#02

follas do ci n eclu b e — 10/10/2012 —
	A e ntr evista (Di e B ewe r b u ng,
Har u n Farocki, Ale maña, 1996, 59’, VOSG)

a e ntrada
no r e i no de de us
har u n far o c ki — fran z kafka

A solicitude de emprego1
Harun Farocki
No verán de 1996 filmamos exercicios de presentación,
cursos nos que se aprende a solicitar un emprego como
corresponde.
Filmamos a individuos desempregados desde había moito tempo, aos que a oficina de asistencia social obrigara a
participaren no curso, e tamén a xerentes cun ingreso anual
de cen mil dólares que pagaban un adestrador privado do
mesmo xeito que os cidadáns de Atenas aprendían retórica
nas leccións impartidas por un escravo da casa. Individuos
que non remataran a escola primaria, académicos, profesionais con estudos de posgrao, desocupados e xerentes
de segunda categoría: todos eles tiñan que aprender a se
ofrecer e vender eles mesmos, unha práctica definida co
termo «autoxestión». A referencia a si mesmos constitúe,
probablemente, un gancho metafísico do que pendura a
identidade social.
Na entrevista debe aparecer o home completo, non só
a súa capacidade cuantitativa, susceptible de ser avaliada
nos papeis.
A persoa séntese aceptada ou rexeitada por enteiro. Foi
Kafka quen representou a aceptación coma unha relación
de traballo semellante á entrada no Reino de Deus e quen
destacou, asemade, o incerto do camiño cara a unha cousa
ou outra. Hoxe fálase dun emprego co meirande dos sometementos, sen que tal cousa implique unha promesa divina.
Os exercicios de presentación concibíronse como un
xeito de se preparar para o «gran momento», semellante
ao compromiso antes do esposorio ou ao tempo de adven[1] Texto tirado
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Fragmentos da América de Kafka (1927)
Franz Kafka
—É moi sinxelo —dixo Karl—. Delamarche quere facerme
servente da súa casa e eu non quero. Se fora por min, xa tería
marchado. El non quixo deixarme, pechoume a porta con

chave, quixen forzala e así foi como comezou logo a liorta.
Síntome ben coitado por me atopar aínda aquí.
—E logo ten vostede outro emprego? —preguntou o
estudante.
—Non —dixo Karl—; pero non me importa, sempre que
poida marchar de aquí.
—Pero diga vostede —dixo o estudante—, non lle importa non ter emprego?
Ambos os dous ficaron calados por un tempo.
—Por que non quere quedar con esa xente? —preguntou
logo o estudante.
—Delamarche é un mal home —dixo Karl—; xa o coñezo
de antes. Levamos todo o día xuntos, e ben contento que
estaba eu agora que xa non o tiña canda min, e agora quere
vostede que me faga o seu servente?
—Se todos os serventes fosen tan delicados ao escoller
os seus amos como é vostede...! —dixo o estudante e, ao
parecer, sorriu—. Escoite, eu durante o día son vendedor
na tenda de Montly, un vendedor de última categoría, case
que un simple recadeiro. Ese Montly é, sen dúbida, un tipo
ruín; pero isto tanto me ten, só me alporiza o feito de que me
paguen tan miserablemente. De maneira que vexa vostede
en min un exemplo.
—Como? —dixo Karl—, é vostede vendedor polo día e
estuda pola noite?
—Si —dixo o estudante—; doutro modo non podería
facer nada. Xa teño intentando de todo e esta maneira de
vivir é, porén, a mellor de todas. Hai anos eu era soamente
estudante, tanto polo día como pola noite, non sabes?; pero
con este procedemento case morro de fame. Durmía nunha
tobeira vella e sucia, e non me atrevía a me achegar ás clases
co traxe que levaba daquela. Pero iso xa pasou.
—E cando dorme vostede? —preguntou Karl, e mirou
abraiado ao estudante.
—Ah, si, durmir! —dixo o estudante—. Xa durmirei
cando remate os meus estudos. Mentres tanto bebo café,
café negro.
Virouse e quitou de embaixo da súa mesa de estudo
unha gran botella; serviu café negro nunha taciña e verteuna
dentro de si, tal como se tragan os medicamentos a fume de
carozo, para sentir o menos posible o sabor.
—Boa cousa, o café —dixo o estudante—. Mágoa que
estea vostede lonxe e que non poida ofrecerlle un chisco.
—Non me gusta o café —dixo Karl.
—A min tampouco —dixo, a rir, o estudante—. Pero
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que faría eu sen el? Sen o café, Montly non me deixaría no
posto nin un momento. Eu digo sempre Montly, aínda que
el, naturalmente, nin sospeita da miña existencia no mundo.
Non sei de certo como me conduciría eu na tenda se non
tivera tamén alí, sempre lista, a miña botella, do mesmo
tamaño ca esta; nunca até o de agora tiven a afouteza de
suspender o café. Mais, créame, ben axiña estaría a durmir
deitado por tras do mostrador. Por desgraza algo sospeitan e
dan en me chamar «Café negro»: unha brincadeira estúpida
que seguramente xa me ten prexudicado na miña carreira.
— E cando vai rematar vostede os estudos? —preguntou
Karl.
—Iso vai amodo —dixo o estudante, agachando a cabeza.
Abandonou a balaustrada e sentou á mesa de novo; apoiou
os cóbados sobre o libro aberto e remexendo o cabelo coas
mans dixo—: Poderá levarme aínda un ou dous anos.
—Eu tamén quixen estudar —dixo Karl, como se tal
circunstancia lle dese dereito a pretender unha confianza
aínda maior que a que o estudante, que xa ficaba mudo, lle
tiña demostrado até daquela.
—Ah! —dixo o estudante, e non se sabía de certo se xa
estaba a ler outra vez no libro ou se só fitaba para el distraidamente—, fique vostede contento por ter abandonado o
estudo. Eu propio, desde hai anos, xa estudo só por ser consecuente. O estudo dáme ben poucas satisfaccións, e aínda
menos promesas de futuro. Que arelas de progreso podería
eu abrigar! América está chea de curandeiros.
—Eu queríame facer enxeñeiro —dixo de contado Karl
ao estudante que, no outro balcón, xa non parecía prestar
atención ningunha.
—E agora, a se facer criado desa xente! —dixo o estudante erguendo fugazmente a mirada—, iso máncao, abofé.
Semellante dedución do estudante era un erro, certamente; mais talvez lle puidera ser de utilidade na relación
co estudante. Xa que logo, preguntou:
—E non podería, se cadra, obter eu tamén emprego na
tenda?
Esta pregunta arrincou por completo o estudante do
libro; nin sequera se lle cruzou pola mente o pensamento de
que el podería axudar a Karl cando este solicitara o posto.
—Inténteo vostede —dixo—; ou case mellor que nin o
intente. O feito de ter acadado o meu posto en Montly foi
até o de agora o meu meirande éxito na vida. Se tivera que
escoller entre os estudos e o posto, decidiríame sen dúbida
polo posto. Todo o meu empeño encamíñase simplemente a
non permitir que xurda a necesidade de tal escolla.
—Moi difícil é conseguir un posto alí —dixo Karl, máis
ben para si mesmo.
—Vaites! pero que pensa vostede? —dixo o estudante—;
aquí é máis doado chegar a xuíz de distrito ca porteiro na
casa de Montly.
[...]

