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amb la supervivencia. En certa ma
nera la seva matusseria essencial, í
una tendencia melancólica, associada a la mala sort ¡ a l'època histó
rica, el van dur a viure en una mena
d’infortuni constant. Es podría citar
aquí, com molt bé apunta Arendt,
Jacques Riviere, pariant de Proust:
“Va morir de la mateixa inexperien
cia que li va permetre escriure les
seves obres. Va morir d’ignorància,
perqué no sabia com ûbrir una fi
nestra o encendre un foc". El que
Tackels cerca en aquest assaig bio
grafíe és poder formular idesentranyarel sentitde l’existèneia i el pensanient de Benjamin, el moviment
de la seva vida, sense trair-io. Es
criure la biografia per entendre’n
els textos, que no són una altra co
saque intentsd’escriure la vida prò
pia. Per aixô, redactar la biografia de
Benjamin suposa passar pel.s seus
escrits en ordre cronologie, perqué
aquests es revelen, de fet, com un in
cessant i autèntic autoretrat.
Benjamin va escriure una gran
obra, única i molt personal. Va ser,
sens dubte, un visionari, conscient
que traballava pera un altre temps,
i sempre cercan l les excepción» ca
paces d'iWuminar la pròpia època.
Li interessava una literatura en
.•'
diàleg amb les forces arcaiLa
ques ocultes de la naturalesa. just per fer surgir un esAgno«
pai magic, inquiétant. He- ;
flexion» per contrast, i les ;
1 VP
claus deis seu pensament •_
S ia
cal cercar- lesen l’art, la bis- •_ Mar,
tòria, la sociologia!, especial- •.
g
ment, en el llenguatge. entés
.
com a ètica de la paraula i com
promis -rebutjant tota forma d’escriptura amb fins polítics-, com un
mitjà pur, un principi que tendeixi
a la comunicació de continguts espirituals. El llibre deis passatges, el
concepte d'aura, les reflexions so
bre fotografia i la ciutat, els assajos
sobre Goethe, Hölderlin, Baudelai
re, Kraus i Kafka, les tesis sobre el
concepto d’história..., i les seves re
lacions amb els grans intel-lectuais
de l’època fan de Benjamin un pen
sador excepcionalment modem,
original i perdurable. EU mateix es
definía com un crilic que surt dei
sistema i tanca el pensament, révé
lant, d’aquesta manera, la funcióessencial de la crítica en l'àmbit de la
pròpia critica. Aquest és el seu prin
cipi fonamentai d’actitud intei lectual. És aixi com es pot comprendre
la seva actitud esseneialment aris
tocràtica. basada en TexceMència i
l’afinitat electiva.
U n llibre profund, magistral,
extraordinari.*»
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La vida interior de
W alter Benjamin
Sovint pensetn en
W alter Benjamin
coni un personatgc obscur, mig
ÍOAQUtM
demiiìrg i visio
nari, que es va su
icidar a Portbou,
amb morfina, el setembre dei 1940,
als 48 anys. Tanmateix, abans d’arrìbar al moment final, cal seguir el
rastre d’una existència errabunda,
l’infortuni i el sentit final d’una vi
da, cl pensament de la qual s’esdevé unie i excepcional. La Universi
tät de València edita l’importnntissim assaig biografie, potser definitiu, de Bruno Tackels, a través del
qual podem resseguir les passes fonamentals d'aquells dies incrciblcs:
el pensament en vida o la vida del
pensament de Benjamin.
Sobta la manera com Tespeeialista Tackels s’enfronta al personatge
admirat: s’hi dirigeix directement

amb una carta oberta, establint-hi
un diáleg a fons. a tall d'homenatge
i per 1erjusticia, contra totes les bajanades que s'han escampat sobre
Benjamín i els seus textos. Benja
mín adorava Tescríptura, i aquest
fabulós trebali biografíe es basa, en
gran part, en ¡’abundosa corrcspon
dénciaque el pensador va mantenir
al llargdels anys, especialment amb
Seholem, Brecht, els Adorno i ia sevacosina Mannah Arendt.
La vida de W alter Benjamín és un
gran enigma pie d’antologies, com
ho és la seva obra, difícil t amb pro
fundes zones obscures, realment
una continua i Barga catástrofe que
va acabar amb suicidé La seva acti
tud, podrícm dir, és ¡a conducta del
fratás assumida. De fet. una paradoxa, perqué malgrat posseir una intel-ligéncia molt especial, Benjamín
es paralitzava davant qualsevol ti
pos de decisió realista relacionada
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