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Passatges, de l’israelià Dani Karavan, és un memorial en ho-
menatge al filòsof Walter Benjamin en el 50è aniversari de 
la seva mort. Situat a l’entorn del cementiri de Portbou, on 
Walter Benjamin està enterrat, a Passatges conflueixen ele-
ments de gran rellevància cultural, ambiental, paisatgística, 
històrica i simbòlica. 

Va ser impulsat per l’associació AsKi de Bonn i va ser 
sufragat per alguns estats federals d’Alemanya i la Generalitat 
de Catalunya. Richard von Weizsäcker (1920-2015), president 
aleshores de la República Federal d’Alemanya, s’interessà 
personalment pel projecte i fins i tot visità Portbou.

Walter Benjamin, nascut a Berlín el 15 de juliol de 1892 al 
si d’una família jueva benestant, es va suïcidar a Portbou el 26 
de setembre de 1940, on la vigília havia arribat a peu des de 
França. Posseïa un visat expedit a Marsella que suposadament 
permetia de passar per Espanya i Portugal per arribar als 
EUA. L’Alemanya nazi l’havia desposseït dels documents de 
ciutadania el febrer de 1939 i França li havia negat el permís 
de residència, tot i haver-se instal·lat a París el 1933. Per 
consegüent, no disposava de l’autorització requerida per sortir 
de França i es va veure abocat a travessar a peu els Pirineus 
amb altres fugitius, amb greus dificultats per la malaltia de cor 
que patia.

Perseguit per la Gestapo, la seva mort s’atribueix al fet que 
va constatar que les autoritats espanyoles de l’època tenien la 

intenció de retornar-los a França, amb el destí que això suposava, 
després de patir l’internament al camp de Nevers un any abans.

El memorial és una instal·lació escultòrica profunda-
ment integrada en el paisatge. L’extraordinària sensibilitat de 
Karavan permet que doni una vida pròpia als espais naturals 
i urbans on treballa. L’artista sap plasmar la seva historicitat 
intrínseca i posa els recursos en joc perquè puguin mostrar tot 
el seu potencial. En comptes de produir-se la incorporació del 
paisatge per part de l’obra, el paisatge esdevé el catalitzador que 
activa l’obra. En la intervenció de Karavan, els penya-segats 
de la Costa Brava i alguns elements arquetípics naturals medi-
terranis com l’olivera, la pedra i el vent teixeixen una història 
sobre el seu passat com a lloc d’exili i alhora fan un exercici de 
memòria contemporània.

El nom Passatges, escollit per Dani Karavan, fa referència 
tant al pas de frontera i a la mort de Benjamin a Portbou com a 
l’obra literària i filosòfica inacabada del Llibre dels Passatges 
[Das Passagen-Werk]. Aquesta magna obra, que Benjamin 
inicià el 1927, és una recopilació de textos de la vida del París 
del segle xix i els seus passatges cap a l’experiència urbana. 
Aquest projecte el retingué a París i a Europa fins que els nazis 
van entrar a la capital de França. 

En la creació d’aquest memorial, Karavan va adoptar un 
apropament similar al del mateix Benjamin, connectant les 
traces del dolor passat, la memòria i l’exili amb la possibilitat 
d’un futur nou i millor. De fet, el memorial incorpora algunes 
de les idees més influents de Benjamin sobre la filosofia de la 
història, la necessitat de l’experiència, el concepte de fronte-
res, el paisatge com a aura i el paper vital de la memòria.

El memorial s’inaugurà el 15 de maig de 1994, amb la 
presència de nombroses personalitats, entre elles Lisa Fittko, 
que guiava els fugitius del nazisme, entre ells Benjamin, per 
escapar-se de la França nazi travessant a peu els Pirineus. 
L’obra fa extensiu el seu homenatge a tots els éssers anònims 
que fugen a l’exili a la recerca de la llibertat. 

El 2018 el Govern de la Generalitat de Catalunya declarà el 
memorial Bé Cultural d’Interès Nacional en la categoria de “lloc 
històric”, perquè suposa un reconeixement als homes que van 
creure indispensable lluitar per la democràcia i la llibertat i és un 
indret que passa a ser una fita i un marc essencial en la història 
dels drets humans i de la història catalana, europea i universal.

Vist des de dalt, el monument està perfectament integrat 
en el seu entorn físic: un paisatge de granit rovellat, un terreny 
nu i àrid de roques marrons i grises. L’obra, vista des de dins, 
ofereix al visitant una experiència única: un itinerari realitzat 
amb diversos “passatges”. En lloc d’imposar un únic recorre-
gut, l’artista ha decidit donar als visitants llibertat absoluta per 
passar i construir la seva pròpia experiència.

