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Kertész, amb la seva dona Magda, en un homenatge per les víctimes de l’Holocaust

T R A D U C C I Ó A L C A T A L À D E ‘ S E N S E D E S T Í ’ , D E L N O B E L I M R E K E R T É S Z

‘Sense destí’
es va publicar
el 1975, però
fins al 1995
no va tenir el
reconeixement
d’obra mestra
que es mereixia

É
s difícil situar la fi-
gura literària d’Imre
Kertész en el paisat-
ge de Budapest. La
capital hongaresa és

invisible en els seus llibres
(com a mínim en els traduïts).
En canvi, moltíssimes de les
seves pàgines recorden una
altra ciutat de l’antic bloc co-
munista, i concretament un
monument: la silueta infame
del Pont de l’Aixecament Na-
cional Eslovac de Bratislava. Es
tracta d’un monstre de formi-
gó que travessa el Danubi, un
monstre de dues potes inne-
cessàriament grans i ramifi-
cades, amb les urpes clavades
a banda i banda del riu cen-
treeuropeu. Per a la seva
construcció, les autoritats co-
munistes de Txecolosvàquia
van esborrar literalment de la
topografia urbana el barri
jueu, que després de la Segona
Gran Guerra estava despoblat.
Segles d’història neutralitzats.
Una desaparició doble i ful-
minant.

La vida de Kertész es pot
explicar amb aquesta metàfo-
ra. Va néixer el 1929 a la ca-
pital d’Hongria, fill d’una fa-
mília petit-burgesa jueva assi-
milada. Amb 15 anys va ser
deportat. Dels vuit-cents mil
jueus hongaresos en van so-
breviure cent setanta mil i ell
en va ser un. Quan va tornar a
Budapest es va trobar que ha-
vien esborrat bona part de tot
allò que coneixia i que havien
imposat un sistema social
l’ombra del qual tallava el
cordó umbilical que, fins feia
pocs anys, havia estat el Da-
nubi amb l’Europa Occiden-
tal. El comunisme, el Pacte de
Varsòvia, l’absència de lliber-
tat d’expressió: aspectes de la
realitat de l’Hongria on viurà
l’autor de Sense destí durant les
dècades que van venir després
d’Auschwitz.

EL NARRADOR INCÒMODE
Va tardar 13 anys a elaborar

literàriament la seva experi-
ència en els camps de con-
centració. Com a El jardí dels
Finzi Contini, de Giorgio Bassa-
ni, i tantes altres novel·les i
llibres testimonials, a les pà-
gines inicials de Sense destí
ningú es creu que el desastre
pugui arribar realment, que
els rumors de matança siguin
certs. L’adolescent desitja se-
cretament una estrella groga
comprada a la botiga, molt
més atractiva que la feta a ca-
sa, i besa a una veïna en el re-
fugi antiaeri, tot aprofitant
l’atmosfera de clandestinitat
creada per les bombes. És a
dir: Kertész troba una pers-
pectiva des d’on enfocar la
història que defuig els tòpics i
que mostra la part menys
complaent d’aquells temps
–menys complaent amb un
lector que s’ho veu des de tot
allò que va passar més tard–,
però que alhora és molt més
quotidianament real. El nar-
rador, György Köves, no s’iden-
tifica amb Kertész –malgrat
que el rerefons sigui autobio-
gràfic–, sinó amb un adoles-
cent superflu, incapaç d’abs-
traccions intel·lectuals, una

mena d’étranger camusià però
que mai no aspirarà a la revol-
ta. Entre l’experiència biogràfi-
ca i la narració literària, per
tant, s’obre una distància, que
permet eliminar el sentimen-
talisme, a la vegada que obliga
al lector a omplir tots els buits
que el narrador incòmode va
deixant en el seu relat.

