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Si aixó és un home
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el vaig fuliejar. No era gaire llarg. M’ ha
via proposat llegir-lo durant les vacances
i enilestir la ressenya que el professor
d’história ens havia encomanat. Potser
flns i tot m’agradaria. Només sabia que
tractava del testimoni d’un supervivent
d’un camp de concentració nazi. L’ autor,
Primo Levi, m’era aleshores completa
ment desconegut.
En arribar a casa em vaig seure có
modament a la butaca amb un liapis a la
má i vaig encetar la noveNa.
Primo Levi Es el protagonista i el na
rrador de la seva própia história. Era un
jueu italiá de vint-i-quatre anys que llui
tava a la frontera italiana davant la inva
sió alemanya i va ser detingutper la milfcia feixista el 13 de desembre de 1943.
En declarar-se “ciutadá italiá de raça jue
va” va ser enviat a Fossoli, prop de Mó
dena, a un camp de concentració on hi ha
via molts jueus italians. El 21 de febrer
de 1944, amb tots els jueus del camp va
ser condu~t, després d’un llarg viatge, al
camp de concentració d’Auschwitz.
Tan soIs havia llegit el primer capítol
i cm sentia sorpr~s. Eren exactament ai
xL vagons de mercaderies tancaisperfo
ro, i a dintre homes, dones, nens, com
primits sense pieta4 com a mercaderia
ordinária, en un viatge capa! no-res, cap
avalj cap a!fons. Aquesta vegada a dins
hisom nosaltres.
La crónica començava amb un lIen
guatge aparentment distant, gairebé fred,
peró alhora viu, precís, punyent. El relat
sobre la iniciació a la vida del camp con
tinuava amb el mateiz to. Vaig llegir sense aturar. Volia ficar-me en la pci del per
sonatge, volia entendre com va poder
sobreviure enmig d’ aquelles atrocitats i
compartir, si m’era possible, el seu mis
satge. Poc a poc ha vaig veure mEs cIar.
Després del desconcert inicial Primo Levi va entendre la metamorfosi que l’es

perava, el procés de deshumanització en
qu~ consistia l’extermini nazi: arrabassar
les persones estimades, la casa, els cos
tums, la roba; tot el que posseeix la per
sona, fins i tot la llengua i el nom, i re
duir-la a la condició d’animal Ibis al punt
de decidir amb tota tranquiflitat la seva
vida ola seva mart fora de qualsevol sen
timent d’aflnitat humana. Conscient d’a
quest procés,. Primo Levi fa el possible
durant l’estada al camp per conservar
qualsevol espuma de dignitat humana: in
tenta aconseguir una culiera perno men
jar ambles mans, conservar mínimament
un hábit d’higiene personal, mantenir la
seva escassa roba... tot com a instruments
de supervivencia moral. Aprén que, pri
vat de tota els drets, li queda una facul
tat que ha de defensar amb tota l’energia:
la facultat de negar el seu consentiment
en aquest procés d’animalització.
Al principi manifesta algunes reaccions
d’indignació i impoténcia davant la iiijusticia i l’opressió deis kapos i dels SS,
peró la fam, el patiment i el tracte inhumá
a qué es veu sotmés minven rápidament
la seva capacitat de rebeHió. Forçosament
acata les lieis i les ordres establertes i la
lluita per la supervivéncia diária esdevé
el seu principal objectiu. Així, entra a for
mar part de l’engranatge del Lager i es
devé un mEs deis milers autómats, cos
sos sense ánima que cada matí, empesos
per la música, han esdevingut una má
quina de trebali. Només en conwtades
ocasions, quan Es a la infermeria, fora del
trebail alienador, pot recobrar una engru
nade consciéncia, abandonar-se als seus
records i reflexionar sobre la seva situa
ció. Peró precisament en aquests moments
Es quan, amb mEs claredat, pensa que no
sortirá d’Auschwitz perqué no pot ima
ginar que permetin que “algú porti la ma
la nova al món de tot afló que l’home ha
estat capaç de fer de l’home.”
Arribats a aquest punt, el relat ja
m’havia coipit de ple. La descripció de
les nits llargues d’hivern en qué els pre
soners es veuen obligats a compartir suar,
olor i escaifor sota setanta centímetres de
manta, els seus malsonsinfonnes i el tur
ment obscé i vergonyós d’orinar cada dues
o tres hores dins un cubeil pie ñus vessar
s’entremesclava dins el meu cap amb la
descripci& detallada del sofriment del dia,
compost de fam, cops, fred, trebali, es-
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¿Vodafone-McLaren
en Menorca?

