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Boris Pahor va 
néixer a Trieste 
l’any 1913, quan la 
ciutat avui italiana 
encara formava 
part de l’Imperi 
Austrohongarès. 

De petit i d’adolescent va patir l’as-
cens del feixisme italià, obsedit en es-
borrar la identitat eslovena. Durant 
la II Guerra Mundial va militar en 
l’antifeixisme i va ser detingut per la 
Gestapo: va passar per prop de mitja 
dotzena de camps d’extermini, de Da-
chau a Bergen-Belsen. I va sobreviu-
re. I ho va contar. Tenint en compte la 
talaia moral que comporta haver acu-
mulat aquestes experiències, tenint 
en compte el prodigi biològic que su-
posa continuar viu amb cent set anys, 
costa llegir La pira al port i no tenir 
la impressió que és l’obra d’un gegant. 

A l’interessant i exhaustiu pròleg, 
Simona !krabec, que també és la tra-
ductora de l’obra, dona algunes claus 
biogràfiques, històriques, culturals i 
hermenèutiques per entendre els on-
ze contes que formen el volum. Tots 

El venerable 
i escruixidor 
Boris Pahor

AMB 107 ANYS, BORIS 
PAHOR ÉS UN DELS 
SUPERVIVENTS MÉS 
LONGEUS DELS 
CAMPS DE 
CONCENTRACIÓ 
NAZIS. ELS CONTES 
DE ‘LA PIRA AL 
PORT’, TRADUÏTS 
PER PRIMERA 
VEGADA AL CATALÀ, 
SÓN UNA 
EXCEL·LENT PORTA 
D’ENTRADA A LA 
SEVA OBRA 
LITERÀRIA, QUE 
INCLOU TAMBÉ 
L’ACLAMADA 
‘NECRÒPOLIS’

EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL tenen uns fonaments autobiogràfics, 
i n’hi ha de dues menes: els que evo-
quen la infantesa de l’autor, feliç pe-
rò violentada per l’odi antieslovè de 
molts italians i pel brutal procés d’as-
similació dut a terme per l’estat ita-
lià –en especial per Mussolini–, i els 
que transcorren en un ambient con-
centracionari, desoladors i d’una fos-
ca irredimible, però potser amb més 
punts de llum que la literatura sobre 
el mateix tema d’un Primo Levi o d’un 
Imre Kertész. 

També és cert que aquests punts 
de llum sobretot tenen l’efecte d’es-
pesseir i ennegrir encara més la fos-
ca. A L’adreça escrita en un tauló bast 
els presoners d’un camp nazi assetjat 
per les tropes aliades són obligats per 
les SS a enfilar-se a un vagó: els tras-
lladaran a un altre camp. Enmig del 
caos, el protagonista i narrador co-
neix un altre presoner, un eslovè tri-
estí, com ell. Aquest presoner està es-
tranyament optimista, i fins i tot diu 
que el trasllat és positiu perquè així 
seran més a prop de casa. Amb un fi-
nal terrible, Pahor deixa clar que ser 
a Dachau no és ser a prop de casa. Una 
maniobra similar sobre les expectati-
ves del lector culmina Una cúpula de 
cendra. S’hi narra la formació en file-
res dels presoners, com si haguessin 
de ser executats, però finalment és 
per un motiu menys macabre, que els 
fan formar. Pahor narra el tràfec cru-
el i confús d’un camp d’extermini 
com si fos un malson perversament 
organitzat. 

“Si no estàs disposat a oblidar la 
teva llengua materna, t’espera l’oli 
de ricí o bé la casa incendiada. I si no 
saps parlar la llengua dels altres, et 
sotmeten a escarni”: aquestes pa-
raules d’un dels personatges del 
conte El meu cosí Ciril emmarquen 
i sintetitzen els conflictes i els dra-

mes que travessen els relats sobre la 
infantesa de l’autor. 

