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Com començar? Com començar quan s'està immers en el mal absolut? Quan s'ha estat 
immers en el mal absolut? 
 
En present, perquè per sempre quedarà el mal absolut, aquest horror que per l'autor es 
farà present en qualsevol instant i situació, que pren forma de flocs de neu, de crits, 
cops, lladrucs, la cendra i l'olor que surt de la xemeneia on cremen sers humans que han 
mort abans de morir, a qui uns han volgut negar tota dignitat, a qui s'ha volgut negar el 
dret a viure, a ser. Però malgrat tot, el mal no aconsegueix, en present, destruir la 
dignitat, el companyerisme, la compassió, les converses, la lluita, la poesia, la música, la 
mà amiga. 
 
Començar per la mirada, la mirada atònita davant la mirada devastada de qui durant dos 
anys ha estat immers en la mort. "No es exactamente la historia de los liberadores: es 
más bien el horror, observado con los ojos cansados y asustados de unos soldados que 
no pudieron reconocer su dimensión" "En la sombra advertí una presencia. Se arrastraba 
en el barro, ante mí. Se dio la vuelta y apareció el blanco de unos ojos enormes, 
dilatados. Callamos: desde lejos nos llegaba el eco amortiguado de las explosiones. De 
los dos, sólo yo sabía que eran los disparos de la artillería alemana que se retiraba. Pensé 
en un espectro, dudé si yo estaba herido, incluso muerto. No estaba soñando, estaba 
ante un muerto viviente. Detrás de él, detrás de la niebla oscura, intuí decenas de otros 
fantasmas. Huesos móviles, unidos por una piel seca y envejecida. El aire era 
irrespirable, una mezcla de carne quemada y excrementos. Nos cogió de sorpresa el 
miedo a contagiarnos, la tentación de escapar. No sabía dónde me encontraba. 
"(Entrevista a Yakov Vicenko, el Pais, 23 gener 2005) 
 
Pot la lluita armada vèncer el mal absolut? És impressionant l'escena en que Semprún i 
Julien, emboscats vora un estany natural  "un espejo líquido bajo el sol otoñal. La sombra 
de los árboles se movía sobre este espejo. . ." veuen un soldat alemany, un nazi, que 
arriba en moto i du una metralleta creuada sobre el pit: ambdós, moto i metralleta, 
cobejats per la resistència. 
El soldat baixa, s'apropa a l'aigua i comença a cantar una cançó que Jorge Semprún 
coneix des la seva infància. "Ahora me resultava imposible dispararle" "como si el hecho 
de cantar aquella melodía de mi infancia, aquell estribillo lleno de nostalgia, hiciera que 
se volviera súbitament inocente" Semprún tremola, està a punt de delatar la seva 
presència, però no és així. El soldat es gira, dona l'esquena als emboscats, ja no té rostre 
i és liquidat. El botí, una moto una metralleta i un malson en la vida de Jorge Semprún. 
No han pretès matar un home, han pretès matar l'opressió, però es pot liquidar la 
violència amb violència? Més endavant Semprún explicarà com qui va a liquidar un alt 
càrrec el troba acompanyat d'una dona galant i es veu "obligat" a assassinar-la per tal 
d'evitar que aquesta el denunciï. La mirada d'aquesta dona acompanyarà també tota la 
vida al seu executor. 
 



La dona galant, el jove alemany remouen els sentiments dels seus executors perquè 
tenen rostre, perquè son concrets, com són concrets, com son humans, com tenen 
rostre encara que no el veiem, són fins i tot potser son innocents tants i tants 
combatents despersonalitzats a qui uns i altres disparen. Tant de dolor, tantes morts, 
on duen? Quin deix d'humiliació, de dolor, de desesperança persistents no provoquen 
els bombardejos de població civil, les morts de companys, la desaparició de persones 
estimades? L'autor justifica la lluita armada, l'única vàlida diu, però també condemna 
l'assassinat del president d'una empresa automobilística. "...y se enorgullecerían 
pública, innoblemente de ello, como un acto revolucionario, en el desvarío verbal de 
una arrogancia teórica autista i sanguinaria" 
Seria interessant investigar la fascinació que una arma, -en el llibre s'hi troben diversos 
exemples -potser també un vehicle amb motor, també la velocitat que un vehicle pot 
proporcionar, aquesta fugida endavant- arriben a exercir en nosaltres. 
 
