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U 
Infantesa i memòria

CARLES CAPDEVILA: Vostè és neuropsiquiatre, fun-
dador de l’etologia, un dels especialistes que ha tre-
ballat millor el concepte de resiliència, i un exemple 
personal de supervivència. En la seva vida profes-
sional s’ha desenvolupat a partir de la recerca d’ex-
plicacions per a una infantesa molt dura i difícil.

De petit va decidir que volia ser psiquiatre per 
comprendre la condició humana?
BORIS CYRULNIK: Als onze anys vaig decidir fer-
me psiquiatre perquè vaig perdre la família durant la 
guerra, em van empresonar abans de complir els sis 
anys i em van condemnar a mort. Vaig comprendre 
que els nazis em volien matar. Em van ficar en un 
grup de jueus, érem mil set-centes persones, i no-
més vam quedar dos supervivents. Em vaig amagar 
sota el cos d’una senyora que tenia ferides al ventre 
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Diàlegs
14

i s’estava morint. Em vaig amagar sota el seu cos. I 
com que gairebé tota la meva família havia desapa-
regut a Auschwitz, fins als onze anys no vaig anar 
mai a l’escola, perquè m’haurien assassinat, i vaig 
anar directament a l’institut. Vaig pensar que havia 
de ser psiquiatre per comprendre com era possible 
una bogeria semblant.

C. C. I avui ho comprèn?

B. C. No és pas la psiquiatria, el que ho pot ex-
plicar. La sociologia, la cultura, les novel·les, els 
cineastes, els periodistes, els humoristes, els filòsofs 
poden explicar aquesta tragèdia, o la reparació d’una 
tragèdia, però la psiquiatria no. I quan era petit em 
deia a mi mateix que allò era una bogeria. «Per què 
van matar la meva família? Per què van matar tanta 
gent? Per què m’han volgut matar?». Tenia sis anys, 
no havia tingut temps de cometre tants crims… Lla-
vors vaig estudiar psiquiatria i em vaig fer psiquiatre. 
Vaig aprendre moltes coses, però la bogeria no pot 
explicar el nazisme, ni tampoc els conflictes del Prò-
xim Orient, o de França, i que s’estan estenent pel 
món. No és la psiquiatria el que pot explicar això, 
sinó els fabricants de relats, la cultura.

C. C. George Steiner està preocupat perquè la cul-
tura no garanteix la bondat. 

B. C. És com la llengua d’Isop, la cultura pot ser una 
meravella o un horror, és totes dues coses. Podem 
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fer relats magnífics, obres de teatre i pel·lícules apas-
sionants, i tot el contrari. Però penso que hi ha una 
explicació. Quan s’instaura una dictadura, només hi 
ha un discurs, el del cap. Pot tenir un objectiu reli-
giós, ideològic, laic, científic… i a tots aquells que 
no pensen com dicta el cap, esdevé moralment cor-
recte matar-los, deportar-los, torturar-los; és moral, 
és per al bé de la humanitat que es cometen crims 
contra la humanitat. Però quan hi ha més cultures, i 
podem passar de l’una a l’altra, quan les podem com-
parar, és una meravella. Quan podem fer la compa-
ració entre diverses cultures del món, cadascuna pot 
ensenyar quelcom a la resta. Però quan només hi ha 
una cultura, és una tragèdia. Una cultura es vol im-
posar a l’altra i apareix el règim totalitarista, que a 
França l’hem conegut, i a Espanya també.

C. C. I a Alemanya.

B. C. El 1930 els jueus alemanys estaven enamorats 
de la cultura alemanya. Els jueus eren comerciants 
durant el dia i a la nit es tancaven dins dels guetos 
i llavors començava la festa: música, teatre, filoso-
fia, literatura, comèdies musicals, etc. I Goethe i 
l’emperadriu Sissí es vestien i es feien tancar dins 
els guetos per divertir-se amb els jueus cada nit. El 
mateix va passar amb els jueus a Xangai. Quan els 
jueus fugien de Polònia, de Rússia i d’Alemanya, hi 
va haver 20.000 o 30.000 jueus que durant el dia 
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treballaven i de nit s’esbargien. I avui dia a Israel 
passa exactament el mateix.

C. C. Parlem de la memòria, particularment de la 
memòria traumàtica. Vostè diu que el record reor-
denat dona coherència a la nostra vida.

