
a fet setanta anys: pràcti-
cament consumada la der-
rota republicana, mig mi-
lió de persones van traves-
sar la frontera amb França

cap a l’exili. N’hi ha imatges, com ara les
fotografies del pintor francocolombià
Manuel Matamoros que actualment
s’exhibeixen al Museu Memorial de
l’Exili (Mume) a la Jonquera: els rostres
dels que fan l’amarga travessia reflectei-
xen la desfeta, el cansament, la desmora-
lització, la incertesa. Potser, encara, una
última esperança que no tot estigui per-
dut i que sigui possible recular. Hem vist
altres imatges d’èxodes, que encara con-
tinuen, que poden iniciar-se en qualsevol
moment. Totes s’assemblen. Fa uns
anys, entrevistant-la, la poetessa i tra-
ductora Montserrat Abelló va dir-me que
s’havia reconegut en aquells que traves-
sant una frontera dels Balcans iniciaven
un altre exili. És un emmirallament, en-
tre tants, que m’ha quedat gravat i que
ara em torna. Sense tenir per fortuna
aquesta experiència, hi podem reconèi-
xer en les imatges de l’exili la humanitat
desvalguda. Ens hi podem reconèixer.
Amb aquesta consciència, el Mume, en-
cara que ara estigui inevitablement cen-
trat en la memòria del setantè aniversari
de l’inici de l’exili republicà, té la voca-
ció de fer present altres exilis, altres víc-
times d’una violència i d’una exclusió
interminables amb conseqüències que
perduren. És així que visitant el Mume
un dia del mes de desembre hi vaig trobar
una exposició temporal que em va reve-
nint, que ha quedat dins meu. El seu títol
és Ausencias (tot i que s’escriu amb la i
en blanc com a signe de l’absència) i
consta d’unes fotografies realitzades per
Gustavo Germano que aborden el tema
dels desapareguts arran de la repressió de
la dictadura argentina a finals dels anys
setanta. En parlo temps després, quan ja
no hi és, l’exposició a la Jonquera, però

H

si en parlo en present és perquè el treball
del fotògraf argentí continua existint, pot
continuar exposant-se, com abans de fer-
ho al Mume s’havia exposat en altres
llocs. A més, hi ha un llibre que recull les
fotografies de Germano i que tinc al cos-
tat en el moment d’escriure aquest arti-
cle. Però, essencialment, sobretot en par-
lo en present perquè aquest treball sobre
l’absència (i a la vegada la presència dels
absents) no pereix. No ho fa perquè con-
tinua viva la memòria dels desapareguts.
No ho fa perquè no pereix el crim que va
fer-los desaparèixer. No ho fa perquè el
fotògraf ha trobat la manera de fer pre-
sent l’absència.

Com ho fa? En cada cas, Gustavo Ger-
mano parteix d’una fotografia antiga que
mostra un grup de persones, majoritària-
ment relacionades familiarment, o una

parella, que pot ser de casats, d’amics, de
germans. En molts casos traspuen aque-
lla felicitat que es tendeix a representar
en una fotografia. Al costat de cada imat-
ge antiga, n’hi ha una altra de recent rea-
litzada al mateix lloc i pràcticament amb
el mateix enquadrament. Entre una foto-
grafia i l’altra ha passat un temps llarg,
entre trenta i quaranta anys. L’espai a ve-
gades s’ha transformat, però la primera
sensació que es té en veure les fotogra-
fies recents és que hi falta algú. O potser
que hi ha la presència dels absents, junt
amb la dels supervivents de les fotogra-
fies antigues pels quals, inevitablement,
ha passat el temps. Al seu costat, no hi ha
la mare o el pare, la germana o el germà,
l’amic o l’amiga, el fill o la filla que han
desaparegut. Però a la vegada hi són. I la
sensació de la presència fa sentir que els

desapareguts han marcat per sempre
més l’existència dels supervivents, que
recorden una felicitat que va ser arra-
bassada. Que es conserven en la fideli-
tat de la memòria. Que no poden ser
oblidats.

