
Ruta Walter Benjamin 

Berlín 1892 – Portbou 1940 





el camí de Walter Benjamin 

La tarda vespre del 25 de setembre de 1940, Walter Benjamin i els seus 

acompanyants entraven a Portbou. Enrere quedaven més de 12 hores de camí, 

a través de les muntanyes. A Portbou, esperava Benjamin l’àngel de la mort. 

Rememorar aquest viatge, des de Banyuls fins a Portbou, passant pels 

mateixos paratges que va seguir Walter Benjamin, significa submergir-se de ple 

en la experiència de la història. 



«És tasca més àrdua honrar la memòria dels éssers anònims 
que la de les persones cèlebres. La construcció de la història 
està consagrada a la memòria de qui no té nom» 
                      Walter Benjamin 



exilisilixe creuats 

Hannah Arendt i Walter Benjamin Günter Anders i Hannah Arendt 



“No et preocupis per Benji” 

Hannah Arendt, després de l’entrada de l’exèrcit alemany a 

París, on residia refugiada, serà internada al camp de Gurs. 

Però l’estada serà breu, perquè aconsegueix fugir. Fa una 

breu estada a Montauban, on el 16 de juny de 1940, contrau 

matrimoni amb son segon espòs Henrich Blücher. La parella 

requereixen l’ajuda de Günter Anders, el primer marit, per 

aconseguir els visats d’entrada i sortida per Portugal, així 

com els affidàvits –certificat de solvència- per poder arribar a 

la segura Amèrica. Hanna li escriu una mostra de gratitud: 

“Merci mon vieux. Les affidàvits sont arrivés –et je t’avoue 

tres propos”. En altres cartes des de l’exili descriu la cada 

vegada més obscura existència en l’ombra dels refugiats: “La 

vie dans le Pyrénées –où l’on avait littéralement rient à 

manger- était grotesques par son mélange de fausse /.../ et 

de danger plus ou moins immediat. Je sais maintenant ce 

que les Grecs appelaient les Hades, la vie quasi-normale des 

ombres”, parlen sobre el lloc de residència de Walter 

Benjamin: “Pour Benji, il ne faut pas avoir peur” 

(La vida en els Pirineus –on no teníem literalment res per menjar- era 

grotesca en la seva mescla de fals idil·li /.../ i perill més o menys 

immediat. Comprenc ara allò que els Grecs deien de l’Hades, la vida 

quasi normal de les ombres.) 

GÜNTER ADERS, La batalla de las cerezas –Mi historia de 

amor con Hannah Arendt-. P.94 

Cementiri jueu de Gurs 



Per aquest camí, Walter Benjamin, fugint del nazisme va marxar cap a Espanya, amb la intenció 
de dirigir-se cap a Portugal, per embarcar-se destí d’Amèrica (24 i 25 de setembre de 1940) 



¿Barbarie? En efecto. Pero lo decimos para 
introducir un concepto nuevo de barbarie, 
positivo. ¿Adónde lleva al bárbaro es su 
pobreza de experiencia? A comenzar de nuevo 
y desde el principio, a tener que arreglárselas 
con poco, a construir con poco y mirando 
siempre hacia delante.  
 

Experiencia y pobreza  1933 
 
Estudios Metafísicos y de Filosofía de la 
Historia Obras, libro 2 vol. 1 Editorial Abada 
2010 
  



«Tot document d’evolució és, a la vegada, un document de barbàrie» 
                                                                                                           Walter Benjamin 



 
 
- Ruta transfronterera de Banyuls  
a Portbou pel coll de Rumpissa o 
Rumpisó (al puig de Querroig). 
Segueix en un 95% el camí 
originari que Benjamin va seguir 
en la seva fugida de la persecució 
antisemita per la frontera franco-
espanyola. Des del setembre de 
2009 està arranjada i senyalitzada 
en la seva totalitat: uns 7 km de 
sender. Coneguda també com la 
ruta Líster, era un antic camí de 
contrabandistes que la Divisió del 
General Enrique Líster de l’exèrcit 
republicà va seguir en la seva 
retirada. Va des del poble de 
Banyuls fins a Portbou (en un 
sentit o en l’altre) per la muntanya 
de Querroig i la vall de Portbou. 





