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L’ombra d’Auschwitz
➤ L’obra d’Imre Kertész (Budapest, 1929) ha
rastrejat en profunditat la ferida que els
camps d’extermini, i sobretot el d’Auschwitz,
van obrir a la nostra civilització, una realitat
que ell va conèixer quan el 1944 hi va ser de-
portat per ser jueu. Després de la Segona
Guerra Mundial, havent passat també per
Buchenwald, va tornar al seu país i va treba-
llar de periodista, traductor i dramaturg, fins
que el 1975 va publicar la seva primera no-
vel·la, Sense destí, en què literaturitza el seu pas
pels camps de concentració als 15 anys. Sense
ser pròpiament una obra autobiogràfica, Ker-
tész ha explicat en més d’una ocasió que per
escriure aquesta obra va reviure el seu pas
pels camps i que l’escriptura va ajudar-lo a
superar el gran trauma.

Posteriorment va escriure dues novel·les
més en què reprèn el tema de l’Holocaust, Fi-
asco i Kaddish per al fill no nascut. En aquesta
darrera ja hi inclou a dins del paisatge la
dictadura comunista. Abans de rebre el premi

Nobel, l’editorial Acantilado, de Jaume Vall-
corba, havia publicat les tres novel·les anteri-
ors, a què cal afegir el Diario de la galera i Yo,
otro. Crónica del cambio, un dietari i un assaig,
respectivament.

En català, Quaderns Crema ha publicat
Sense destí i Fiasco. De fet, Vallcorba havia ex-
plicat algun cop que tenia la intenció de fer
una col·lecció, la Biblioteca Kertész, que recollís
la seva obra, però quan l’any 2002 li van donar
el flamant guardó l’editorial alemanya que
tenia els drets internacionals de Liquidació
–que encara s’estava escrivint– va vendre’ls a
Alfaguara i a Edicions 62, sense haver nego-
ciat amb l’anterior editor. Aquest fet va pro-
vocar moltes crítiques a la manera de fer dels
grans grups editorials. Però hi ha formes que
no es perden, i quan l’altre dia Kertész va
presentar l’obra a Barcelona, Vallcorba no va
poder perdre’s l’acte i tan bon punt van veu-
re’s van saludar-se efusivament, com vells
amics.

E N T R E V I S T A

Imre Kertész
Escriptor hongarès, premi Nobel 2002
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FRANCESC MELCION

“La ideologia
ha adoptat el
paper de la
cultura i l’ha
banalitzat;
avui tot és
ideologia,
però en sentit
negatiu”

F.B.V. Al final de la seva darrera
novel·la, ‘Liquidació’, l’editor Ke-
serü té pendent una operació in-
formàtica que no sabem quina és:
destruir l’obra de teatre del ma-
teix títol, imprimir-la, enviar-la a
una companyia de teatre. Només
ens indica que pot fer el pròxim
pas o cancel·lar... Què vol dir?
I.K. Keserü està davant de l’e-
lecció, i ha de decidir. El final
de l’obra queda penjat allí i
queda obert, no hi ha cap
punt. La qüestió llavors és o bé
seguir endavant o bé tan-
car-ho tot, i aquí és on queda
oberta amb aquestes pregun-
tes, encara que no hi hagi in-
terrogants.
F.B.V. L’elecció de l’autor, la del
personatge i la del lector..., retro-
bar la llibertat.
I.K. Sí, esclar, és que la llibertat
sempre és oberta.
F.B.V. De quina manera ha afectat
la seva obra el pas per règims
amb diferents frens a la llibertat,
començant pel cas extrem d’Ausc-
hwitz i seguint pel comunisme?
I.K. La meva llibertat, en reali-
tat, neix de l’obra mateixa,
com passa també al final d’a-
questa novel·la; quan un re-
coneix el seu camí el que fa és
un acte de llibertat. Té tot el
dret de no reconèixer-lo, però
en el cas de Keserü, per
exemple, no va cremar aque-
lla novel·la sinó que el que vol
és precisament trobar-la, i
mentre la busca reconstrueix
tot el que ha passat, tot el
procés: ell mateix es fa el camí
cap a la llibertat. La novel·la es
tanca en un punt en què nos-
altres no ensenyem què va
escollir, ell està davant de l’e-
lecció existencial; igual que
tothom s’enfronta sempre a
una decisió existencial, que és
anar en una direcció o en una
altra. És com mirar-te al mi-
rall i haver d’acceptar-se un
mateix i el que ha estat un
mateix.
F.B.V. A ‘Liquidació’ posa de costat
Auschwitz i la dictadura comu-
nista, però la ferida del primer
sempre és molt més forta, molt
més fonda.
I.K. Quan vaig escriure Sense
destí, la meva primera novel·la,
hi havia una estructura ober-
ta i una de tancada: el nazis-
me ja s’havia acabat, però el
comunisme era la nostra rea-
litat, no estava investigat amb
distància, estava present al
món. Com a paradigma, per
tant, es podia utilitzar el sis-
tema nazi, perquè ja el conei-
xem tots, la historiografia
n’ha explicat els fets, s’ha do-
cumentat a bastament i molta
de la documentació és acces-
sible, és un tresor comú. Avui,
Auschwitz és present a tot ar-
reu, és un paradigma que no
podem oblidar, que és en ca-

