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W. BENJAMIN
Com un intrús

El 27 de
setembre es
compleixen
setanta anys
de la mort
de Walter
Benjamin
a Portbou

etanta anys després de
la seva mort a Portbou,
Walter Benjamin és un
dels autors més llegits

pel circ ambulant de la intel·lec-
tualitat. A les aules università-
ries el seu nom forma part del
cànon, però la seva obra també
és citada per fotògrafs, traduc-
tors o escriptors. Hi ha qui diu
que aquesta vigència és difícil
d’explicar sense tenir en comp-
te la biografia d’un home que,
nascut “sota el signe de Sa-
turn”, poc ha d’envejar als poe-
tes romàntics o als herois un-
derground. Va ser un fill fasci-
nat per l’ombra del pare i que
mai no va deixar de col·leccio-
nar joguines; va conviure amb
dues dones sota el mateix sos-
tre i (més tard) va patir el re-
buig d’una tercera; va coquete-
jar amb les drogues, l’absolutis-
me, i el suïcidi; va esdevenir el
primer teoritzador poètic de la
ciutat en el París de les avant-
guardes; va acarar les conse-
qüències físiques i metafísiques
de l’alienació col·lectiva del na-

S
zisme; va morir en un poble
fronterer diuen que a mans de
la Gestapo… Aquesta vida atza-
rosa, en efecte, és el reflex
d’una obra que, escrita fora de
les acadèmies, sempre serà la
d’un intrús del pensament.

Els retrets d’Adorno
En comptes de seguir el mètode
de les escoles imperants a l’Ale-
manya del moment –el 1939
Adorno encara li retraurà que
no escrigui treballs “simple-
ment i hegelianament” dialèc-
tics–, Benjamin dirigeix la seva
atenció al descampat que hi ha
a l’ombra dels grans conceptes.
No intenta sistematitzar un co-
neixement sobre l’home, el món
o Déu; vol atorgar sentit a allò
que fins aleshores s’havia consi-
derat marginal, fragmentari o
fantasmagòric. A primera vista
el resultat d’aquesta aposta pot
semblar el bagul desendreçat
d’un de tants intel·lectuals d’es-
querres del moment. En els es-
crits que es recopilaran després
de la seva mort –en vida només

veu publicat Carrer de direcció
única– hi trobem cartes a
amics i amants, crítiques literà-
ries publicades a diaris, fins i tot
les intervencions radiofòniques
com a publicista del marxisme…
La primera impressió, doncs,

seria exacta si entre aquests do-
cuments no hi trobéssim obres
fonamentals per entendre el se-
gle XX. En títols com Franz
Kafka i Tesis sobre el concepte
d’història, Benjamin assumeix

les contradiccions d’uns temps
que han deixat de ser ingenus i
en què no hi ha lloc per a les il-
lusions il·lustrades. La figura
del crític, per exemple, haurà de
buscar el sentit de l’obra, però
sabrà que la veritat sempre que-
da més enllà, mentre que la his-
tòria serà un procés que uneix
en un mateix gest el progrés i la
destrucció.

Però avui llegim Benjamin no
tant perquè compartim la cons-
ciència d’habitar un món im-
perfecte, com perquè ens ren-
dim davant del seu talent litera-
ri. “Perdre’s a la ciutat com per-
dre’s en un bosc” és una d’aque-
lles consignes que tots voldríem
haver escrit (i que pocs duen a
la pràctica). I és gràcies a
aquest talent que, entrampat
en un París amenaçat pel nazis-
me, Benjamin troba una defini-
ció de la condició humana inde-
mostrable i alhora indiscutible.
“No hi ha document de cultura
que no sigui al mateix temps do-
cument de barbàrie”. Aquesta
frase serà el seu epitafi. ❋

Va morir
en un poble
fronterer,
diuen que
a mans de
la Gestapo

Walter Benjamin va ser un intel·lectual compromès amb causes diverses i el seu pensament encara és vigent ARXIU