Lisa Fittko, esposa d’un bon amic de 
Benjamin, va ser qui el va guiar des de 
Banyuls fins a Portbou.  La ruta que us 
proposem posa l’atenció sobre els terribles 
fets d’aquells dies però sobre tot la posa 
sobre el filòsofs, el creador, l’escriptor i el 
gran intuïtiu que va ser Benjamin Walter. 
Tot caminant per la ruta, entre Banyuls i 
Portbou, caminem també pels millors 
paisatges de la seva obra. 

 
En aquest documents us oferim una 
selecció de textos de Walter Benjamin 
relacionats amb la ruta de l’exili. Els textos 
procedeixen de les obres completes de 
Walter Benjamin editades per Abada 
Editores i de El Libro de los Pasajes, editat 
per Akal. El relat de Lisa Fittko és Escape 
Trought the Pyrennees, Nothwestern Univ 
Press, 200 



Homenatge a Lisa Fittko, que va guiar Walter Benjamin pel camí de l’exili 



Banyuls de la Merenda 



 
 
 
 
 

«Ahora volvamos a la viña en la 
pendiente. No había sendero 
alguno. Trepamos entre las vides, 
cargados de las uvas de Banyuls, 
oscuras y dulces, casi maduras. 
Recuerdo aquello  como un talud 
casi vertical, pero los recuerdos a 
veces distorsionan el espacio. Aquí, 
per primera y única vez, Benjamín 
vaciló. Más exactamente lo intentó 
y no lo consiguió, y anunció 
entonces formalmente que esta 
subida sobrepasaba sus 
posibilidades. José y yo le cogimos 
por los hombros y le izamos, junto 
con la cartera, a lo alto de la colina. 
Respiraba pesadamente, pero no 
emitió queja alguna ni un suspiro» 

 
Relat de Lisa Fittko 





El despliegue de cualquier movimiento 
humano, ya brote de impulsos espirituales o 
incluso naturales, tiene que hacer frente a la 
resistencia desmedida del entorno. La carestía 
de la vivienda y del transporte está hoy 
destruyendo por completo es símbolo 
elemental de la libertad europea, que existió en 
ciertas formas, incluso en la Edad Media: la 
libertad de cambiar de domicilio. 
 
Panorama Imperial. Calle de Dirección Única 
1928. Obras Libro IV/vol1 Abada Editores 



«Auf einem Gummi-Gummi Berg 
Da wohnt ein Gummi-Gummi Zwerg 

Hat eine Gummi-Gummi Frau 
Die Gummi-Gummi Frau 

Hat eine Gummi- Gummi Kind 
Das Gummi-Gummi Kind 

Hat eine Gummi-Gummi Ball 
Den Gummi-Gummi Ball 

Warf es in die Luft 
Der Gummi-Gummi Ball 

Ging Kaputt 
Und du bist ein Judd» 

 
A una muntanya de goma 

vivia un follet de goma 
amb una dona de goma. 

La dona de goma 
té un fill de goma 
el nen de goma 

té una pilota de goma 
l’ha llençada a l’aire 

La pilota de goma s’ha trencat, Kaputt 
Doncs tu ets jueu 

 
Col·lecció de poemes de nens de Frankfurt (1925). Recollides 

per un tal Werhan en un arxiu oral dedicat a les cites dels 
nens. De Frankfurt. 

Diu Benjamin que algunes d’aquestes peces eren molt 
antigues i poques directament creades pels nens. Ells, però les 
modelaven i les canviaven amb tota llibertat sobretot si no les 

entenien. Benjamin valora més aquesta transformació que 
l’originalitat dels textos. 

El material està agrupat en carpetes que porten noms com el 
nen poruc, el temps, noms d’animals, anar a dormir i llevar-se, 

el nen tonto, pastissos o poemes jueus. 



Font Fresca «Pasamos junto a un charco. El agua era de un verde cenagoso y 
olía mal. Benjamín se arrodilló para beber.  «No puede usted 
beber esta agua» dije «está sucia e infecta». La botella de agua 
que llevaba con migo estaba ya vacía, pero hasta entonces no 
había dicho que tenia sed. «Le ofrezco mis disculpas» dijo 
Benjamín «pero no tengo otra elección» Si no bebo no seré capaz 
de seguir hasta el final». Agachó la cabeza hasta acercarse al 
charco. «Escúcheme» dije «¿puede usted parar un momento i 
escucharme?» Casi hemos llegado, dentro de un poco lo habrá 
conseguido. Sé que usted puede hacerlo. Pero es impensable que 
beba de este lodo. Cogerá usted el tifus …» «Es verdad, podría 
cogerlo. Pero ¿no ve usted que lo único malo que me puede 
pasar es que muera de tifus … DESPUÉS de haber pasado la 
frontera? La Gestapo no podrá capturarme y el manuscrito se 
salvará. Discúlpeme». Bebió. (Relato de Lisa Fittko) 



