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Editorial

E

l funàmbul va començar com a revista de paper. Havia de ser així. Des del
principi, hi havia la possibilitat d’obtenir-ne una versió en pdf, però el suport
principal i gairebé irrenunciable era el paper. «Gairebé». La renúncia va
implicar oferir la revista tan sols en pdf i de franc, és clar. Aquest «és clar» pot
estranyar o fins i tot ofendre els defensor dels suports digitals relacionats amb la
literatura i la lectura en general. O els qui —la majoria amb bona intenció— creuen
que tanta feinada hauria de fer-se a canvi d’un guany econòmic. Pot ser. Però mentre
El funàmbul no es pugui tornar a tocar, serà gratuït. Viure en un país on es llegeix
tan poc t’estalvia polèmiques (estèrils) que confronten el suport de tota la vida (bé,
dels darrers dos mil anys) amb allò nou (ja no tan nou) del suport digital o sobre la
rendibilitat del fet cultural.
El funàmbul havia de ser en paper perquè volia ser (i era) un objecte. Hi ha persones
que poden prescindir de segons quins objectes i n’hi ha que s’estimen més no haverho de fer. I per això era en paper. Pel mateix motiu que és en català o perquè tracta
del que tracta. Ras i curt: no hi ha consell de redacció.
El paper d’El funàmbul es va dissoldre tant que durant una temporada es va
transformar ones hertzianes. Ara, de moment és com és. I està bé. Això és: tan bé
com pot estar. Però tant de bo algun dia pugui tornar a ser un objecte.

funàmbul
[1864; del ll. funambŭlus, comp. de funis 'corda' i ambulare 'caminar']

«Qualsevol passió fa parió amb el caos, i la del col·leccionisme en fa amb el dels
records.»
Walter Benjamin. «Desempaqueto la biblioteca», traducció de Pilar Estelrich.
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A l’estació de tren
ISAAC BÀBEL

V

a passar fa dos anys en una
estació de tren deixada de la
mà de Déu, a prop de Penza.

Un grupet de gent eren en un
racó de l’edifici de l’estació. Vaig
decidir d’afegir-m’hi. Resulta que
acomiadaven un soldat que se n’anava
al front.
El soldat, begut, amb el cap
dret, tocava un acordió petit. Un altre,
un paio jove que tenia singlot i que
semblava un obrer, estirava les mans
cap al músic i xiuxiuejava, tremolant
tot ell:
—Ei, Ivan, vas bé, vas bé...
Aleshores es va allunyar i va
vessar unes quantes gotes de colònia
en un got brut ple d’aiguardent.
Una ampolla amb un líquid
tèrbol passava de mà en mà. Tots
havien begut massa. El pare del soldat
seia a terra, una mica apartat, pàl·lid i
silenciós. El germà del soldat no
parava de vomitar. Va caure de cara al
bassal de vòmit i es va adormir.

El vell no va respondre. El van
començar a sacsejar. Un botonet que
penjava d’un fil del barret de pell de
l’home es movia endavant i endarrere.
Un policia se’ls va acostar.
—Idiotes! —va dir—, el paio és
mort i vosaltres vinga sacsejar-lo!
Tenia raó. Es veu que l’home
s’havia adormit i s’havia mort. El
soldat se’l mirava sense saber què fer.
Encara duia l’acordió, que es gronxava
i sonava.
—És cert —mormolava—. És
cert...
Aleshores va agafar l’acordió,
va allargar la mà i va dir:
—L’acordió és per al Pete.
El cap d’estació va aparèixer a
l’andana.
—Encara esteu de festa... —
digué—, quin lloc més maco per fer
festa que heu trobat... Prokhor,
malparit, toca la segona...

El tren va arribar a l’estació.
Va començar el comiat. El pare del
soldat, tanmateix, no volia moure’s: ni
s’aixecava ni obria els ulls.

El policia va fer sonar la
campana dos cops amb la clau enorme
de ferro del lavabo de l’estació (algú
n’havia arrancat el batall feia molt de
temps).

—Semyonitx, aixeca’t —deia
l’obrer—. Beneeix el teu fill.

—Per què no t’acomiades del
teu pare —va dir algú al soldat— en

comptes d’estar-te aquí com un
estaquirot?

un poble de borratxos perquè ha de
tenir la mirada emboirada...

El soldat es va ajupir, va fer un
petó a la mà freda del seu pare, es va
persignar i es va dirigir cap al tren. El
seu germà encara dormia sobre el
vòmit.

—Què dius?—, va demanar el
comerciant, que es veu que era dur
d’oïda.

Aviat es van endur el vell. El
grupet va començar a dispersar-se.
—Aquesta és la nostra vida
sòbria segons tu —va dir un
comerciant, vell i minúscul, que era al
meu costat— aquests malparits cauen
com mosques...
—«Vida sòbria, una merda»,
—va dir un pagès barbut amb veu
ferma i pausada—. El nostre poble és

—Mira allà—, va replicar el
pagès i va assenyalar un camp llunyà i
fosc que s’estenia fins a l’infinit.
—I què?
—«I què?, i què?». Que potser
hi veus boira, allà? Per això el nostre
poble
necessita
una
mirada
emboirada, molt emboirada.
* Aquest relat va aparèixer el 16 de juliol
de 1918 a la revista Era. Fins al 1996 no es
va tornar a publicar.

ISAAC BÀBEL (1894-1940), periodista, dramaturg, traductor i narrador nascut a
Odessa. Fou assassinat pel règim estalinista. Els seus contes el situen com un dels
millors narradors del segle XX. No va ser fins al final dels anys 50 que a Rússia es van
començar a publicar algunes de les seves obres però, tanmateix, fins al cap de sis
dècades que el matessin no s’hi va publicar l’obra completa. En català en podem llegir
La cavalleria roja (1986) i prou.

Franz Kafka

L’

any 1946, la revista comunista francesa Action va presentar una enquesta
als seus lectors: «Faut-il brûler Kafka?» [«Cal cremar Kafka?»]. La pregunta
no pretenia fer justícia al famós desig de Kakfa que el seu amic Max Brod
destruís gran part dels seus manuscrits i cartes, sinó que partia de posicions
polítiques directament estúpides i curiosament emparentades amb les dels qui tot
just tretze anys abans, a Alemanya, ja havien llançat llibres de Kafka a les fogueres
de la barbàrie nazi («On cremen llibres, acabaran cremant persones», havia
profetitzat Heine). Algú que escriu A la colònia penitenciària i El procés ha de fer
ben poca gràcia als posseïdors de la veritat. Un autor perseguit pel comunisme i el
nazisme, i posteriorment transformat en tòpic i banalitzat ha de ser interessant per
força.
Així, doncs, el dubte sobre la conveniència o no de cremar els llibres de Kafka partia,
segons les llumeneres d’Action, de la manca de crítica social en l’obra de l’autor txec,
prova de la seva actitud «reaccionària, decadent i cosmopolita». L’acció d’Action
contra la indefinició de qui, com diu Ivan Klíma a «Les fonts d’inspiració de Franz
Kafka»: «incapaç de sentir rancúnia per ningú del seu voltant, la girava contra ell
mateix.» La ideologia contra el dubte. El fanatisme contra la ironia. L’autoritat
contra l’individu. Una enquesta d’una immoralitat insuportable: tot just feia un any
que Auschwitz havia estat alliberat. A Auschwitz els nazis hi van cremar les germanes
de Kafka.
L’ideal d’aquest monogràfic seria escriure sobre Kafka com si no s’hagués fet mai i
així mirar d’oblidar, encara que sigui momentàniament, els tòpics i clixés que l’han
convertit en una caricatura avorrida del que va ser. Però no es pot. Impossible. A
Campo Santo, W. G. Sebald ho explica perfectament: «No hi ha cap escriptor de qui
s’hagi escrit més que de Kafka. En el període relativament breu de mig segle s’han
acumulat milers d’assajos sobre ell i la seva obra. Tothom que tingui una idea, encara
que sigui aproximada, del grau i la naturalesa parasitària d’aquesta proliferació pot
dubtar de la necessitat que qualsevol altre títol s’uneixi a una llista que ja és massa
llarga.» I tanmateix...

L’encisadora rialla de Kafka
RAMON BARNILS

J

a hi som: demà dia 3 farà cent anys que va néixer Franz Kafka. És un centenari
que haurien de celebrar sobretot els polítics, buròcrates i funcionaris. Ha estat
l’escriptor més útil per a aquest personal. Quan a conseqüència de la seva
innata incapacitat es troben en una situació sense cap ni peus —que és la seva situació
ideal—, gràcies a Kafka vesteixen d’alta cultura i troben raons elevades que no
solament tapen el forat, sinó que donen categoria a la seva inutilitat:
—És una situació kafkiana.
Diuen, i es queden satisfets, i frescos com roses, i disposats a continuar
embolicant la troca, fins que torni a arribar el moment de reconèixer amb satisfeta
perplexitat:
—És kafkià.
Els divulgadors de Franz Kafka s’han limitat a explicar el kafkisme. S’han
quedat amb l’anècdota de la paperassa, els judicis interminables, els corredors sense
fi, els castells laberíntics, la literatura forense i els considerants administrativescs.
Han explicat el kafkisme i han inventat l’adjectiu kafkià, i han deixat Kafka
per als simples afeccionats a llegir.
Aquests descobreixen ràpidament que els llibres de Kafka parlen del nostre
interior, i no de la carcassa exterior, que només serveix de bastida. Troben que Kafka
és un humorista de la millor espècie: se’n riu d’ell mateix com difícilment ningú no
se n’ha rigut. És clar que el seu riure no és un riure fàcil: no fa acudits. Fa molt més,
considera que som un acudit: cruel, despenjat, sàdic, masoquista.
El masoquisme de Kafka, que es reconeix no solament als seus diaris i cartes,
sinó també, i molt sovint, en les seves obres de ficció, li és una font inexhaurible de
broma envers ell mateix: Kafka després d’examinar-se bé i de descobrir-se una a una
totes les neures i manies del catàleg, esclata a riure davant del galdós panorama.
Aquesta rialla de Kafka no té res de kafkiana: cap situació de les descrites
pels experts com a kafkiana no és descrita com a farcida d’humor.
O bé el seu encís personal. ¿Qui, que de Kafka només en conegui l’adjectiu i
les situacions a les quals s’aplica, diria que Franz Kafka era un jove sempre encisador,
d’una simpatia poc superficial però immediata, i fonda? Kafka engalipava mig món,

família, amics, belles desconegudes i superiors jeràrquics. Kafka és massa poc kafkià
perquè pugui aprofitar els polítics de la Cultura.
*Publicat a El Noticiero Universal el 2 de juliol de 1983.

RAMON BARNILS I FOLGUERA (Sabadell, 1940 – Reus, 2001) va ser periodista
i professor a la Universitat Autònoma de Barcelona. Va col·laborar en nombrosos
mitjans de comunicació entre els quals hi ha El Temps, Tele/Exprés, El Correo
Catalán, El Món, El Be Negre, l'Avui, Catalunya Ràdio, Presència, La Vanguardia i
El Mundo. Va traduir Roal Dahl i Robert Graves.

Kafka mal interpretat
PAUL REITTER

«A

lemanya ha declarat la guerra a Rússia. A la tarda, sessió de piscina»,
va escriure Franz Kafka al seu diari el 2 d’agost de 1914. Es tracta d’una
reacció que ha estat citada sovint com a exemple del distanciament
vital de Kafka, de la seva Weltfremdheit.1 Però, tractant-se de Kafka, que és gaire
rara, aquesta resposta? Al cap i a la fi, la incongruència de l’entrada ens sacseja ben
bé com la que trobem al principi de La transformació, quan Gregor Samsa es
desperta convertit en un «insecte monstruós» i es pregunta: faré tard a la feina?
Ara bé, si l’anotació famosa del diari sona del tot kafkiana, amb prou feines
ens dona una idea exacta del que Kafka pensava sobre aquest conflicte bèl·lic. De fet,
un antic company seu de classe recordava haver-lo vist en una de les primeres
manifestacions de suport a la guerra «estranyament exaltat» i «gesticulant com un
boig». Max Brod, l’amic més íntim i admirador més fervent, va reconèixer que entre
el cercle d’intel·lectuals jueus en què es movien, tan sols Kafka creia que les forces
alemanyes i austríaques acabarien imposant-se. Per tant, quan Kafka va invertir una
bona part dels seus estalvis en bons de guerra, pretenia obtenir-ne beneficis i, alhora,
complir amb el seu deure cívic.
Per altra banda, la guerra esclata en un moment que no podria haver estat
més cruel per a l’escriptor txec. Durant mesos havia estat dubtant entre deixar la
feina o no. El pla consistia a escapar-se del tedi burocràtic i del control dels seus
pares i traslladar-se a Berlín, on provaria, o més aviat no provaria, de casar-se amb
Felice Bauer. Al juliol, Kafka finalment havia pres la decisió d’anar-se-n’hi. Fins i tot
havia redactat l’esborrany d’una carta als pares en què els notificava que marxava (a
trenta-un anys). Ara, però, Kafka es trobava lligat a Praga, si més no pel que feia al
futur més immediat.
És clar que podria haver estat pitjor. Considerat apte per servir a l’exèrcit,
Kafka se’n va salvar gràcies a la intervenció a la Mútua d’Accidents Laborals de Praga
dels seus superiors, que el van declarar treballador indispensable. A la mútua hi
mancava personal i es trobaven del tot desbordats de feina a causa de les noves
tasques relacionades amb la guerra, per tant Kafka era realment indispensable, tot i
que això li va fer perdre la seva preuada bicoca: les tardes lliures. Trobar el temps i
l’energia mental per escriure —cosa que sempre havia estat un repte— ara es
convertia en quelcom gairebé impossible. El 1916 la producció literària de Kafka
havia disminuït estrepitosament i ell estava desesperat. Va demanar l’excedència o

1

Alienació envers el món. (N. del t.)