La novel·la (que és l’antítesi
del Bildungsroman: el Pare, el
Comandant i totes les figures
de poder deformen al jove
Köves, li revelen un món kaf-
kià sense sortida) afronta un
dels grans temes de la litera-
tura modena: el tedi. Un tedi
des del punt de vista del sub-
jecte protagonista; però no
pas des del lector, que està en
tensió durant les més de du-

es-centes pàgines de ficció re-
alista. Per què? Perquè els fets
són doblement crus: tant pel
que fa a la seva condició de
realitat històrica com pel que
fa a l’absència de cap mena de
crítica en la veu del narrador
que els enuncia. És més: ell
comprèn que els nazis no se-
leccionin els més dèbils per
als treballs forçats, li agraden
les cançons dels soldats i ad-
mira l’ordre dels alemanys,
perquè és el resultat d’una
educació en una cultura assi-
milada i d’una època històrica

que ha fet de l’eficàcia, de
l’ordenació i del treball en ca-
dena, categories positives. Els
dies de múltiples violències,
però, tant a Auschwitz com a
Büchenwald, li robaran les
forces i la dignitat. Quan arri-
ba al petit camp de Zeitz, és
un musulmà, segons l’argot
dels presoners, algú que s’a-
bandona i que ha estat aban-
donat pels companys, sense
fer cap esforç per aconseguir
la supervivència. Però hi ha
algú que l’ajuda, de manera
que, quan està a punt d’en-

fonsar-se, se salva.
Quan els camps són allibe-

rats, György Köves, amb la
identitat trencada per la seva
experiència de l’horror, torna
a casa. Pel camí, tres converses
sintetitzen el futur que l’espe-
ra. La primera la té amb un
home que insinua la inexis-
tència de les càmares de gas.
La segona, en un tramvia, té
com a interlocutor un perio-
dista que parla de l’infern nazi,
entre d’altres tòpics prema-
turs, i el convida a què expli-
qui el seu relat de supervivent
a la premsa. La darrera con-
versa té lloc a la casa on vivia
abans de la guerra, quan era
un nen, i parla amb uns veïns,
que han viscut el gueto però
no el camp d’extermini; la
comunicació amb ells no és
possible, com tampoc ho serà
superar allò que ha viscut.

Un futur, doncs, amb tres
horitzons: la negació més o
menys explícita de l’extermini
nazi; l’estetització, en el marc
d’una societat de la simulació
i de l’espectacle, del sofriment
de les víctimes; i la continua-
ció d’una existència escindida,
després de Hiroshima, en un
imminent context de privació
de les llibertats individuals.
Malgrat que en les pàgines
d’aquesta obra mestra no tro-
bem la fe en l’humanisme de
Thomas Mann o de Primo Le-
vi, sí que hi ha cert aprenen-
tatge. Quan el jove que ha
deixat enterrada la seva in-
fància al camps s’acomiada
del lector ens adonem que ha
après una lliçó, malgrat tot;
però, com la mateixa vivència,
no és fàcil de comunicar.

UNA OBRA MESTRA
Sense destí es va publicar el
1975, però no va ser fins 20
anys més tard, quan es va pu-
blicar en alemany, que va te-
nir el reconeixement d’obra
mestra que es mereixia. S’a-
llunyava, originàriament, de
l’estètica del realisme socia-
lista; queia, dues dècades des-
prés, en un context de recep-
ció molt favorable, en què el
mur havia caigut i la literatu-
ra i els estudis sobre el geno-
cidi jueu havien arribat fins al
punt d’obrir càtedres en les
universitats nord-americanes.

El 1988, Kertész va publicar
El fracàs, i el 1992, Diari d’una
galera, que no estan traduïts a
cap de les nostres llengües.
Kaddish por el hijo no nacido
(1989), en canvi, sí que ho està.
Kaddix vol dir, literalment,
sant en arameu i es tracta d’u-
na pregària de consagració i
de lloança a Déu; tècnicament
és una doxologia, recitada no-
més quan hi ha un quòrum de
10 persones (10 homes jueus
en el judaisme ortodox i 10
persones jueves, sense impor-
tar-ne el sexe, en els judaismes
conservador i progressista), en
ocasions especials, a la sina-
goga (durant la pregària col-
lectiva), en cases de dol o en
cerimònies d’enterrament.
Per a molts jueus, el Kaddix és
la pregària de la persona que
està de dol. Kertész utilitza
aquest tipus de plany com a
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