E
n casa,
sale
sin hace
leer elmuchos
diario “Menorca”
años que nadie
(ha
cernos fimos según salimos) gracias al ser
vicio que ustedes nos dan.
Esta mañana, os tengo que decir que me
frotaba los ojos y me preguntaba... ¿Aca
so no me habré duchado con la suficiente
agua fría y todavía sueño9 pero después
de yerme vestido sabía que estaba despierto
y bien despejado tomándome mi café ma
tinal, ¿McLarcn en Menorca?, me pregunté.

Acto seguido mis ojos se desplazaron rá
pidamente hacia la fecha del periódico e
instintivamente empecé a pensar en posi
bles fechas de inocentadas a nivel de Pe
nínsula y de nuestro Archipiélago, después
de estar convencido de que era real lo que
estaba leyendo pensé ¡fantástico!, en Me
norca necesitamos estos eventos y así da
remos más envidia a nuestra Isla Mayor
que a veces parece que sólo promociona
files Balears para ellos.
Seguramente ahora algunos políticos se
querrán (como de costumbre) poner me
dallas, diciendo que son los artífices. Unos
porque gobiernan y otros porque quieren
gobernar en las próximas Elecciones, yo

gotament i por.
1 tanmateix, havia de llegir encara els
següents capítols per arribar a entendre
quelcom mEs. Davant les mancances ex
tremes Primo Levi aprén a valorar peti
tes coses i a fixar-se objectius moIt sim
ples i a curt termini, por exemple arribar
viu a la primavera, veure el sol, tenir una
ració doble de sopa.. Aihora, aprén a mer
cadejar amb els pocs objectes amb qué es
pot fer: un trc$s de roba, una culiera, un
cordó... qualsevol cosa erá útil i aprofita
ble intercanviable por racions de pa o de
sopa. Ai4 aguditza l’enginy i aprén a ne
gociar per obtenir el que necessita. En
aquest context, les paraules bE i mal, just
i injust, liadre i robat, deixen de tenir el
sentit moral que podr-ien tenir fora de les
fronteres del camp. Aquesta “capacitat
d’adaptació” Es la que fará de Primo Levi un “salvat” en lloc d’un “enfonsat”: una
persona que sobreviu grácies al’ astúcia
por treute un profit personal i exclusiu en
les diferenís situacions, cosa que el fa mEs
fort i temut i li pennet un tracte deferent
por part deis Kapos. 1 tanmateiz, no se’n
sentirá orguilós de ser un “salvat”. Primo
Levi reconeix que els millors homes, els
que no van entrar en aquesta lluita ferot
ge, éls que no van acceptar la llei del
camp:”menja el teu pa i si pots el del teu
vesí”, eis mEs honestos, van morir irre
meiablement. 1 aquest sentiment el rosegará laresta de la ~eva vid& Només1a
bondatd’ alguns, com’ la’del’ seu amic Lo
renzo, urcivil italiá que li’va portar un
tras de pa i les sobres del seu ranxo ca.
da dia durant sis niesó Ii fará recordar
que existdx una remota possibilitat de bE
per la qual, malgrat tot, valia la pena re
sistir. Grácies a aixó no oblidará ell ma
teix que Es un home.
M’ havia passat el temps sense adonar
me’n. El meu cap era un garbuix d’emo
cions .i pensaments confusos. Certament,
havia’iegit alguns anides sobre els camps
de concentració i’n’havia vist alguns re
portatges, peró el relat de Primo Levi
m’havia arribat al cor. Ar&entenia també
la forma literária que al principi m”havia
desconcertat. Havia adoptat deliberada
ment el llenguatge seré i sobri del testi
moni, no el queixós de la víctima ni l’i
rat del venjador, totjpensant4~ue la seva
paraula seria tant mEs creibleLi útil com
mEs objectivaparegués. .D’4quésta ma-

