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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

Kertész va
traduir Freud,
Nietzsche i
Kafka, entre
d’altres; es
va acostar a
la cultura
alemanya

forma literària d’un llarg
monòleg que en alguns mo-
ments pot recordar estratègi-
es retòriques similars a les de
Camus i de Lobo-Antunes. Pe-
rò és important subratllar
que es tracta d’un contenidor
formal, que ha estat buidat
del contingut tradicional-
ment atorgat al Kaddix, de
manera paral·lela a com dins
de la novel·la s’agafen uns
versos de Fuga de mort, de Paul
Celan, com a leitmotiv, per
motius que tenen més a veure
amb el ritme musical de la
confessió del narrador, que
amb el significat de la cèlebre
composició de l’autor de Cris-
tall d’alè.

Darrere la figura del Pare hi
ha l’Ull, l’Estat (nacionalsoci-
alista, estalinista); i dins de les
venes del pare hi ha Aus-
chwitz. Per això el narrador es
nega a una possible paterni-
tat. També hi ha el sentiment
de vergonya, de culpa, del su-
pervivent i la constatació que
l’absurditat i la crueltat del
món no s’han de nodrir amb
nous éssers humans.

28 METRES, 35 ANYS
Kertész es va casar amb una
supervivent del Gulag. Va tra-
duïr Canetti, Freud, Nietzsche,
Kafka i Wittgenstein, entre
d’altres; és a dir, va acostar-se
a la cultura alemanya. Els
vint-i-vuit metres quadrats
que durant 35 anys va ser la
seva llar expliquen el seu aï-
llament dels corrents de pen-
sament que durant tot aquell
temps miraven d’entendre el
gran trauma del segle XX.

Yo, otro. Crónica del cambio
(1997) és un diari interessant,
que mostra la vida i el goig de
la llibertat, després de tant de
temps tancat dins dels asfixi-
ants metres quadrats de la
dictadura. En les seves pàgines
hi ha alguns moments d’au-
toanàlisi d’una sinceritat ad-
mirable: “¿Entiendo alguna vez
mi vida? ¿Puedo entenderla? Todo
apunta a lo contrario: el yo extra-
ño arraigado en mí, el moralista
autojustificador, el mentiroso fa-
bricante de fábulas”.

A la pàgina 37 de l’edició en
castellà parla del dia en què va
fer una conferència sobre un
altre supervivent, Jean Améry:
«Viena: en el hotel me encuentro
con Albina, que acaba de llegar de
Budapest; esa noche pronuncio
una conferencia sobre Améry en la
universidad –me da un poco de
miedo el título un tanto provoca-
dor («El holocausto como cultura»),
pero no hay ningún problema,
hasta diría que todo lo contrario...
En el semblante de Albina veo el
reflejo feliz de lo que ella llama mi
‘éxito’». En aquest darrer mot
es condensen els problemes
que s’analitzaran a continua-
ció. El respecte per la persona
i per la memòria de la seva
experiència ha de ser i és ab-
solut; però en el moment que
hi ha una elaboració artística
d’aquesta experiència, entra
en joc el judici crític. Sense
destí és una obra mestra, però
Un instante de silencio en el pa-
redón és un volum molt pro-
blemàtic.

De la desena de conferèn-
cies que es reuneixen al vo-
lum Un instante de silencio en el
paredón, ara em limitaré, per
raons d’espai, a parlar només
de l’esmentada anterior-
ment, malgrat que en moltes
altres hi ha afirmacions que
caldria analitzar amb detall.
El holocausto como cultura vol
ser una reflexió sobre l’obra
d’Améry: comença amb la
constatació que “el holocausto
posee sus santos como cualquier
subcultura”, i que l’angoixa
que se’n deriva està impreg-
nada d’un “sentimiento metafí-
sico característico de las religio-
nes” (pàg. 74) i després se
centra en la figura de l’autor
de Más allá de la culpa y la ex-
piación (seguiré en les cites la
traducció d’Enrique Ocaña
publicada per Pre-textos).
Améry rebat en la seva obra
els arguments d’autors que,
com Primo Levi, van defensar
que era possible una super-
vivència de la vida intel·lec-

tual als camps –entesa com a
refugi de l’horror–; segons
ell, la cultura era més aviat
una càrrega en el sistema
concentracionari. La seva
angoixa està exempta de
l’espiritualitat que Kertész li
atribueix; la retòrica del seu
assaig força el discurs d’A-
méry, tot situant-lo en el solc
del catòlic polonès Tadeusz
Borowski (pàg. 76). Més en-
davant, l’afirmació de l’es-
criptor austríac que la tortu-
ra era l’essència del nacio-
nalsocialisme porta Kertész,
després de dir que potser
Améry era una persona un
pèl obsessiva, a una doble
constatació: d’una banda,
que l’antisemitisme ja no és “
el de la época de nuestros abuelos
” (pàg.80); de l’altra, que la
tortura també és l’essència
de les dictadures socialistes.

Tenint en compte que el
públic de la conferència era
alemany, es pot entendre que
el comentari sobre l’antise-
mitisme estava condicionat
pel context de recepció; però
sobta que no es matisi que la
història europea dels darrers
50 anys està plena de mani-
festacions de xenofòbia, que
no s’esmenti que els actuals
alemanys no han parlat amb
els seus néts sobre què va
passar, ni han reconegut la
seva culpa per superar-la, ni
han analitzat les raons de la
violència (com tampoc ho
han fet els avis ni els néts
d’aquí: com poden constru-
ïr-se ponts de memòria his-
tòrica d’aquesta manera?). El

fet que el Kertész
conferenciant por-
ti el fil del discurs
cap a la realitat
dels països de l’Est
d’Europa remet al
monstre del Pont
de l’Aixecament
Nacional Eslovac,
l’ombra del qual
ho eclipsa tot.