És conegut per les seves intervencions d’art públic en el pai-
satge natural i urbà. Pel seu origen i tradició cultural, ha estat 
especialment sensible a les propostes relatives a la memòria i 
l’exili. En la seva obra uneix natura, paisatge, art, memòria, his-
tòria i humanisme.

Karavan té una extraordinària habilitat per donar vida als 
espais naturals i urbans en els quals treballa i una capacitat ex-
cepcional per comprometre’s amb els elements que li ofereixen. 
El seu treball es pot interpretar com una exploració contínua del 
poder del paisatge i de les possibilitats que té l’entorn. Utilitzant 
elements del mateix paisatge, com la llum del sol, el vent, la 
vegetació, l’aigua i la sorra, transforma la memòria d’un lloc 
en una obra d’art i crea experiències inoblidables que abasten 
tots els sentits.

El pare de Karavan, Abraham, era cap dels jardins i arqui-
tecte paisatgístic de la ciutat de Tel Aviv. Durant la seva joven-
tut, Karavan estudià pintura amb pintors de renom. El 1956 va 
viatjar a Florència per estudiar la tècnica del fresc. Allà es van 
posar les bases de la seva pràctica interdisciplinària. Al seu re-
torn a Israel, va crear escenografies de teatre i dansa, incloent-hi 
la Martha Graham Dance Company a Nova York.

La seva primera escultura ambiental a gran escala, el 
Monument de Negev (Be’er Sheva, Israel, 1963-1968), li va fer 
merèixer un reconeixement internacional. Com a resultat, va 
ser convidat a participar a la Biennal de Venècia el 1976 i a la 
documenta 6 el 1977. Des de llavors va dedicar la seva vida a 
la creació d’escultures ambientals “a llocs” a gran escala dis-
senyades específicament per a cada indret i els visitants poden 
puntualment formar-ne part.

En els darrers 50 anys, Karavan ha creat uns 70 llocs a Israel, 
Europa, Àsia i Estats Units, entre els quals: Ma’alot (Colònia, 
Alemanya, 1979-1986), Way of Human Rights (Nuremberg, 
Alemanya, 1989-1993), Morou Art Forest (Nara Prefecture, 
Japó,1998-2006), Sinti and Roma Memorial (Berlín, Alemanya, 
2000-2012), Culture Square (Tel-Aviv, Israel, 2005-2013) i 
l’Axe Majeur, tres quilòmetres d’un eix escultural urbà a Cergy 
Pontoise, al nord de París, en el qual ha estat treballant des de 
1980.

Karavan ha estat reconegut amb premis internacionals, 
incloent-hi l’Israel National Prize for Art (Israel, 1977), el 
Praemium Imperiale (Japó, 1998), la Goethe Medal (Alemanya, 
1999), la Légion d’honneur (França, 2014) i el Premi Nacional 
de Cultura de Catalunya (Espanya, 2016).

www.danikaravan.com

Dani Karavan (Tel Aviv, Israel, 1930)
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El camí, estret i rocallós per darrere la capella i seguint el mur 
del cementiri, porta a una petita esplanada amb una plataforma 
quadrada de 16 m2 amb un cub de ferro al mig. És una invi-
tació a fer una pausa, descansar i meditar. Aquest espai està 
dedicat a la percepció i a la reflexió. Els visitants hi poden 
seure, escoltar el vent, els ocells, els trens i les ones del mar.

L’esplanada és oberta al mar, al cel i a les muntanyes. 
Tanmateix, una tanca metàl·lica de filferro, que recorda les 
tanques dels camps de concentració, s’interposa entre el cami-
nant i l’horitzó. És la vella tanca del cementiri que Karavan va 
trobar i que va deixar intacta. La llibertat i l’esperança són tan 
a prop, i encara prou lluny –“Molt lluny, per dessota l’horitzó 
emmarcat per les muntanyes fosques i altes dels Pirineus, el 
mar blau, el cel clar, la llibertat”.

El camí acompanya els visitants fins a una vella olivera, nas-
cuda allí mateix, que lluita per sobreviure arrambada a la paret 
blanca del cementiri –“entre pedres i penyals, en el sòl sec i 
polsós, cremada pel sol i assecada pel vent, una petita olive-
ra que lluita per la seva vida”. Karavan ha utilitzat sovint les 
oliveres en les seves obres com a símbol de pau, esperança i 
reconciliació, però també de resiliència davant les adversitats.

