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Claudia Poblete va saber als 21 anys que no era filla de militar, sinó de desapareguts de la dictadura argentina; ho reviu al Grec

Elsmeuspares?Elsmeusapropiadors
JUSTO BARRANCO

Barcelona

Hodiuambserenitat,
però als que van ser
els seus pares du
rant dues dècades
sempre els anome

na els seus “apropiadors”. Mai els
seus “pares”. Es diu Claudia Victo
ria Poblete Hlaczik (Buenos Aires,
1978), tot i que durant 21 anys es va
dir Mercedes Landa. Fins que una
prova d’ADN i unes fotos van con
firmar terriblement –“Emva caure
el món a sobre”, diu ja sense dolor
aparent– queno era filla delmilitar
Ceferino Landa, sinó de dos des
aparegutsde ladictaduraargentina
ambquilavaninternarenuncentre
de detenció clandestí. Només ella
en va sortir viva, i la van donar als
que la van criar durant molt de
temps,finsquelacercaquefeienels
seus familiars de debò va donar
fruits.Nonoméses vapoder tornar
a dir Claudia Poblete i conèixer la
seva família biològica. El seu cas va
ser un terratrèmol per a les lleis
d’impunitat aprovades a l’Argenti
napernojutjar ladictadura:acausa
del seu cas es van dictaminar in
constitucionals i esvanobrirmulti
tuddejudicis.IaraClaudiaVictoria
PobleteHlaczikpujaalsescenarisa
explicar la seva tremenda història
sense oblidar la de l’Argentina. Ho
fa al CCCB de demà a diumenge a
Claudia, dins del Grec, com a plat
fortde l’últimasetmana.
Noésque ella volgués sortir a es

cena: és enginyera de sistemes i té
dos fills. Però la companyia catala
na La conquesta del Pol Sud –Car
les Fernández Giua i Eugenio
Szwarcer–, que ja va aconseguir un
èxit enorme amb una operació si
milar amb una altra obra de teatre
documental –Nadia, en què la jove
afganesa Nadia Ghulam, establerta
aCatalunya,narrava lasevaexperi
ència al Kabul talibà–, va contactar
amb les Àvies de la Plaza deMayo.
Elles els vanposar en contacte amb
laClaudia.
“Sé la veritat als 21 anys. L’any

2000 la meva família biològica em
troba a travésde lesÀviesde laPla
za deMayo. Lameva àvia n’és una.
Van treballar des que van ser cons
cientsde lamevadesaparició i de la
delsmeus pares. Elsmeus apropia

dors havien tingut denúncies, però
noelshavienpogutprovarmai res i
no era per aquest cas. Fins que un
delsmeusoncles,mirantlesdenún
ciesquehihaviaaÀvies, veu lesda
tesis’adonaqueaquellanoiaquete
nien els Landa podia ser la seva ne
boda. M’informen que m’he de fer
la prova d’ADN i surt la comprova
ciócientíficadelamevaidentitatbi
ològica. En aquell moment se’m va
ensorrarelmón”, explicaClaudia.
“Jo havia estat criada en una fa

míliamilitar.Noemvandirmaique
podia ser adoptada, tot i que en al
gunmoment de l’adolescència vaig
tenir algun dubte perquè les dates
no quadraven; les persones que em
van criar eren molt grans. Però no
havia pensatmai que podia ser filla
dedesapareguts.Alsnorantaa l’Ar
gentina no es parlava gaire del te
ma;amblavigènciadeleslleisd’im
punitat no se’n parlava, i menys en
l’ambient en què em movia. Em
donen l’examen d’ADN i una foto

Hi tinc un vincle, però tinc la cons
ciènciadelquevapassar, lesdecisi
onsquevanprendre,elquevanfer”.
Iesvaconvertirenunsímbol. “El

meucasnovaserelprimerderesti
tució, però amb el meu cas es van
aconseguir derogar les lleis d’obe
diènciadeguda i punt final. El jutge
queemrestitueix la identitates tro
ba que pot jutjar els meus apropia
dors,perònoelsqueemvansegres
tar. I pren la decisió que aquelles
lleis són inconstitucionals, i permet
no només l’obertura del meu cas –
esvan jutjarelsmeussegrestadors i
elsdelsmeuspares–,sinódetotsels
altres. I així comença aquell procés
dejustíciadetotselscrimsdeladic
taduraargentina.Queencaraconti
nua. S’hanobert les coses, s’investi
guen, es jutgen... El paral∙lelisme és
immediatambelquehapassataEs
panya”, assenyala. Allà, explica,
“s’haninvestigaticondemnatmolts
militars. S’han trobat cossos, avui
els llocs de detenció són llocs de
memòria, uns de tipus museu i
altresambactivitat social. Janode
penen de les forces armades. Per al
paíshaestatunacatarsi.Ésunallui
ta que continua, molt viva, recent,
encara quedenprocessos, feina per
fer. Àvies de la Plaza de Mayo ha
trobat 120 persones segrestades i
apropiades, però hi ha registres de
finsa500”.
I explica que va acceptar sortir a