tetefax:

neta complia el seu propósit: fer de testi
moni en un judici en el qual el jutge ha
via de ser jo mateix, el propi lector.
Em restava llegir la história deis dies
flnals, quan Primo Levi, malals d’escar
latina. ingressa l’ll de gener de 1945 a la
infermeria. Llavors, ja feia mesos~ue es
sentia a intervals el retruny deis canons
russos. Davant la imminéncia de la in
cursió russa, el 18 e gener de 1945, els
nazis ordenen evacuar el camp, deixant
peró, el malalts que no poden realitzar la
dura caminada que els espera. Aleshores,
Primo Levi i els malalts amb qui com
parteix el barracó, queden sois al Lager
Grácies als queviures que arrepleguen del
camp aconsegueixen mal viure unes sét
manes flns que són rescatats por les tro
pes russes el 27 de gener del 1945, poc
mEs des dos anys després d’haver-hi iii
gressat. Uns dies abans, un del grup va
proposar als altres malalts que cadascú
oferís una liesca de pa als tres que tre
ballaven, i la cosa va ser acceptada. Axnb
aquest primer gest humá els supervivents
del camp d’extermini nazi van començar
el camí per convertir-se lentament altre
cop en homes després d’ haver viscut a
i’infern.
Sois havien passat unes poques hores
des que havia sortit de la llibreria amb
el ffibre a la má. 1 tanmateix, jo no era el
mateix. La história m’ havia trasbalsat.
Em sorgien un munt de preguntes. Com
s’havia arribat a aquell extrem? Corn es
va poder decidir i planificar 1’ extermini
de tot un pable? 5’ haguera pogut evitar?
Com? Realinent no hihavia unaúnica i
clara resposta. A mEs, com assenyala Pri
mo Levi, potser nq hem de voier enten
dre, porqué en certa manera, entendre Es
cercar una justificació i i’holocaust no en
té cap. 1 tanmateix, cal parlar-ne. Perqué
si entendre Es impossible, conéixer Es ne
cessari per veure quina lliçó n’hem de
treure. El record del passat ha de servir
por intervenir críticament en el present i
projectar-nos positivament en el futur.
Aquest va ser el meu propósit, el meu
únic desig en tancar les darreres págines
del ffibre: que mal mEs Auschwitz estorni a repetir. 1 per açó, com diu el poema:
Penseu que att ha passat;
Us confio aquestes paraules.
Graveu-les a! vostre cor..
Repetiu-!es a!s vostres infants.
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no sé si es así, el caso es que seguro que
los dirigentes del Aeroclub tienen mucho
mérito que nadie tiene que quitárselo ¡En
horabuena! (ojalá en el Campo de Los Pi
nos pudiera venir Raúl, Eto’o y Ronald
hinho a ensayar sus tiros a puerta, cosa que
falta les hace...).
E caso de todo esto es que esperemos
que no tengan que utilizar con todo este
montaje las líneas de móviles que ellos mis
mos promocionan Vodafone, porque si sa
ben el problema que tenemos usuarios co
mo yo, que estamos sin cobertura casi
desde hace dos meses, ni aterrizarán.
Es de vergüenza, hace tres meses me
cambié a Vodafone porque me garantiza-

ban más cobertura a mejor precio, y en una
cosa no me engañaron, barato lo es, por
que no puedo ni llamar. En la otra ni ha
blemos.
Espero que McLaren, por bien del Ae
roclub y de Menorca, no tenga estos pro
blemas (a no ser que se cambien de com
pañía) y de nuevo felicito al Aeroclub por,
al menos, intentar esta gesta para la Isla.
Aviso a navegantes, antes de cambiaros
a Vodafone bay otras soluciones, no seáis
pardillos como yo, aunque insisto, barato,
barato loes.., ahora que llamar no podréis.
Atentamente

tuis ARÉVALO GONZÁLEZ
Malar.

