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OPINIÓ

empre hi ha bones raons per llegir Nar-
cís Comadira, però a partir d’ara ocupa-
rà un lloc de privilegi en els nostres

afectes pel poema que a Lent dedica a Käthe
Kollwitz, una artista que és als antípodes de la
mediterraneïtat càlida i culta que sol invocar
el poeta gironí, que n’és més aviat el revers so-
frent i tenebrós, com ho són també les pedres
infames de Mauthausen, sota la pluja, en un
altre dels poemes d’aquest llibre a voltes glo-
riosament cendrós. És el cas que a Berlín Co-
madira va visitar la Kollwitz Platz, construïda
damunt els enderrocs del barri obrer on va
viure l’artista alemanya, al mateix edifici on el
seu marit, metge de professió, passava consul-
ta als desclassats i els famolencs d’aquella neu-
ròtica Alemanya de Weimar que covava a dins
el germen de l’odi sota una aparença de libera-
litat imperial. En aquell districte miserable,
ara hi ha cafès i botigues de moda, i restau-
rants que obren fins tard; és un lloc endreçat,
«emergent», en diu amb irònica resignació el
poeta, però entre els arbres de la moderna pla-
ça hi pressent l’ombra d’aquella dona que
«furgava dins les nafres dels pobres», que «di-
buixava les carns desolades dels tísics», que
exhibia a la vergonya del món tants nens des-
nerits aferrats a les faldes d’unes mares ploro-
ses, i el record d’aquella seva mirada trista, im-
placable, dura, descobreix Comadira, «se’ns fi-
ca dins de l’ànima» i estén damunt el paisatge
d’avui un núvol de desassossec. Ho diu al final
en un to imperatiu, com un inexcusable ma-
nament: «Käthe Kollwitz, no paris de torbar-
nos la tarda», que és com dir «no
permetis que siguem insensi-
bles al dolor dels altres, que
ens tornem cada cop me-
nys humans», potser
perquè hem assistit
ja a atrocitats innú-
meres, i tem que en
aquest sòrdid aigua-
barreig hàgim oblidat
el primer cop que es va
sentir a la terra el la-
ment d’una dona,
l’espant d’una
criatura, la mort
d’un soldat al
front.

Al contrari,
Kollwitz va assu-
mir ben aviat el
deure de mirar de
cara aquella deses-

S perança que tenia tan a prop, a l’escala de casa
o als carrers del voltant, on vagabundejaven
irats els milers de desocupats per la inflació i
la gana, encara que res no l’hauria pogut pre-
parar per al pitjor escàndol: la mort del seu
propi fill a les trinxeres de la I Guerra Mun-
dial, molt abans de saber que perdria també
un nét a la segona. Diuen que aquella pèrdua
va enfosquir-li definitivament una obra que ja
era prou lúgubre, com la sèrie de gravats sobre
la revolta dels treballadors de Silèsia, que el
kàiser va fer retirar de la circulació perquè deia
que la pobresa hi semblava més intolerable del
que ja era, amb aquell cinisme sàdic dels ti-
rans, que mai creuen que estiguem tan mala-
ment si podem estar encara pitjor. Des de lla-
vors, a cap del mig centenar llarg dels seus au-
toretrats, no va esbossar-hi mai ni el lleu indi-
ci d’un somriure; s’hi mostra sempre tacitur-
na, opaca, investida d’una gravetat mortífera i
pesant, sovint apuntalant el front o una galta
damunt un palmell poderós, endurit pel tre-
ball i la pena, una mà fatigada que guarda obs-
tinadament contra la cara les carícies del fill.
El seu és un dolor d’una enorme dignitat, com
el de les mares que va dibuixar o gravar al bu-
rí, amb els ulls morats i secs de tan plorar, pe-
rò dretes i desafiants encara, protegint amb
braços robustos tot de canalla tremolosa arre-
molinada al seu voltant. A vegades, els cossos
són tan compactes, que la mare pren la solide-
sa d’una roca i els nens són com branquillons
d’un planter que s’hi remou al dessota. En
d’altres, el dolor adopta formes insuportables,
com en el dibuix d’una dona asseguda a terra,

amb el fill mort encavallat al damunt,
vinclant-se tota sobre aquella des-

pulla arrencada de la seva pròpia
carn, com una fera que udola,
un xiscle a penes distingible del
rugit desconsolat de Déu si al-
gun dia sentís curiositat per

tornar-nos a mirar. No va voler
marxar mai d’Alemanya, ni

quan Hitler va prohi-
bir-li exposar per de-
generada, ni quan
la Gestapo va anar
a interrogar-la en
plena escalada de
violència nazi. Va
escollir ser-hi
sempre, per con-
tinuar torbant-
nos la placidesa
de la tarda.

CAIGUDA LLIURE
EVA VÀZQUEZ evazquez@presencia.cat

El plor de Käthe Kollwitz
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