escenaperquè laproposta li vaarri
bar en el moment adequat: “Sento
quetincalgunacosaperdiriquepot
serviralquetinguiundubtesobrela
seva identitat, perquè vegi que en
carabusquemnétsdedesapareguts
i quehihavidadesprés i val la pena
elcamí.La identitatésunacosaque
ens travessa a tots.Vammostrarun
assaig de l’obra a l’Argentina a gent
que no tenia res a veure amb la his
tòriaiesvasentirinterpel∙lada:com
ens afecta la criança, fins on ens
afecta les nostres decisions de vida,
qui som en funció dels que ens van
criar, com som amb els nostres
fills”. “Nosóc lapersonaquehauria
estat sense saber la veritat. La frase
bíblicadiuquelaveritatus farà lliu
res; sento que sí, per molt dolorós
quehagiestatelprocés,m’haallibe
rat i m’ha permès decidir qui sóc,
qui vull ser. Lluito cada dia per ser
sincera amb mi mateixa i trobar la
mevaveuentot”.!

MARC ARIAS

Claudia Poblete Hlaczik ahir al Palau de la Virreina

Obskené porta al teatre
l’univers de Paul Auster
J. BARRANCO Barcelona

El peculiar univers del novel∙lista
PaulAuster,marcat per la desori
entaciódels individusa lasocietat
contemporània, puja a l’escenari
del festival Grec. Avui i demà es
podràveurealMercatde lesFlors
una adaptació de la seva novel∙la
Ciutat de vidre, que va acabar for
mant part de la seva celebrada
Trilogia de Nova York. És una
adaptació peculiar: la jove com
panyia catalana Obskené, que
darreramentha tingutunenorme
èxitamblasevainnovadoraFuen-
teovejuna. Breve tratado sobre las
ovejasdomésticas, haagafat coma

punt de partida el genial còmic
quePaulKarasik iDavidMazzuc
chelli vancrearsobreCiutatdevi-
dre. I, de fet, la seva posada en es
cenaté,explicaRicardSoler iMa
llol, el director del muntatge,
aires de còmic, perquè han inten
tat transmetre les el∙lipsis que hi
ha habitualment entre vinyeta i
vinyeta enunanarració gràfica.
Per Soler i Mallol, la novel∙la

gràfica sobreCiutat de vidre –pu
blicadaperAnagramaencastellà i
per Angle Editorial en català– és
una de les millors del segle XX, i
recorda que el seu personatge
principal és un home que comen
ça sentunescriptorque té ladona

i el fill morts i que, després d’una
trucada inesperada, es transfor
maràendetectiu.Undetectiuque
acabaràperduta la ciutatdeNova
York. “El protagonista simbolitza
la pèrdua i la desorientació en el
món actual. L’obra comença com
una novel∙la negra i acaba pre
guntantse on ens trobem dins
d’aquestmón, dins d’aquestame
galòpoli de la ciutat contemporà
nia, què passa al nostremónpost
modern, postdramàtic, postcapi
talista i post tot”.
Enescenahi ha tres actors –Jo

an Arqué, Francesc Ferrer i Nuri
Santaló– i una pantalla on s’hi
projecten imatges fixes que són
“el quart actor”, diu el director.
Tot i això, l’espai sonor –dis
senyat per la canadenca Ariane
Lamarre– també és molt impor
tant, és una banda de jazz, “com li
pertoca a la novel∙la negra i a No
vaYork”, conclou.!

LA COSTAS

UnaescenadeCiutatdevidre, queesrepresentaalMercatde lesFlors

d’abans del segrest. Jo en tenia una
altra que s’havia fet dies després,
ambelsmeus apropiadors. Era evi
dent. I emcau la bomba”, continua.
“I començo a assabentarme de la
història –no era conscient del que
haviapassatal’Argentina–,aconèi
xer la família, a assabentarme de
qui havien estat els meus pares, a
comprendre la cerca de 20 anys de
la meva família, a entendre la res
ponsabilitat dels meus apropia
dors.Vansercosesquevanrequerir
moltde temps.Hihacosesqueavui
estanmés tancades,peròsempreés
unprocés”.
Sobre els seus pares només sap

que van desaparèixer. “Tots tres
vamestar enuncentrededetenció.
Amime’ntreueniellss’hiqueden, i
hi ha constància que van ser vius
fins a finals del 1978 o principis del
1979. A partir d’aquí, no en sabem
res més”. Sobre els seus apropia
dors, diu que li va costar molt des
empallegarse de “la sensació de

culpa, perquè ells van ser condem
nats, presos, pel delicte de l’apropi
ació; després a mi m’arriba el mo
ment de ser mare i, quan m’adono
de la responsabilitat real que té un
adult davant un nen, aconsegueixo
recordar aquell lloc. Si bé el vincle
afectiu amb ells és el quemésm’ha
costat tallar, va quedar en un altre
lloc. Però no em puc oblidar dels
20anysquevaigviureambells; són
partdelamevavida.Enunmoment
volia oblidar.Desprésemvaigado
narquepersalutmentalhaviad’ac
ceptar que m’havia tocat això, que
hohaviaviscut.És lapartmésdura.

Vaacceptarpujar
al’escenariperquè
lapropostavaarribaral
momentadequat: “Tinc
algunacosaperdir”