la incorporació a l’exèrcit. Kafka estava demanant, de fet, vacances o mort. Li van
concedir vacances.
Per tant, sembla lògic afirmar que la resposta de Kafka a la guerra denota,
doncs, una Weltfremdheit diferent de la que se suposaria, tractant-se d’ell. El mateix
podem dir pel que fa a molts altres mites que l’envolten ―com la idea que el seu
talent va passar del tot desapercebut mentre era viu, o que el seu pare l’assetjava
psicològicament—. Aquests tòpics, però, tenen part de veritat i això deixa els
aspirants a desemmascaradors de mites kafkians en una posició incòmoda.
Anunciar als lectors que capgiraràs una noció establerta és més emocionant que dirlos que la revisaràs. Però en el cas de Kafka, ben sovint, el més assenyat és revisar.
Desgraciadament, per tal de presentar-se com a bons caçadors de mites, un gran
nombre de llibres recents dedicats a Kafka acaben construint-ne de nous.
James Hawes, que té un doctorat en literatura alemanya però que va deixar
el món acadèmic per convertir-se en novel·lista, ens diu que el seu volumet Why You
Should Read Kafka Before You Waste Your Life 2 «no discutirà que el mite de K. ha
esbiaixat del tot la nostra percepció de Kafka i dels seus escrits; ens ho demostrarà,
si cal, fent servir dinamita inèdita que ningú —ni tan sols els millors erudits alemanys
moderns— mai no ha fet servir abans». Quin és aquest «espectacularment fals» mite
K.? D’entre les deu fal·làcies que Hawes enumera (encapçalades tipogràficament per
uns puntets anodins), hi ha aquestes:
• Kafka estava empresonat, com a jueu germanoparlant de Praga, en un
doble gueto: una minoria dins una altra minoria al bell mig d’un imperi
d’opereta absurd i esfondrat.
• L’obra de Kafka està basada en les seves experiències com a jueu.
• L’obra de Kafka prediu Auschwitz amb una gran precisió.
• L’obra de Kafka fou cremada pels nazis.
La idea general de Hawes és que hem convertit Kafka en un profeta i en un
màrtir l’art del qual ho deu tot a la persecució i marginalitat dels jueus. Però afirmar
això és, pel cap baix, exagerar força. No cal haver estudiat la Praga de finals de
l’imperi dels Habsburg per saber que els germanoparlants que hi vivien compartien
idioma amb els seus governants i, per tant, no constituïen pas una minoria assetjada.
Que l’obra de Kafka sorgeix únicament a partir de «les seves experiències com a
jueu» no és una idea dominant entre la crítica. Al cap i a la fi, la paraula jueu mai no
apareix en la seva obra de ficció, que és, sovint, interpretada com a reveladora de les

HAWES, James. Why You Should Read Kafka Before You Waste Your Life. Nova York: St.
Martin’s Press, 2008. (N. del t.)
2

afliccions de qualsevol ésser humà. De fet, Representative Man3 és el títol d’una de
les primeres i fonamentals biografies de Kafka. (Dit de passada, acabo de
proporcionar més proves per donar suport a la meva argumentació que les que
Hawes dona per sostenir la tesi del seu llibre.)
Quan Hawes prova d’il·lustrar l’argument, sostingut per molts lectors
influents, que Kafka va augurar Auschwitz, no és capaç de produir res més que això:
«Per tant, quan un recent biògraf (Nicholas Murray)4 escriu sense immutar-se sobre
“el llarg debat de si Kafka va preveure el destí dels jueus en l’Europa nazi”, llanço el
seu llibre contra la paret.»
Els atacs de Hawes serien difícils de prendre seriosament fins i tot si Murray
fos culpable de forjar mites. Però com que Murray només es referia a debats entre
crítics, l’histrionisme de Hawes és ben absurd. Hawes hauria d’haver fet referència
als dos advocats més influents de la posició Kafka-profeta-de-la-destrucció —Ernst
Pawel i George Steiner— però, és clar, això hauria implicat haver de discutir amb dos
crítics formidables. Pel que fa al mite de les obres de Kafka convertides en víctimes
del bibliocaust nazi ―debat que no recordo haver trobat enlloc―, es tracta d’una
realitat històrica comprovable i no pas de «bestieses».
Finalment, què podem dir de la dinamita que Hawes ens havia promès de fer
esclatar? Doncs que no hi ha res de nou en la idea que la vida de Kafka era ben
normal. Durant molts anys els crítics han assenyalat que a Kafka, de jove, li
interessava la moda, el cinema i la prostitució. Tampoc no ha passat desapercebut el
fet que guardava una col·lecció important de revistes eròtiques (o pornogràfiques,
com les anomena Hawes). I malgrat això, Hawes actua com si fent pública aquesta
informació tot hagi d’esclatar. La seva afirmació que l’origen de la figura famosa de
l’insecte kafkià es pot trobar en l’obra de Heinrich von Kleist és, es miri com es miri,
de tot tret d’explosiva. Hawes suggereix que la influència de Kleist ha estat
menystinguda perquè els crítics volen veure Kafka com a part de la literatura jueva i
no de la literatura occidental. Tanmateix, s’ha escrit molt sobre el deute de Kafka
envers autors no jueus. Ell mateix va comentar que el model per a la seva obra
Amerika era Dickens: «tenia la intenció, tal com ho veig ara, d’escriure una novel·la
com Dickens, però ampliada per les llums esmolades de la meva època i per les
anodines que sortirien de mi mateix.»
Amb la intenció de redefinir l’obra de Kafka, Hawes reivindica que «molt poc
del que trobem en els seus escrits ens fa pensar ―contràriament al que afirmen molts
crítics― que, per entendre aquestes històries com cal, necessitem recórrer a la Torà
o als contes hassídics. La posició contrària es basa en un coneixement molt poc
KARL, Frederick Robert. Franz Kafka: Representative Man. Nova York: Ticknor & Fields,
1991. (N. del t.)
4 MURRAY, Nicholas. Kafka. Londres: Abacus, 2004. (N. del t.)
3

profund de la vida de l’escriptor txec». Doncs bé, Kafka va fer una conferència ben
eloqüent sobre el teatre jiddisch («Vull fer-vos veure, senyores i senyors, que sou
capaços d’entendre molt més jiddisch del que us penseu»), va intentar estudiar
hebreu, va llegir Martin Buber, va visitar el rabí Belzer,5 etc.; ara bé, hi ha cap crític
seriós que afirmi que saber tot això ens ajudarà a comprendre més bé l’obra de
Kafka? Theodor Adorno va dir, molt encertadament, que la ficció de Kafka era com
«una paràbola, la clau de la qual ha estat robada», i seria interessant de saber quins
crítics judeocèntrics no hi estarien d’acord. Quan Walter Benjamin i Bertold Brecht
debatien sobre les converses del primer amb Gershom Scholem a partir d’una de les
paràboles breus de Kafka, va ser la lectura de Brecht la que semblava forçada per
evitar el tema de la revelació. L’intercanvi va ser estudiat brillantment per Robert
Alter en el seu llibre Necessary Angels,6 que va demostrar que es podien discutir els
motius jueus en l’obra de Kafka sense haver de reduir-la-hi.
Si d’algú es podria pensar que és culpable de sobrejudaïtzar Kafka, seria de
Rodger Kamenetz, que a Burnt Books7 (el nou volum a la col·lecció «Schocken’s
Nextbook») compara Kafka amb el rabí Nachman de Breslau. El rabí Nachman era
el besnet de Ba’al Xem Tov (el fundador del hassidisme) i l’autor de contes
d’inspiració folklòrica estranys, poderosos i parabòlics. Kamenetz és un poeta
conegut, sobretot, pel seu llibre The Jew in the Lotus,8 que descriu el debat entre el
Dalai Lama i alguns rabins sobre els reptes de l’exili. També ha mostrat interès en la
connexió entre Kafka i la càbala i imparteix un curs sobre aquest tema a l’antiga
universitat de Kafka, la Universitat Carles de Praga. Però Kamenetz no intenta
convèncer-nos que Kafka era un cabalista o un protoneohassídic. Només prova de
fer-lo conversar amb les tradicions jueves i els seus teòlegs. L’objectiu no és arribar
a una comprensió autèntica de Kafka, sinó a una il·luminació mútua.
Seguint Scholem, Kamenetz vol llegir l’obra de Kafka com a exemple
d’utilització de formes i motius jueus (comentari, al·legoria, la inefabilitat de la
revelació) de tal manera que, entre altres coses, ofereix una descripció inspirada
sobre el destí de la tradició jueva en la modernitat. Aquest era el projecte d’Alter,
també, i es fa difícil de veure de quina manera Kamenetz és capaç de dur el debat
gaire més enllà. Per altra banda, Necessary Angels, d’Alter, es llegeix com el que és:
una col·lecció de lliçons acadèmiques. A més de proporcionar un avenç en el món de
les narratives biogràfiques (especialment preuades per als no especialistes) i
associacions imaginatives, la prosa de Burnt Books té més gràcia. Oferim un exemple
Kafka va visitar aquest famós rabí amb la companyia de Jiří Langer. Val a dir que va sortir
ben poc impressionat d’aquesta reunió. (N. del t.)
6 ALTER, Robert. Necessary Angels. Cambridge: Harvard University Press, 1991. (N. del t.)
7 KAMENETZ, Rodger. Burnt Books: Rabbi Nachman of Bratslav and Franz Kafka. Nova York:
Schocken, 2010. (N. del t.)
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8 KAMENETZ, Rodger.

The Jew in the Lotus. Nova York: Harper Collins, 1995. (N. del t.)

―extret de l’obra de Kamenetz― del tipus d’opinió que, segons Hawes, no trobem
mai en les lectures jueves de Kafka: «Què pot fer qualsevol lector, tret d’improvisar
una altra cara fantasmagòrica, per convocar les restes literàries de Kafka, guiades per
obsessions personals i projeccions?» Kamenetz no va gaire més enllà d’aquesta
persecució intel·ligent.
L’assaig de Zadie Smith «F. Kafka, Everyman» va aparèixer per primer cop
a The New York Review of Books i està inclòs en la col·lecció Changing My Mind:
Occasional Essays.9 Com Hawes, Smith intenta exposar arguments a favor d’un
Kafka més quotidià. Per tal d’aconseguir-ho, cita un altre novel·lista i crític, Adam
Thirlwell:10
«Cal que exposem algunes veritats comunament acceptades sobre Kafka i el fet
kafkià... L’obra de Kafka se situa fora de la literatura: no forma part del tot de la
història de la ficció europea. Kafka no té predecessors... Els seus escrits expressen
l’alienació de l’home modern; són una profecia de: a) l’estat totalitari i policial i b)
l’Holocaust nazi. La seva obra expressa un misticisme jueu, però també un
misticisme aconfessional i l’angoixa de l’home sense Déu. La seva obra és molt
seriosa. Kafka mai no somriu a les fotografies. És fonamental conèixer els fets de la
vida emocional de Kafka quan es llegeix la seva obra. D’alguna manera totes les seves
històries són autobiogràfiques. És un geni situat fora dels límits ordinaris del
comportament humà. Totes aquestes veritats —totes— són falses.»
Thirlwell sosté que Max Brod és responsable de difondre aquests errors i
ridiculitza els excessos hagiogràfics que apareixen a la biografia que aquest va
publicar el 1947,11 així com el fet que parlés de «temes suprems» i del somriure
«angelical i metafísic» de Kafka. Smith no pot estar-hi més d’acord. Escriu: «Avui en
dia les formulacions de Brod ens cansen: han marcat el to durant massa temps. No
volem llegir Kafka a la manera de Brod, que és, de fet, com els americans ho han fet
amb tant entusiasme durant massa anys.»
Però realment hem llegit sempre tant à la Brod? Fa més d’una dècada que
les noves traduccions de Kafka a l’anglès van substituir les versions de Muir, 12

SMITH, Zadie. Changing My Mind: Occasional Essays. Londres: Penguin, 2009. (N. del t.)
THIRLWELL, Adam. The Delighted States: A Book of Novels, Romances, & Their Unknown
Translators, Containing Ten Languages, Set on Four Continents, & Accompanied by Maps,
& a Variety of Helpful Indexes. Nova York: Farrar, Straus and Giroux, 2008. (N. del t.)
9
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De fet va ser el 1937; el 1948, va publicar Franz Kafkas Glauben und Lehre. BROD, Max.
Franz Kafka, eine Biographie. (N. del t.)
11

Edwin Muir, poeta i novel·lista escocès, va ser traductor de Kafka, Feuchtwanger, Hermann
Broch i Scholem Ash a l’anglès. (N. del t.)
12

basades en les edicions en alemany de Brod. És més, l’autoritat de Brod respecte a
Kafka mai no va ser evident. Malgrat el seu èxit comercial com a autor, Brod sempre
va tenir facilitat per suscitar les burles dels crítics. El satíric vienès Karl Kraus va ser
probablement el primer de mofar-se de la sensibilitat literària de Brod per mitjà del
seu cognom. L’any 1911, va escriure «Geist untat al Brod és Schmalz».13 Tampoc no
és cert que els americans llegissin Kafka com si fos un sant jueu. Per exemple, Franz
Kafka: Paradox and Parable de Heinz Politizer,14 que Time va ressenyar
elogiosament l’any 1952, no reforça cap ni una de les veritats anti-Brod de Thirlwell.
Per altra banda, és un problema que la gent vulgui veure Kafka com un geni
singular i els seus escrits com a expressions de l’alienació de l’home modern? Tan
forassenyades són, aquesta mena d’interpretacions? Què hi guanyem definint-les
com a esbiaixades, superficials o directament errònies? A favor seu, cal dir que Smith
ens dona una resposta imparcial. Admet que darrere del desig de desacreditar la
devoció trivial de Brod, hi ha un «purisme» kafkià, és a dir, una veneració kafkiana.
Segons Smith, el que fa universal Kafka és que va capturar l’experiència
quotidiana. La seva habilitat per parlar-nos a tots té a veure amb com de bé expressa
l’alienació local que significava ser un jueu assimilat, germanoparlant, a Praga, que
no pertanyia del tot enlloc, més que no pas amb cap mena d’evocació d’un malestar
existencial vague i modern. Smith ressalta la imatge famosa de Kafka en la qual els
escriptors germanojueus es troben enganxats amb les potes del darrere al judaisme
però agiten les del davant a l’aire, i conclou (amb un to pietós i barrejant lliurement
les metàfores de l’insecte kafkià):
«La famosa pregunta de Kafka (“Què tinc en comú amb els jueus?”) s’ha convertit,
d’alguna manera, en la pregunta que ens fem tots, essent la seva alienació jueva el
patró per a tots els nostres dubtes. Què és ser islàmic? Què és la feminitat? Què és
ser polonès? Què és ser anglès? Avui en dia tots sacsegem les potes anteriors davant
nostre. Tots som insectes, tots som Ungeziefer.»15
No hi fa res si Kafka no es va incloure mai entre aquells autors jueus
alemanys que considerava que sacsejaven les potes del davant. Smith converteix,
també, Kafka en un profeta: un profeta de l’època del posttot. És molt millor això que
llegir-lo seguint Brod?