Coll de les Portes 



- Ruta transfronterera La frontera de Portbou és un dels escenaris històrics on la geografia i l’espai humà ha estat menys transformat 

per l’acció de l’home. Això ens permet contemplar la historia narrada sense intermediaris. L’experiència que hom pot viure en aquest 

espai permet copsar, amb la màxima emoció, els esdeveniments històrics que hi varen succeir; no parlo d’una mirada retrograda i 

nostàlgica, parlo de la veritat, de la bellesa, del dolor, de la bondat, del mal i de la memòria. Un aprenentatge que, amb Walter 

Benjamin, se’ns presenta com la gran possibilitat de fonamentar l’experiència que sustenta la història i la vida de l’home. Una veritat 

narrada en la pell d’aquest territori, una passejada per la filosofia, la cultura i la crònica d’un saber universal, expressat en el 

llenguatge simbòlic del que esdevé pròxim en la distància. Us convido a fer aquest viatge. 

Coll de Portús  290 m      

       Pic de Llobregat 925 m    Pic Neulós 1.257 m                    Pic de Salfort 980 m Banyuls 



Coll de Rumpissa o Rumpisó al Puig de Querroig (673m) 



“Coll de Rumpisó / Coll de Llibertat “Per fi arribàvem al cim. Havia avançat una mica i em vaig 

parar a fer un cop d’ull al meu entorn. El quadre que vaig veure se’m va aparèixer d’una manera tan 

desesperada que, per moments, vaig pensar que eres víctima d’un miratge. Molt avall, allà on havíem 

vingut, tornava a veure el Mediterrani, de color blau fosc. A l’altre costat, a davant nostre, queien 

escarpats els penya-segats a sobre d’una superfície cristal·lina de color turquesa transparent –un 

segon mar? És clar, era la costa espanyola. Darrera nostre, cap al nord, en forma de semicercle, el 

Rosselló català, amb la Costa Vermella, una terra tardorenca plena d’innumerables matisos de color 

vermell groguenc. Em vaig quedar esmaperduda. No havia vist mai una bellesa com aquella. Ara 

sabia que ja érem a Espanya, i també sabia que des d’aquí el camí baixava recta fins a Portbou.” 
                                                                                                                                                Lisa Fittko. La meva travessa dels Pirineus (Barcelona: El Aleph, 1988) 

 





Reflexions de Walter Benjamin “El 

valor de la cultura de la imatge troba 

el seu últim recés en el culte del 

record de les persones estimades 

que viuen lluny o que són mortes. En 

l’expressió esmunyedissa d’un rostre 

humà, per última vegada, des de les 

fotografies primerenques, l’aura 

produeix el seu efecte. És això que 

constitueix llur melancòlica i 

incomparable bellesa.” 

(L’obra d’art a l’època de la seva 

reproductibilitat tècnica, VI) 

 

“La humanitat ha de separar-se 

reconciliada del seu passat, i una 

forma d’estar-hi reconciliat és 

l’alegria.”  

(L’obra dels passatges, N 5a, 2) 

 



Reflexions de Walter Benjamin “La lluita de classes que un historiador pujat a l’escola de Marx té sempre 
davant els ulls és una lluita per coses grosseres i materials, sense les quals no hi ha res de fi ni d’espiritual.”  

(Tesis de filosofia de la història, 4) 
“La superació del concepte de progrés i del concepte de període de decadència són només dues cares d’una 

única i mateixa moneda.” (L’obra dels passatges, N 2, 5) 



Reflexions de Walter Benjamin “Cert que els 
endevinaires, que cercaven de fer dir al temps allò que 
amaga en el seu si, no el visqueren com homogeni ni 
buit. Qui ho tingui present sabrà formar-se un concepte 
de com el passat era viscut per la memòria: o sia, 
justament així.” (Tesis de filosofia de la història, B) 

 
“La natura és trista perquè és muda. La inversió 
d’aquesta frase s’introdueix encara més en l’essència de 
la natura: és la seva tristesa que la fa emmudir.” (Sobre la 
llengua en general i sobre la llengua dels homes) 
 



 

 

Walter Benjamin i el Potbou de 1940 

Al captard del 25 de setembre, després d’un camí que havia durat gairebé 

dotze hores, Benjamin entrava a Portbou, possiblement per la boca del mateix 

túnel que avui dóna al camí de la ribera. Portbou era un poble de frontera 

devastat i ruïnós després de l’acabament de la Guerra Incivil espanyola, on la 

presència dels membres de la Gestapo era un fet habitual, juntament amb la 

policia franquista. Walter Benjamin i els seus acompanyants es van dirigir a la 

comissaria de policia, ubicada a la mateixa estació.  



