

JANUSZ KORCZAK (1878 o 1879-1942) fou un pedagog, pediatre i escriptor de novel·les infantils polonès. Va dirigir un orfenat a Varsòvia, que a partir del 1940 va ser traslladat dins del gueto
d’aquesta ciutat. Tot i les diverses oportunitats que va tenir per a fugir del seu país durant l’ocupació
nazi, va decidir de restar-hi. Va acompanyar els nens de l’orfenat fins al camp d’extermini de Treblinka, on fou assassinat.
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Estany

GEORGES DIDI-HUBERMAN

N

o podem, doncs, dir mai: no hi ha res
a veure, no hi ha res més a veure. Per a
saber dubtar del que veiem, cal saber veure encara, veure-hi malgrat tot. Malgrat la
destrucció, l’esborrament de totes les coses.
Cal saber mirar com mira un arqueòleg.
I és per mitjà d’una mirada com aquesta
—d’una interrogació com aquesta— sobre
el que veiem que les coses ens comencen a
mirar des de llurs espais colgats i temps fugits. Caminar avui per Birkenau és deambular per un paisatge pacífic que ha estat
orientat discretament —abalisat amb inscripcions, explicacions, documentat, al cap i
a la fi— pels historiadors d’aquest «lloc de
memòria». Com que la història aterridora de
la qual aquest lloc fou el teatre és una història passada, voldríem creure el que veiem
d’entrada; és a dir, que la mort se n’ha anat,
que els morts ja no hi són, allà.
Però, de mica en mica, descobrim
que és just tot el contrari. La destrucció dels
éssers no vol pas dir que hagin marxat. Hi
són, hi són ben bé: en les flors dels camps,
en la saba dels bedolls, en aquest estany petit
on reposen les cendres de milers de morts.

Estany, aigua adormida que exigeix que la
nostra mirada estigui alerta a cada instant.
Les roses dipositades pels pelegrins a la superfície de l’aigua encara suren i comencen
a podrir-se. Les granotes salten pertot quan
m’acosto a la riba. A sota hi ha les cendres.
Aquí cal comprendre que caminem sobre el
cementiri més gran del món, un cementiri
els monuments del qual no són més que les
restes dels aparells precisament concebuts
per a assassinar cadascú separadament i
tothom alhora.
Els conservadors d’aquest museu
d’Estat ben paradoxal han topat, a més, amb
una dificultat inesperada i difícilment controlable: en la zona que envolta els crematoris iv i v, a la vora del bosc de bedolls, la terra
mateixa fa ressorgir constantment les traces
de les massacres en massa. La neteja de les
pluges, en particular, ha fet que emergeixin
innombrables resquills i fragments d’os a la
superfície del sòl, fins al punt que els responsables del lloc s’han vist obligats a posar-hi
terra per recobrir aquesta superfície que encara rep la petició del fons, que encara viu
del gran treball de la mort.

GEORGES DIDI-HUBERMAN (Saint-Etienne, 1953) és filòsof i historiador de l’art. Des del
1990 és professor de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales de París i com a docent també
ha treballat a Baltimore, Berkeley i Berlín. Es defineix com a hereu intel·lectual d’Aby Warburg,
Georges Bataille i Walter Benjamin. De la seva vastíssima producció en català no se n’ha traduït res.
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El gat: una novel·la dura de Simenon
ENRIC IBORRA

L

’editor Jaume Vallcorba va decidir de
publicar la prolífica obra de Georges
Simenon (1903-1989) en una edició que
s’anuncià íntegra en castellà en Acantilado
i, en la mesura de la resposta comercial, parcialment en català en Quaderns Crema. Ja
patirem. Per començar, el primer títol que
ha aparegut en català és El gat (1966), en
traducció de Lluís Maria Todó, una de les
novel·les dures de Simenon, com ell mateix
en deia, dels últims anys de la seua activitat
literària. El segon títol publicat fins ara, El
gos groc, pertany a la sèrie del comissari Maigret i havia aparegut en català, ja fa molts
anys, en «La cua de palla».
Vaig llegir El gat de seguida. Me’l
vaig comprar en Tres i Quatre, aprofitant un
buit que tenia en l’institut entre classe i classe. A la vesprada, després de dinar i d’abaltir-me una mica estirat al sofà, vaig enllestir
la feina de l’institut: preparar uns controls de
lectura, un examen d’Èdip rei, el guió de les
classes de l’endemà i triar uns textos que havia de fotocopiar per als alumnes. A mitjan
vesprada, com a premi, em vaig posar a llegir
El gat. I em vaig quedar clavat, totalment
enganxat.
Simenon comença la novel·la in
media res, com en les grans obres clàssiques,
creant una tensió enorme des de la primera
pàgina. Una parella d’avis miren la televisió.
Ell té un diari damunt de les cames, que li
llisca a terra a poc a poc. Sembla que s’ha

