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“Partesc a casa prest el dematí. El rellotge marca les cinc, ja es fa de dia, 

però encara està encesa la llum de l'hotel. El cabaret a la fi ha tancat”. 

El 5 de febrer de 1916, Emmy Hennings (1885-1948) funda el Cabaret Voltaire, 

punt de trobada i de partida, del Dadaisme, d’artistes i exiliats. De l'antiart i 

de la bohèmia, de la música i la poesia. 

Fou primer Emma Maria Cordsen, abans d’admetre el cognom del seu primer 

marit Joseph Paul Hennings. Artista, escriptora i performer, encapçala un 

capítol de la Herstory del període d'avantguardes i, en la seva defensa, se la 

inclou en el grup Dones Dadà, quan se l'hauria de comprendre en el a priori 

desproveït de sexe i gènere Grup de Zúric. O Dadaisme, sense més. 

Rere el filtre d'una historiografia androcèntrica, es descobreix una obra i un 

discurs creatiu, enèrgics, on es troben la transgressió i l'espiritualitat. Una 

artista multidisciplinar, de les primeres, una líder. De ben jove, va viatjar al 

llarg del continent europeu actuant a teatres i cabarets, iniciant-se en el 

vodevil i oferint recitals del que avui anomenam Spoken Word. A Munich, es 

converteix en habitual del Cabaret Simplizissimus, on coneix el seu marit 

Hugo Ball. Junts es traslladaran a Zúric, escrivint un dels grans episodis de 

l'avant-garde de principis del segle XX. 

L'obra literària de Hennings, una part publicada prèvia al seu matrimoni i a la 

seva estada a Zúric, s'allunya, però, de les instruccions que Tristan Tzara 

vessa en el Manifest Dadaista. No obstant, és més propera a l'Expressionisme o 

al Romanticisme alemany. La mort sempre present, la passió, la nit, el 

desencant, la corporalitat, obsessions que es succeeixen entre els seus versos 

a mode de tempesta silenciada per un amor, per un context social i històric i, 

al meu parer, per una condició de gènere. 

Sobre Hennings es troba escassa bibliografia, tot just deslligada d'un biaix 

patriarcal, el que accentua el misticisme en el que s'inscriu la seva obra, 

acolorida per alguns suposats episodis obscurs tals com la seva addicció a la 



morfina, l'exercici circumstancial de la prostitució o alguns períodes a la 

presó. 

Presó és precisament el títol d'un dels seus llibres de prosa autobiogràfica. 

L'artista entona un cant trasnuitat a la llibertat. “El món jeu allà fora, on la 

vida rugeix. Als homes se'ls permet anar allà on vulguin. Una vegada nosaltres 

també els hi vàrem pertànyer”. A més d'una mirada melancòlica entre reixes, 

Presó pot llegir-se des d'una perspectiva de gènere, una veu en un context 

dominat pels homes, una reflexió sobre la seva condició femenina i la seva 

identitat. Si el Dadaisme rebutjava un ordre polític, social i artístic establert, 

no és d'estranyar que Hennings es rebel·lés també contra un ordre patriarcal, 

injectant aquestes idees en el seu llenguatge poètic. Així mateix, continua 

“Tan sols la mort està en la nostra mà. La llibertat ningú ens la pot llevar. Per 

anar a la terra desconeguda”, podent-se referir amb això darrer a la mort, o 

potser a la intel·lectualitat, a la vida pública, al Dadaisme. El text, per tant, 

incorpora aquesta lectura feminista, la d'un al·legat a la llibertat i a la 

igualtat, d'algú que es troba entre reixes físiques i socials. 

Aquesta sensibilitat femenina es deixa entreveure en una gran part dels seus 

poemes, si no a tots. Poemes nocturns, en blanc i negre, que parlen de 

tombes, de nits inquietes, de putes amb rínxols salvatges, de carrers banyats i 

buits, de dolor. “Pressiono espines en el meu cor / i mantinc la calma en 

silenci / i lamentar vull cada punxada / perquè així ho vull”, finalitza la 

tercera composició del seu poemari Die letze Freude (La última alegria). 

Un segle ens allunya de les cròniques d'aquelles nits a Suïssa, en les que una 

es pot imaginar a una Emmy Hennings outsider cantant i ballant boja sobre 

l'escenari del Cabaret Voltaire, col·locada de morfina, amb el seu petit tall de 

cabells. 

 


