Les paradoxes
de Walter Benjamín
s una paradoxa mes de la paradoxal
exiscencia de Wallcr Benjamín,
celebre pensador alemany, que
fuginl de la barbarie i pcrsecució nazis,
anés a parar ¡ suícidar-se a I'Hotel
Europa, de Ponbou, darrer poblé de les
ierres calalano-gironines, frontercr entre
les oficiáis Espanya (Catalunya Sud) i
Frani;a (Catalunya Nord, avui
Deparlamenl deis Pirineus Orientáis), la
nit del 26 de setembre de 1940.
Fou també una altra paradoxa que
ais anys 80 un grup de gironins
progressistes, lectors i admiradors del
genial pensador, a través de Piinf Diari i
del selmanari Presencia, inicicssin
eonjuntament la polémica invesLÍgació
del seu irágic final i la reivindicació de
la seva nicinória, recerques que
obtingueren un ampli rcssó en els
mitjans de comunicaeió, aconseguinl per
primer eop, al nostre país, a Girona i a
Portbon, un simbólie homenatge en el
qual es demanava un momniient i una
plaea a l'cntrada del cemenüri de
Porlbou.
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Benjamín, aeorralat entre dues
fronteres, en quasi ierra de ningú, etern
viatger apatrida, preferí llcvar-se la vida
abans de caurc en mans deis seus
botxins: ell que havia escril que sois ens
donava Tespcranca grácies al icstimoni
deis mes desesperáis de la térra.
Wallcr Benjamín, nasetu a Berlín
Tany 1892, en una familia bcneslanl
jueva, en que el pare era marxant i
colleccionisla de quadres, va viure des
de molt jove en un ambient cuite i
refinat. Com el filósof Spinoza amb els
sens corrcligionaris de la sinagoga
d'Amsierdam, Benjamín trenca amb el
jiidaísmc i la religiositat familiar, encara
que al llarg de la seva vida niantingué
una sólida amistal i abundosa
eorrcspondéncia amb G. Sholem. un
deis principáis bistoriadors de la cabala
jueva, BenjaiTiin, licterodox de tols els
dogmes i doctrines, a nivell líterarí
emprá sempre Testil mclafóric deis
textos jneus, barrcjat d'utopisme
marxísta en els seus escriis fílosofícs í
en les penetrants análisis sócio-cullurals.
Es doctora amb una tesi sobre el
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romanticisme litcrari alemany. Tradueíx
Baudelaíre i Prousl. Impregnal del
decadenlismc románlíc baudeleriá, és,
paradoxalment, un profund coneixedor,
admirador i amíc intim del poetadramaturg Berlold Brecht. Baudclaire i
Brcchl, la cara i la creu de la trágica
impossibililat deis poetes lirícs modcrns
per íer autentica poesía dins el prosaíc i
mercantil món burgés-capítalísta, que en
l'época tie Baudelaíre inicíava la seva
expansió modernista. Benjamín,
eonjuntament amb els seus companys de
TEseola de Frankfurt (Adorno,
Horkcmayer, Reicb, Bloch i Marcuse),
en comptes de caure com allres
pcnsadors europeus en els apocalipsis de
la fi de les ideologíes, denuncia la
íiTacionalilal i el conservadorísme deis
corrcnts que, en nom de la modcrnítat,
malden per ímposar-se.
El pcnsament de Walter Benjamin,
líríc i dialéctic, analitza a fons les arls i
la literatura d'avantguarda de forma
sublil i pcnetranl, politícamenl
progrcssista, sensc mecanicismes de cap
mena. En la llumínosilat deis conccptes
benjaminians hi traspua la bislória de la
Iluíta de classes, la memoria i Timpaete
poetíc deis records, deis inslanls de
bcllesa i les cvocacions proustianes deis
lemps pcrduls, les noslálgies ulópíques,
la mirada de la infantesa recuperada
davant un quadre, una joguina, llegínt
un Ilibre, flairanl un perfum,
conleniplant un paisatgc, divaganí entre
nostálgics i llunyanies.
La darrera paradoxa, de la vida i de
la mort de Walter Benjamin, que motiva
aquesta crónica, queda reflectida en les
noticies recents de la prcmsa local i del
país, segons les quais el govern de la
República Federal Alemanya vol erigir
un macromonumenl dedica! a la
memoria del seu iHuslre ¡uleKectual. En
aqucst senlit. el consol de la RFA a
Barcelona, acompanyal de Tescultor
israeliá Dajii Karavan i de les autorilats
locáis i aulonómiques, han visital els
encontorns del cemcntiri de Portbou,
per esludiar-ne les possibilitals
contextuáis.
Tot i aplaudint la iniciativa, és
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Walter Benjamín,
entre dues fronteres.
Fotomuntatge d'Enric
Marqués.
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evidem que, en aquesta com en alLres
oportunitats —només cal csmcnlar les
principáis obres de les inslaHacions
olímpiques— la marginació de molts
anisles caialans, escukors i arquitectes,
csiá a l'ordre del dia.
Cal esperar que rescultor Dani
Karavan, especialista en environainenls,
autor que arriba precedit cl'un ampli
aparcll publicitari, sápiga traduir
pláslicament l'csperit de Tobra i la
personalitai del r¡lósol\ amb la niateixa
dedieació que, fa aproximadamcni una
decada, un estol d'admiradors i
d'esLudiosos gironins van Tcr les passes
fonamenials per reconstruir les ultimes
hores de la trágica morí d'una de les
figures mes riques i apassionanls del
pensament conlemporani mundial,
accidentalmeni mort a Ponbou i
enlerrat en uua íossa coiinina, entre
dues froutcres, en térra de ningú, és a
dir, en térra de tots.
LLUÍS BOSCH MARTÍ
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Estudi introductori d'Alan Yates

Una nova novella de la sene -Temps
Obert" Aquí. Daniel Bastida passa
revista a la seva vida al diván del
psicoanalista abans d especialilzat-se en
una branca de la medicina particularment
delicada.
I

De venrla a lo'os leíi llibrenfís
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<•.,. És sorpreneni que hagí estat tan
perlinagmenloblidada aquesta p e g a l a n
notable i tan significativa dins l'evolució
de la n o v e l l a catalana m o d e r n a " .
Alan Yates
~~~-z.'
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