 Walter Benjamin,   Carina i Dele Birman 
  Henny Gurland   Grete Freund 
             i el seu fill Joseph.       Sophie Lippmann       



«Ser feliç significa poder percebre’s un mateix sense terror» 
                                                                                     Walter Benjamin 





 

Walter Benjamin, vers la llibertat 
El 25 de setembre de 1940, Walter Benjamin, juntament amb la fotògrafa alemanya Henny Gurland, el seu fill Joseph i algunes 

persones més que havien trobat per la muntanya, Carina i Dele Birman, Sophie Lippmann i Grete Freund, arriben a Portbou, pel 

camí de la Ribera. A la sortida del gran túnel, sobre el què es va edificar l’estació, es retallava en el contrallum  de la tarda, el perfil 

de la petita capella del cementiri.  Durant el trajecte, des de Banyuls de la Merenda fins al pic de Querroig, just a la línea de la 

frontera, els havia guiat Lisa Fittko, esposa d’un vell conegut seu, Hans Fittko, periodista alemany. Les Condicions de la marxa 

havien estat molt dures. A les dificultats pròpies d’un sender de muntanya, cal afegir-hi la salut precària de Benjamin, a més de la 

terrible circumstància de saber que la Gestapo els podia detenir en qualsevol moment. 

 



«El paisaje completamente transformado del siglo XIX se puede ver 
hasta hoy en día, al menos en sus huellas. Está modelado por el 
ferrocarril … Dondequiera que se muestren hermanados montaña y 
túnel, barranco y viaducto, talud y teleférico, río y puente de hierro … 
en toda su singularidad dan fe de que la naturaleza, bajo el triunfo de la 
civilización técnica, no se hunde en la falta de nombre y figura,  de que 
la pura construcción del puente o del túnel no fue el único rasgo del 
paisaje, sino que a su lado vino enseguida el río o la montaña, y no 
como el vendido ante el vencedor, sino más bien como una potencia 
amiga … El tren de hierro que atraviesa las puertas amuralladas de la 
montaña … parece … regresar a su propia patria donde reside la 
materia de la que ha sido hecho.» Dolf Sternberger, Panorama oder 
Ansichten vom 19 Jahrbundert, Hamburgo, 1938. / Teoría del 
conocimiento, teoría del progreso – Libro de los Pasajes, Editorial 
Akal, 2009. 







Walter Benjamin és retingut 

Walter Benjamin disposava d’un salconduit per travessar Espanya i dirigir-se a 

Lisboa, on pensava embarcar-se cap als Estats Units. El fet d’haver aconseguit 

fugir de la persecució nazi i de saber que era lliure el va portar a presentar-se a 

les autoritats per regularitzar la seva situació. A la comissaria de policia, 

Benjamin rep la notícia de la denegació del permís d’entrada a Espanya. Li cal 

disposar d’una autorització per sortir de França. Excepcionalment i a causa del 

seu estat de salut se li permet quedar-se a fer nit a Portbou. La policia 

l’acompanya, juntament amb Henny Gurland i el seu fill Joseph, a la Fonda 

“Francia” 





La Fonda “Francia”, lloc de reclusió 

Walter Benjamin i els seus acompanyants van entrar a la Fonda. Benjamin, 

molt fatigat, es va instal·lar a la seva habitació. Una cambra situada al segon 

pis, concretament al número 4, que donava a la part posterior de l’edifici. Els 

fets que succeeixen durant les hores següents il·lustren d’una forma colpidora 

tota la tragèdia de la barbàrie. Benjamin mateix, citant Kafka, diu: “hi ha 

moltíssima esperança, però no pas per nosaltres” 





La mort va arribar el vespre, a les deu de la nit. El metge que el va atendre va certificar hemorràgia cerebral. 