—De maneira que vostede me aconsella quedar na casa de
Delamarche? —preguntou Karl.
—Sen dúbida —dixo o estudante, inclinando xa a cabeza
sobre os libros. Parecía que nin sequera puidera ter sido el
quen dixera esa palabra; resoou nos oídos de Karl coma quen
que a pronunciara unha voz máis profunda cá do estudante.
Paseniño, achegouse á cortina e botou aínda outra ollada
cara ao estudante, que, xa no medio do seu feixe de luz, ficaba
sentado en completa inmobilidade, rodeado por grandes
tebras. Despois escorregou cara ao cuarto. Acollérono as
respiracións reunidas dos tres durmintes. Foi na procura do
canapé ao longo da parede e, cando deu con el, deitouse tranquilamente, coma se este fora o seu leito acostumado. Posto
que o estudante, que coñecía ben as condicións do lugar e
tamén a Delamarche, e que ademais era un home culto, lle
aconsellara que quedara alí, el non tiña xa escrúpulos polo
momento. Tampouco tiña el aspiracións tan altas como as do
estudante; se cadra nin aínda na casa paterna tería logrado
levar a bo termo os seus estudos; e se isto parecía imposible
na súa propia casa, ninguén podía pedirlle que o fixera alí,
nun país estraño. Mais a esperanza de atopar un posto no
cal puidera resultar útil e onde se recoñecera a súa utilidade
sería seguramente maior se, de entrada, aceptaba o emprego
de servente na casa de Delamarche, agardando, ao abeiro da
seguridade que este emprego lle daba, unha ocasión acaída.
Nesta mesma rúa parecía haber moitas oficinas de categoría
inferior e mediana que en caso necesario non serían, talvez,
tan severas na selección do persoal.
Con gusto, se for preciso, sería dependente de comercio,
pero en último caso non era tampouco imposible que o empregaran só para traballos auxiliares de oficina e que un día
sentara ante o seu escritorio coma un verdadeiro empregado
e que, libre de preocupacións, ficara a ollar pola fiestra aberta
por un tempo, como aquel empregado que vira pola mañá
cando atravesaba os patios. Acougouno, ao pechar os ollos,
o pensamento de que el, de todos os xeitos, era novo, e que
algunha vez Delamarche o deixaría ceibo; pois realmente,
este fogar non parecía estar feito para a eternidade. E en
canto Karl tivese un posto semellante nunha oficina non se
había ocupar de ningunha cousa alén dos seus traballos, e
non había espallar as súas forzas coma o estudante. Se for
preciso, empregaría tamén a noite para a oficina, cousa que
ao comezo lle habían pedir, de todos os xeitos, tendo en
conta a súa cativa preparación comercial. E el non había
pensar máis ca nos intereses do negocio ao que servira, e
había se someter a todos os traballos sen excepción, mesmo
aqueles que outros empregados da oficina desbotaran por
consideralos indignos deles. Amoreábanse na súa cabeza os
bos propósitos como se o seu futuro xefe estivese alí presente
e puidera lelos, un a un, no seu rostro.
(Traducións de Pablo Cayuela)
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