B. C. Sí. La gent creu que la memòria és el retorn 
al passat, i no es tracta gens d’això. La memòria és la 
representació del passat. És a dir, que busquem en el 
nostre passat les imatges, les paraules, les escenes i els 
arguments que construeixen una representació del 
nostre passat. Si soc feliç, buscaré en el meu passat 
les imatges, les paraules i les situacions que expli-
quin la meva felicitat d’avui; i si soc infeliç, buscaré 
en el meu passat unes altres imatges, unes paraules 
i uns esdeveniments que expliquin per què avui no 
soc feliç. No menteixo i, no obstant això, tinc dos 
relats completament oposats. No menteixo perquè 
la memòria és intencional. Anem a cercar intencio-
nalment en el nostre passat allò que pot donar cohe-
rència al que ens succeeix avui. A Me acuerdo o a La 
vida te llama, publicats per l’editorial Gedisa, i també 
en altres llibres, m’hi refereixo: quan em van detenir 
a França durant la Segona Guerra Mundial la policia 
francesa i l’exèrcit alemany, que havia matat la meva 
família —perquè soc jueu i em van condemnar a 
mort quan tenia sis anys i mig—, vaig fugir. Em va 
ajudar a escapar una infermera. De mil set-centes 
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persones capturades per la policia i l’exèrcit alemany 
només vam quedar dos supervivents: una senyora i 
jo. Dos supervivents d’entre mil set-centes perso-
nes. Aquesta senyora havia rebut diversos cops de 
culata al ventre i sagnava, s’estava morint. Jo m’ha-
via escapat però era un nen petit i no havia arribat 
gaire lluny. Una infermera em va veure i em va fer 
un senyal. Em vaig posar sota el cos d’aquella senyo-
ra moribunda. Ella va sobreviure i jo també. Tots els 
altres van morir a Auschwitz. Un dia vaig sortir per 
la televisió a Bordeus parlant d’un llibre meu i vaig 
explicar el que havia escrit. Llavors va trucar una 
senyora al programa i va dir: «No deu ser pas el petit 
Boris, a qui vaig ajudar a fugir el 1944?».

C. C. Va trobar la infermera?

B. C. La periodista em va donar el seu número de 
telèfon i vaig demanar un taxi per anar a veure la 
infermera, la senyora Descoubes. La senyora sota 
la qual em vaig amagar era espanyola, la senyora 
Blanché, que havia fugit d’Espanya i l’havien de-
tingut a França, a Bordeus. Actualment tinc una 
relació d’amistat amb els seus fills i nets. Aleshores 
vaig anar a veure aquella altra senyora, la infermera 
Descoubes. Ja era gran, em va rebre molt amable-
ment i li vaig dir: «Em recordo molt bé de vostè». 
Ens vam posar a parlar com a íntims amics després 
de quaranta anys, somrient, i li vaig dir: «Em recor-

Capdevila Cyrulnik2 català.indd   17 18/4/17   14:30

E
di

ci
ón

 n
o 

ve
na

l. 
©

 E
di

to
ria

l G
ed

is
a



Diàlegs
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do bé de vostè, la vaig trobar molt bonica, amb els 
seus cabells rossos». No va dir res i va anar a buscar 
una foto. Llavors vaig veure una foto seva de quan 
era una infermera jove, amb els cabells negres com 
l’atzabeja. En el meu record era rossa. Un misteri. 
Per què era rossa? Doncs per donar coherència 
al meu relat… Durant els anys de postguerra els 
nostres alliberadors eren nord-americans. Hi havia 
pel·lícules nord-americanes amb unes dones mera-
velloses, rosses i amb els ulls blaus. I ella era com 
les actrius de les pel·lícules nord-americanes. Però 
ella, la que em va salvar la vida, era morena amb els 
ulls negres.

C. C. Aleshores aquest relat de la seva infantesa el 
va ajudar encara que no fos veritat, encara que no 
fos la veritat fàctica. Pensa que això li donava certa 
coherència?

B. C. És així. Però no és cap mentida. És un reorde-
nament de la memòria que dona coherència al meu 
record. La ficció no és cap mentida, és un reorde-
nament dels records reals que proporcionen una re-
presentació quimèrica. En la quimera tot és veritat: 
ventre de brau, potes de lleó, ales d’àguila. Tot és 
veritat en la quimera perquè es tracta d’un animal 
imaginari. És ficció.

C. C. M’agradaria parlar del llibre Me acuerdo. Al 
principi del llibre vostè diu que parlar d’un mateix 
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és molt difícil. Més difícil que parlar d’altres perso-
nes. Avui també li costa parlar de vostè mateix?

B. C.  Sí; d’altra banda cal aclarir que no es tracta 
d’una autobiografia. En el sentit del que em pre-
guntava abans, és un record verificat. Vull dir que 
vaig fer una investigació del que hi ha en la meva 
memòria, del que hi ha en la realitat i el que apareix 
en la memòria dels altres. No és el mateix, ni de bon 
tros. El que hi ha a la meva memòria no ho validen 
ni la realitat ni la memòria dels altres. Malgrat això, 
soc sincer. No es tracta d’una autobiografia, doncs. 
És una investigació sobre la meva memòria. Ja ho 
veu…