«La intel·ligència untada al Brod és sentimentalisme greixós» (joc de paraules en què Kraus
juga amb la semblança fonètica entre Brod i Brot, que significa ‘pa’ en alemany).
(N. del t.)
14 POLITZER, Heinz. Franz Kafka. Parable and Paradox. Nova York: Cornell University Press,
1966. (N. del t.)
13
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Insectes o bestioles. (N. del t.)

Ara bé, l’assaig de Smith és principalment una crítica elogiosa del volum
biogràfic escrit per Louis Begley, The Tremendous World I Have Inside My Head. 16
Encara que molt menys sensacionalista que l’obra de Hawes —i no tan verinosa com
la de Thirlwell—, el llibre de Begley també es basa en una sèrie de generalitzacions
discutibles. Un exemple notable de tot això apareix al mig del capítol dedicat a la
identitat jueva de Kafka. Begley escriu que «els pronunciaments intermitentment
plens d’autoodi i provocatius» de Kafka, així com els seus escrúpols sovint
mencionats sobre l’habilitat dels jueus per escriure amb eficiència en alemany, «han
estat utilitzats per alguns experts a l’hora de donar suport a l’argument que Kafka
era antijueu, un jueu ple d’autoodi».
Begley vol fer-nos veure, en canvi, que la resposta de Kafka a la qüestió jueva
de la seva època és normal, però no se’n surt gaire. Per exemple, quan comenta la
fantasia de Kafka d’encabir tots els jueus (ell inclòs) «en la cistella de la roba bruta»
i «asfixiar-los», Begley escriu que aquest «atac» era probablement una conseqüència
de la fatiga produïda pel fet de viure envoltat d’antijudaisme. Aquest cansament
justificaria el desig d’alliberar-se individualment, però Kafka somnia amb un
genocidi, que, òbviament, és una altra cosa. Potser estava expressant algun tipus
d’autoodi. O potser aquesta frase de Kafka, que apareix en una carta dirigida a Milena
Jesenská, és una provocació pensada de cara a obtenir una resposta reveladora per
part de la seva amant no jueva; l’atracció que ella exercia en alguns jueus fascinava
Kafka constantment.
Una cosa en la qual Hawes té raó és en la importància de la magistral
biografia endegada per Reiner Stach, els dos primers volums de la qual dediquen
més de mil quatre-centes pàgines a rastrejar els darrers catorze anys de la vida de
Kafka. Abans que la primera entrega d’aquesta biografia aparegués, l’any 2002,
ningú no havia escrit en alemany cap recompte minuciós de la vida de l’escriptor
txec. En aquell primer volum —Kafka: Die Jahre der Entscheidung (disponible en
la traducció anglesa de Shelley Frisch, Kafka: The Decisive Years)—,17 Stach
reflexiona a bastament sobre aquest fet estrany i sobre els seus objectius biogràfics.
L’explicació d’aquests propòsits dona al lector un bon tast de la modèstia i del bon
sentit interpretatiu del biògraf alemany. Parla d’haver de preveure el fracàs; del real
però limitat valor de la investigació biogràfica a l’hora d’entendre la prosa de Kafka,
i del seu principal objectiu, que és explicar com «una consciència que pensa en tot
pot evolucionar en una consciència que fa pensar tothom». Menys satisfactòria és,
BEGLEY, Louis. The Tremendous World I Have Inside My Head—Franz Kafka: A
Biographical Essay. Nova York: Atlas & Co., 2008. (N. del t.)
16

STACH, Reiner. Kafka: Die Jahre der Entscheidung. Frankfurt: S. Fischer Verlag, 2002. (N.
del t.)
17

tanmateix, la resposta de Stach a la pregunta de per què no té predecessors que
s’hagin expressat auf Deutsch. La seva teoria se centra en la manca relativa de
moviment en la vida de Kafka. Segons Stach:
«Kafka va lluitar tota la vida contra els mateixos problemes i ben rarament en va
tenir cap de nou. Conflicte amb el pare, judaisme, malaltia, lluites amb la sexualitat
i el matrimoni, la feina, el procés d’escriptura, l’estètica literària: no cal fer una
anàlisi extensa per identificar els temes clau de la seva vida, que són tan estàtics que
un es pregunta si es pot parlar de cap mena d’evolució.»
Ara bé, si l’estancament de Kafka era realment tan intimidatori, aleshores
per què no va espantar els biògrafs que escriuen en altres llengües? És cert, per altra
banda, que el caràcter aparentment fix de les preocupacions de Kafka fa gairebé
impossible que Stach pugui assolir el seu objectiu de traçar l’aparició de la
consciència de l’escriptor txec. Stach té bones raons per preparar-se per al fracàs.
Però també mostra fins a quin punt la posició de Kafka respecte a aquests temes
candents, de fet, va anar variant, com va canviar i evolucionar al llarg dels anys —
d’aquí els títols Kafka: Die Jahre der Entscheidung (‘Els anys decisius (1910-1915)’)
i Kafka: Die Jahre der Erkenntnis (‘Els anys de coneixement (1915-1924)’).18 Stach
aconsegueix produir una biografia literària tan atractiva i tan bona com la biografia
esplèndida de Henry James escrita en diversos volums per Leon Edel.
Així, doncs, Stach se’n surt del tot. La seva prosa és lúcida i els seus
coneixements són vastos. Sense comprometre la fluïdesa de la seva narrativa
biogràfica, és capaç de treballar enmig d’una allau d’informació sobre el context
cultural de Kafka i sobre la gent que va ser rellevant en la seva vida. Esbossa
intensament i amb detall escenes de la vida de l’escriptor praguès, fins a arribar a les
darreres hores horroroses de Kafka, plenes de patiments terribles i de súpliques per
obtenir una dosi letal de morfina.
A més, Stach és un lector perspicaç de la ficció de Kafka i generalment les
seves interpretacions van dirigides a les connexions entre vida i obra, alhora que
demostren perquè aquests lligams ofereixen la clau per revelar el significat del text.
Finalment, mitjançant una descripció biogràfica abundant, Stach mostra com Kafka
va ser capaç de crear unes obres que van ser considerades pel seu cercle com
reveladores de problemes molt particularment jueus, mentre que d’altres lectors les
veuen com a reveladors de la condició humana. També tracta amb eficàcia la qüestió
de per què Kafka estava tan compromès a fer les coses d’aquesta manera:

STACH, Reiner. Kafka: Die Jahre der Erkenntnis. Frankfurt: S. Fischer Verlag, 2008. (N. del
t.)
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«Kafka sempre va mantenir que l’escriptura literària i la propaganda eren altament
incompatibles. La tasca de l’escriptor no és tractar sobre el que ha experimentat, sinó
de representar-ho de la forma més pura possible: oblidar-se d’un mateix, com Kafka
va manifestar a Brod...»
L’ideal estètic de Kafka exigia mantenir totes les connexions vitals
indeterminades en els seus escrits: ja fossin personals, jueves o simplement
humanes, i per aquesta raó es va enfrontar a qualsevol aspecte explícitament jueu
com si fos tabú. El concepte jueu no apareix en la seva obra literària.
Podria ser que al final de Die Jahre der Erkenntnis («Els anys de
coneixement»), obtinguem una explicació més profunda, si bé indirecta, de per què
aquesta obra magistral és la primera gran biografia de Kafka escrita en alemany.
Stach conclou el llibre amb un epíleg sobre l’efecte de l’Holocaust en el que havia
estat el món de Kafka. Se’ns diu que si Kafka hagués sobreviscut a la tuberculosi i els
camps, on van morir les seves tres germanes, «no hauria reconegut res al final de la
catàstrofe. El seu món ja no existiria. Només viuria el seu llenguatge».
Escriure la vida de Kafka és, entre d’altres coses, un tipus especial de
commemoració, que pot arribar a ser difícil de dur a terme en alemany. Al cap i a la
fi, Kafka no és l’únic gran autor germanojueu abundantment estudiat de la seva
època de qui s’hagi escrit una primera biografia recentment o que encara no hagi
estat objecte de cap estudi biogràfic. Aquest grup inclou Karl Kraus, Hugo von
Hofmannsthal, Siegried Kracauer i molts altres. Potser és que l’Holocaust ha marcat
els estudis sobre Kafka, tal com afirmen els desemmascaradors de mites, però d’una
manera ben diferent de com ells suposen.

* Article publicat originàriament al número 3 de Jewish Review of Books (tardor de 2010).

PAUL REITTER és professor del departament d’alemany de la Universitat d’Ohio
State. Està especialitzat en literatura i cultura germanicojueva, en modernisme
alemany i en la Viena de fi de segle. Ha publicat articles i assajos a Jewish Social
Studies, The German Quarterly, Jewish Review of Books, Harper's Magazine, The
Nation i a Times Literary Suplement. El 2008 va publicar un estudi sobre el crític
vienès Karl Kraus (The Anti-Journalist) que va ser escollit pel Times Literary
Suplement com un dels millors llibres d’aquell any. Actualment treballa en una obra
sobre el concepte d’autoodi jueu.

De Kafka a Gorbatxov
NORMAN MANEA

E

l 2 d’agost de 1914, Franz
Kafka, l’escriptor aïllat i
visionari centreeuropeu que
va donar el seu nom al segle XX, va
escriure en el seu diari: «Alemanya ha
declarat la guerra a Rússia. A la tarda,
sessió de piscina.» Després d’aquella
capbussada de Kafka, van haver de
passar setanta-cinc anys perquè
l’Europa central i la de l’est tornessin
a pertànyer plenament a la civilització
europea. Una pausa kafkiana,
podríem dir-ne.
Contràriament a com alguns
ara les caricaturitzen, l’Europa central
i la de l’est mai no van ser únicament
una zona de dictadures de dretes i
d’esquerres,
d’etnocentrisme
i
xenofòbia, de conflictes perpetus i
congelats. També van ser el lloc de
naixement d’un llegat espiritual
important, de pensadors i d’artistes,
d’un manera específica de crear i de
cercar significats més enllà de les
negociacions pragmàtiques del dia a
dia.
L’any 1989, en el seu retorn a
Europa, els pobles d’aquesta regió van
aportar la seva diversitat i riquesa; la
seva vivacitat, misteris, memòries, i
les seves aspiracions antigues i noves.
I van aportar la lliçó que passar d’una
societat tancada a una d’oberta és
possible i, alhora, extremament
difícil.

Com va escriure Thomas
Mann, «La llibertat és més
complicada que el poder». La llibertat
canvia el marc i la substància de
l’elecció i de la responsabilitat
individual i col·lectiva. Ressalta el
contrast entre iniciativa i apatia,
empenta i obediència, competència i
dependència total d’un estat que
personifica un tipus de destí
indestructible. Així com l’esclavatge
s’ha d’aprendre, pas a pas, per poder
sobreviure el seu terror i les trampes,
la llibertat ha de ser apresa per tal
d’afrontar
els
seus
riscos
i
oportunitats.
En aquesta frontera fluida
entre antic i nou, la gent implorava
allò que no havia tingut mai: llibertat
de
pensament
i
d’expressió,
informació, les eines per debatre i
definir la seva felicitat.
La caiguda del mur de Berlín i
la
reunificació
alemanya,
sorprenentment
acceptada
per
Mikhaïl Gorbatxov, van significar un
suport immediat i directe per
reconstruir
les
institucions
i
l’economia de l’Alemanya Oriental.
Tanmateix, fins i tot a Alemanya, la
situació no era ideal ni de bon tros:
molts Ossies es van veure frustrats pel
seu estatus aparent de segona classe i
molts Wessies van patir el pes
econòmic de l’annexió.

En altres llocs, el canvi va
resultar molt més complicat. Moltes
de les societats post-comunistes —
consumides per la revenja, el
ressentiment i baralles crues pel
poder i l’estatus— es van convertir en
terreny adobat per al nacionalisme
agressiu.
L’etnocentrisme,
la
xenofòbia i l’antisemitisme hi van
créixer, juntament amb la corrupció,
el nepotisme, la hipocresia i
l’oportunisme.
L’agitació
postcomunista
va
comportar
el
desmembrament de la Unió Soviètica,
la separació de Txecoslovàquia, va
atiar les guerres i atrocitats ètniques a
Iugoslàvia, i va animar l’autoritarisme
i la revenja imperialista a Rússia.
En aquesta llibertat caòtica,
famílies, amistats i un sentit comú
d’unió van ser destruïdes per secrets
tot d'una revelats; es va fer miques
l’estabilitat social, encara que
l’anterior fos insegura i falsa. De
vegades, fins i tot l’antiga hipocresia i
oportunisme van ser reemplaçats per
noves formes del mateix, mentre que
antics oficials i membres de la policia
secreta prosperaven.
Molts debats públics al llarg
de l’Europa de l’est aviat van
començar a mostrar una feroç
confrontació entre dues memòries
amagades i diferents: la memòria de
l’Holocaust i la dels crims i el terror
comunista. Una competició estúpida
va sorgir entre dos malsons,
l’Holocaust i el Gulag, totalitarisme
nazi i totalitarisme comunista.
Inevitablement, van emergir
antics i nous clixés. A Romania,

alguns intel·lectuals destacats van
condemnar públicament el suposat
«monopoli jueu del patiment» —part
d’una «conspiració internacional»
que havia arribat, un cop més, al
territori que hi ha entre el Danubi i els
Carpats.
En el ben conegut Debat
Walser de 1998 a Alemanya sobre la
insuportable manera amb què els
alemanys havien estat representats
després de l’Holocaust, vaig proposar
que cada país havia de complementar
els seus monuments d’heroisme amb
monuments de vergonya per recordar
el mal fet a d’altres països, d’altres
pobles, i també al seu propi poble.
Una dècada després, aquesta proposta
encara sembla plena de sentit. ¿És
que, tal vegada, aquests monuments
de la vergonya no serien tan
instructius, o més, que els dedicats a
l’heroisme?
Mentre que l’admissió a la
Comunitat Europea va semblar que
dibuixava una línia després del
període post-comunista (si més no a
l’Europa central i de l’est), la ruptura
de 1989 no va significar el
començament d’una era de cooperació
perfecta entre el poble i per al poble.
Però això no va evitar que alguns
proclamessin que el triomf del
capitalisme liberal significava la fi de
la confrontació ideològica, i per tant
de la història.
Cal
una
gran
dosi
d’imaginació,
d’optimisme
o
directament d’estupidesa per creure
que l’ésser humà viurà algun dia més
enllà de la història i de la ideologia.