“El que el totalita-
rismo de la hoz y el
martillo se identifi-
cara con el totalita-
rismo de la cruz ga-
mada en lo que res-
pecta al holocausto
sin duda tiene sus
buenos motivos ”
(pàg. 81). Aquesta
unió entre nazis-
me i estalinisme,
entre lager i gulag,
és a la base d’un
abús de la paraula,
i del símbol, que
crec que deixa
massa endarrere,
contra la recoma-
nació de Hannah
Arendt i de Jean
Bollack, entre
molts altres pen-
sadors, la realitat
històrica (“el holo-
causto –por sus ca-
racterísticas funda-
mentales– no es un
acontecimiento histó-
rico, como tampoco
lo es, por ejemplo, el
hecho de que, en el
monte Sinaí, el Señor
entregara a Moisés
una tabla llena de

letras grabadas”, pàg.84); la
realitat històrica d’un fet que
coneixem, tan real com hu-
mà, com és Auschwitz. Això
arriba fins al punt que, en les
pàgines de Yo, otro. Crónica del
cambio, s’afirma: “África es to-
do un continente convertido en
Auschwitz”. L’efecte de la
constatació és fulminant;
funciona des dels paràmetres
de la retòrica. Literàriament.
En canvi, des de l’àmbit de la
reflexió, de la filosofia, de la
il·luminació del concepte de
cara a la seva comprensió,
igualar la situació actual del
continent africà amb el camp
d’extermini per excel·lència
és un problema. Les políti-
ques de genocidi de Hitler i
de Stalin són diferents (de
fet, a Yo, otro. Crónica del cam-
bio, el narrador diu: “El comu-
nismo es una utopía, el fascismo,
una práctica. El ‘movimiento’
partidista y el poder unen a am-
bos, y es asimismo el fascista el
que pone en práctica el comunis-
mo”). Cap de les dues no es
poden justificar. Totes dues
són infames, d’un horror que
no s’hauria de repetir. Però
pertanyen a categories dife-
rents, com Hiroshima, Viet-
nam, els Balcans o Palestina.
Topònims que no és lícit in-
tercanviar. Parlar d’algun
d’aquests capítols de la his-
tòria contemporània com
d’un nou Auschwitz és un
petit acte de memoricidi.
Com ho és parlar d’Holo-
caust, en majúscula, sense
tenir en compte l’etimologia
grega, sense pensar en les

perilloses connotacions im-
plícites de sacrifici, de clau
teològica. Tan perilloses com
parlar, com fa Kertész, de la
crucifixió i d’Auschwitz com
dels dos moments crucials de
la història d’Occident.

AUSCHWITZ O LA INSPIRACIÓ
El problema principal és la
forma de viure creativament
Auschwitz: “Surtió sobre mí un
efecto inspirador, en absoluto
destructivo” (Yo, otro. Crónica
del cambio). És lícit –i suposo
que sincer– que per a ell, a
llarg termini, hagi suposat
un re-naixement, de signe
positiu. Però aquesta forma
de viure l’experiència s’en-
fronta a la de Celan, Améry,
Levi i tots aquells a qui el re-
cord del camps va destruir;
afirmar, per tant, que “El ho-
locausto es un valor porque con-
dujo a un saber inconmensurable
a través de un sufrimiento in-
conmensurable” (Un instante de
silencio en el paredón, pàg. 85)
suposa reintegrar el genocidi
en un ordre, donar-li un sen-
tit afirmatiu.

El seu Nobel és el primer
que rep un supervivent. Com
els premis Nobel dels darrers
anys, el seu ha estat rebut per
la premsa d’aquí amb focs
d’artifici, elogis precipitats
per la necessitat de cobrir
informativament la novetat.
Els lectors han esgotat edici-
ons de Sense destí pocs dies
després que un cicle de con-
ferències sobre l’extermini
que s’havia de dur a terme al
CCCB, i que havia de comptar
amb la presència del flamant
premi Nobel, s’hagués d’a-
nul·lar per falta d’inscripci-
ons. Descobrir l’obra literària
és el deure de la crítica re-
flexiva. “Quien intente ser judío
a mi manera y bajo unas condi-
ciones como las que se me impo-
nen, quien al iluminar su propia
existencia determinada por la
catástrofe, espere condensar en sí
y dar forma a la realidad de la
denominada cuestión judía, no
puede conservar ni un ápice de
ingenuidad”, va escriure Jean
Améry. Si bé en la seva obra
de creació, sobretot a Sense
destí, aquesta ingenuïtat no
es percep, no passa el mateix
en els assajos de Kertész i en
els nostres temps això pot ser
un perill, com va quedar clar
amb els sospitosos articles
que Josep Miró i Ardévol va
publicar en aquest mateix
diari sobre Amen, la lloable
pel·lícula de Costa-Gavras.

Harold Bloom acostuma a
justificar l’aparició d’un
llistat del cànon en les dar-
reres pàgines del seu llibre
més famós dient que l’editor
el va obligar a incloure-l’hi.
Es podria trobar una raó si-
milar tot veient que l’anto-
logia de conferències reuni-
des a Un instante de silencio en
el paredón és heterogènia,
que posa en diàleg textos
escrits per a contextos molt
diversos, molts pensats no-
més per a l’oralitat. Però la
responsabilitat de qualsevol
autor està molt per sobre de
justificacions a posteriori
d’aquesta mena.


