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Algunes consideracions a l’entorn de l’ 

ètica a propòsit de dues pel·lícules. “El fill 

de Saül” i “El pont  dels espies” 

 

De tant en tant algunes creacions assoleixen 

una potència que aconsegueix remoure 

qüestions humanes més enllà del que podem 

considerar el seu discurs artístic, 

cinematogràfic en aquest cas. 

 

No és fàcil que alguna de les pel·lícules que 

arriben als nostres cinemes formin part 

d’aquesta categoria. La pressió econòmica, els 

gustos educats pel i per a l’estàndard, no ho 

posen gens fàcil. 

 

“El fill de Saül” (Saul fia) -2015- és una gran 

pel·lícula. El primer llargmetratge de László 

Nemes –ajudant de Béla Tarr a “l’Home de 

Londres” (2007), és una obra mestra. 
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No obstant això, la intenció d’aquest article no 

és fer una anàlisi semiòtica o una crítica 

cinematogràfica de l’obra sinó mirar de 

subratllar algunes qüestions, a l’entorn de l’ 

ètica, que l’obra desperta. 

 

La acció te lloc l’octubre de 1944 a Auschwitz-

Birkenau. En Saül  és un jueu hongarès que 

pertany a un dels comandaments especials 

organitzats pels nazis als camps d’extermini 

(sonderkommando) perquè despullin (de roba i 

de tota pertinença valuosa), gasegin i cremin 

als seus germans. Saül compleix la seva tasca 

com un objecte (autòmat), resignat a què 

abans o més tard ell també serà 

“desaparegut”.  Però dos “esdeveniments” 

desmunten la seva impassibilitat de “mort en 

vida”: 1.- els seus companys de feina planegen 

una de les, poc explicades, rebel·lions dins dels 

camps contra els alemanys i 2.- la visió d’un 
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nen que no ha mort “miraculosament” a la 

càmera de gas i que un oficial de les SS ofega 

desprès de comprovar que encara respira.  

 

Aquesta imatge de l‘horror, l‘única 

veritablement nítida dins la pel·lícula, es 

converteix en “imatge fundadora” de la 

determinació del protagonista a enterrar el 

nen com a humà i no com a cos, no com a un 

tros de carn i prou. Escoltar l’imperatiu “obriu-

lo” -en alemany- desperta en el protagonista el 

subjecte que és, per obra i gracia de voler 

donar, a costa de tot, l’estatut de subjecte a la 

víctima: “el seu fill”. 

 

Saul Ausländer, el protagonista, no té temps 

per pensar. Està immers en una compulsió a 

l’actuació o a la reacció irreflexiva, fins que un 

“esdeveniment” l’esdevé subjecte. No de 

casualitat Ausländer significa estranger en 

alemany i Saul deu fer referencia al Saül que 
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esdevingué “Sant Pau” camí de Damasc. Com el 

seu nom, assenyala un “accident” que fa que el 

Saül (esborrat com a humà en el temps que li 

toca viure) esdevingui un subjecte il·luminat i 

humanitzat per mor d’una  tasca simbòlica: 

donar l’estatut de subjecte a un cadàver. Camí 

invers: de la mort de la vida psíquica, a  la vida 

axiològica.  A la vida viva, a la vida humana. 

 

Saül vol enterrar a un nen mort, no és el seu fill 

però fer-lo fill seu li serveix per no “esborrar” 

l’obligació de donar-li sepultura com a un 

humà, no com a un tros de carn morta. En la 

tasca “inútil” de retornar al nen el seu estatut 

de persona, Saül retroba la seva condició de 

subjecte humà i no únicament de peça 

necessària en la maquinaria nazi de 

l’exterminació “industrialitzada”. 
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Com li diuen els seus companys, dins un 

plantejament positiu de l‘ètica, el seu 

comportament no acaba de trobar justificació.  

 

Tothom li diu. “El nen és mort”. Nosaltres 

serem morts per culpa del mort. Ens mataran a 

tots per culpa teva. Per mor del teu desig 

“malalt” d’enterrar-lo seguint la tradició.  

 

A l‘obsessió,  a la “malaltia”, no se li concedeix 

cap  lloc. En la lògica perversa de la utilitat 

extrema ha de desaparèixer. No és “lògic” 

buscar-li encaix en aquesta actual realitat 

nostra, per més que la sabem una realitat 

distòpica. No sembla qüestionable de cap 

manera “eficaç” la realitat social per un desig 

tant intempestiu.  

 

Quan el protagonista sent la frase “obre’l” 

referit al nen que havia sobreviscut al gas i que 
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el nazi ofega, Saul és commogut i desplaçat de 

la seva posició “maquinal” d’objecte per 

esdevenir un subjecte. Surt de la massa 

operativa i esdevé un veritable subjecte. Un 

subjecte que ha tingut necessitat de la 

“mirada” de l’altre (en aquest cas un mort) per 

despertar. Alguna cosa el reclama i aquesta és 

“salvar”, enterrar al “fill de Saül”. Rescatar-lo 

de la seva condició d’objecte que ocupa en la 

maquinaria nazi.  

 

És justament la lluita per aconseguir tractar el 

cadàver del nen com a humà el que el desperta 

de la massa operativa, el que aconsegueix 

individualitzar-lo, el que el converteix a ell en 

subjecte que existeix malgrat la massa. Malgrat 

el poder que a cada segon els recorda que no 

són subjectes sinó objectes d’una maquinaria 

“excel·lent”, dit amb tot el cinisme del discurs 

nazi. 
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La posició positiva, pactista, de sobrevalorar el 

mal menor i les seves derivades, potser 

explicaria la gènesi de figures com els kapo, els 

sonderkomando, els rabins que seleccionaven 

qui i qui no havia de pujar al tren... Sense 

poder veure o no voler veure que “tots som 

morts”. 