 
Identitat i assimilació 
La violència de caràcter identitari, la 
voluntat italiana d’assimilar (és a dir, 
d’exterminar) la presència etnocultu-
ral eslovena de Trieste –sobretot de 
fer-ne desaparèixer l’idioma–, és la 
raó per la qual molts protagonistes de 
Pahor són menyspreats, atemorits, 
humiliats, maltractats i assassinats. 
També és l’eix de molts contes: per 
exemple, el commovedor La mort d’un 
leprós –sobre les represàlies contra el 
director d’una coral “eslovena”–, El 
naufragi –sobre el trauma que supo-
sa per a molts infants monolingües 
que suprimeixin les escoles en eslovè 
i els obliguin a estudiar en italià– i La 
pira al port, que conta el cas real de 
l’incendi amb què els feixistes destru-
ïren la Casa de Cultura eslovena de 
Trieste i, a més, explora la fúria des-
tructora de l’altre gran nacionalisme 
antieslovè, l’alemany. Pahor literatu-
ritza tot això ressaltant-ne que, a dife-
rència del que sovint es vol fer creure 
tendenciosament, les qüestions iden-
titàries –expressions, reivindicacions, 
conflictes– no són aberracions ideolò-
giques o purament viscerals sinó que 
sobretot tenen una dimensió moral, 
racional, ètica, sociocultural. 

El caràcter explícitament testimo-
nial és un dels valors de l’obra de Pa-
hor, però la força i la lucidesa de l’es-
til també són remarcables. Per això 
pot resumir amb aquesta precisió es-
cruixidora la cel·la on tanquen i tor-
turen un home just: “Era una d’aque-
lles cel·les que es construeixen per-
què el mal es pugui mofar de tota la 
bondat que hi ha en aquest món”. Bo-
ris Pahor és un gegant que desafia els 
opressors, interpel·la els indiferents 
i urgeix els oprimits.!
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Vet aquí La flor, 
un llibre de me-
mòries novel·la-
des amb múlti-
ples virtuts: ho-
nest. I si se’m 
permet la falca 

ploranera, un més dels que indica 
curiosament quina és la nostra re-
alitat, com a lectors europeus: la se-
va vida ja és la nostra vida, mentre 
que la nostra mai no serà la seva. És 
així. Posem-nos-hi bé. Els escrip-
tors nord-americans, i en especial 
les autores, expliquen magnífica-
ment la petita història de les seves 
comunitats, les petites històries 
que sumades fan la gran història, 
que és la del seu país. Mary Karr 
(Texas, 1955) mostra d’una manera 
cronològica el pas per l’adolescèn-

El gran viatge d’entrada a l’edat adulta
cia d’una noia procedent d’un po-
blet de Texas, criada en una família 
peculiar. De manera que segueix, 
d’alguna manera, la tradició narra-
tiva nord-americana de la novel·la 
d’aventures infantils i adolescents. 

L’acció passa en els anys seixan-
ta i setanta i hem de concloure que 
els fets són els de la vida de l’autora. 
Hi ha un allunyament força in-
teressant entre l’escriptora 
i el seu alter ego adoles-
cent. Això desemboca 
en un relat proper, cà-
lid, punyent, mortifi-
cant, com s’escau a 
l’adolescència, i alhora 
distanciat. Hi ha poca 
incidència de la gran his-
tòria (la Guerra del Viet-
nam, per exemple, hi passa de 

gilant en el camp de sègol. Error. Te-
nen poc a veure. I en alguns punts, 
la protagonista de Karr, igual de re-
bel, és molt més creïble, molt més 
humana. Salinger ens ofereix un 
adolescent amb el mateix pànic, pe-
rò les seves anades i vingudes les pot 
fer perquè té diners. I el seu odi vis-
ceral als adults, romàntic, de vegades 
és melodramàtic. La noia inventada 
per Mary Karr –que és ella mateixa– 
perdona la vida als adults (que igual-
ment veu com desferres) i mira una 
mica més enllà del propi nas. Molt 
interessant. Es pot complementar la 
lectura amb una altra novetat molt 
recomanable, El imperio de la utopía 
de Silvio Waisbord (Península, 
2020). Ens parla dels mites i realitats 
de la societat dels Estats Units. Cal 
anar-los aprenent.!
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puntetes), cosa d’agrair perquè així 
el relat se centra en la noia, en la se-
va evolució. I el personatge enganxa, 
es fa atractiu, és una noia malparla-
da (aquí els “me suda el coño” de la 
magnífica traducció de Regina Ló-
pez no han estat mai tan ben col·lo-
cats) que s’ofega al seu poblet, que 
vol provar-ho tot (sí, sexe, drogues 

i rock’n’roll) i que, un cop ens 
fa seus com a lectors, ens 

posa el nus sentimental 
a la gola, com cal: co-
mença el gran viatge 
que és l’entrada a l’es-
tat d’adult, sense sa-
ber res i intuint que 

no tot anirà a millor. 
S’ha comparat la 

protagonista amb el del 
clàssic de J.D. Salinger, El vi-MARY KARR