adormit. Obre els ulls i escriu una nota en
una llibreta. N’arrenca el full, en fa una boleta i la llança a la falda de la dona, que fa com
si no s’hagués adonat de res. Al cap de poc,
ella desplega el paper i llegeix: «El gat».
Vaig parar per a sopar i després vaig
continuar la lectura. Quan em faltaven tres
capítols, me’n vaig anar a dormir. Vaig estar
temptat de quedar-me fins a acabar el llibre,
però ho vaig deixar estar, perquè a l’endemà
tenia classe a primera hora i també perquè
així feia durar el plaer de la lectura. Mal fet.
No vaig somiar en la novel·la, però durant
la nit em vaig despertar sovint i, inevitablement, com si estigués enfebrat, el cap se me
n’anava obsessivament als personatges i a les
situacions de la novel·la de Simenon. A les
sis del matí em vaig alçar i em vaig acabar el
llibre.
La parella de vells està formada per
Émile i Marguerite, viudos tots dos, de diferent nivell social, que han acabat casant-se
potser per evitar la soledat. Émile és un antic
obrer, de maneres poc refinades. Marguerite,
al contrari, és de caràcter dolç i delicat —si
més no a primer cop d’ull— i sembla enyorar
les maneres distingides del seu primer marit.
Al seu torn, ell enyora l’alegria i l’espontaneïtat de la seua primera dona. Émile té un
gat, que s’estima molt; Marguerite, un lloro,
que també s’estima molt. Transcorreguts ja
uns quants anys des de la boda, les petites
disputes del matrimoni comencen a pren-
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dre un to amarg, violent de vegades. Però
en comptes d’atacar-se directament, ho fan
en les mascotes respectives. Un dia, Émile
troba mort el gat i sospita que Marguerite
li l’ha enverinat. Ell es venja en el lloro de
Marguerite. Des d’aleshores s’instal·la entre
ells una relació d’odi, pura i subtil, que no
deixa pas a la indiferència. No es parlen mai
i només es comuniquen per escrit, intercanviant-se paperets cada vegada més lacònics:
«Cada un se sentia víctima i considerava que
l’altre era un monstre».
Aquesta relació d’odi els lliga d’una
manera impressionant. Davant el silenci de
l’altre, la reacció és una atenció extrema a
cada un dels seus moviments, a cada un dels
seus gestos, a cada una de les seues anades
i vingudes. Paradoxalment, el mur de la incomprensió i de la incomunicació fa que tots
dos estiguen absolutament pendents l’un de
l’altre. Per què es van casar? Per què no se
separen? La primera pregunta és més fàcil
de contestar que la segona.
La imaginació és una de les formes
de la memòria. La mare de Simenon, Henriette Simenon, al cap d’un temps de quedar-se viuda es va casar amb Joseph André,
jubilat dels ferrocarrils belgues, viudo també.
El matrimoni va durar vint anys, fins que ell
va morir. Tots dos no es parlaven i només es
comunicaven amb paperets. Sembla que la
història real va ser molt més dura i molt més
cruel que la que retrata Simenon en El gat.
En la novel·la, Émile es venja en el lloro de
Marguerite arrencant-li d’una estrebada les
plomes de la cua. El padrastre de Simenon
va arrencar les plomes de viu en viu a un lloro que sa mare s’estimava molt, una per una,
lentament.
En El gat Simenon va retratar dos
mons socials i culturals radicalment dife-
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rents. El d’una burgesia amb pretensions,
vinguda a menys, el d’ella; el de la classe
obrera, el d’ell. El narrador focalitza la seua
atenció en el protagonista masculí i en el seu
món, que té un pes i un color molt més definits que el de Marguerite. De fet, la novel·la
es diu El gat i no El lloro. Així i tot, a pesar
d’aquesta focalització, el narrador intenta
tractar amb equanimitat l’altre pol de la parella. Émile reconeix que «tothom viu dins
d’un cercle més o menys tancat» i se sent
víctima i culpable alhora, cosa que l’aboca a
un punt mort, a un seguit de sentiments:
ressentiment, humiliació, penediment, odi
i autoodi. Els dos membres de la parella es
troben blocats, incapaços de reaccionar, per
tot el que no es diuen: les acusacions mudes.
La narració del present miserable
dels dos personatges es contrapunta amb els
records respectius, com si el passat fos cridat
a judici. El gat és també una novel·la de la
vellesa. En una de les passejades d’Émile, el
narrador anota: «En el transcurs d’un passeig d’un quart d’hora, havia passat per davant d’un hospital, una presó, un manicomi,
una escola d’infermeres, una església i una
caserna de bombers. ¿No era com un resum
de l’existència? Només hi faltava el cementiri, que no quedava gaire lluny».
L’impacte que aquest llibre provoca
en el lector no és una conseqüència només
de la intriga o de l’estranyesa del cas que presenta el relat, sinó, sobretot, del seu efecte
pertorbador, que arriba a sentir-se gairebé
com un malestar físic. Simenon diu en El
gat que les nostres vides són sòrdides, perquè
mai no sabem ser justos ni amb els altres ni
amb nosaltres mateixos.
L’estil de Simenon: la simplificació i
la sobrietat, la reducció. El seu estil és el que
queda quan ha estat despullat de la literatura
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que contenia. Simenon passa cada frase pel
sedàs per tal d’obtenir-ne la màxima densitat. Corregir és precisar.
La profunditat psicològica de les
accions quotidianes. L’habilitat de Simenon
per a captar la vida d’un personatge, la mena
de vida en què no passa res, si no és d’una
manera soterrada i sorda. Simenon mostra
que qualsevol vida està formada per una sè-