 

En oposició, una altra pel.licula desenvolupa la 

posició ètica de l’heroi amb una llum més 

brillant. “El pont dels espies” planteja l’art de la 

negociació. L’advocat Donovan, es converteix 

en la veu de la consciència, en el senyor 

integritat, l’home comú que s’introdueix en 

una pel·lícula d’espies per protagonitzar-la.   

 

El director planteja les coses amb l’epidèmic 

positivisme que ve dels EE. UU. Finals dels 

cinquanta i principis dels 60. Basada en fets 

reals, la pel·lícula es desdobla en dos escenaris. 

A New York un home rus es detingut i acusat 
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d’espionatge per la CIA.  Aquesta part esdevé 

el relat clàssic d’un procediment jurídic si no 

fos perquè l’advocat rep l’encàrrec de fer una 

defensa protocol·lària del home més odiat 

d’Amèrica. La professionalitat i ètica de 

l’advocat li impedeix obeir el mandat 

“institucional”. Amb la seva defensa de 

l’enemic posa en perill la firma per la que 

treballa alhora que la seva integritat i la de la 

seva família.  

 

Demostrades les habilitats diplomàtiques de 

Donovan, en la segona part aquest és absorbit 

per la CIA per fer de mitjancer entre els dos 

governs i negociar un intercanvi d’espies.  Tota 

l’obra concentra la seva tensió en l’art de la 

negociació i la integritat tant del protagonista 

com del seu “client”, l’espia rus. Una partida 

d’escacs que aposta per la utilització de la 

paraula en contra de les armes. Així com en la 

necessitat de reconèixer-se en  les virtuts de 

l’altre per més que sigui l’enemic declarat.  
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Tot el film es l’excel·lent narració de la bella 

relació de respecte i admiració mútua entre 

l’advocat americà i l’espia rus.  

 

Posats un al costat de l’altre, els dos films 

semblen mostrar posicions antagòniques. Però 

no és l’enfrontament o la tria de la millor 

posició ètica el que m’interessa cercar. 

Probablement una majoria preferiran a 

Donovan en front de Saül, les xifres canten.   

 

El que mou la meva paraula, no obstant això, 

és mirar de trobar un espai ètic. Aquest lloc per 

a la reflexió i el diàleg entre realitats orfes de 

veritats inqüestionables.  

 

A primer cop d’ull pot semblar més positiva la 

postura i el resultat de l’advocat americà. El be 

finalment s’assoleix i no hi ha gaires dubtes 
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sobre l’excel·lència del seu treball. Aconsegueix 

“alliberar” el ciutadà rus i també l’intercanvi 

pacífic d’espies mentre que Saül no “salva” a 

ningú. Però potser només a primer cop d’ull. 

 

Aquesta passió positiva penso que, sovint, 

redueix la reflexió davant les situacions que 

ens demanen d’un pensament ètic. Amb massa 

freqüència trobar una sortida ens impedeix 

seguir reflexionant sobre les qüestions que ens 

reclamen.  Com en les pel·lícules, no és tracta 

de restar-li importància a “la solució” però 

tampoc a la manca d’ella. Seguir pensant “el 

cas” a vegades és la condició no només per 

assolir una millor resposta sinó per poder 

veure aspectes de la realitat que la pressa no 

deixa veure.  

 

Em preguntava que diria un comitè de la 

posició d’en Saül? Em permetré un cert grau 

d’especulació. Es fàcil pensar que se li digués 
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que cremar el cadàver del nen no és una 

solució dolenta. Que té menys risc pels encara 

vius. Segurament es una posició més 

acceptable per la majoria èticament parlant. I 

això no falta a la veritat.  

 

Però aquesta veritat com gairebé totes 

n’amaga d’altres no sempre fàcils de veure ni 

d’acceptar però que, no per això, poden arribar 

a ser menys importants. Per exemple, la veritat 

que de forma crua i amb una belllesa 

esgarrifosa planteja “el fill de Saül”. Perquè el 

subjecte pugui emergir sovint ha de poder 

somniar, obsessionar-se, “embogir”, negar la 

realitat omnipresent per poder-se plantejar 

una realitat axiològica que potser ni ell mateix 

pot entendre en el moment.  

 

Quan davant els comportaments humans 

oblidem les preguntes perquè volem una 

resposta no estem afeblint la nostra condició 
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d’humans i de professionals de l’ètica? No 

estem renunciant a ser capaços de descobrir la 

bellesa fins i tot en l’horror d’una agonia o en 

una decisió en aparença anòmala o si més no 

estadísticament dissident? 

 

Els camps d’extermini no només són 

segurament la culminació monstruosa d’allò 

que comença amb el Sr. Ford als EE UU: la 

glorificació de la “productivitat”, sinó la 

demostració de que l’home pot construir allò 

pitjor però també resistir-ho si no renuncia al 

millor de la humanitat com a concepte.  

 

No hauríem, doncs, d’aconseguir poder 

escoltar també allò que sembla poc adequat, 

poc positiu, però que ens interroga si 

aconseguim no obturar la pregunta que 

planteja? No hauríem de ser capaços 

d’interrogar les nostres estructures en el pont 

de l’anàlisi? 
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No hauria l’espai ètic d’afavorir tant com la 

recerca de solucions, l’escolta curosa dels 

interrogants que l’humà planteja davant 

realitats que sovint l’ultrapassen? 
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