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H
i ha un cert tipus de
literatura que co-
mença amb Ausch-
witz. La de l’honga-
rès Imre Kertész

–premi Nobel 2002– n’és un
exemple. Supervivent ell ma-
teix dels camps d’extermini
nazis, ha afirmat que quan es
proposa escriure una novel·la,
sempre pensa en Auschwitz. La
trilogia formada per Sense destí
(1975), Fiasco (1988) i Kaddish per
a un fill no nascut (1990), unida
per un personatge comú, Györ-
gy Köves, és una mostra, bella i
terrible, de com la literatura
encara és possible després de
l’Holocaust; de com, després de
l’Holocaust, algunes innovaci-
ons formals de la primera mei-
tat del segle XX cobren un nou
sentit, potser més vertader i
profund. El primer volum d’a-
quella trilogia, Sense destí –pu-
blicat en català l’any passat a
Quaderns Crema– va ser rebut
en el seu moment amb un si-
lenci contundent. I és aquest

silenci el que alimenta el segon
volum, Fiasco –també publicat
a Quaderns Crema–, en què el
protagonista, György Köves,
escriu precisament una novel-
la per donar a conèixer al món
la seva experiència. Liquidació,
la darrera obra de Kertész, re-
prèn el joc metaliterari de Fi-
asco per tornar a reflexionar
sobre les obsessions de l’autor:
l’extermini nazi i els quaranta
anys d’ocupació soviètica
d’Hongria.

UN SUÏCIDI RECENT
En aquesta ocasió el protago-
nista, Keserü, fulleja el llegat
literari del seu amic, B –o Be,
nascut al camp de concentració
d’Auschwitz–, que s’ha suïcidat
recentment. Keserü hi cerca la
suposada novel·la que Be havia
escrit, però el que troba és una
comèdia en tres actes ambien-
tada el 1990 a Budapest –pre-
cisament titulada Liquidació–,
en la qual apareixen com a
personatges persones reals de la
nostra novel·la, com ara Kürti,
la seva dona Sára, el doctor
Obláth i el mateix Keserü. A
través d’un intricat joc de màs-
cares la novel·la ens revela les
relacions que Keserü va mante-
nir amb Judit, esposa de Be, i les
circumstàncies que el van por-
tar al suïcidi.

Sens dubte, l’interès de Liqui-
dació està tant en allò que se’ns
explica com en la manera en la
qual se’ns explica: narració
dins la narració o, millor dit,
obra de teatre –Kertész és tam-
bé dramaturg– dins d’una no-
vel·la que ben bé podria ser el
llibre que el seu protagonista
està cercant; el text funciona
com una vertadera nina russa,
com una matrioixka literària de
filiació kafkiana, amb referèn-
cies explícites al teatre de Io-
nescu, Peter Weiss i Thomas
Bernhard, però on serien també
trobables afinitats amb Borges,
la Ingeborg Bachmann narra-
dora o tants altres exemples
inscrits també en la tradició de
la modernitat. Cal recordar, en
aquest sentit, que Kertész ha
traduït de l’alemany a l’honga-
rès autors que van des de Ni-
etzsche fins a Canetti, passant
per Freud, Wittgenstein i Roth,
i que la reflexió pel poder del
llenguatge és una constant en
la seva obra. La traducció d’Eloi
Castelló en general és efectiva i
sona bé, malgrat algunes ex-
pressions excessivament mar-
cades culturalment –del tipus
“un detectiu privat d’una no-
vel·la americana de pa sucat amb
oli”– que fóra millor evitar
sense un context que les justi-
fiquin.

Consciència cívica
➤ Després dels sagnants atemptats de la setmana passada a
Madrid, Kertész es va declarar molt emocionat pels esdeve-
niments i no va dubtar d’anar a la manifestació massiva que
es va convocar el divendres 12 a Barcelona per “unir-se al
clamor contra el terrorisme”. Per al Nobel de literatura hon-
garès, que va confessar que havia assistit atònit davant del
televisor a la masacre de Madrid, el terrorisme representa
com a mínim “una amenaça per a tot Europa”. Havent patit
en carn pròpia l’Holocaust nazi, la repressió comunista i el
posterior desencís en la democràcia –que sempre ha preferit
a qualsevol règim anterior–, Kertész és una personalitat amb
una forta consciència cívica. No va autocensurar-se quan, a
Israel, en veure l’estrella de David en un tanc israelià, va de-
clarar en un article sentir-se emocionat pel contrast del sig-
nificat d’aquella mateixa estrella decennis enrere, i li van
ploure crítiques de tot arreu, titllant-lo de sionista i d’aline-
ar-se amb els jueus més radicals antipalestins. A ell, però,
aquestes crítiques li van servir per denunciar que encara hi ha
importants quantitats d’antisemitisme arreu del món. “No
hem superat Auschwitz”, diu, i així ho escriu. I, com diu en
aquesta entrevista, per molts premis que li donin, no està
disposat a posar-se un cadenat a la boca.