C. C. Tornar enrere fa mal?

B. C. No. Durant quaranta anys… Durant la guer-
ra no havia de parlar, no podia dir el meu nom, 
durant la guerra. El nom de Boris Cyrulnik hauria 
revelat els meus orígens russos, ucraïnesos i polone-
sos. M’haurien detingut i ara seria mort. Aleshores 
em deien: «T’has de fer dir Jean Laborde». Era un 
nom francès, no era el meu nom. Tenia la sensa-
ció d’estar traint els meus pares. I quan després de 
l’alliberament vaig voler recuperar el meu nom, el 
nom dels meus pares, desitjava fer-ho per no trair-
los. Així és que durant la guerra vaig haver de ca-
llar, si no hauria mort. I després de la guerra, quan 
vaig voler parlar, la cultura francesa em va fer callar, 
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perquè els francesos, com gairebé tots els europeus, 
practicaven la negació: «Vinga, home, que ja s’ha 
acabat. La guerra ja s’ha acabat, no en parlem més». 
Això em va partir en dos. Només podia dir allò que 
els altres eren capaços d’escoltar. I quan els explica-
va que m’havien arrestat, que la meva família havia 
desaparegut a Auschwitz… Desaparegut no és el 
mateix que mort, no és el mateix. No eren morts, 
eren desapareguts. Jo esperava que tornessin. No te-
nia beques per estudiar, vaig haver de treballar per 
poder estudiar, perquè no hi havia certificats de de-
funció. No eren morts, eren desapareguts. No és el 
mateix de cap manera. Ni psicològicament ni finan-
cerament. No és el mateix. I després de la guerra, 
quan vaig voler contar com un nen el que m’havia 
passat, la gent se’n reia, es trencaven de riure perquè 
els semblava impensable: «Però què dius? Oh, però 
quines coses t’imagines!» Jo només m’imaginava la 
follia de la realitat. Era la realitat, que s’havia tor-
nat boja. No ho podia explicar a ningú. Només va 
ser possible quaranta anys més tard, quan la cultura 
francesa va començar a canviar gràcies a dos esde-
veniments: la pel·lícula Shoah, de Claude Lanzmann 
—no sé si va circular per Espanya—, que narra la 
persecució dels jueus a Europa i com els botxins na-
zis no tenien consciència dels crims que cometien. 
Ells pensaven que defensaven la moral. I també el 
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cas Papon —tampoc sé si se’n va parlar a Espanya—, 
en el qual es va esmentar el meu nom. I aleshores la 
gent, quaranta anys més tard, va acceptar escoltar el 
meu relat. I aquell dia vaig tenir la impressió que la 
cultura francesa m’acollia, mentre que abans estava 
dividit en dos. La cultura només acollia el que els 
altres eren capaços d’escoltar. I a partir del cas Pa-
pon i d’aquesta pel·lícula de Lanzmann, la cultura va 
acceptar la meva paraula i vaig tornar a ser acceptat 
en la cultura. Doncs ja ho veu… No es tracta d’una 
autobiografia, és un treball sobre la meva memòria, 
sobre la memòria.

C. C. Coneixem bé la memòria?

B. C. Diria que no, però millorem de mica en 
mica. Abans es creia que la memòria era el retorn 
del passat, però avui dia es creu que la memòria 
és la representació del passat. Si estic de bon hu-
mor, vaig a buscar al passat situacions i exemples 
que justifiquin el meu bon humor. Si estic trist, 
vaig a buscar al passat intencionadament situacions 
i exemples que m’hagin fet estar trist. En tots dos 
casos és l’anticipació del passat, no el retorn del pas-
sat. La neurociència en dona compte. És a dir, que 
la memòria és una feina de reconstrucció de la idea 
que ens fem nosaltres mateixos del passat, però això 
no és el retorn del passat, i no és cap mentida, és 
una reconstrucció.
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C. C. Vostè és un exemple de resiliència?
B. C. No, no ho crec. Em va costar molt de temps. 
La meva reconstrucció va ser llarga perquè em van 
fer callar, no em van ajudar. Em va costar molt de 
temps tornar a estar prou bé. Per això soc un mal 
exemple de resiliència. Ara tractem millor els nens 
traumatitzats, i també ens cuidem molt millor dels 
adults. Avui dia la resiliència és un procés que es 
desencadena molt ràpidament perquè n’hem entès 
els mecanismes. S’ajuda millor les persones; no se 
les cura, perquè no estan malaltes, no són malalts 
mentals. Les ajudem millor, se’ls dona la paraula, 
compartim, procurem entendre. Se’ls dona segure-
tat, tenen llocs des d’on parlar, com el que vostè em 
dona ara a mi. Vostè m’ha donat un lloc on parlar, 
l’ha creat i jo estic encantat que m’hagi convidat a 
compartir la paraula. Això és la resiliència. Però ara 
tinc setanta-nou anys i aviat entraré a l’adolescència. 
I només fa uns quants anys que se’m dona la paraula! 
Per tant, no soc un bon exemple de resiliència. Els 
nens ferits d’ara reprenen molt més ràpidament el 
seu desenvolupament que a la meva època, perquè 
se’ls acompanya millor i se’ls dona la paraula.
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