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Autor  polifacètic  d'origen  jueu  i  hongarès,  primer  va  estar  al  servei  de  la  causa 
comunista  i  després  en  va  ser  detractor.  Indagador  de  realitats,  tant  socials  com 
científiques i metafísiques, formà part dels personatges del s.XX que van anar, sempre 
inconformistes, a la recerca de sentit. En la seva autobiografia narra el que es coneix 
com a “l'experiència de la finestra”, la qual va tenir lloc durant la seva reclusió a Sevilla 
en la guerra civil espanyola. Amant de les ciències, per tal de distreure's en les seves 
hores d’avorriment, va escriure a les parets de la seva cel·la les fórmules matemàtiques 
d'una demostració d'Euclides. I de sobte, va comprendre la bellesa d'aquestes fórmules: 
“Els símbols gravats a la paret, representaven un dels estranys casos, en els quals la 
descripció d'una qualitat significativa de l'infinit, és aconseguida per mitjans precisos i 
finits: l'infinit és una massa mística envoltada de boira. No obstant això, era possible 
adquirir  algun  coneixement  d'ella,  sense  sucumbir  a  ambigüitats  sospitoses.  La 
significació  d'això  em  va  envair  com una  ona.  Aquesta  tenia  el  seu  origen  en  un 
descobriment verbal articulat.  Però,  tal  descobriment,  es va evaporar de seguida,  no 
deixant més que una essència inefable, un perfum d'eternitat, el sotrac d'una fletxa en 
l'espai.  Degué  quedar  així,  immòbil,  alguns  instants,  en  trànsit,  habitat  per  una 
realització sense paraules. “És perfecte, perfecte”, em vaig dir. Fins que em vaig adonar-
me  d'un  lleuger  malestar  arraulit  en  el  fons  del  meu  esperit,  un  detall  trivial  que 
malmetia  la  perfecció  de  l'instant.  Després,  vaig  identificar  la  naturalesa  és  aquest 
malestar irritant: estava a la presó i podia ser afusellat d'un moment a l'altre. Però a això, 
va respondre immediatament un sentiment, la traducció en paraules del qual podria ser: 
“I què?; és només això? No tens una preocupació més greu?”. Resposta tan espontània, 
viva i divertida, com si el malestar intrús fos la pèrdua d'un botó. Després vaig tornar a 
surar en un riu de pau sota ponts de silenci. El riu no venia de cap part, no discorria cap 
a cap altre. Després, no hi va haver ni riu ni jo: o el jo havia deixat d'existir (…). Quan 
dic:  “el  jo  havia  deixat  d'existir”  em  refereixo  a  una  experiència  concreta  tan 
incomunicable verbalment, com el sentiment provocat per un concert de piano; però, 
igualment real, més real encara. De fet, el senyal distintiu és, la sensació que aquest 
estat és més real que tots els que fins en aquell moment has experimentat; per primera 
vegada, s'ha esquinçat el vel i s'està en contacte amb la “realitat real”, l'ordre amagat de 
les coses, el teixit del món, revelat per una espècie de raigs X i, enfosquit en l'estat 
normal, per capes opaques (…). El “jo”, deixa d'existir perquè una espècie d'osmosi 
mental, ha entrat en comunicació amb el tot universal i s'ha dissolt en ell. És aquest 
estat, de dissolució i d'expansió il·limitada, el que s'experimenta en forma de sentiment 
oceànic, com a desaparició de tota tensió, la serenitat absoluta, la pau que transcendeix 
tota intel·ligència”.