rie d’hàbits, lligats a un determinat ambient.
I que per davall d’aquests hàbits hi ha una
realitat sòrdida. Pierre Assouline, en la biografia de més de mil pàgines que li va dedicar, deia que la seua obra podria ser per al
segle xx el que la Comèdia humana de Balzac
va ser per al xix. Si de cas, el fresc de Simenon podria portar com a títol, més pròpiament, La condició humana.

GEORGES SIMENON (1903-1989). Escriptor belga en llengua francesa. Durant uns quaranta
anys, va escriure més de dues-centes novel·les, la immensa majoria de les quals de temàtica policial.
En català en podem llegir El gat (2012), Les vacances de Maigret (2006), El fons de l’ampolla (2003),
L’home que mirava passar els trens (2003), La neu bruta (2003), La pell d’un home (2003), Maigret i
el fantasma (2003), Maigret i el seu mort (2003), Un crim a Holanda (2003), Set creus en un quadern
(2000), Maigret i el ministre (1998), Maigret i el comerciant de vins (1997), Maigret i el vagabund
(1996), El gos groc (1996), Maigret i el lladre mandrós (1992), Pietr el letó (1992), i El boig de Bergerac
(1990).
ENRIC IBORRA (València, 1960). És professor de llengua i literatura catalanes a l’IES Lluís Vives
de València. Ha publicat La serp blanca. Antologia del conte modern (Tàndem Edicions, 2012), diversos
escrits de crítica literària i Un son profund. Dietari d’un curs de literatura universal (Viena Edicions,
2013), llibre pel qual va rebre el Premi Ciutat de Barcelona. Al setembre de 2010 va obrir el blog de
literatura la serp blanca (htto://laserpblanca.blogspot.com). Un any més tard va inaugurar el web de
literatura universal amb el mateix títol, en què sistematitzava els materials publicats al blog (http://
literaturauniversal.laserpblanca.cat).
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Retrats i autoretrats lúdics
ELS ESPIGOLADORS I L’ESPIGOLADORA, D’AGNÈS VARDA

