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El curt estiu de l’anarquia
La vida i la mort de Buenaventura Durruti
Hans Magnus Enzensberger

«“Cap escriptor no s’hauria atrevit a escriure
la història de la seva vida; s’assemblava massa a
una novel·la d’aventures”. Aquesta és la conclusió
a què va arribar Ilia Ehrenburg l’any 1931 quan
va conèixer Buenaventura Durruti. […]»
«Així doncs, per tal d’explicar la història de Durruti, l’escriptor ha de renegar de la condició de narrador. [...] La novel·la com a collage aplega reportatges, discursos, entrevistes i proclamacions; es nodreix de cartes, relats
de viatges, anècdotes, fulls volants, polèmiques, notícies de diari, autobiografies, cartells i llibrets de propaganda. L’heterodòxia de les formes revela
en tot cas la bretxa que s’obre en el mateix material. La reconstrucció és com
un trencaclosques les peces del qual no acaben d’encaixar. És precisament en
les esquerdes de la imatge on ens hem d’aturar. Encara que els narradors no
ho sàpiguen, potser és aquí on hi ha la veritat que justifica el relat.»
Hans Magnus Enzensberger
Endinsar-se en la vida de Durruti significa submergir-se en la biografia
col·lectiva del moviment obrer del primer terç del segle XX a la península i, especialment, a Catalunya. Un moviment que va viure i va lluitar amb entusiasme per atènyer allò que tenia a tocar: la utopia llibertària d’un món sense jerarquies, sense desigualtats i sense fronteres. La vida de Durruti, com la de tants
altres anarquistes, està plena de llacunes pròpies de la lluita clandestina, en la
qual l’anonimat i l’absència d’empremtes són fonamentals per a la supervivència. Enzensberger omple aquests buits, que a voltes són primordials per resseguir la història, amb recursos de la novel·la, l’assaig i el documental, i amb fonts
sovint contradictòries. D’aquesta manera, aconsegueix reflectir el caràcter viu i
plural dels subjectes que van donar vida en aquesta història i deixa en mans del
lector les conclusions finals.
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Hans Magnus Enzensberger. Nascut a Kaufbeuren (Alemanya) el 1929, va formar part del Grup 47 i es va
inscriure en un corrent satíric que el vinculà amb el primer Brecht. Durant la Segona Guerra Mundial, al
1944 i el 1945, va estar en la milícia popular alemanya (Volkssturm). En acabar el conflicte, va estudiar germàniques, literatura, filosofia i llengües a Erlangen, Hamburg, Friburg i París, on es va doctorar l’any 1955.
Entre els seus assajos, cal destacar Detalls (1962), Política i delicte (1964), Deutschland, Deutschland unter
anderem (Alemanya, Alemanya entre d’altres coses, 1967) i El curt estiu de l’anarquia (1972). També és autor
de novel·les (Rèquiem per una dona romàntica, 1989; Hammerstein o la tenacitat, 2008) i d’obres teatrals (Interrogatori a l’Havana, 1970; El filantrop, 1982).
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