Com els terroristes religiosos de l’11 de
setembre del 2001 van demostrar, la
història de la humanitat continua,
com abans, a través d’idees i
conflictes, de projectes de felicitat
absoluta, de crueltat i desastres, de
revolucions i renaixements.
I el capitalisme liberal —amb
els seus polítics mediocres i un discurs
públic de dibuixos animats— s’ha
convertit en un anunci pobre de la
Idea Absoluta. De fet, alguns es
pregunten si la crisi financera actual
ha representat per al capitalisme
liberal el mateix que la caiguda del
mur de Berlín per al comunisme.
Hi
ha
una
semblança
desconcertant entre la premissa
ingènua que molts economistes
defensen d’un mercat perfectament
racional i la del materialisme dialèctic
del socialisme científic. Tot segrestant
la racionalitat en nom de la creença
que el comportament humà pot ser
predit (i per tant potencialment
controlat),
avui
l’arrogant
Comandament
General
d’economistes, banquers i buròcrates

s’ha posat en perill a si mateix i a la
noció bàsica de llibertat.
No tenim cap alternativa real
al mercat lliure, igualment com no
tenim alternativa real a la llibertat.
Cap dels defectes o punts febles de les
economies de mercat és tan dolent
com els remeis ideats en contra seu.
Però, així com cada acte de llibertat
individual i col·lectiva amenaçava el
socialisme real, hem de reconèixer
que
la
llibertat
humana
—
l’emancipació de la creativitat—
significa la fi de la certesa.
Aquesta incertesa no afebleix
el capitalisme liberal —al contrari, és
la font primera de força d’aquest
sistema—. Ara bé, s’estén al que els
economistes
poden
saber
del
comportament humà i del mercat. En
aquest sentit, la lliçó més important
del 1989 i de les seves conseqüències
és que l’evolució de la societat no pot
ser mai perfectament profetitzada.
Malgrat grans dificultats i tensions, el
capitalisme post-comunista actual és
encara millor que el socialisme real
degenerat i tirànic d’ahir.

NORMAN MANEA (Bucovina, Romania, 1936). A causa del seu origen jueu, a cinc
anys els aliats romanesos dels nazis el van deportar al camp de concentració de
Transnístria (Ucraïna). Després de patir la dictadura de Ceausescu durant dues
dècades, es va exiliar als Estats Units. En català tan sols se n’ha publicat La llengua
nòmada, editat per Arcàdia Editorial l’any 2008, i Monuments a la vergonya
(CCCB), conferència que l’autor romanès va fer el 19 d’octubre del 2009 a Barcelona.

Cronologia de Franz Kafka
1883 El 3 de juliol, Franz Kafka neix a Praga. És el primer fill de Hermann i Julie
Kafka, de soltera Löwy (1856-1934). Hermann (1852-1931), fill d’una família
modesta, és originari de la Bohèmia meridional. La mare, en canvi, prové d’una
família benestant. Els altres fills del matrimoni són Georg (nascut al 1885 i que va
morir quinze mesos després); Heinrich (nascut al 1887, mort sis mesos després);
Gabriele, Elli, (1889-1941); Valeries, Valli, (1890-1942), i Ottilie, Ottla, (1892-1943).
1889-1893 Inicia la formació primària en una escola alemanya de Praga.
1893-1901 Estudia batxillerat a la ciutat vella de Praga. En aquest institut, tres
quartes parts dels alumnes són jueus de llengua alemanya. Comença a llegir autors
com Von Kleist, Grillparzer i Stifter. Escriu alguna obra, que destrueix.
1898 Amistat amb Hugo Bergmann (1883-1975) i, sobretot, Oskar Pollack (18831915). Se sent atret pel socialisme.
1901 Examen final de batxillerat. A la tardor comença la carrera a la Universitat
alemanya de Praga. Comença estudiant-hi química (dues setmanes), i després
decideix canviar i matricular-se a dret. També fa un curs d’història de l’art i de
filosofia.
1902 Vacances d’estiu a Třešt, amb el seu tiet, el doctor Siegfried Löwy (1867-1942).
El 23 d’octubre coneix Max Brod (1884-1968).
1903 A l’estiu, examen de grau i llicenciatura en història del dret. Després, s’està al
sanatori naturista de Weißer Hirsch i al sud de Bohèmia. Al novembre, viatja a
Munic.
1904 Comença a escriure Descripció d’una lluita, la primera obra seva que es
conserva. Llegeix amb entusiasme Hugo von Hofmannsthal, Thomas Mann i Knut
Hamsun.
1905 Vacances a Zuckmantel, Silèsia. Primera aventura amorosa. A l’hivern
comença a relacionar-se regularment amb Oskar Baum, Felix Weltsch i Max Brod.
1906 El 18 de juny es llicencia en dret.
1907 Primera versió de Descripció d’una lluita. A partir de l’octubre, comença a
treballar a la delegació de Praga de l’Assicurazioni Generali. L’horari rigorós i la feina
que hi fa l’atabalen.
1908 Al març, primera publicació: vuit narracions a la revista Hyperion, editada per
Franz Blei i Carl Sternheim. Comença a treballar com a auxiliar interí a l’Institut
d’Assegurances d’Accidents de Treball del Regne de Bohèmia, a Praga, de titularitat
semipública. Fa jornada de vuit a dues de la tarda, dissabtes inclosos.
1909 A Hyperion li publiquen dos textos més. Del 4 al 14 de setembre, viatge amb
Max i Otto Brod a Riva, a la vora del llac de Garda. Escriu Els aeroplans de Brèscia,
que es publica a la revista Bohemia.
1910 El 27 de març, la revista Bohemia li publica cinc relats. Inicia els diaris.
L’ascendeixen a Konzipist (redactor d’esborranys) a l’Institut d’Assegurances.

Assisteix sovint a les vetllades que Berta Fanta (1865-1918) organitza a casa seva. A
l’octubre viatja a París amb Max i Otto Brod. Al desembre passa una setmana a
Berlín.
1911 Viatja força per qüestions de feina. Inverteix en la fàbrica d’amiant del seu
cunyat. Gaudeix molt de les representacions teatrals jiddisch d’una companyia de
Lwów i conrea l’amistat de l’actor Yitzak Löwy. Es comença a interessar pel judaisme.
1912 Al febrer presenta un recital de poesia jiddisch i pronuncia un discurs sobre
aquesta llengua. Primera versió de El desaparegut. A l’agost, compila el seu primer
llibre, Contemplació, i li presenten Felice Bauer, amb qui inicia una correspondència
molt intensa. Coneix els editors Ernst Rowohlt i Kurt Wolff. Al setembre, escriu La
condemna; al novembre i desembre, La metamorfosi. Segona versió d’El
desaparegut. Apareix Contemplació. Lectura pública de La condemna a Praga.
1913 L’ascendeixen a vicesecretari a l’Institut d’Assegurances. Visita tres vegades
Felice Bauer a Berlín. Viatja a Trieste, Venècia, Verona, Desenzano i Riva. Coneix
Grete Bloch, amiga de Felice Bauer, amb qui també mantindrà correspondència.
1914 L’1 de juny es compromet oficialment amb Felice Bauer, a Berlín. El 12 de juliol
trenca el compromís. Comença a escriure El procés i enllesteix A la colònia
penitenciària.
1915 Reprèn les trobades amb Felice Bauer. L’editorial Kurt Wolff li publica La
metamorfosi. Viatge a Suïssa amb Felice Bauer i Grete Bloch.
1916 Li publiquen La condemna. A Munic, fa una lectura pública de A la colònia
penitenciària. A partir del novembre, escriu en una caseta que Ottla ha llogat al barri
de Zlatá Ulicka a Praga. Hi completa els relats que conformen Un metge rural.
1917 Viatja a Hongria amb Felice, amb qui es torna a comprometre. A l’agost,
comença a patir els primers símptomes de tuberculosi pulmonar. Agafa una baixa de
tres mesos. Al setembre s’instal·la a casa d’Ottla, a Zürau, on escriurà un seguit
d’aforismes. Al desembre, una altra ruptura amb Felice. Escriu «Reportatge per una
acadèmia» i «El caçador Gracchus». La revista Der Jude li publica «Xacals i àrabs».
1918 Torna a Praga. Estudia hebreu. Treballa fragmentàriament el conjunt de relats
de La muralla xinesa.
1919 Li publiquen A la colònia penitenciària. A causa del seu mal estat de salut,
s’allotja a la pensió Stüdl, a Schlesen, on coneix Julie Wohryzek, amb qui es
compromet. Escriu Carta al pare.
1920 Ascens a secretari de l’Institut. Temporada de cura a Merano. Correspondència
amb Milena Jesenská, que tradueix al txec alguns relats com El fogoner i
Contemplació. Publica Un metge rural. Ruptura amb Julie Wohryzek. Kurt Wolff
l’informa de les vendes dels seus llibres: 38 exemplars de Contemplació i 86 d’Un
metge rural.
1921 A l’octubre lliura tots els diaris a Milena i li demana que no li escrigui més. Ella
el visita diverses vegades. Redacta un testament en què demana a Max Brod que
destrueixi tots es seus diaris, manuscrits i cartes. Coneix Robert Klopstock, estudiant
de medicina.

1922 Inicia El castell. Escriu «Un artista de la fam» i «Investigacions d’un gos». El
primer es publica a Die Neue Rundschau. A causa del seu estat de salut, l’Institut li
concedeix la baixa definitiva i una pensió.
1923 Darrera trobada amb Milena. Reinicia els estudis d’hebreu. Projecte d’emigrar
a Palestina. Coneix Dora Diamant (1898-1952) i es trasllada a Berlín, on viuen junts.
Escriu «Una doneta» i «El cau». La malaltia empitjora.
1924 Torna a Praga al març. Escriu «Josefina, la cantant, o el poble dels ratolins».
Li diagnostiquen tuberculosi a la laringe. A partir del mes d’abril s’està al sanatori
Hoffmann, a Kierling, amb Dora Diamant i Robert Klopstock. Hi mor el 3 de juny.
L’enterren a Praga, al cementiri de Strašnice Kewosj, l’11 de juny.

Kafka i els seus precursors
JORGE LUIS BORGES

A

lguna vegada he premeditat un examen dels precursors de Kafka. En principi
pensava que aquest escriptor era tan singular com el fènix de les alabances
retòriques; després de poc temps de freqüentar-lo, vaig creure que en
reconeixia la veu o els hàbits en textos de diverses literatures i de diverses èpoques.
Aquí en registraré uns quants, en ordre cronològic.
El primer és la paradoxa de Zenó contra el moviment. Un mòbil que es troba
a A (declara Aristòtil) no podrà arribar al punt B, perquè abans haurà de recórrer la
meitat del camí entre ambdós punts i, abans, la meitat de la meitat i, abans, la meitat
de la meitat, i així fins a l’infinit; la forma d’aquest problema il·lustre és, exactament,
la d’El castell, i el mòbil i la fletxa i Aquil·les són els primers personatges kafkians de
la literatura. En el segon text que l’atzar dels llibres em va oferir, l’afinitat no es troba
pas en la forma sinó en el to. Es tracta d’un apòleg de Han Yu, prosista del segle IX, i
consta en l’admirable Anthologie raisonée de la littérature chinoise (1948) de
Margouliès. Aquest és el paràgraf que vaig marcar, misteriós i tranquil:
«Universalment s’admet que l’unicorn és un ésser sobrenatural i de bon auguri; és el
que declaren les odes, els annals, les biografies d’homes il·lustres i altres textos
d’autoritat indiscutible. Fins i tot els pàrvuls i les dones del poble saben que l’unicorn
constitueix un presagi favorable. Però aquest animal no figura entre els animals
domèstics, no sempre és fàcil de trobar-lo, no es presta a una classificació. No és com
el cavall o el brau, el llop o el cérvol. En aquestes condicions, podríem ser davant de
l’unicorn i no sabríem del cert que ho és. Sabem que aquell animal amb crinera és un
cavall i que aquell animal amb banyes és un brau. No sabem com és l’unicorn.»1
El tercer text procedeix d’una font més previsible: els escrits de Kierkegaard.
L’afinitat mental d’ambdós escriptors és una cosa que ningú no ignora; el que encara
no s’ha destacat, que jo sàpiga, és el fet que Kierkegaard, com Kafka, va abundar en
paràboles religioses de temàtica contemporània i burgesa. Lowrie, en el seu
Kierkegaard (Oxford University Press, 1938), en transcriu dues. Una és la història
d’un falsificador que revisa, vigilat incessantment, els bitllets del Banc d’Anglaterra;
Déu, igualment, desconfia de Kierkegaard i li ha encomanat una missió, justament
perquè sap té inclinació cap al mal. El tema de l’altra paràbola són les expedicions al
pol Nord. Els rectors danesos declaren des dels púlpits que participar en aquesta
mena d’expedicions convé a la salut eterna de l’ànima. Admeten, tanmateix, que
arribar al pol és difícil i potser impossible i que no tothom pot emprendre l’aventura.
El desconeixement de l’animal sagrat i la seva mort oprobiosa o casual a mans de la plebs són
temes tradicionals de la literatura xinesa. Vegeu el darrer capítol de Psychologie und Alchemie
(Zuric, 1944), de Jung, que inclou dues il·lustracions curioses.
1

