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La rrajectoria vital
de Benjamin
es va exiin^r
a Ponhou.
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Ex-libris
Walter Benjamín
i Walter Bcnjaiiitn sempre va viiire a conlcacori'cnl. després de morí no ¡"abandonen les paradüxes: ara que ja no els podrá fer ser\'ir. cent un artisles l"han obsequial anib altres lanls
ex-libris. que son també una especie cultural en vies d'extinció. Al Centre Bonastruc 9a
Porta de Girona s'han exposal els signes de propietal i d'idenlital impossibles dissenyats
en honor seu per cent un aulors de fama sobre un supon homogeni, préviamenl convingul i
acceptat. El conjuni. mostrat per primer cop a Colera, esta destinat a recorrer diverses ciutats del inón. Amb imaigcs l'iguratives o amb taques abstractes. anib tota mena de técniques i anib
Tempremta de lanls estiis personáis, els ex-libris glossen diferents trets de la personalilat d'un personatge que. per la seva complexitat i riquesa. admet aqüestes cent una interpretacions i en podría
suggerir mil niés.
Com en el ¡a llunyá homenatge deis arlistes a Caries Rahola de 1976, cada autor ha vcssaí en un
petit reclangle Tesséncia del seu arl al servei d"una persona concreta que és. a mes, el símbol i remblema d"una situació. Si en la figura de Rahola s'hi encarnaven toles les victimes de la postguerra
civil, en la de Benjamin hi reviuen els fugiiius que van trepitjar, en una o altra direció, el camí
fronterer de l'exili. escapats de
NOMBRE Y APELLIDOS
l'Espanya dominada per Franco o
de la Fran^'a ocupada per Hitlcr.
Si els primers es troben fidelnient
representáis per l'Antonio Machado mort a Cotlliure, els segons leñen el paradigma en
aqiiest filosof Jueu-alemany acorralat i ven^ut a Portbou. Tots dos
van perdre, en el darrer viatge,
les maleles plenes deis seus últims escrits. La pérdua de les persones i de llurs obres resulta així
doblemenl dolorosa i irreparable.
Ens temem que els gironins
no han prestat gaire atenció a
aquesta mostra d"art i d'humanisme, excepcional per la qualitat de
les obres exhibides i per la quantilal de notables que ha reunit
amb un maleix objectiu. I aixo
que el fet d'instal-lar-se al Centre
Bonastruc qa Porta donava a la
col-lecció d'ex-libris una significado afegida singular. Coni és
sabul. Tamic mes íntim de Walter
Benjamin era Gershom G. Scholem, figura mundial deis esludis
semítics. Va ser ell el qui va recuperar lols els seus escrits i va
crear, amb la immensa document a d o recollida, el gran Arxiu
Benjamin de la Biblioleca Nacional Jueva de Jerusalem. Dones bé: com és sabut igualment. Scholem és la persona que ha estudia! mes a fons l'Escola Cabalística del Cali de Girctna. «auténlic fogar
de noves torces religioses actives en el cor del judaisme». Aixo vol dir que Benjamin deia haver
sentit parlar sovint al seu amic de Girona. «petila vila catalana situada entre Barcelona i el Pirineu»,
la ciutat a la qual. en la seva patética fúgida, no podria arribar. Ara s'hi ha leí presenl. almenys. amb
aqüestes cent una rei\'indicacions plástiques de la seva memoria oberles com cent una Hors -o cent
una ferides- en el cor de Tantic Cal! de la For^a.
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