Angelus Novus / Paul Klee 

Viatge pels espais interiors / L’any 

1921 Walter Benjamin va adquirir una 

aquarel·la del pintor Paul Klee, que 

s’anomenava “Angelus Novus”, 

coneguda també com l’àngel de la 

història. “Representa un àngel que 

sembla que estigui a punt d’allunyar-se 

de quelcom que el té esbalaït. Els seus 

ulls estan desmesuradament oberts, la 

boca badada i les ales esteses. Aquest 

hauria de ser l’aspecte de l’àngel de la 

història. Ha girat la cara cap el passat. 

On a nosaltres se’ns manifesta una 

cadena de dades, ell hi veu una 

catàstrofe única, que amuntega, 

incansablement, ruïna sobre ruïna, 

llençant-la als seus peus. Ell voldria 

aturar-se, despertar els morts i 

recompondre allò que ha estat 

trossejat. Però des del paradís bufa un 

vent huracanat que s’ha enredat en les 

seves ales i que és tan fort que l’àngel 

no pot tancar-les. Aquest huracà 

l’empeny irremissiblement cap el futur, 

al qual ell dóna l’esquena, mentre que 

un munt de ruïnes creixen davant seu, 

fins el cel. Aquest huracà és això al que 
nosaltres anomenen progrés”. 



La sirena / Frederic Marés 

Davant de la platja gran de Portbou, hi 

ha una escultura de Frederic Marès 

(1893-1991), que simbolitza, igual que 

el quadre de Paul Klee, la partició de 

l’home i la percepció de dos mons, el 

de Benjamin i el de Portbou que, 

malgrat compartir moltes afinitats 

electives, mai no es trobaran. 

L’escultura evoca la mateixa sensació 

que l’àngel de la història; la sirena, com 

l’àngel, contempla al seu davant la 

immensitat d’un mar que es presenta 

com el gran futur. Però ella reposa en 

un pedestal, incapaç de poder alliberar-

se i arribar al mar. La seva mirada resta 

atrapada per sempre més en el passat; 

en la nostàlgia d’una història, que no es 

pot obrir al que és nou. La història de 

Portbou i la de Walter Benjamin 

comparteixen afinitats que van més 

enllà de l’estricte acte d’una mort a la 

frontera. A la fi l’àngel de la història i la 

sirena de Marès expliquen molt bé la 

idea de Kafka, que Benjamin va fer 

seva: “hi ha molta esperança, però no 

pas per a nosaltres.”  



La maleta de Portbou 



El 28 de setembre va ser inhumat al cementiri catòlic de Portbou.  



El monument Memorial de Karavan en el promontori del 

cementiri, proposa a les persones que el visiten un diàleg 

personal. El turó del cementiri és un espai pel recolliment i per 

l’oració; per establir aquest diàleg interior, en el què de sobte els 

intangibles prenen un sentit: el dolor, el sofriment, la frontera. 

Karavan no construeix un conjunt escultòric, sinó que deixa que 

sigui el mateix paisatge el qui s’aixequi i es presenti als ulls dels 

visitants, com la veritable escultura. Aquest és el gran mèrit del 

monument: un museu obert a les mirades, que es construeix 

cada dia, en cada persona que el visita. La frontera no s’explica 

mai com un fet aïllat de l’acció de l’home, sinó que és en la seva 

intenció i en la seva intervenció, on s’aixequen les fronteres de la 

història: les que per protegir-nos del mal impedeixen l’entrada del 

bé: les sirenes que mai podran tornar a nedar en el mar dels 

nostres somnis.  





Henny Gurland una fotògrafa oblidada 



El relat de Gurland dirigit a Adorno 

... Mentrestant, ha d’haver sentit parlat de la nostra terrible experiència amb en 

Benjamin. Ell, José i jo vam deixar Marsella junts amb la finalitat de compartir el viatge. 