Finalment, anuncien que qualsevol viatge —de Dinamarca a Londres, diguem en el
vapor de la carrera—,2 o una passejada dominical en cotxe de plaça, són, ben mirat,
veritables expedicions al pol Nord. La quarta de les prefiguracions que vaig trobar és
el poema «Fears and Scruples», de Browning, publicat al 1876. Un home té, o creu
que té, un amic famós. Mai no l’ha vist i el fet és que aquest no ha pogut, fins avui,
ajudar-lo, però s’explica que té trets molt nobles i en circulen cartes autèntiques. Hi
ha qui posa en dubte aquests trets i els grafòlegs afirmen que les cartes són apòcrifes.
L’home, al darrer vers, pregunta: «I si aquest amic fos… Déu?».
Les meves notes registren també dos contes. Un pertany a les Histoires
désobligeantes de León Bloy i refereix el cas d’unes persones que apilen globus
terraqüis, atles, guies de ferrocarril i baguls, i que moren sense haver aconseguit
sortir del seu poble natal. L’altre es titula Carcassone i és obra de Lord Dunsany. Un
exèrcit invencible de guerrers surt d’un castell infinit, sotmet regnes i veu monstres,
i fatiga els deserts i les muntanyes, però mai no arriben a Carcassona, tot i que algun
cop la divisen. (Aquest conte és, com observareu fàcilment, el revers estricte de
l’anterior; en el primer, mai no se surt d’una ciutat; en el darrer, mai no s’hi arriba.)
Si no m’equivoco, les peces heterogènies que he enumerat s’assemblen a
Kafka; si no m’equivoco, no totes s’assemblen entre si. Això darrer és el més
significatiu. En cadascun d’aquests textos hi ha la idiosincràsia de Kafka, en graus
diversos, però si Kafka no hagués escrit, no la percebríem; és a dir, no existiria. El
poema «Fears and Scruples» de Browning profetitza l’obra de Kafka, però la nostra
lectura de Kafka afina i desvia sensiblement la nostra lectura del poema. Browning
no el llegia com ara ho fem nosaltres. En el vocabulari crític, la paraula precursor és
indispensable, però se l’hauria d’intentar purificar de qualsevol connotació de
polèmica o rivalitat. El fet és que cada escriptor crea els seus precursors. La seva
labor modifica la nostra concepció del passat, com ha de modificar el futur. En
aquesta correlació la identitat o la pluralitat dels homes no importen gens. 3 El primer
Kafka de Betrachtung [«Contemplació»] és menys precursor del Kafka dels mites
ombrívols i les institucions atroces que Browning o Lord Dunsay.
Buenos Aires, 1951

Vaixell de motor de passatgers que té un itinerari fix i regular en la freqüència entre els ports
de Buenos Aires i Montevideo. (N. del t.)
3 Vegeu T. S. Elliot: Points of View (1941), p. 25-26.
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JORGE LUIS BORGES (Buenos Aires, 1899 – Ginebra, 1986) és l’escriptor
llatinoamericà més important de la història. Va conrear l’assaig, els relats breus i la
poesia. La seva obra és absolutament inclassificable i destaca per una erudició i un
universalisme extraordinaris. Els seus conjunts de relats més coneguts són Ficciones
(1944) i El Aleph (1949).

Un rellotge avançat
SULTANA WAHNÓN

A

l començament d’El procés s’afirma que Josef K. fou arrestat un matí tot i
que «no havia fet cap mal». Tanmateix, no tots els crítics de l’obra s’han pres
aquesta frase al peu de la lletra. Com que Josef K. és finalment executat, s’ha
suposat que el personatge devia haver comès alguna falta. Malgrat que s’ha especulat
molt sobre quina podria ser aquesta falta, no s’ha arribat a cap decisió ferma al
respecte. Per aquest motiu mateix, un cert tipus de crítica biogràfica i psicoanalítica
ha mirat d’explicar el final absurd de la novel·la com una expressió dels sentiments
de culpa de Kafka, que s’hauria castigat a si mateix —pels seus crims suposats i
imaginaris contra el pare i la llei— en la persona del seu heroi, sentenciat i executat
tan sols com a àlter ego del seu autor. Tant els qui cerquen una culpa objectiva com
els qui parlen d’una culpa subjectiva comparteixen una mateixa resistència a
percebre i acceptar el que es narra literalment a El procés, és a dir, la persecució i
execució d’un innocent.
El que revelen aquestes lectures, doncs, és que avui dia —molts anys després
d’Auschwitz— encara continua sent molt difícil acceptar —fins i tot en la no-realitat
de la literatura— la idea d’un món en què sigui possible arrestar i executar persones
innocents sense cap mena de justificació. Justament en això consisteix el món de
ficció imaginat per Kafka, que a El procés va prefigurar el terror viscut a l’Europa
dominada pel totalitarisme. Tal com Primo Levi va saber veure, hi ha una semblança
sorprenent entre l’arrest que pateix Josef K. en la ficció i l’arrest imprevist i
injustificat que molts jueus van patir anys després com a víctimes del nazisme.1 Però,
fins i tot abans que Levi escrigués res, i quan encara no s’havien produït tots els
esdeveniments derivats de l’expansionisme i antisemitisme nazis, és a dir, en el
moment de publicar la primera edició del seu Kafka el 1937 —Hitler ja governava,
però encara no havia esclatat la Segon Guerra Mundial—, Max Brod s’havia referit,
amb admiració evident, a «l’estat de trànsit, de clarividència» en què el seu amic
Kafka devia haver escrit El procés, tenint en compte la gran quantitat d’elements que
hi trobem que s’anticipen al futur pròxim: «¿Que potser el 1914 existien —es
preguntava Brod, pensant en el que, en canvi, sí que ja hi era el 1937— aquells
uniformes negres, estrets, plens de fermalls, butxaques i botons?».2 Amb més
arguments que Brod, i tenint en compte tot el que va arribar a passar durant el
transcurs de la Segona Guerra Mundial, Primo Levi va veure en Kafka alguna cosa

1 Entre els quals hi

havia molts familiars de Kafka: les seves tres germanes van morir als camps
d’extermini.
2 BROD, Max. Franz Kafka. Eine Biographie. Berlín: S. Fischer, 1954.

així com «el profeta que t’anunciarà el dia de la teva mort».3 I fou reflexionant sobre
aquesta qualitat profètica (en el sentit estrictament figurat)4 de l’art de Kafka que
Levi va arribar a la conclusió que l’escriptor txec havia posseït «algun do» que, sense
tenir res a veure amb el concepte antic i religiós de la profecia, se situava «més enllà
de la raó comuna»:
Tenia sense dubte una sensibilitat gairebé animal, com es diu de les serps
que preveuen els terratrèmols. Va escriure durant les primeres dècades d’aquest
segle, a cavall de la Primera Guerra Mundial, i va preveure moltes coses. Enmig de
molts altres senyals confusos, enmig d’un creuament d’ideologies, va explicar, va
identificar els senyals del que seria el destí d’Europa vint anys després, vint anys
després de la seva mort.5
Sense arribar a parlar de profecia per referir-se a la seva literatura, Kafka va
tenir certa consciència d’aquests aspectes misteriosos de la seva activitat creadora.
La primera vegada que va expressar idees —i dubtes— sobre aquest tema fou al març
de 1911 en una anotació llarga als seus Diaris, dedicada, en part, a transcriure el
contingut de la conversa sorprenent que havia mantingut, a l’habitació d’un hotel,
amb Rudolf Steiner —«el doctor Steiner»—,6 que a Praga havia impartit unes
conferències sobre teosofia i, per tant, sobre la classe de coneixement inspirat i
intuïtiu (no racional) de què tracta la teosofia. Segons es dedueix del text, Kafka va
voler explicar a Steiner les raons per les quals, malgrat el suposat interès que sentia
per la teosofia, no s’hi podia dedicar en profunditat, i així ho va fer, donant-li tot
tipus de detalls sobre la seva salut, caràcter, el temps que l’oficina li robava, com se
sentia de trist quan no podia escriure... Ara bé, durant la conversa, i com de passada,
l’escriptor txec també va comentar la semblança que creia que havia descobert entre
els «estats visionaris» de què el teòsof havia parlat en la seva conferència i les
«situacions» (no gaires) que ell havia viscut en el trànsit d’escriure els seus relats:

LEVI, Primo. «Una agressió anomenada Kafka». Roma: Il Manifesto, 1983.
Tot i que el significat originari de profecia implica una intervenció divina (el profeta coneix
les coses que passaran perquè els déus les hi comuniquen), el mateix terme fet servir en sentit
figurat fa referència només a la capacitat de predir el futur en virtut de senyals i indicis que se
n’observen en el present. Per descomptat, és només en aquest sentit figurat i absolutament
profà del terme —que equival a fer una conjectura sobre l’esdevenidor— que Primo Levi va
definir Kafka com a profeta.
5 LEVI, Primo. «Una agressió anomenada Kafka», p. 156
6 Es tractava de Rudolf Steiner, que va fer un paper important dins la famosa Societat
Teosòfica, fundada el 1875. Quan Kafka el va conèixer a Praga, el 1911, Steiner encara pertanyia
a aquesta societat poc respectable, tot i que un any més tard, el 1912, se’n separaria per fundar
la Societat Antroposòfica i d’aquesta manera va convertir la teosofia (‘saviesa de Déu’) en
antroposofia (‘saviesa de l’home’). En la seva anotació Kafka cita fins i tot el títol d’un dels
llibres més coneguts de Steiner: Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten («Com es
pot arribar al coneixement dels mons superiors?»), de l’any 1909.
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«En aquests moments —li explicava a Steiner— em sento transportat no tan sols als
límits de mi mateix, sinó als límits del que és humà.»
No obstant això, no hauríem de creure que Kafka volia presentar-se a ulls de
Steiner com a un profeta il·luminat o un inspirat. Amb les seves vacil·lacions
habituals i sanes, ell mateix va matisar l’abast d’aquesta afirmació, subratllant a
continuació allò que, potser, li faltava per ser un vident autèntic, en el sentit com la
teosofia entenia aquest concepte: «A aquests estats tan sols els mancava, encara que
no del tot, la serenitat de l’entusiasme que probablement és pròpia del vident». A
més, l’autor txec va fer ostentació de la seva sinceritat proverbial en reconèixer que,
gairebé amb tota seguretat, no era en aquest estat com havia escrit les seves millors
obres: «Dedueixo —admetia— que no he escrit el millor de les meves obres en
aquests estats».7 Malgrat la cura amb què va evitar de definir-se a si mateix com a un
vident a l’estil (místic) de la teosofia, aquest fragment dels Diaris permet afirmar que
Kafka va tenir certa consciència de posseir aquest do misteriós, més enllà de la raó
comuna, a què Primo Levi es referia anys més tard amb temor i admiració alhora.
Kafka va saber, a més, que aquest do l’acostava a la classe de persones que, des
d’antic, s’anomenaven vidents i, tot i que va rebutjar aquest terme per a si mateix, no
tenia cap mena de dubte que, quan se sentia transportat en el trànsit d’escriure,
experimentava quelcom molt semblant a allò que la teosofia descrivia com a estats
visionaris.
A l’agost de 1914, gairebé tres anys després de la seva trobada casual amb
Steiner i justament quan començava a escriure El procés, Kafka va arribar a la
conclusió que el seu destí literari consistia, justament, en descriure la seva vida
interior visionària: «Des del punt de vista de la literatura —va escriure el 6 d’agost—
el meu destí és molt simple. El sentit de la descripció de la meva vida interior
visionària ha desplaçat tota la resta al terreny del que és accessori i s’ha atrofiat d’una
manera terrible i no deixa d’atrofiar-se».8 El que Kafka entenia aquí com a «vida
visionària interior» no era, de cap manera, equivalent als estadis visionaris descrits
per Steiner —dels quals l’autor txec es reconeixia aliè—, però sí que tenia a veure amb

