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Una metàfora sobre els 
horrors del nostre món
Pocs autors han personificat tan bé 
la figura de l’«escriptor maleït» o pre-
sa de les seues pròpies pors i febleses 
com Franz Kafka. Va ser un ésser des-
graciat, incomprès, obsessionat amb 
romandre aïllat de la societat perquè, 
com així ho entenia ell mateix, i com 
ho explica Luis Fernando Moreno Cla-
ros en l’epíleg d’En la colonia penitencia-
ria (Acantilado), «el millor refugi d’un 
escriptor contra els mals del món va 
ser i serà sempre el treball literari». Dit 
amb altres paraules, Kafka únicament 
se sentia feliç quan escrivia, a pesar 
que les seues obres, com la que ens ocu-
pa, ens submergeixin en ambients as-
fixiants gràcies a una atmosfera que té 
una mica de terrorífic i escruixidor. Re-
sulta contradictori, si més no, el fet de 
sentir-se feliç escrivint històries esgarri-
foses. He aquí, en part, la seua gràcia.

Molts han estat i són els escriptors que 
viuen la literatura amb tanta intensitat 
com ho va fer en el seu moment l’autor Eric Gras
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d’origen txec que «anhelava sentir-se lliu-
re per a dedicar-se a l’escriptura», en pa-
raules de Moreno Claros. De llibertat, o 
de falta d’ella, ens parla precisament en 
aquest petit relat que com sabem va ser 
escrit en les albors de la Primera Guerra 
Mundial. Pot ser que el propi Kafka fos 
conscient de les atrocitats que anaven a 
cometre’s, i per tal motiu escrivís aquest 
text en el qual es parla de tortures i exe-
cucions, de mort sense perdó ni remordi-
ments, de falsa justícia.

Com és habitual en la seua escriptu-
ra, el lector es troba davant una història 
irreal, surrealista, pròxima al que po-
dríem denominar avui com una disto-
pia. I en aquesta irrealitat o ficció, Kafka 
versa sobre algunes de les seues preocu-
pacions màximes, com la desesperació 
i l’absurd, l’ansietat pròpia d’un siste-
ma burocràtic paradoxal i incongruent. 
Així, a través d’un viatger estranger que 
arriba a una illa exòtica en la qual exis-
teix una colònia penitenciària, desenvo-

lupauna dissertació sobre elgrauabsurd 
de perversitat i vilesa que pot aconseguir 
l’ésser humà. És aquesta una metàfora 
sobre els horrors del món, horrors que 
sempresón injustificats i que diuen molt 
poc delanostracondiciócom a éssershu-
mans racionals. I per a això, a l’escriptor 
d’obres mestres com El procéso La transfor-
mació, libastena penes unespoquespàgi-
nes, un escenari més aviat escàs i tan sols 
quatrepersonatges,a més d’unllenguat-
ge escarit, poc dau a floritures, doncs el 
que en veritat importa és, precisament, 
la fredor que és capaç de desenvolupar 
una persona davant la vida.

A En la colonia penitenciaria la verita-
ble protagonista és aquesta màquina 
de tortura dissenyada per a produir un 
càstig que duri prop de dotze hores. En 
avançar en la trama, el lector aprèn més 
i més sobre l’instrument, incloent el seu 
origen i propòsit original, i a poc a poc 
va comprenent que tot és un contrasen-
tit, com tota guerra. La lectura d’aquest 
breu relat produeix en el lector una es-
tranya sensació en el cos, una emoció 
que molts de nosaltres continuem vi-
vint en contemplar que la barbàrie és 
encara una constant. H

Els admiradors de Picas-
so agrairan la publicació 
d’aquest llibre escrit per 
la senyora Rafart, profes-
sionalment vinculada al 
Museu Picasso de Barce-
lona i experta en l’obra 
del genial artista mala-

gueny. El relat de l’autora envolta el lector 
des de les primeres pàgines i l’embolica 
en una història fascinant que gira a pro-
pòsit d’un llibre il·lustrat que els editors 
de la primera generació de la barcelone-
sa Editorial Gili van projectar amb Pablo 
Ruiz Picasso envers 1926.

L’exposició és minuciosa i detallista; es 
basa en una documentació epistolar origi-
nal, abundant i en bona part inèdita, con-
servada en diversos arxius, que l’autora 
dosifica per a emmarcar convenientment 
les novetats que aporta. Així, veiem el co-
mençament del negoci dels editors Gili i 
la seua passió per la bibliofília («Las Edicio-
nes de La Cometa»), la seua amistat amb 
Gaziel i amb altres intel·lectuals europeus 
influents, la relació de Picasso amb Bar-
celona i Catalunya, la seua evolució de 
l’academicisme al cubisme, la transcen-
dència de París com a capital cultural i 
la importància de l’eix París-Barcelona. 
La relació entre Gustau Gili Esteve i Picas-
so derivà en una estreta amistat. Tot això, 
contat amb el suport documental d’una 
correspondència impagable. JP
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