JACQUES KERMABON

L

’encís del cinema de Varda tendeix, en els
seus millors moments, a una mena d’ingenuïtat ―com la de la pintura naïf―, que
passa per acostar-se a les coses d’una manera
frontal, literal. Els espigoladors i l’espigoladora
comença amb la definició que hi ha al diccionari d’aquest terme (cosa que ja ningú no
gosaria fer ni en una dissertació de tipus es-

colar); després encadena la introducció amb
tot de referències pictòriques, i, finalment,
ens condueix per carreteres de França amb
la intenció d’espigolar, a l’atzar, imatges i
testimonis d’una activitat ancestral.
Durant aquesta recerca, Varda fa
rimar voluntat enciclopèdica amb capaci-
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tat lúdica. I per a aconseguir-ho, se serveix
de tots els mitjans que té a l’abast: fa zigazagues d’un testimoni a un altre; interroga
provincians a les barres dels bars, un jurista
urbà i un de rural (un advocat amb toga i tot
llegeix textos jurídics enmig de les plantes),
conservadors de museus, propietaris de terrenys, un viticultor psicoanalista... A més de
destil·lar un saber veritable (descobrim que
també inspira les famoses Espigoladores de
Millet i moltes altres obres, i que la pràctica
de l’espigolament és un dret reglamentat pel
codi penal...), la pel·lícula dibuixa el retrat
d’una economia paral·lela. El gest d’espigolar, el d’esgotimar, el de recuperar (objectes
abandonats) no són pas unívocs. Hi ha qui
espigola per necessitat (els pobres, els sense sostre), per costum familiar, per plaer, o
per consciència política. Un noi, irritat pel
malbaratament general, explica que des de

fa anys s’alimenta de franc amb tot el que
troba a les escombraries i que mai no s’ha
posat malalt.
Però cap d’aquestes trobades es redueix a il·lustrar un saber i prou. Al contrari,
cadascuna és l’objecte d’una escapada singular, d’una lleugera deriva que Varda ens
ofereix a partir del que ha viscut durant el
rodatge. En un moment concret, ens jura
que el quadre (en què apareixen tot d’espigoladores), que tan oportunament desenterra d’uns encants del mig de la carretera, l’ha
trobat per casualitat. Com qui espigola, el
documentalista és qui sap esperar i després
aprofitar el temps de la collita. Així, doncs,
Agnès Varda es pren temps per a mirar i escoltar tothom qui troba. El seu darrer retrat
és el més colpidor. Es tracta del d’un noi que
ella ha vist diverses vegades i que, enmig de
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les caixes abandonades d’un mercat de París,
menja fruits i llegums recollits directament
de terra. Varda queda molt sorpresa en descobrir que el noi és un antic estudiant de
ciències a l’atur, que també va ser professor,
i que voluntàriament ofereix cursos d’alfabetització en una residència per a treballadors
immigrants on viu.

evoca furtivament la vellesa visible d’aquesta
mà arrugada, sinònim de la proximitat de la
mort. Però no s’entristeix: gaudeix del plaer
nou de fer servir una càmera que li permet
de captar moments improvisats o íntims.
Filma objectes que ella mateixa ha recuperat, records de viatges, ecos de temps passats,
moments de la seva memòria.

Després de veure aquesta pel·lícula
ja no podem mirar de la mateixa manera els
voltants dels supermercats, amb tot el menjar, suposadament fet malbé (però totalment
comestible), que es llença als contenidors.
Però Els espigoladors i l’espigoladora és també
(sobretot) un autoretrat commovedor de la
seva realitzadora. Varda descobreix la càmera digital i hi juga amb una llibertat total.
Amb una mà es filma l’altra, amb la qual, per
l’efecte de la perspectiva, li fa la sensació que
podria atrapar, des de darrere del parabrisa,
els camions que avança a l’autopista. Varda

Com Alain Cavalier i Johan van
der Keuken, Agnès Varda ofereix una prova
esplendorosa del que permeten les càmeres
lleugeres, ideals per a filmar les petiteses de
la vida. Varda confirma, també, fins a quin
punt la llibertat s’exerceix amb més desimboltura quan és en mans d’una artista experimentada. La lleugeresa del traç, aquesta
sensació d’abordar superficialment les coses
més simples, tan sols s’adquireix a partir
del mestratge. Creure que aquest gest és a
l’abast de tothom és una bella impostura.