KAFKA, Franz. Diaris (1910-1923). Barcelona: Edicions 62, 1988. Kafka estava convençut que
al seu art li sobrava inspiració, però que li mancava hores de dedicació i per això li diu a
Steiner: «No puc lliurar-me completament a la tasca literària, com hauria de ser...» En una
anotació posterior, del 5 de novembre d’aquell any, va escriure, en el mateix sentit: «Tinc
massa poc temps i calma per extreure de mi, en la seva totalitat, les possibilitats del meu
talent». En aquell període, Kafka dedicava totes les seves esperances a aconseguir «acabar un
tot de proporcions grans, ben estructurat des del principi fins al final», cosa que, com sabem,
va aconseguir un any més tard, el 1912, quan va compondre La condemna i La metamorfosi.
8 Durant aquests tres anys, Kafka havia trobat, per fi, la manera de dedicar més temps a la
literatura, sense haver de prescindir de la seguretat que li proporcionava la feina a l’oficina:
consistia a renunciar a tota la resta, és a dir, amor, sexe, música, menjar, beguda, trobades
amb els amics, etc.
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la mena de situacions en què, també segons ell, alguna vegada s’havia sentit
transportat als «límits del que és humà».
Així, doncs, en el moment que es disposava a escriure relats tan importants
com El procés o A la colònia penitenciària (dos dels més profètics de la seva
producció), Kafka ja era molt conscient del caràcter visionari de la seva literatura,
sense que això el fes considerar-se un vident en el sentit estricte i antic de la paraula.
El text més significatiu (molt més extens i profund) que Kafka va escriure mai sobre
aquest tema no és el de 1914, sinó el que va incloure també als seus Diaris coincidint
amb el període en què va començar a compondre una altra de les seves grans
narracions, El castell. El 16 de gener de 1922, mes en què va iniciar la redacció
d’aquesta novel·la, la darrera que va escriure, Kafka va ser bastant més precís pel que
fa al caràcter i contingut de les seves visions. Havia passat «la darrera setmana» en
un estat anímic «d’enfonsament total» i, intentant precisament d’explicar-se les
causes d’aquest malestar, va reflexionar sobre certes característiques de la seva
personalitat i obra, insistint en el que aquesta tenia de descripció d’un món que
només existia dins seu o, dit d’una altra manera, en la seva imaginació. Tanmateix,
aquesta vegada va deixar constància explícita que, si això era així i si el seu món de
ficció no trobava una correspondència exacta en el món empíric —i per això podia
semblar que era el fruit d’una ment delirant o boja—, aquest fet es devia tan sols a
què eren mons situats en dos temps diferents o, si es vol, separats per dues maneres
diferents de viure i percebre el temps. En opinió de Kafka, el primer món, el seu món
interior, estava marcat per la «velocitat diabòlica o demoníaca» del seu rellotge
interior («el de dins»), mentre que el segon, el món exterior, funcionava a un ritme
molt més lent marcat pel rellotge «de fora», és a dir, pel curs habitual del temps:
Els rellotges no coincideixen; el de dins funciona a una velocitat diabòlica o
demoníaca, o si més no, inhumana; el de fora continua precipitadament la seva
marxa habitual. L’únic que pot passar és una separació d’aquests dos mons, i se
separen, o si més no tendeixen a esquinçar-se d’una manera horrible.9
Kafka fou, doncs, molt conscient que la seva literatura, com a plasmació
d’una vida interior agitada, estava avançada respecte de la vida real i que, per tant,
representava un temps (o un món) que encara no havia arribat i on ningú no el podia
acompanyar:10 d’aquí prové l’extrema «solitud» que sentia, sobre la qual el text en
qüestió incideix unes línies més endavant. Si es té en compte que Kafka s’explicava
El 21 de juny de 1913, Kafka s’havia referit ja a «l’esquinçament» que li produïa la necessitat
(entesa com a destí) de treure fora el «món» que tenia tancat a la seva ment: «El món tremend
que tinc al cap. Però, com alliberar-me i alliberar-lo sense que s’esquinci i m’esquinci. I val mil
vegades més la pena esquinçar-se que retenir-lo o enterrar-lo dins meu. Per això sóc aquí, això
em resulta perfectament clar.»
10 Aquestes reflexions de Kafka sobre la separació entre el seu temps interior i el temps exterior
poden confrontar-se amb les hipòtesis defensades per Paul Ricoeur en el seu clàssic Temps i
narració, en relació amb la distinció agustiniana entre el «temps de l'ànima» i el «temps del
món».
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el caràcter visionari o delirant del seu art literari en funció de la distància que
separava la velocitat del seu món interior i la marxa molt més lenta del món real, és
perfectament versemblant que, com explica Janouch, la resposta de l’escriptor
praguès a la seva pregunta sobre l’art no realista de Picasso fos precisament aquesta:
«Picasso únicament registra les deformacions que encara no han penetrat en la
nostra consciència. L’art és un mirall que avança com un rellotge... de vegades».11 El
que Kafka va fer aquí va ser, per descomptat, una professió de realisme, tot i que d’un
realisme sui generis: l’art era un mirall, sí, però avançat, com un rellotge. Amb la
metàfora eficaç del rellotge avançat, Kafka matisava la metàfora clàssica del mirall,
sense haver de recórrer a la imatge romàntica de la làmpada; i això perquè, tal com
ell ho veia, l’art de Picasso no consistia en una mera projecció a l’exterior d’un món
interior sense existència real o objectiva (segons la concepció romàntica de l’art,
xifrada en la metàfora de la làmpada),12 sinó en la representació anticipada d’una
realitat objectiva que s’estava transformant, cosa de la qual ningú, tret del pintor,
havia tingut consciència fins aleshores. Cap metàfora no podria, doncs, ser més útil
que la del rellotge avançat per descriure el més característic de l’art de Kafka.
És per això que, en aquesta anotació de 1922, l’escriptor txec ja no va recórrer
—ni tan sols tangencialment— a cap mena d’explicació mística o irracional de les
seves visions, de les que propugnaven la teosofia o certa filosofia romàntica. No es
tractava, doncs —com ell mateix havia diagnosticat ja en la seva conversa amb
Steiner—, d’experiències de vident, sinó d’una cosa molt més natural i, per tant,
perfectament comprensible. En el moment que es disposava a compondre El castell,
Kafka va atribuir el caràcter visionari de la seva literatura a la «velocitat delirant»
del seu pensament, a la conseqüència simple i lògica d’una tendència natural seva a
l’«autoobservació», que —afegia— «no deixa descansar cap idea, se’ls acosta a totes
per després ser perseguida de nou com a idea per una nova autoobservació.» 13 Una
mica més endavant, aclaria: «La paraula persecució és només una metàfora».
Tot i això, no sembla casual que la metàfora que Kafka va escollir per referirse al moviment imparable d’idees en què consistia la seva delirant vida interior fos
la de persecució. Al cap i a la fi, tan sols un any abans, al gener del 1921, havia mirat
de tranquil·litzar Max Brod respecte de l’antisemitisme dels companys de pensió
d’aquest darrer, explicant-li que, malgrat el que podia semblar, no patia cap mena de
«deliri de persecució», però que, si se n’anava, l’ocuparia «el perseguidor». Per altra
banda, fou precisament al principi de 1922 que es van fer més freqüents, en les cartes
de Milena i de Brod, les al·lusions directes i explícites als llibres i manifestacions
antisemites que començaven a sovintejar en la nova república txeca. De manera que,
quan Kafka va escollir el verb perseguir per referir-se a aquella dinàmica especial del
JANOUCH, Gustav. Conversations with Kafka. Nova York: New Directions Books, 1971.
ABRAMS, M. H. The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critical Tradition.
Oxford: Oxford University Press, 1953.
13 KAFKA, Franz. Diaris (1910-1923). Barcelona: Edicions 62, 1988.
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seu pensament, sotmès a la velocitat delirant de la seva marxa interior, pot ser que,
conscientment o no, hagués associat la seva manera de pensar (en fuga constant) a
una realitat objectiva del món real que, en aquella època, l’assetjava i preocupava
especialment: la de la persecució. Ho fes o no, hi hauria sens dubte una relació estreta
entre la forma en què Kafka perseguia les idees, sense deixar que descansessin ni un
moment, i la persecució de què ell mateix se sentia subjecte, el ritme de la qual,
marcat pel rellotge «de fora», era tan lent com el del món real. Tan sols així s’explica,
per exemple, l’ambigüitat magistral del fragment en què l’autor va desplegar el motiu
de la persecució, en paral·lel amb el de la solitud:
«[...] Aquesta persecució em separa de la humanitat. La solitud, que en gran part
m’ha vingut imposada des de sempre, i en part la vaig buscar jo mateix —tot i que,
no fou això també una imposició?— es torna ara totalment inequívoca i arriba al seu
extrem. On duu? Pot conduir, i això sembla el més lògic, a la bogeria; no puc dir res
més sobre això: la persecució em travessa i m’esquinça. O bé, puc —puc?—, tot i que
d’una manera insignificant, mantenir-me dret i, en conseqüència, deixar-me
arrossegar. Aleshores, on vaig? La paraula persecució és només una metàfora; també
puc dir assalt a les darreres fronteres terrenals, i seria un assalt des de sota, un
assalt a partir de la humanitat, i, com que això també és una metàfora, puc substituirla per la imatge d’un assalt des de dalt, llançat contra mi.»
Certament, era la persecució interior —la velocitat delirant del seu
pensament que no deixava descansar cap idea— la que, en convertir-lo en habitant
d’un món que encara no existia del tot, el separava de la resta dels éssers humans i
el condemnava a la solitud més extrema. Tal com ell mateix va escriure, aquesta
paraula era, doncs, «una metàfora i prou». Però el que Kafka va escriure sobre
aquesta persecució metafòrica —«aquesta persecució em separa de la humanitat»,
«la persecució em travessa i m’esquinça»— podia també haver-ho dit, amb tota
justícia, sobre l’altra persecució, la real, els efectes de la qual —sobre ell i el col·lectiu
que representava— eren també la separació «de la humanitat» i la solitud més
esfereïdora.
La imatge ambigua de «l’assalt des de dalt, llançat contra mi» amb què Kafka
va tancar el paràgraf fonia en un els dos fenòmens que analitzem aquí: el de la
qualitat profètica o visionària del seu art (l’escriptor s’imagina assaltat «des de dalt»)
i el del contingut polític delirant de les seves visions («un assalt [...] llançat contra
mi»). Igual com passa amb la llegenda del porter, el principi constructiu d’aquesta
imatge i, en general, del passatge en què Kafka va desplegar la metàfora de la
persecució, consisteix en la superposició de dues isotopies o xarxes de significats:
una, de metafísica, i l’altra, de política, indiscerniblement unides. D’aquí que, potser,
fos just en aquest instant, és a dir, tan bon punt s’havia referit a «la imatge d’un assalt
des de dalt, llançat contra mi» que l’autor va creure necessari reconèixer el paper
predominant que la política i, més concretament, el sionisme, havia tingut en la seva

obra, en perjudici fins i tot d’aquesta altra dimensió important de la mateixa que era
la filosòfica o metafísica.
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A la recerca de l’Ottla, la
germana preferida de Kafka
SUBASH JAIRETH

M

entre surto de l’hotel
comença a ploure. Vull
tornar a dins i esperar fins
que pari, però canvio d’opinió, em
poso la caputxa de la jaqueta, creuo el
parc petit i m’aturo davant d’un
semàfor en vermell. Miro com passen
els tramvies pel carrer de llambordes.
Són les onze i, tot i que m’han dit que
la temporada turística comença
realment al final de maig, la ciutat està
plena com un ou.
Travesso el carrer, passo per
davant de l’edifici imponent on hi ha
la seu de l’Orquestra Filharmònica
Txeca i arribo a un pont des d’on veig
el gran cartell del Museu Kafka.
Dins del museu no hi ha gaire
llum; m’hi sento esclafat pel sostre
baix i els colors gris i negre. Una de les
portes interiors duu a un passadís
estret, a l’esquerra del qual observo
una instal·lació senzilla de fotografies,
mapes i textos, titulada Franz Kafka i
família.
Al museu hi passo gairebé
dues hores. Quan en surto em rep un
sol càlid. Miro al meu voltant i
descobreixo el Jan i la Petra al cafè. Ell
és arquitecte i ella, traductora
literària.

La Petra em demana si el
museu m’ha agradat. Li responc que
sí. Tots dos esperen que els en digui
quelcom més i els explico que pateixo
una sobredosi de Kafka, que vull anar
una mica més enllà, que aquest cop
l’objectiu real de la meva visita és
recollir informació sobre l’Ottla,
l’encisadora germana petita de Kafka.
Els explico que em fa l’efecte que la
germana que té cura de Gregor Samsa,
quan aquest es transforma en un
insecte a La metamorfosi, és l’Ottla.
Volen saber què en sé i què en penso,
d’ella.
Començo ensenyant-los tres
fotografies que guardo al portàtil. La
primera apareix en totes les biografies
conegudes de Franz Kafka. És d’estudi
i es va fer l’any 1893. En Franz tenia
deu anys. Va molt ben vestit. Els
cabells ben tallats i les sabates ben
enllustrades. Passa el braç per
l’espatlla de l’Elli (1889-1942), la seva
germana de quatre anys, que s’està
dreta sobre una taula quadrada i
s’agafa a una barana metàl·lica. La
nena no fa cara de gaire contenta. És
com si es volgués desempallegar de
l’abraçada lleugera del seu germà
gran, que també sembla una mica
incòmode. A la dreta de l’Elli hi ha la
Valli (1890-1942). Només té dos anys.

S’aferra al respatller d’una cadira.
L’Ottla (1892-1943) no apareix a la
fotografia: tenia un any i segurament
devia ser a casa.

com «l’únic període proper a la
felicitat» de la seva vida. Si això és
cert, el mèrit va ser de l’Ottla de totes
totes.

En la segona fotografia, de
1914, en Franz i l’Ottla semblen
contents. L’Ottla té vint-i-dos anys; el
seu germà gran, trenta-un, i la
Primera Guerra Mundial ja ha
començat. Tots dos són a prop d’unes
columnes dòriques grans d’un edifici
impressionant. Ell somriu, i l’Ottla,
que duu un vestit fosc i una brusa
blanca, també. Les mànigues només li
arriben als colzes i això permet que li
puguem veure uns braços bonics i uns
dits llargs i delicats. La noia, amb una
mica de sobrepès, té un aspecte sa i no
sembla pas tímida. Té presència.

Aquell any l’Ottla havia fet
vint-i-cinc anys i havia decidit que era
el moment de viure la seva vida.
Contràriament al seu germà, no tenia
cap mena d’estudis o ofici. Fins aquell
moment la seva tasca principal havia
estat ajudar el pare a la botiga
d’articles de regal, on venien botons,
guants, sabatilles, paraigües i parasols. La noia hi treballava de valent,
més del que ningú no s’hauria
imaginat, tot i que el pare no en tenia
prou, com observa en

La tercera fotografia que els
ensenyo és de l’hivern de 1917-18 a
Zürau (Siřem en txec), on Kafka
s’havia traslladat amb l’Ottla, que
havia començat a treballar en una
granja. Tots dos s’estan davant de la
porta d’una casa antiga, plena
d’esquerdes. Pocs mesos abans en
Franz havia patit la seva primera
hemorràgia. Segons un dels seus
biògrafs més famosos, Kafka havia
trobat finalment el seu amor
veritable: la malaltia. La malaltia
també va unir tots dos germans. Entre
el setembre de 1917 i l’abril de 1918, en
Franz va passar vuit mesos a Zürau a
la casa que l’Ottla i el seu marit tenien
en una granja, on la noia mirava de
començar de nou, lliure de les
restriccions del pare.
Els
biògrafs
de
Kafka
descriuen aquests vuit mesos a Zürau

Franz en una de les cartes que
envià a la seva promesa, Felice Bauer:
«L’Ottla treballa a la botiga. Hi és
quan s’obre a tres quarts de vuit del
matí (el meu pare no hi apareix fins a
dos quarts de nou) i s’hi fa portar el
dinar. No torna a casa fins a les quatre
o cinc de la tarda, quan és temporada
alta pot estar-se a la botiga fins i tot
fins a l’hora de tancar.»
Quan la noia va decidir de
deixar la botiga familiar, el pare s’hi va
oposar amb fermesa. Tampoc no volia
que es traslladés a una granja i que hi
treballés. Però ella ho tenia clar i,
després de discutir-ho molt amb els
pares i d’obtenir el suport del germà,
va sortir-se amb la seva. Al contrari
d’en Franz, que semblava que odiés el
pare, l’Ottla no l’odiava, però tampoc
no se l’estimava. En una carta del 14
de novembre de 1917 al seu futur
espòs, Josef David, va escriure que
«[...] el pare ja no em renya o potser

tan sols m’ho sembla. De fet,
m’estimaria més això darrer; quan no
em renya, oblida que he treballat a la
botiga i no es recorda de mi.
M’estimaria més que em fes cas, tant
me fa el motiu.» I aquests sentiments
els repeteix en una altra carta del 8
d’agost de 1917: «El pare m’ha
esbroncat per haver deixat la botiga,
va treure el tema tan bon punt em va
veure. Al vespre ha dit que els seus
fills, sobretot en Franz i jo, l’hem
decebut molt.»

superar aquesta prova també ho serà,
de gran. [...] Per tant, el dilema
estimada Ottla rau a perseverar o
tornar cap a casa, a continuar sana o
tornar a casa. Si te’n surts, t’admiraré.
Si tornes a casa, et consolaré.»
Malauradament l’Ottla no va poder
acabar el curs. Les condicions físiques
i emocionals eren dures. Només hi
havia una altra dona apuntada, amb
qui compartia habitació. El menjar no
era bo i el fet que fos vegetariana
tampoc no hi ajudava.