Al peu de l’arbre, Karavan va crear una petita plataforma 
de ferro amb uns esglaons. Aquí es descobreix de nou el pai-
satge: els Pirineus, el Mediterrani i, en la distància, l’antic pas 
fronterer. Aquesta part del memorial evoca l’obra de Karavan 
“Les oliveres podrien ser les nostres fronteres”, que formava 
part de la seva instal·lació Environment for Peace al pavelló 
israelià de la Biennal de Venècia de 1976.

Durant la Guerra Civil espanyola es va construir un nou bloc de 
nínxols al pati que separava el cementiri catòlic i el laic, degut 
a les nombroses morts durant la contesa bèl·lica. A Walter Ben-
jamin, probablement per una confusió i perquè no se’n coneixia 
la identitat, se’l va enterrar el 28 de setembre de 1940 a la part 
catòlica del cementiri de Portbou, en un nínxol de lloguer (avui 
563, i número 1 del bloc construït durant la Guerra Civil) pagat 
pel jutjat amb els diners que ell portava. El lloguer no es va 
renovar i, cinc anys més tard, el 1945, les seves despulles foren 
traslladades a la fossa comuna i el nínxol va ser ocupat per altres 
famílies, a causa de les nombroses morts en territori fronterer al 
final de la Segona Guerra Mundial. Tots els canvis es van fer 
sota la més estricta legalitat documental.

El recorregut acaba dins el cementiri, a la tomba simbòlica 
on un monòlit de pedra acull les ofrenes a Walter Benjamin. Al 
seu davant, una placa recorda una citació de les tesis Sobre el 
concepte d’història: “No hi ha cap document de la cultura que 
no sigui alhora un document de la barbàrie”. Enfront, a l’ombra 
d’uns xiprers centenaris, un monòlit de ferro recorda en diver-
sos idiomes la seva carta de comiat dirigida a Henny Gurland 
i Theodor W. Adorno: “En una situació sense sortida, no tinc 
altra elecció que posar-hi terme. La meva vida finirà en un petit 
poble dels Pirineus on no em coneix ningú. Us prego que feu 
arribar els meus pensaments al meu amic Adorno i li expliqueu 
la situació a què m’he vist abocat. No tinc temps per escriure 
totes les cartes que hauria volgut”.

Un túnel de ferro Corten encastat a la roca en un pendent pro-
nunciat amb vuitanta-set graons acompanya el visitant des de 
l’esplanada del cementiri a la visió del mar i el paisatge. De 
la foscor s’avança vers la llum i la vista de les muntanyes i 
el mar. Un remolí d’aigua en continu moviment a l’entorn 
d’unes roques ens recorda la força de la natura, la vida tràgi-
ca de Walter Benjamin. Es veu a prop, però és inaccessible.

Tal com ho descriu Karavan: “Des de dalt, a les roques, 
miro el mar. L’aigua avalotada s’arremolina sorollosa, de 
sobte, brolla l’escuma blanca, corre cap avall, després tot 
és tranquil. El mar no es mou. Després un altre cop: remo-
lí, escuma, brogit, calma. Aquí la natura explica la tragèdia 
d’aquest home. Ningú no ho podria presentar millor. Tot el 
que resta per fer és portar el pelegrí a veure allò que la natura 
explica”.

Un vidre gruixut al final del túnel tanca el camí esglaonat 
i els visitants no poden anar més enllà. Al mateix vidre, una 
citació de les tesis Sobre el concepte d’història (1940): “És 
una tasca més àrdua honorar la memòria dels éssers anònims 
que no la de les persones cèlebres. La construcció històrica 
es consagra a la memòria dels qui no tenen nom”.

Cada 26 de setembre, data de la mort de Benjamin, el seu 
nom passa a l’ombra. Al cim d’un penya-segat els visitants 
poden veure l’anomenada “caseta dels alemanys”, barraca 
militar alemanya de vigilància costanera instal·lada el 1942 
durant la Segona Guerra Mundial.

En pujar les escales del túnel, un retall de cel blau suggereix la 
llibertat. Un camí de ferro recorda la via de tren que ens aboca 
a un mur de pedres encastades en un marge. D’allà no es pot 
passar. És una barrera similar a la que Benjamin trobà a Port-
bou. En comptes de continuar el memorial en la part amable del 
paisatge que mira al mar, Karavan escollí guiar els visitants per 
un camí costerut en què poden reviure les dificultats amb què 
es trobà el pensador en la seva fugida a l’exili. El camí ens con-
dueix cap a altres elements del memorial fins arribar a la porta 
d’entrada del darrere del cementiri.

Primer passatge
El remolí d’aigua

Segon passatge
El mur de pedres

Quart passatge
La tanca

Cinquè passatge
La tomba simbòlica

Tercer passatge
L’olivera