AGNÈS VARDA (1928, Brussel·les) és autora d’una obra cinematogràfica que gira a l’entorn del
documental i de l’experimentació. És considerada precursora de la Nouvelle Vague. D’entre les seves
pel·lícules destaquen Daguerréotypes (1975), Sans toit ni loi (1985), Jacquot de Nantes (1991) i Les
glaneurs et la glaneuse (2000).
JACQUES KERMABON (1956) és el redactor en cap de Bref, una revista francesa sobre curtmetratges, i coautor del llibre Une encyclopédie du court métrage français.
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Art menor
EL SECRET DEL QUADERN RECUPERAT

La poesia exigeix víctimes, però també ens omple
de nombrosos presents que per a altres
són com joguines en una habitació infantil.
Una correcció del que veiem: el que algú
refusa al camí amb una puntada de peu, un altre
ho aixeca amb respecte, com molles de pa.
Com una ballarina lídia, desitjosa de mirades
d’un espectador captivat, esdevé ella mateixa
en els sons esmorteïts, en els transcursos;
això és la poesia.
Antany un estudiant, i ara ja vell
obre un quadern trobat a les golfes,
i en llegeix el que maldestrament hi ha escrit
en aquesta lletra que és i no és seva. «Sóc jo?»
Es pregunta sorprès. «Jo era així?
I ara, com sóc?» «Igual»,
responen les maldestres lletres i paraules.
Tan sols la forma s’ha arrodonit,
els significats s’han apilat, com cúmulus en primavera,
però la font de les lletres, de les paraules, roman la mateixa:
et van posseir de petit, quan
Don Quixot i Robinson dirigien
els passos de la teva mà.
Ni més savi ni més estúpid, tan sols menys agosarat
o potser més prudent, és això una pèrdua
o un guany? Amb aquesta pregunta als llavis
abandonem la bella dama de la poesia
abans que ella ens abandoni a nosaltres.
Krzysztof Karasek
Traducció de Xavier Farré
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KRZYSTOF KARASEK (Varsòvia, 1937) crític, assagista, novel·lista i poeta, va ser un dels membres més destacats de la Nova Ona, fins i tot va ser saludat com el membre més destacat del grup en
una opinió de Zbigniew Herbert l’any 1994. Després, la seva obra va caure en un oblit parcial, encara
que continuava rebent mostres d’admiració de companys poetes. Ryszard Krynicki en diu: «Karasek
carrega la seva poesia amb una tasca filosòfica bàsica: la pregunta sobre el sentit de l’existència, el
sentit del món, el sentit de la poesia. La presència d’aquestes grans preguntes en la seva obra posen
de relleu el seu pes i significat. Es troba entre els representants més importants de la poesia polonesa
contemporània, fins i tot de l’europea». Encara que avui dia la seva obra torna a tenir més presència, es
podria afirmar que Karasek és un poeta per a poetes, en el sentit que no gaudeix d’un gran reconeixement per part del públic. En els últims anys ha publicat un parell de volums, força amplis, de poemes
escollits, i l’any 2012 apareix el seu imponent Diari d’un nàufrag, que recull els dos volums publicats
amb anterioritat (2000 el primer i 2004 el segon) ampliats. Diari d’un nàufrag és la summa poètica de
Krzysztof Karasek i a la vegada un dels llibres més importants de la poesia polonesa dels darrers anys.
XAVIER FARRÉ (L’Espluga de Francolí, 1971) és poeta i traductor. Tradueix del polonès i de
l’eslovac. D’entre els autors que ha traslladat al català hem d’esmentar Czesław Miłosz (Travessant
fronteres. Antologia poètica 1945-2000) i Aleš Debeljak (La ciutat i el nen). Com a poeta, ha publicat
Llocs comuns (2004); Retorns de l’Est (Tria de poemes 1990-2001) (2005), Inventari de fronteres (2006),
La disfressa dels arbres (2007) i Punt rere punt (2014). Els seus poemes han estat traduïts al croata,
l’eslovè, l’espanyol, l’anglès, al polonès i al suec.
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Hrabal: quan els llibres acaben a
la trinxadora*
GIORGIO PRESSBURGER