A Zürau, en Franz va gaudir
de la pau de la casa i del poble, tot i el
soroll constant que hi feien els
animals i les màquines. L’Ottla era
feliç de tenir-lo a casa. «El meu germà
ha arribat en tren aquest vespre —va
escriure a Josef David el 12 de
setembre de 1912— i probablement
s’estarà aquí força temps. S’estarà a
Zürau mentre en tingui ganes. Ja és
tot un èxit que pugui convidar-hi gent,
aquí, i estic contenta de tenir-l’hi.
Econòmicament va tot molt més bé.
Crec que el pitjor ja ha passat.»

No he pogut esbrinar el nom
de qui va fer la fotografia d’en Franz i
l’Ottla davant la porta de la casa de
l’Ottla a Zürau. Vull creure que va ser
Josef David, però no en tinc cap prova.

A l’Ottla, viure a la granja i
aprendre a dirigir-la li va canviar la
vida. Volia ser independent, guanyarse les garrofes. El setembre de 1918,
segurament animada per la feina a la
granja, es va apuntar, amb l’ajut d’en
Franz, a un curs d’economia agrícola.
Estudiar li costava i en Franz va fer tot
el que va poder per ajudar-la. «Sé que
la teva situació no és fàcil», li va
escriure. «Passar gana, no tenir una
habitació per a tu sola, trobar a faltar
Praga i, alhora, haver d’aprendre
moltes coses és una prova molt gran;

L’Ottla devia haver conegut
en Josef el 1915. Ell era un any més
gran. A l’Ottla li va costar poc
d’enamorar-se’n i sentir-se seduïda
pels
seus
modals
encisadors.
Semblava càlid i generós i posseïa un
sentit de l’humor atractiu. El fet que
fos catòlic i no pas jueu encara el feia
més interessant. L’Ottla sempre
s’havia considerat diferent de les seves
germanes grans, que havien obeït els
desitjos dels pares i s’havien casat
amb homes jueus en matrimonis
concertats. Ara tenia l’ocasió de
demostrar de debò que ella era
diferent. Sabia que els pares no
aprovarien la seva decisió, però això
no la va aturar. Amb l’ajut del seu
germà va cercar activament un lloc
per viure a Praga que li permetés de
veure en Josef. En Franz havia entès
que l’Ottla volia marxar de casa dels
pares, tot i que ella no li havia dit res

d’en Josef. Després de molt de temps
van
trobar
una
caseta
a
l’Alchimistengässchen (Zlatá Ulička,
en txec), un carreró de llambordes i
estret prop del castell. He vist aquesta
casa. Avui dia és una llibreria que ven
records sobre Kafka i té una bona
selecció de llibres en rus i anglès.
Però l’Ottla no va ser capaç
d’amagar el seu secret a en Franz. L’hi
va haver de dir perquè necessitava un
aliat en la lluita contra els pares. El
setembre de 1917, quan en Franz va
anar a viure amb Ottla a Zürau, ell i en
Josef s’havien fet bons amics. Aquell
home li agradava i se n’alegrava per
l’Ottla, a qui havia promès tot el seu
suport.
En Josef era advocat, com en
Franz. Durant la Primera Guerra
Mundial havia servit a l’exèrcit i
després va tornar a la seva feina al
Banc Municipal d’Estalvis de Praga.
Tanmateix, la seva situació financera
era força precària i el sou minso era un
dels defectes més grans a ulls del pare
de l’Ottla. «Ens va fer una impressió
molt bona —la mare de l’Ottla escriu a
la seva filla petita, en una carta de l’1
de desembre de 1918— però no puc
negar que ens va sorprendre molt i ens
haurem d’acostumar a la seva
companyia. Certament és una persona
de molt bon cor i intel·ligent, però el
pare té algunes reserves: primer el sou
reduït, després la religió. Tanmateix,
espero que tot acabarà bé. Ja saps que
l’únic que volem és veure’t feliç.»
Com molts txecs cultes del seu
temps, en Josef era un nacionalista
acèrrim. Era el capità d’un equip en

un club esportiu txec de tendències
nacionalistes. Li agradaven molt els
esports i era seguidor de l’Slavia de
Praga de futbol, els seguidors del qual
pertanyien bàsicament a les classes
mitjanes txeques. Li interessava la
poesia i sovint enviava els seus
poemes a en Franz, que no els
valorava gaire. Ernst Pawel, un dels
molts biògrafs de Kafka, descriu Josef
com a «ultraconservador en les seves
opinions, amb una dosi de prejudici
antisemita populista que els jueus, en
una època més innocent, solien
descriure com a antisemitisme
inofensiu». L’Ottla era prou conscient
d’aquest defecte d’en Josef i sospito
que devia ser la causa d’algunes
discussions i fins i tot baralles entre
tots dos. Per exemple, en una carta
que li escriu el 14 d’octubre de 1918, es
queixa de la seva actitud: «Alguns
jueus o potser un bon grup de jueus
segurament actuen d’una manera
incorrecta, però això no es pot dir de
tots i ho saps. Ara bé, no m’agradaria
que jo fos la teva única excepció, no
em satisfaria gens.»
M’imagino que en Franz devia
observar les ombres de sentiments
antisemites que en Josef segur que
mostrava ocasionalment però, tot i
això, sembla que no els va donar gaire
importància. Per què no va avisar
l’Ottla, la germana que s’estimava
més, d’aquest tema? Va ser perquè
sabia que l’Ottla no l’escoltaria? El
suport que Kafka donava a en Josef
era gairebé incondicional. Casar-s’hi,
va dir a la seva germana, seria millor
que casar-se amb deu jueus.

Sí, l’Ottla estava enamorada
d’en Josef i aquest amor era el centre
de la seva existència. La gran
quantitat de cartes que li va enviar en
són una bona mostra. Per exemple, en
una carta del 6 de gener de 1919,
escriu: «Creu-me, només de pensar
que soc un altre cop a Friedland,1 que
m’he de separar de tu durant un
temps indefinit, que no et podré veure
demà ni demà-passat, em pesa tant
que no sé com podria suportar-ho.»
Després
de
moltes
discussions acalorades i baralles, els
pares de l’Ottla van cedir i la parella es
va casar el 15 de juliol de 1920. L’any
següent, l’Ottla va donar a llum la
Věra. Dos anys més tard, el 1923, va
néixer la segona filla, l’Helena.
No sé si sempre van ser un
matrimoni feliç. Eren diferents i, en
algunes coses, radicalment. «L’Ottla
era reservada i modesta», observa N.
N. Glatzer, l’editor de la traducció
anglesa de Letters to Ottla and the
Family, de Kafka, mentre que «Josef
era extravertit, fins i tot escandalós.
L’Ottla
havia
adoptat
el
vegetarianisme d’en Franz; a en Josef
li agradava menjar bé». Les dues filles
sabien com n’eren de diferents, els
seus pares. La Věra, la gran, observa
que el seu pare tenia flaca per les coses
bones de la vida. Volia ser ric i dur una
vida còmoda, mentre que l’Ottla era
humil i sol·lícita a l’hora d’ajudar els
pobres, els rodamons i els marginats.

Població on hi havia l’escola agrícola en
què l’Ottla va estudiar. (N. del t.)
1

Anne Carson, la meva poeta
canadenca preferida, té un poema en
prosa que es diu «On Waterproofing»:
«Franz Kafka era jueu. Tenia una
germana, l’Ottla, que era jueva.
L’Ottla es va casar amb un jurista,
Josef David, que no era jueu. Quan les
lleis de Nuremberg es van introduir a
Bohèmia-Moràvia, el 1942, l’Ottla,
serena, va suggerir a David que es
divorciessin. De primer ell s’hi va
negar. Ella va parlar de propietats i de
les dues filles i d’un enfocament
racional. No va esmentar —perquè
encara no coneixia la paraula—
Auschwitz, on ella moriria l’octubre
de 1943. Després d’endreçar el pis on
vivien, va preparar una motxilla i
Josef David li va enllustrar les sabates
a consciència. Hi va aplicar una capa
de greix. Ara són impermeables, va
dir.»
Aquell dia, al cafè de fora del
Museu Kafka vaig llegir aquest poema
al Jan i la Petra. Van quedar corpresos
per la seva precisió, senzillesa i
frugalitat amb paraules que expressen
l’inexpressable. Però també es van
sentir avergonyits de no saber res de
la desaparició tràgica de la germana
preferida de Kafka.
El 16 de març de 1939, Hitler
va arribar al castell de Praga i va
proclamar que les regions de Bohèmia
i Moràvia eren protectorat alemany.
L’ocupació de Praga havia començat i
es van dissenyar plans per deportarne els jueus. El gener de 1941, van ser

expulsats de les seves cases i pisos i
traslladats als barris pobres de Praga.
Un d’aquests barris era Praga 1, on en
Franz, l’Ottla i les altres dues
germanes havien nascut i viscut amb
les seves famílies. L’1 de setembre de
1941, es va decretar una ordre que
obligava tots els jueus de la ciutat a
portar una estrella de David groga. La
darrera setmana de setembre,
Reinhard Heydrich va ser nomenat
Reichprotektor de la zona i el
programa per deportar jueus va
començar amb l’establiment dels
guetos de Terezín (Theresienstadt) i
Łódź. El primer tren, amb mil jueus,
va sortir de Praga la segona setmana
d’octubre de 1941. L’Elli i la Valli, les
germanes grans de l’Ottla, i les seves
famílies eren probablement en
aquests primers transports. L’Ottla va
romandre a Praga amb l’estrella groga
cosida a l’abric.
Mentre
escric
aquesta
història, em sorprenc a mi mateix
imaginant com es devien sentir Josef i
les seves dues filles. Devien saber que
qualsevol dia havia d’arribar una carta
del Consell Jueu que ordenava la
deportació de l’Ottla. El procés de
deportació era força senzill i estava
ben planificat. La notificació ordenava
que les famílies afectades es reunissin
l’endemà al matí al terreny de la fira
de mostres, prop del parc Stromovka.
En aquest parc hi havia una àrea
tancada amb filat que contenia
algunes cabanes atrotinades i que els
estava destinada.
L’Ottla va arribar al punt de
reunió el 3 d’agost de 1942. El mateix

any Agáta, la mare d’Austerlitz, a la
novel·la Austerlitz de W. G. Sebald,
també ha de presentar-se al mateix
lloc. Una dona que també es diu Věra,
la mainadera d’Austerlitz, la hi
acompanya. «A primera hora del matí
del dia assenyalat», Austerlitz narra la
història de la Věra:
«A la matinada del dia assenyalat,
encara de fosc, vam sortir de casa
arrossegant un trineu en què havíem
lligat l’equipatge, i sense badar boca
vam enfilar, enmig d’un remolí de
neu, el llarg camí que voreja la riba
esquerra del Vltava, fins que, passat el
parc, vam fer cap al palau firal
d’Holešovice. Com més ens hi
acostàvem, més sovint emergien de la
foscor petits grups de persones que
traginaven
paquets
feixucs
i
s’encaminaven, obrint-se pas a través
de la nevada cada cop més intensa,
cap al mateix lloc que nosaltres, de tal
manera que de mica en mica es va
formar una caravana allargassada,
amb la qual vam arribar pels volts de
les set a l’entrada del recinte,
il·luminada només per la claror feble
d’un llum elèctric.»
Normalment a Praga no hi
neva a l’agost, per tant és possible que
quan l’Ottla es dirigia cap al lloc de
reunió no nevés. Sé que l’Ottla va anar
cap als terrenys de la fira de mostres
amb la Věra i l’Helena. No sé si en
Josef les hi va acompanyar. El més
probable és que no. La Věra no
l’esmenta. On devia ser? Què feia? Per
què no era amb elles?
Com l’Agáta, l’Ottla deu haver
esperat un dia o dos abans no li

ordenessin de pujar a un tren en
direcció a Terezín. Els registres
mostren que l’Ottla va arribar a
Terezín l’agost de 1942. Va ser-hi
durant més d’un any. A Austerlitz hi
trobem una descripció detallada i
punyent de la vida a Theresienstadt
(Terezín). Em pregunto sovint si
l’Agáta i l’Ottla es van conèixer al
gueto. Van parlar? Segons Austerlitz,
«s’havien tancat al gueto, una
superfície edificada d’un quilòmetre
quadrat pel cap alt, unes seixanta mil
persones». Al gueto «el que s’havia de
transportar diàriament eren els
morts, dels qual n’hi havia sempre
molts perquè, a causa de la densitat de
població i de l’alimentació deficient,
no es podien contenir malalties
infeccioses
com
l’escarlatina,
l’enteritis, la diftèria, la icterícia i la
tuberculosi...»
Al gueto l’Ottla va escapar-se
de les malalties i la mort. L’octubre de
1943, es va oferir com a voluntària per
acompanyar un transport de nens
jueus cap a un refugi segur a
l’estranger (això és el que se’ls va fer
creure). És per aquest motiu que va
enviar una postal a casa dirigida a
Josef i a les dues nenes. «Es geht mir
gut» (‘Estic bé’), va escriure-hi.
Tanmateix, en comptes d’anar a parar
a Suècia o Dinamarca, el comboi amb
1.260 nens i 53 guàrdies va arribar a
Auschwitz. El professor Grzegorz
Gazda escriu en el seu article «El
viatge final de les germanes de
Kafka»2 que «el 7 d’octubre de 1943,
Aquí és en anglès: http://www.zwojescrolls.com/zwoje43/text16.htm. (N. del
t.)
2

