
El suïcidi tranquil, motivat per una 
causa racional, programat serenament 
i executat sense exhibicionisme, pre-
senta tot un seguit de qüestions relaci-
onades amb l’eutanàsia, que la nostra 
societat continua tractant amb força 
prevenció. Cosa molt diferent –perquè 
resulta paradoxalment més compren-
sible– és el suïcidi, o els intents, 
producte d’una patologia psíquica. La 
patologia té la facultat tranquil·litzadora 
de l’inevitable, d’allò que no comporta 
ni responsabilitat ni culpabilitat.

Un amor únic (exklusive, en l’original 
alemany) tracta sobre el suïcidi d’un 
matrimoni en què l’home, molt malalt, 
no vol continuar vivint, i la dona, profun-
dament unida a ell, decideix d'acom-
panyar-lo. De fet, així ho tenien pensat 
des de feia temps: viure sempre junts 
i morir junts.

Johanna Adorján, néta dels protago-
nistes, aborda aquest tema amb la curi-
ositat d’esbrinar els motius darrers, les 
circumstàncies desencadenants con-
cretes, i les actituds i els sentiments 
de l’últim dia de vida dels seus avis. 
Aquest text, doncs, no és cap ficció, 
sinó la crònica d’una investigació que 
duu a terme, interrogant les persones 
que podien aportar-hi dades rellevants. 
Però és molt més que un expedient 
investigador, perquè l’autora lliga tota 
la informació per a construir un testi-
moniatge vital, i, sobretot, perquè en un 
segon pla narratiu recrea amb precisió 
l’atmosfera d’aquell darrer dia amb el 
seu tempo ja fora del temps, i amb les 
seves veus plenes de significació al 
marge de l’aparent banalitat dels mots 
fets servir.

Però aquest suïcidi serè, afrontat amb 
decisió i enteresa, té la particularitat de 
ser protagonitzat per jueus supervivents 
de l’Holocaust. És coneguda la propen-
sió al suïcidi d’aquells que varen so-
breviure als camps de concentració –el 

cas més paradigmàtic dels quals potser 
és el de Primo Levi– i hi ha estudis se-
riosos que confirmen aquesta relació, 
com ara els de Yoram Barak de Tel-Aviv. 
Aquesta doble circumstància proporcio-
na al text un interès particular, perquè 
dóna compte d’una vida en què l’amor 
intens però respectuós es fa un lloc 

ample i exclusiu entre la superació de 
l’eugenèsia i l’elecció de l’eutanàsia.

El seguiment dels rastres vitals, com 
també la recreació de l’espai i dels ob-
jectes que foren testimonis dels darrers 
moments de la parella, recorden aquell 
Com vaig buidar la casa dels meus pares, 
d'una altra descendent de supervivents 
de la Shoà, Lydia Flen, i no solament 
pels factors comuns dels personatges, 
sinó també per l’estil directe, planer i, 
sobretot, desdramatitzat. En efecte, en 
el llibre d’Adorján hi predomina l’es-
pontaneïtat i la naturalitat, fins al punt 
d’incloure en el text el pensament paral-
lel a l’acte d’escriure, les pensades 
del moment, la recerca als diccionaris 
o per internet, i les rectificacions o les 
puntualitzacions que donen compte dels 
seus dubtes o de la seva “imaginació 
sentimental”. I, encara més, l’autora no 
té inconvenient a incloure-hi confessions 
personals que no són requerides pel 
desenvolupament de la narració.

Dos aspectes més contribueixen a 
mantenir el to franc, equilibrat i versem-
blant: les descripcions, especialment 
les dels personatges, i els diàlegs 
directes i plens de sobreentesos que 
palesen la formació dramàtica de Jo-
hanna Adorján.

A la contracoberta del llibre es diu 
que “L’autora va necessitar alguns anys 
per refer-se del xoc...”. Potser aquesta 
distància ha fet rebaixar la intensitat 
narrativa d’un esdeveniment que, no 
essent extraordinari, mai no deixa de 
ser inquietant. Així i tot, i malgrat la 
lleugeresa i els tocs d’humor que s’hi 
poden trobar, el pòsit que deixa aquest 
text és molt més substancial que no la 
simple anècdota.

No obstant això, Un amor únic té una 
important mancança: gairebé no conté 
reflexió sobre el sentit profund de l’acte 
del suïcidi, sobre la legitimitat i la digni-
tat de determinar la pròpia mort, sobre 
l’abast relacional i social, sobre el llegat 
que significa per als descendents, sobre 
l’actitud que representa davant el fet 
existencial, i sobre el recòndit significat 
que pot tenir el fet de llevar-se la vida 
per a un supervivent de l’Holocaust.

L’amor ho justifica tot, però no expli-
ca res.
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