F

a uns quants dies els lectors i escriptors de
tot el món es van assabentar amb tristesa
de la notícia de la mort de Bohumil Hrabal,
el narrador i poeta praguès a vuitanta-dos
anys. La informació parlava d’una mort accidental. Se suposa que Hrabal devia caure des d’una finestra de l’hospital on estava
ingressat feia dos mesos. Segons la notícia,
estava intentant péixer uns coloms. Cap de
les seves coneixences hauria imaginat mai,
per a Hrabal, una mort tan semblant al suïcidi. Ningú no sabrà mai la veritat sobre la
seva fi. I potser és just que sigui així. Només
voldria assenyalar una coincidència singular
entre el final del llibre segurament més famós de Hrabal, Una solitud massa sorollosa 1
i la fi de la seva vida. La novel·la, de prop de
noranta pàgines, narra la vida del vell operari Hanta, borratxo empedreït, que s’encarrega de destruir llibres no venuts o prohibits.
Davant la decisió del seu cap d’allunyar-lo
de l’antiga premsa, i d’enviar-lo a una fàbrica
moderna de reciclatge de paper on no podrà
salvar cap altre volum destinat a esdevenir
polpa, Hanta s’estima més triturar-se entre
els engranatges. Es fa premsar i triturar com
un llibre vell. Però en el darrer capítol de la
novel·la descobrim que tan sols s’ha tractat
d’un impuls, d’un pensament en un instant

de desesperació. En realitat, Hanta està assegut en un banc, fantasiejant, envoltat de
gitanes provocatives, símbols d’una vida
sense constriccions i d’una antiquíssima civilització nòmada i pagana: aquella a la qual
a ell li agradaria pertànyer. La màquina en
què l’home s’estira per executar la seva pròpia condemna, és, d’alguna manera, la còpia
de la d’un famós relat de Kafka titulat «A la
colònia penitenciària». La diferència és que
en la novel·la de Hrabal no hi ha motius religiosos, sinó un pressentiment desesperat i
per desgràcia veritable del destí de la literatura en la societat de masses. En la seva
novel·la, Hrabal no va voler anar més enllà:
era optimista (o mirava de semblar-ho), i
mai no s’hauria acomiadat dels seus lectors amb un final tràgic. Però ara, al 1997, a
vuitanta-dos anys, malalt, després d’una vida
moguda i d’un consum d’alcohol més que
considerable, ¿aquell optimisme seu, aquella
creença ferma en la funció del llenguatge i
en la narració eren els mateixos d’abans? És
molt probable que no. Malgrat ser encara reconegut en diversos llocs del món, rebre premis literaris, i ser recordat per molts gràcies
a alguna obra seva, Hrabal ja no era l’escriptor més popular del seu país. Txecoslovàquia
es va escindir, fa quatre anys, en dos estats:

* Aquest article va aparèixer a Corriere della Sera el 13 de febrer de 1997. Bohumil Hrabal havia mort tot just deu
dies abans. / 1 Hrabal, Bohumil. Una solitud massa sorollosa. Barcelona: Edicions 62, 2000.
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la República Txeca, i l’Eslovaca. Una població de grans lectors ha abandonat, en part, la
barricada de la literatura, per dedicar-se, en
massa, al gran consum de cultura occidental.
Els editors ja no tenen el suport de l’Estat:
se n’han de sortir sols. La República Txeca
i Hongria tenen dos escriptors com a caps
d’estat: Václav Havel i Arpad Göncz. No
obstant això, la realitat de la literatura no és
de color de rosa en cap d’ambdues nacions:
fa cinc anys Mario Soldati, molt alarmat, va
haver de córrer a buscar algú que li expliqués
el títol de les seves Lettere da Capri aparegudes en una edició hongaresa. Sembla que, en
la traducció, sonava alguna cosa semblant a
«Històries eròtiques de Capri», en benefici
de la difusió del llibre.
Tornant a Hrabal, la seva popularitat a la Praga del 1997 havia disminuït. La
crisi de la novel·la descrita per Cordelli en
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un llibre recent és probablement, sobretot,
crisi de la literatura que, en els darrers anys,
ha deixat de tenir una funció pública, com
ja havia succeït amb la poesia lírica. Avui
tothom cerca històries preferiblement lleugeres i consoladores, en les quals, encara que
certs personatges siguin truculents i foscos,
domini de totes maneres l’absència de qualsevol intenció excepte de la de narrar una
història i prou. Es pot condemnar una tendència del gust com aquesta? Es tracta d’una
degradació de l’art? No necessàriament.
Però una concessió com aquesta atribueix al
llibre un valor de mercat, que sovint esdevé
fins i tot l’únic paràmetre. Fins ara l’Estat
decidia què es podia publicar i què no, el
problema de les vendes no existia: tot i així
les editorials sobrevivien. Potser s’impedia la
publicació de certs llibres ―i Hrabal va ensopegar diversos cops amb la censura― però
aquest fet contribuïa després, en tot cas, a
la creació d’una aura, d’un mite entorn de
l’obra. Hrabal va acabar vencent totes les
censures. Ara bé, avui l’economia de mercat —introduïda en bona part del món de
l’edició— dificulta l’existència d’escriptors
com ell. Això també s’ha de tenir en compte
quan es pensa en el final tràgic de la seva
vida. Però hi ha més coses. Hrabal passava
les tardes a les cerveseries de Praga. Fa quatre anys, vaig haver de passar per tot un
cerimonial abans de ser admès davant seu.
Hrabal era un home cordial però irascible,
imprevisible, especialment quan havia begut
alguna pinta de cervesa. Hi vaig anar per
convidar-lo a Trieste, a l’estrena de la versió
teatral italiana de Una solitud massa sorollosa (1988). «No! No hi aniré pas!», va dir a
la traductora, mirant-me amb una severitat
poc creïble. Una estona després va preguntar la data de la representació. «Veurem què
s’hi pot fer», va dir després la senyora Roth,
suïssa, que aleshores feia de mitjancera entre
Hrabal i el món. Aquell dia l’escriptor es-
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tava molt irritat perquè s’havia assabentat
de la clausura imminent de la cerveseria on
érem. En aquella època alguns locals antics
s’estaven transformant, cosa que significava
l’expulsió de Hrabal i de molts altres vells
praguesos d’un hàbitat natural mític anomenat cerveseria. Per això penso, també, que
aquell vol des del cinquè pis no va ser del
tot accidental. Al gener del 1993, Hrabal no
va assistir a la representació, i tampoc no hi
va haver manera, després, de trobar-lo. Però

no oblidaré mai la seva imatge. El dia que el
vaig veure duia unes botes grosses i gastades,
pantalons de fustany, un jersei multicolor de
coll rodó i una gorra estranya: seia, recolzat
a la paret, i escrivia unes notes que l’endemà
distribuiria, fotocopiades, als clients del local; es tractava d’una mena de noticiari mitjançant el qual comunicava als seus conciutadans les seves reflexions relacionades amb
els esdeveniments del dia.