dascun de nosaltres, és part
de la nostra història.
F.B.V. ¿Amb ‘Liquidació’ pretén
anul·lar Auschwitz, com fa un dels
seus personatges, i tancar un cicle?
I.K. Només he anat tancant la
perspectiva del que he pogut
veure progressivament, i ho
he contemplat des de quatre
perspectives: Sense destí, Fiasco,
Kaddish per al fill no nascut i ara
Liquidació, la darrera, res més.
F.B.V. Ens esgarrifa la visió que té
de la llibertat després de la cai-
guda del comunisme... Retrata
una gran buidor espiritual.
I.K. És tal com és a la realitat.
De tota manera, és una expe-
riència que està lligada a Bu-

dapest, ni tan sols a tot Hon-
gria. Potser és una experiència
generalitzada, però no ho sé
ni ho pretenc; està lligada a
un lloc concret.
F.B.V. El poder ha agafat el poder
de seducció de l’art, per tal de
dominar les persones, i l’ha
transformat en la cultura de l’en-
treteniment.
I.K. Fins ara la cultura sempre
ha sigut cosa de pocs. A la
nostra generació ja hi ha poc
analfabetisme, però a la meva
infància era molt comú, tota
aquella gent que feia una
creu en comptes de firmar.
No era gent que estigués al
marge de la societat, i tam-

poc llegien, natural-
ment, però no era una
gran excepció llavors.
Els quadres creats al
Renaixement, per
exemple, poquíssima
gent els va veure a l’è-
poca, estaven tancats
als palaus aristocràtics.
Poquíssima gent conei-
xia la filosofia, només
uns quants intel·lectu-
als: les obres de Kant no
les publicaven en edici-
ons massives. La cultura
sempre ha sigut cosa de
molt pocs que podien
tenir un paper impor-
tant, decisiu, però les
masses sempre han
buscat algun entreteni-
ment. Entreteniment és
una paraula de Pascal,
distracció, que vol dir
que un s’aparta de l’e-
xistència. Una persona
o es distreu o s’avorreix.
F.B.V. Però aquest entreteni-
ment ha banalitzat el pa-
per de l’art a la nostra so-
cietat.

I.K. Sense cap mena de dubte,
igual que la ideologia també
ha adoptat el paper de la cul-
tura i l’ha banalitzada, se n’ha
apropiat parts fonamentals i
avui gairebé tot és ideologia,
però en sentit negatiu.
F.B.V. No creu que a principis del
segle XXI estem millor que a
principis del XX?
I.K. En absolut. Estem al mateix
mercat de valors, però no vi-
vim a la cultura, com diu
Wittgenstein, sinó en la in-
cultura.
F.B.V. I què hauríem de fer per mi-
llorar?
I.K. Moltes coses i no sé si són
possibles. Tot el que s’ha per-
dut no es pot recuperar, però
potser seria possible crear una
cosa nova. Podria fer-se, però
no en tinc la recepta.
F.B.V.L’escriptor Gyorgy Konrád,
compatriota seu, manté que da-
vant l’americanització d’Europa
Occidental, d’Europa central
manté l’essència d’Europa. Vostè
s’ha manifestat contrari a
aquesta idea.
I.K. En un discurs del 1946,
Que Europa s’aixequi, Chur-
chill va dibuixar la visió d’u-
na Europa unida, fins a cert
punt homogènia. En un as-
saig sobre aquest discurs
vaig posar en dubte que en
realitat existís aquest con-
cepte d’Europa, i menys en-
cara que les arrels fossin a
Europa central. Només és re-
al en el sentit que a Europa
central hi viu gent que fins
ara mai no ha conegut la de-
mocràcia, i per a aquests és
un concepte nou que encara
s’han d’apropiar.