El treball de Gustavo Germano ex-
plora en el dramatisme que les fotogra-
fies adquireixen amb el pas del temps:
arriba un moment que, en tornar-les a
mirar, hi veiem algú que ja no hi és. I la
imatge sembla que ens torni un moment
de felicitat perduda. Però no es tracta
només dels efectes propis del pas del
temps, perquè entre una fotografia i
l’altra hi va haver un moment de violèn-
cia que va alterar el futur. I així va crear-
se el temps de la ferida. Entre els diver-
sos casos de desapareguts que fa pre-
sents Gustavo Germano, només
n’apuntaré dos. L’any 1975, en una
platja de la província d’Entre Ríos, els
joves Orlando René Méndez i Leticia
Margarita Oliva miren somrients a la
càmera. La fotografia de Germano, rea-
litzada trenta anys després, mostra la
mateixa platja deserta. En una fotogra-
fia de l’any 1969, s’hi veuen quatre
nens. Són germans. Aquesta foto va ser
presa en un estudi fotogràfic pròxim a la
frontera amb l’Uruguai, on els quatre
nens anaven a passar les vacances amb
els pares. La policia argentina havia re-
clamat una foto de carnet de cadascun
dels nens per permetre’ls travessar la
frontera. El seu pare va decidir que fes-
sin una única foto que els reunís tots
quatre. Amb aquesta foto, una de les po-
ques imatges que la família conserva
dels quatre germans junts, van passar la
duana. Els seus noms són Gustavo M.,
Guillermo A., Diego H.M i Eduardo
Raúl. El cognom és Germano. En una
fotografia de l’any 2006, no hi és
Eduardo Raúl, montonero, que va morir
assassinat per la policia el 23 de desem-
bre de 1976. Només tenia 18 anys.

Com fer presents els absents?
tribuna | IMMA MERINO. Periodista

El Museu Memorial de l’Exili a la Jonquera ara està centrat en la memòria del setantè aniversari del final de la Guerra
Civil espanyola, però també vol fer presents altres èxodes, altres absències, altres pèrdues

Els germans Germano el 1969. A la foto del 2206 només són tres.

 la Caixa d’Estalvis on vaig em
demanen que signi un paper un
cop l’operació ja és feta. «I si ara

no volgués signar?», dic. El treballador
que m’ha atès aixeca el cap, es posa tens
un moment i em mira directament als
ulls. «Hauríem d’anul·lar l’operació»,
diu. Signo amb un gargot qualsevol: el
gargot no té res a veure amb el gargot que
faig passar habitualment com la meva
signatura. «Ara, per fer-ho bé, m’hauria
d’ensenyar el carnet d’identitat», em de-
mana. «Diu moltes mentides», contesto.
Però me’l trec de la cartera i l’hi ensenyo.
La signatura no s’assembla en res al gar-
got que he fet; la foto, cada dia que passa
és un xic més diferent de la meva cara; el
carnet diu que sóc espanyol com podria
dir que sóc esquimal, l’adreça correspon
a un pis que no és l’adreça que hi ha a la

A llibreta, el nom dels pares és en castellà i,
a més, no compta per a res; el número
amb el NIF coincideix amb el número i el
NIF de la llibreta. Passo, doncs, gràcies a
unes xifres. La signatura, la foto, l’adre-
ça, el nom dels meus pares o la meva na-
cionalitat no compten. Rèmores d’altres
èpoques que ens fan creure que som algú.
Al súper, la signatura ni la comproven. A
l’autopista, quan paguem el peatge, nin-
gú no signa. En canvi, al restaurant on so-
pem porten paper, rebut, compte i bolí-
graf en una plateta. Com més car és el
restaurant, més bo és el bolígraf. Sembla
que obrim les portes del Banc d’Es-
panya, quan signem. Però no obrim res.
Ni tan sols no fem res. El que compta és
el tros de plàstic que hem portat. És el
tros de plàstic i no la nostra signatura, el
que volen.

Un tros de plàstic
de set en set | XAVIER CORTADELLAS xcortadellas@elpunt.cat
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aig ser educat en la doctrina
de l’Església catòlica univer-
sal, temorós d’un Déu present

arreu. Amb el temps he après –sovint
amb estupefacció– que malgrat que
diuen que el magisteri de l’Església
és infal·lible, l’aplicació pràctica de
la fe té matisos desconcertants. Men-
tre a Espanya una llei del 2002, apro-
vada sense contraindicacions episco-
pals pel govern d’Aznar, consagra els
drets dels pacients i els seus tutors a
demanar la interrupció d’un tracta-
ment mèdic, el Vaticà ha organitzat
un sarau monumental a Itàlia –amb el
suport d’un home de fe contrastada
com Berlusconi– prenent com a
penyora la vida ja extingida de
l’Eluana. D’altra banda, observem
perplexos com, si bé en la majoria de

V països europeus és acceptada sense
problemes l’assignatura d’educació
per a la ciutadania, en aquest estat els
bisbes organitzen manifestacions per
rebutjar-la i una resistència numanti-
na a les seves escoles. Si la fe és com-
partida i el dogma únic, és difícil
d’entendre per què una cosa pot ser
perfectament normal a casa nostra i
alhora pecaminosa per als nostres ve-
ïns, o a l’inrevés. Intueixo que no es
tracta de defensar el missatge diví, si-
nó de mantenir els fidels en estat per-
manent d’agitació, per tal de marcar
territori. El problema és que quan ex-
cites els sentiments de la gent, en ter-
ritoris diferents i amb arguments con-
tradictoris, pots acabar perdent el
nord i dubtar fins i tot de l’existència
de l’holocaust. Quo vadis Benedictus?

La celestial «borroka»
la galeria | XAVIER VALLS SERRA