BOHUMIL HRABAL (Brno, 1914 – Praga, 1997) va ser un dels escriptors txecs més destacats del
segle xx. La diversa quantitat de feines que va haver de realitzar i el món de les tavernes, que sovintejava, són la font d’inspiració d’una gran part de la seva obra. En els seus llibres, Hrabal combina el
gust per situacions grolleres (semblants a les de Hašek) amb pinzellades kafkianes. En català podem
llegir una gran part de la seva obra: Jo he servit el rei d’Anglaterra (2011), Llegendes i romanços de cec
(2000), Una solitud massa sorollosa (2000), Els enraonaires (1997), Trens rigorosament vigilats (1996),
La petita ciutat on es va aturar el temps (1995), Els sofriments del vell Werther (1993), Noces a casa
(1993), i Qui sóc jo (1992).
GIORGIO PRESSBURGER (Budapest, 1937) va haver de marxar d’Hongria l’any 1956 a causa
de la invasió soviètica i es va establir a Itàlia, amb el seu germà Nicola. És un dels dramaturgs més
reconeguts del país transalpí i ha estat professor en diverses universitats. La seva obra literària és molt
extensa i inclou obres de teatre, òperes, novel·les, assajos, i guions per al cinema, la televisió i la ràdio.
No té cap obra traduïda al català.
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Rhema
Joan Sales
No sabem res dels altres, ni ens importa; en canvi, voldríem que els altres ens coneguessin
a fons. El nostre afany de ser compresos només es pot comparar amb la nostra desgana per
comprendre ningú.
David Grossman
Recupero el plaer de respirar correctament i plenament quan aconsegueixo escapar de la
claustrofòbia de l’eslògan i del clixé.
Erasme de Rotterdam
Després de tot, què és la vida humana, sinó una representació en què tothom actua cobert
amb una màscara i cadascú interpreta el paper corresponent fins que el director l’obliga a
retirar-se del prosceni?
Chantal Akerman
Ser fora del sistema s’ha convertit en quelcom molt difícil, ja no hi ha cap a fora. El fora és
el forat, el cementiri.
Aldous Huxley
La creença en el progrés indefinit es basa en la fantasia que es pot obtenir quelcom a canvi
de no res. La seva pressuposició bàsica és que els guanys en un terreny no han de comportar
pèrdues en altres terrenys.
Albert Einstein
El misteri és el més bell que podem sentir. És la sensació fonamental, el bressol de l’art i de
la ciència veritables. El qui no la coneix, el qui no pot esbalair-se ni meravellar-se, és mort.
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Imatges
Pàgina 6: Detall de la façana de l’edifici que la I. G. Farben té a Frankfurt del Main. Fou
construït entre 1928 i 1930 i fins als anys cinquanta del segle xx va ser l’edifici d’oficines més
gran d’Europa. Durant el període nazi s’hi van desenvolupar projectes de recerca, alguns
dels quals relacionats amb el Zyklon B, l’insecticida a base de cianur que es va fer servir a
les cambres de gas.
Pàgina 10: Fent cua per menjar, dibuix que Liana Franklová (1931-1941) va fer a Terezín.
Pàgina 13: Dibuix de la plaça de la ciutat antiga de Praga. L’obra ha de ser anterior al 1918
perquè hi apareix la columna Mariana que va ser destruïda aquell any com a símbol de la
monarquia habsburguesa i que hi havia estat des de 1650. Es desconeix l’autor del dibuix.
Pàgina 32: El 16 i el 17 de juliol de 1942, la policia parisenca va concentrar 13.152 jueus
(més de 4.000 dels quals eren nens) al Velòdrom d’hivern (Vel’ d’Hiv’). Dels camps de la
mort, on van ser traslladats, en van sobreviure trenta persones.
Pàgina 46: El poeta, traductor i crític hongarès Thomas Ország-Land.
Pàgina 54: Hannah Arendt a París, any 1944 (©Hannah Arendt Bluecher Literary Trust).
Pàgina 63: Fotografia d’Alma Rosé.
Pàgina 65: Coberta de Trau keinem Fuchs auf gruener Heid und keinem Jud bei seinem Eid
(1936). L’interior del llibre és ple d’il·lustracions molt semblants a les que el diari Der Stürmer (1923-1945) feia servir per a caricaturitzar els jueus fins a límits pornogràfics.
Pàgina 68: Fotograma de La llista de Schindler (1993). Liam Neeson hi fa el paper de l’industrial Oskar Schindler i Ben Kingsley, el d’Itzhak Stern.
Pàgina 71: Steven Spielberg dirigint Liam Neeson durant el rodatge de La llista de Schindler. La pel·lícula es va rodar a Cracòvia.
Pàgina 75: Dora Bruder enmig de la seva mare i el seu pare.
Pàgina 79: Estació de Treblinka, al nord-est de Polònia. En aquest camp d’extermini s’hi
van assassinar prop d’un milió de jueus en un període de setze mesos.
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Pàgina 80: Monument dedicat a Janusz Korczak, que és al museu del Iad va-Xem, a Jerusalem. L’autor de l’obra és l’escultor Boris Saktsier.
Pàgines 85 i 86: Des Glaneuses («Les espigoladores»), de Jean-François Millet (1857), i una
escena de Les glaneurs et la glaneuse, d’Agnès Varda.
Pàgina 89: Fotografia de Krzysztof Karasek.
Pàgina 91: Hrabal a «U Zlatého Tygra» («El tigre daurat»), la seva cerveseria preferida de
Praga.
Pàgina 95: El 18 de maig de 1940, a Nova York un home llegeix un diari a la cantonada
entre la sisena avinguda i el carrer quaranta. El titular diu «Nazi Army Now 75 Miles From
Paris». (AP Photo/ Cortesia dels NYC Municipal Archives.)
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FE D’ERRATES: El número 3 de El funàmbul conté un magnífic article d’Irene Artigas Albarelli
titulat «Sobre la nebulositat: fotografia i al·legoria». Malauradament, i de manera del tot involuntària, és clar, vam batejar aquesta autora com a Irene Artiga Albarelli.
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