A Marsella vaig esdevenir un bon amic amb ell, i ell va considerar-me una bona 

companyia de viatge. De camí als Pirineus vam conèixer Birmann, la seva germana 

Sra. Lipmann i l’amiga de la senyora de Das Tagebuch. Per a totes aquestes 12 hores 

van ser un calvari absolutament horrible. Estàvem totalment desfamiliaritzats amb el 

camí; algunes parts del qual vam haver de pujar de 4 potes. Al vespre vam arribar a 

Port Bou i vam anar a l’estació de policia que ens demanaven els papers per entrar al 

país. Durat una hora, 4 dones i els 3 que anàvem vam seure abans que els oficials 

plorant, mendicant i desesperant com els vam mostrar els nostres papers en perfecte 

estat 



... Mentrestant, ha d’haver sentit parlat de la nostra terrible experiència amb en Benjamin. Ell, José i jo vam deixar Marsella junts 

amb la finalitat de compartir el viatge. A Marsella vaig esdevenir un bon amic amb ell, i ell va considerar-me una bona companyia de 

viatge. De camí als Pirineus vam conèixer Birmann, la seva germana Sra. Lipmann i l’amiga de la senyora de Das Tagebuch. Per a 

totes aquestes 12 hores van ser un calvari absolutament horrible. Estàvem totalment desfamiliaritzats amb el camí; algunes parts del 

qual vam haver de pujar de 4 potes. Al vespre vam arribar a Port Bou i vam anar a l’estació de policia que ens demanaven els 

papers per entrar al país. Durat una hora, 4 dones i els 3 que anàvem vam seure abans que els oficials plorant, mendicant i 

desesperant com els vam mostrar els nostres papers en perfecte estat. 

Tots érem “sans nationalité”, i tots estàvem al corrent que uns quants dies abans havia estat emès un decret que prohibia a la gent 

sense nacionalitat viatjar a Espanya. Ens van permetre passar la nit en un hotel, “soi-disant” sota vigilància, i ens van presentar 3 

agents de la policia que suposadament ens escortarien fins a la frontera francesa al matí següent. L’únic document que jo tenia era 

l’americà; per a José i Benjamin això significava que serien portats a un camp. Per tant tots nosaltres vam anar a les habitacions en 

la més absoluta desesperació. A les 7 del matí la Sra. Lipmann em va cridar a baix perquè en Benjamin havia preguntat per mi. Ell 

em va explicar que havia pres una gran quantitat de morfina a les 10 del vespre anterior i que jo havia d’intentar presentar l’afer com 

una malaltia; em va donar una carta adreçada a mi i a Adorno TH. W... [sic] Llavors va perdre la consciència. Vaig demanar un 

metge, que va diagnosticar apoplexia cerebral; quan vaig demanar urgentment que portessin a Benjamin a l’hospital, és a dir, a 

Figueres, el metge va refusar tenir cap responsabilitat, fins que en Benjamin ja estava moribund. Aleshores van passar tot el dia amb 

la policia, l’alcalde i el jutge, que van examinar totes els papers i van trobar una carta dirigida als Dominicans d’Espanya. Vaig haver 

d’anar a buscar el capellà, i van pregar junts de genolls durant una hora. Vaig patir una por horrible per en José i per a mi mateix, 

fins que es va fer el certificat de defunció el matí següent. 

Tal i com havien acordat, els gendarmes van demanar per les 4 dones el matí de la mort d’en Benjamin. Ens van deixar a mi i en 

José a l’hotel perquè havíem vingut amb en Benjamin. Així jo continuava allà sense visat d’entrada i sense els controls habituals; 

aquest últim és va dur a terme a l’hotel més tard. Sap qui és Birmann i pot jutjar la nostra situació quan li dic que quan ella i les altres 

van arribar allà a la frontera, es van negar a seguir i van estar d’acord a tornar al camp de detenció a Figueres. Mentrestant jo havia 

anat a l’estació de policia amb el certificat del metge, i el cap va quedar molt impactat per la malaltia d’en Benjamin. Les 4 dones van 

rebre els seus visats. (també diners intercanviats a mà). Jo vaig rebre el meu visat al dia següent. Vaig haver de deixar totes les 

meves pertinences i els dinars al jutge i li vaig haver de demanar que ho enviés tot al consolat americà a Barcelona, tal i com 

Birmann m’havia dit per telèfon. (la gent d'allà es van negar a fer res per nosaltres, malgrat una gran quantitat d'explicacions.) Vaig 

comprar una tomba durant 5 anys, etc. Realment no us puc descriure d’una manera més exacte la situació. En qualsevol cas, era tal 

que vaig haver de destruir la carta dirigida a Adorno i a mi després de llegir-la. Contenia 5 linies dient que ell, Benjamin, no podia 

continuar, que no veia camí de sortida, i que ell (Adorno) havia d’aconseguir un resum de l’ocurrència fet per mi, igual que el seu fill. 
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