E N T R E V I S T A

Imre Kertész
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FRANCESC MELCION

“Europa es
comporta
com un nen
enrabiat que
no vol fer
els deures”

F.B.V. Creu que la integració d’a-
quests països a la Unió Europea
pot ajudar-hi?
I.K. Sí, totalment. La integració
és una eina important per tal
que la democràcia sigui una
cosa pròpia de l’Europa Ori-
ental.
F.B.V. Vostè ha mantingut que Eu-
ropa ha de fer costat als Estats
Units fins i tot en casos com la
invasió de l’Iraq...
I.K. Jo el que vaig dir és que els
Estats Units i Europa no po-
den conviure escindits. L’exis-
tència d’un problema polític
concret entre ells no ha de
definir la seva relació. Es ne-
cessiten els uns als altres.
Aquesta opinió surt de l’ob-
servació d’un fort antiameri-
canisme a Europa, que va més
enllà del problema actual, hi
ha un sentiment més irracio-
nal, una rivalitat. Europa ha
de reelaborar la situació que
va viure quan hi havia dues
potències, l’equilibri de lla-
vors ara ja no existeix, i sem-
bla que Europa es comporti
com un nen enrabiat que no
vol fer els deures.
F.B.V. Un altre dels temes de la seva
obra és la seva indentitat com a
jueu... que no s’ha sentit mai jueu.
I.K. N’hi ha molts com jo. Són el
burgès jueu emancipat, com a
mínim el que es creia eman-
cipat fins a Auschwitz, que va
perdre molts anys de les seves
arrels jueves, que en cada país
s’adaptava a la cultura pròpia
del país i fins i tot la feia
avançar positivament. Marcel
Proust n’és un bon exemple, i
Kafka, i Schönberg i molts
més es consideraven artistes
europeus, escrivien en llen-
gües europees, o componien
amb estructures musicals eu-
ropees. No tenien arrels jue-
ves, ni els feien cap falta. És
una tipologia humana que
probablement desapareixerà
amb l’existència de l’Estat
d’Israel, perquè o desapareix
amb els matrimonis mixtos i
es fon amb la societat o si es-

cullen ser jueus se’n van a Is-
rael. Hi ha una tercera pers-
pectiva en què gairebé val més
no pensar, que és l’extermini.
F.B.V. Després d’una visita a Israel,
va escriure un article a causa del
qual el van acusar de prendre
partit a favor d’Israel contra el
palestins.
I.K. Aquells atacs només van
ser cosa de gent estúpida que
entenen totes les paraules en
sentit polític. Era una confes-
sió sincera que jo vaig escriure
en l’escenari amb el qual
d’alguna manera estic vincu-
lat, i em va esfereir, i vaig es-
criure de manera sincera el
que estava pensant. No era un
article polític, no hi havia res
d’antipalestí. Jo em solidarit-
zo amb l’Estat d’Israel sense
viure-hi.
F.B.V. Rebre el premi Nobel en
comptes de donar-li llibertat gai-
rebé l’hi pren? Ara ha de calcular
més el que escriu, oi?
I.K. És que no estic disposat a
posar-me un cadenat a la bo-
ca. No ho he fet mai i no co-
mençaré avui. Ara, el que
tampoc no faré és parlar de

coses que no sé. En aquest
sentit no em sento controlat
en absolut.
F.B.V. L’estructura de la seva pri-
mera novel·la, ‘Sense destí’, és molt
lineal, mentre que ara, amb ‘Li-
quidació’, tot és molt més frag-
mentari, amb un gran joc entre
realitat i ficció. El món també ha
evolucionat així?
I.K. Sense destí està escrit amb
un altre llenguatge, molt més
neutre, com corresponia en

part a la situació que jo vivia
quan l’escrivia envoltat del
règim comunista. Liquidació
reflecteix un estat més con-
temporani, aquest caràcter
fragmentari correspon a una
realitat que també és fràgil i
fragmentària. Els personatges
d’aquesta darrera novel·la són
un veritable trencaclosques.
F.B.V. Creu que el fet d’escriure en
hongarès ha provocat que gairebé
no hagi estat conegut fins que va
rebre el premi Nobel?
I.K. Sí, d’una banda això és
cert, el fet d’escriure en una
llengua d’abast més reduït va
fer que la meva obra no tin-
gués una gran circulació, pe-
rò a això també va contri-
buir-hi molt la censura i el
menysteniment del règim
comunista. Jo no només no
era conegut a fora del meu
país, sinó que a Hongria
tampoc no era gaire conegut,
tenia el meu cercle de lectors,
i prou. Després de la caiguda
del comunisme, la difusió de
la meva obra va canviar, i a
Alemanya ha estat molt pre-
sent, i també va arribar a
molts altres llocs, com a Es-
panya. Ara bé, si escrivís en
castellà o en portuguès la
meva obra segurament hau-
ria tingut més difusió abans
de rebre el Nobel, però
l’hongarès és, en definitiva,
la meva llengua.