L'horror viscut a Buchenwad no abandonarà mai l'autor, surt del seu interior, on a 
quedat "agazapado"  -com dir "agazapado" en català? -per irrompre fins i tot en els 
moments més vitals, fins i tot els més carnals, per de nou trencar la vida. Un horror que 
persisteix en la vida, en la lluita per la vida de l'autor, i que encara és present en el mon 
actual. Molts no l'hem viscut directament, no ens atacarà en el moment més impensat, 
però sí que moltes persones segueixen experimentant-lo: conflictes armats, abusos, 
treball esclau, explotació infantil, nens soldats, humiliació sistemàtica, no han acabat, 
encara avui són vigents i obviats. A mans de qui? 
 
Jorge Semprún evita fer una relació dels fets que el mal provoca, tria ja des la 
immediatesa de l'alliberament expressar el mal de forma literària, evitar una simple 
relació de les vivències que el marquen per sempre. Diu un alliberat, el problema no és 
explicar, el problema és ser escoltat, i per aconseguir-ho Semprún tria l'expressió 
literària i sòbria, poc adjectivada, en la seva segona llengua materna, el francès, encara 
que en un moment donat aquesta li falla, no troba en el francès la paraula vivència, 
d'una vivència torbadora. 
 
La pluralitat d'idiomes i cultures, la recitació compartida de poemes i textos, la creació 
musical i teatral penetren fins i tot en un mon mogut pel desig de destruir, d'uniformar, 
de cremar la vida i la seva poesia, el bram de la destrucció s'enfronta la pluralitat de 
llengües i cultures que han quedat presoneres a l'infern. Un infern del que no renuncia 
un pensador descomunal i fred com és Heidegger, que perverteix la seva pròpia llegua 
fins a convertir-la en un laberint incomprensible també per a un estudiós com Semprún, 
el qual l'estudia profundament sense treure'n l'entrellat. Diu llavors que potser mai 
l'alemany podrà recuperar-se d'aquesta perversió a la qual l'ha dut Heidegger, una 
afirmació si més no frappant. 
 
A Buchenwald, tanta bellesa com ofereix el bosc de faigs on Goethe tenia la casa d'estiu, 
la llengua deixa de ser comunicació entre humans, és substituïda pels brams i els cops 
(Schlage, així apareix en un moment del text, potser pel complex sentir intraduïble que 
provoca en Semprún) El terror provocat per gossos ensinistrats, que vam trobar ja a Cien 
años de soledad  de García Márquez, que acompanyaven el corsari Drake quan va 
irrompre a les costes americanes, aquest terror despersonalitzat, ha sobrepassat avui el 



gos de Farenheit i ha arribat a un exponent màxim en un darrer avanç tecnològic, un 
enginy bèl·lic assassí que, de forma despersonalitzada, tria ell mateix la víctima a matar. 
Ja no hi ha responsables del crim, l'enginy ha triat. El mal segueix. 
 
No podem oblidar doncs que el motor econòmic és avui la guerra i que moltes empreses 
que ara dominen el mercat van ser promotores i són hereues del nazisme i els seu 
esclavisme. Més de 400 empreses, no totes alemanyes, esperaven els trens amb 
deportats per abastir-se d'esclaus, Hugo Boss entre d'altres. Però han renunciat 
realment aquesta multitud d'empreses a un esclavatge que tant les va enriquir? Potser 
el sistema democràtic les constreny, però fins a quin punt? Avui el terror encara es entre 
nosaltres, entre els nostres germans, entre nosaltres. 
 
No podem oblidar, així ens ho recorda el final del llibre,  la xemeneia del crematori que 
s'alça en una nit clara i estelada "...a lo lejos, la noche era hermosa, apacible, serena. El 
mundo se ofrecía a mí en el misterio radiante de una oscura claridad lunar. Tuve que 
detenerme para recuperar el aliento. El corazón me latía muy fuerte. Me acordaré toda 
la vida de esta felicidad insensata . . ." 
 
Però el llibre no acaba aquí, acaba en la dedicatòria. Desprès de totes les mirades que 
travessen l'escrit, la darrera és la de Cécilia: 
 
"Para Cécilia, 
por la maravilla 
de su mirada maravillada" 
 
Cécilia era una petita de tres anys que va sobreviure els camps d'extermini i que 
Semprún seia a la seva falda mentre li recitava i ensenyava poesies, junts les recitaven. 
(perdó, de nou he perdut la referència) 
 
Malgrat tot, Jorge Semprún no va aprendre a odiar. Estimava i va seguir lluitant. Un 
exemple. 
 