el grup sencer va ser assassinat a les
càmeres de gas.»
Les germanes grans de l’Ottla,
l’Elli i la Valli, havien mort al gueto
polonès de Łódź el 1942.
Escriure la història de l’Ottla
no m’ha estat gens fàcil i això em
sorprèn molt perquè conec força
històries semblants a la seva.
És perquè era la germana
preferida del meu escriptor preferit?
És perquè culpo en Franz del seu final
tràgic? Sé que això no és just. En
Franz va morir el 1924. No la podria
haver salvat, però podria haver avisat
la seva germana encisadora que la
naturalesa humana és inherentment
fràgil. Ell sabia com en pot arribar a
ser, de brutal, el poder. Havia escrit
sobre aquestes coses moltes vegades. I
havia presenciat diversos avalots
antisemites a Praga. Podria haver
convençut l’Ottla que emigrés a
Palestina. Ell sabia que la seva
germana hi rumiava feia temps. Per
què no va convèncer les seves
germanes que marxessin? Per què?
Tanmateix, també culpo en
Franz d’un descuit més greu. El culpo
de no haver advertit l’Ottla sobre en
Josef.
Hi ha dos actes de coratge
extrem que diferencien l’Ottla del seu
marit. Convençuda que el fet de ser
jueva podria causar problemes a les
seves filles i marit, decideix de

demanar el divorci. Ell s’hi resisteix,
però ella hi insisteix, el convenç que
ho faci, i en Josef hi acaba consentint
molt convenientment.
El segon episodi s’esdevé a
Theresienstadt. Un transport de nens
arriba al gueto. Són nens que han
presenciat la tortura i mort dels seus
pares. Tenen por. No es refien de
ningú. L’Ottla i alguns metges del
gueto aconsegueixen guanyar-se’n la
confiança. Per calmar-los, els oficials
nazis anuncien que els infants seran
deportats a un refugi a l’estranger.
L’Ottla s’ofereix a acompanyar-los-hi.
Sembla
que
va
pensar
que
necessitaven que algú els cuidés. És
possible que l’ensarronessin. És
possible que no sabés que el transport
anava cap a Auschwitz i, com molts
altres en una situació semblant, no
sabés res dels horrors d’aquell lloc.
Amb l’Ottla soc tan parcial que estic
disposat a afirmar que, encara que
hagués conegut l’existència de les
càmeres de gas, hauria acompanyat
els nens igualment. Per cuidar-los.
Per animar-los. Si més no, això és el
que la seva filla Věra explica en una
entrevista de fa poc.
Com deveu haver deduït,
menyspreo en Josef. Sé que no hauria
de fer-ho. Sé que no conec la seva
versió de la història. Culpar-lo és força
còmode. És un objectiu fàcil i no es pot
defensar.
En Josef va morir el 1962 a
Praga, a setanta-un anys. M’agradaria
molt llegir els seus diaris i cartes. Tan
sols per poder tafanejar dins el seu cap
i el seu cor. Tan sols per saber com es

devia sentir quan li van dir que l’Ottla
havia mort al camp. I tot i que malgrat
els meus grans esforços no he deixat
de culpar-lo per no haver fet prou per
salvar la seva dona, també el
compadeixo. És el tipus de compassió
que se sent per algú que ha estat
condemnat. Vull saber com va ser
capaç de mirar les filles als ulls i viure
dinou anys després de la mort de
l’Ottla. Es devia sentir miserable. I si
se’n sentia, on va trobar la força moral
per continuar vivint?

La tardor de 1942, l’Ottla
tenia cinquanta anys i en Josef, un
més. La seva filla més gran, la Věra, en
tenia vint-i-un i l’Helena, la més jove,
dinou. Me’ls imagino asseguts al
menjador de casa seva, parlant. Vull
saber qui, l’Ottla o en Josef, va
comunicar a les noies que els pares es
divorciaven. Com van reaccionar?
Devien intentar de convèncer la mare
perquè canviés d’opinió. Devien
demanar al pare que hi intervingués.
Els registres mostren que després que
l’Ottla hagués de presentar-se a lloc de
reunió de Praga, tant la Věra com
l’Helena van suplicar a les autoritats
que
les
deixessin
viatjar
a

Theresienstadt amb la mare. Els van
dir que tornessin cap a casa perquè
eren mig jueves, cosa que van fer,
sorpreses i decebudes. Durant mesos
van treballar de valent preparant
paquets de menjar per a la mare, i
quan va acabar la guerra i els camps
foren alliberats, anaven diàriament a
l’estació de trens per si la hi veien. En
Josef no va fer res.
Em demano per què, i com
que no soc capaç de trobar-hi cap
resposta, hi renuncio, desesperançat.
Al final decideixo que hauria de deixar

que la meva ment
s’encarregués de tot.

d’escriptor

Les coses s’esdevenen com
s’esdevenen, em dic, perquè no és
sempre fàcil de situar-se al mig dels
fets tal com es desenvolupen, seguint
la seva voluntat i ritme. Em torno a dir
que no és correcte jutjar a tothom fent
servir la mateixa vara de mesurar
coratge i integritat moral. Som
diferents i estem dotats d’un sentit de
coratge moral i d’autoritat propis.
Culpar és fàcil. Sentir compassió i
perdonar, força difícil.

SUBHASH JAIRETH va néixer a l’Índia. És novel·lista, poeta i assagista. Entre
1969 i 1978 va viure a Moscou, on va estudiar geologia. Des de 1986 viu a Austràlia.
Ha estat professor de geologia a la Universitat de Roorkee (Índia). Ha publicat en
hindi, rus i anglès.

La resposta de Kafka
ROLAND BARTHES

S

ortim d’una època: la de la literatura engagée. La fi de la novel·la sartriana, la
indigència impertorbable de la novel·la socialista, la manca d’un teatre polític,
tot això, com una onada que es retira, descobreix un objecte singular i
singularment resistent: la literatura. Per altra banda, una onada contrària ja la
recobreix, la de la desvinculació declarada: retorn a la història d’amor, guerra contra
les idees, culte al bell estil, rebuig a preocupar-se per les significacions del món, es
proposa tota una ètica nova de l’art, feta d’un torniquet còmode entre el
romanticisme i la desimboltura, els riscos (mínims) de la poesia i la protecció (eficaç)
de la intel·ligència.
Així, doncs, ¿la nostra literatura està condemnada per sempre a aquest vaivé
esgotador entre el realisme polític i l’art per l’art, entre una moral de l’engagement i
un purisme estètic, entre el compromís i l’asèpsia? És que no pot ser res més que
pobra (si és ella mateixa i prou) o confusa (si és alguna altra cosa)? Que no pot ocupar
un lloc equilibrat en aquest món?
Avui dia aquesta pregunta té una resposta precisa: el Kafka de Marthe
Robert.1 És Kafka qui ens respon? Sí, per descomptat (ja que es fa difícil d’imaginar
una exegesi més escrupolosa que la de Marthe Robert), però cal que ens entenguem:
Kafka no és el kafkisme. Fa vint anys que el kafkisme alimenta les literatures més
contràries, de Camus a Ionesco. Es tracta de descriure el terror burocràtic de la
modernitat? El procés, El castell, A la colònia penitenciària n’ofereixen models
extenuats. Que es tracta d’exposar les reivindicacions de l’individualisme respecte de
la invasió dels objectes? La Metamorfosi pot anar molt bé.
Realista i subjectiva alhora, l’obra de Kafka es dirigeix a tothom però no
respon a ningú. És cert que l’interroguem poc, ja que escriure a l’ombra dels seus
temes no és pas interrogar Kafka; com diu molt bé Marthe Robert: ¿oi que la solitud,
el desarrelament, la cerca, la familiaritat amb l’absurd —és a dir les constants del que
anomenem univers kafkià—, pertanyen a tots els escriptors, a partir del moment que
es neguen a escriure al servei d’un món materialista? En el fons, la resposta de Kafka
es dirigeix a aquell que l’ha interrogat menys: l’artista.
Heus aquí el que ens diu Marthe Robert: el sentit de Kafka rau en la seva
tècnica. Es tracta d’una observació molt original, no tan sols pel que fa a Kafka, sinó
pel que fa a tota la nostra literatura, de manera que el comentari de Marthe Robert,
aparentment modest (a priori sembla que siguem davant un llibre més sobre Kafka
i prou, publicat en una col·lecció agradable de divulgació) és un assaig profundament
original, que aporta aliment bo i preciós per a l’esperit, nascut de la fusió de la
intel·ligència i la interrogació.
Així, doncs, resumint, encara que sembli una paradoxa, no posseïm gairebé
res sobre la tècnica literària. Quan un escriptor reflexiona sobre el seu art (cosa rara
i que la majoria abomina), és per dir-nos com concep el món, quines relacions hi
1

ROBERT, Marthe. Kafka. París: Gallimard, 1960, col·lecció Bibliothèque idéale.

estableix, què és l’home per a ell; és a dir, tots diuen que són realistes, però mai com
ho són. Ara bé, la literatura és un mitjà i prou, desproveït de causa i de fi: això és
sense dubte el que la defineix. Certament podeu intentar una sociologia de la
institució literària; però l’acte d’escriure no el podeu limitar ni per un perquè ni per
un vers què.
L’escriptor és com un artesà que fabriqués seriosament un objecte complicat
sense saber segons quin model ni quin ús se’n farà, anàlogament a l’homeòstat
d’Ashby. Preguntar-nos per què escrivim, ja és un progrés respecte de la
inconsciència beneïda dels inspirats; però és un progrés desesperat, no té resposta.
Si deixem de banda la demanda i l’èxit, que són coartades empíriques més que no
pas mòbils veritables, l’acte literari no té causa ni fi perquè precisament està mancat
de tota sanció: es proposa al món sense que cap mena de praxi el fundi o justifiqui:
és un acte totalment intransitiu, no modifica res, res no el calma.
I aleshores? Bé, aquesta és la paradoxa, aquest acte es limita a la seva tècnica,
tan sols existeix en l’estat de manera. El Kafka de Marthe Robert substitueix l’antiga
pregunta (i estèril), «per què escrivim?», per una de nova: com hem d’escriure? I
aquest com esgota el perquè: de sobte l’impàs s’obre, apareix una veritat. Aquesta
veritat, la resposta de Kafka (a tots els qui volen escriure), és que l’existència de la
literatura rau en la seva tècnica i prou.
En resum, si aquesta veritat es transcriu en termes semàntics, això vol dir
que la espacialitat de l’obra no depèn pas dels significats que amaga (adéu a la crítica
de les fonts i les idees), sinó solament de la forma de les significacions. La veritat de
Kafka no és el món de Kafka (adéu al kafkisme), són els signes d’aquest món. Així,
l’obra no és mai la resposta al misteri del món, la literatura no és mai dogmàtica. Tot
imitant el món i les seves llegendes (Marthe Robert té molta raó de consagrar un
capítol del seu assaig a la imitació, funció crucial de tota gran literatura), l’escriptor
pot oferir signes sense significats i prou: el món és un lloc sempre obert a la
significació, però decebut incessantment per ella. Per a l’escriptor, la literatura és la
paraula que diu fins a la mort: «No començaré a viure sense saber quin és el sentit
de la vida».
Ara bé, dir que la literatura és interrogació al món i prou només té pes si es
proposa una veritable tècnica de la interrogació, ja que aquesta interrogació ha de
durar a través d’un relat d’aparença assertiva. Marthe Robert mostra molt bé que el
relat de Kafka no està teixit de símbols, com s’ha dit centenars de vegades, sinó que
és el fruit d’una tècnica del tot diferent, la de l’al·lusió. La diferència afecta a tot
Kafka. El símbol (la creu del cristianisme, per exemple) és un signe segur, afirma
una analogia (parcial) entre una forma i una idea, implica una certitud. Si les figures
i els esdeveniments del discurs kafkià fossin simbòlics, remetrien a una filosofia
positiva (fins i tot desesperada), a un home universal: no es pot divergir sobre el
sentit d’un símbol, perquè si no el símbol es frustra. Ara bé, el relat de Kafka autoritza
mil claus igualment plausibles, és a dir que no en valida cap.
L’al·lusió és quelcom del tot diferent. Remet el fet novel·lesc a quelcom
diferent de si mateix, per a què? L’al·lusió és una força defectiva, desfà l’analogia tan
aviat com la proposa. K. és detingut per l’ordre d’un Tribunal: vet aquí una imatge
familiar de la Justícia. Ara bé, ens assabentem que aquest Tribunal no concep pas
del tot els delictes com fa la nostra Justícia: la semblança és burlada sense que
s’esborri. Resumint, com explica bé Marthe Robert, tot prové d’una mena de

contracció semàntica: K. se sent arrestat, i tot s’esdevé com si K. estigués realment
arrestat (El procés); el pare de Kafka el tracta de paràsit, i tot s’esdevé com si Kafka
s’hagués transformat en un paràsit (La metamorfosi). Kafka funda la seva obra
suprimint-ne sistemàticament els com si: però és el fet interior que esdevé el terme
fosc de l’al·lusió.
Veiem que l’al·lusió és una pura tècnica de significació i, de fet, compromet
el món sencer, perquè explica la relació entre un home singular i un llenguatge comú:
un sistema (fantasma odiat per tots els antiintel·lectualismes) produeix una de les
literatures més ardents que hàgim conegut. Per exemple (recorda Marthe Robert),
diem correntment: «com un gos», «una vida de gos», «gos jueu»; n’hi ha prou de fer
del terme metafòric l’objecte ple del relat, remetent la subjectivitat al domini al·lusiu
perquè l’home insultat sigui veritablement un gos: l’home tractat com un gos és un
gos. La tècnica de Kafka implica, doncs, d’antuvi, un acord amb el món, una
submissió al llenguatge corrent, però, ben aviat, una reserva, un dubte, una por
davant la lletra dels signes proposats pel món. Marthe Robert diu excel·lentment que
les relacions de Kafka amb el món són reglades per un perpetu: sí, però... Tret de
l’èxit, podem dir el mateix de tota la nostra literatura moderna (i és en aquest aspecte
que Kafka l’ha fundat realment), ja que confon d’una manera inimitable el projecte
realista (sí al món) i l’ètic (però...).
El trajecte que separa el sí del però és tota la incertesa dels signes, i, com que
els signes són incerts, hi ha literatura. La tècnica de Kafka diu que el sentit del món
no és enunciable, que l’única tasca de l’artista és explorar les significacions possibles,
les quals, considerades individualment, tan sols seran un malson (necessari), però la
multiplicitat de les quals serà la veritat de l’escriptor. Heus aquí la paradoxa de
Kafka: l’art depèn de la veritat, però la veritat, com que és indivisible, no es pot
conèixer: dir la veritat és mentir. Així, l’escriptor és la veritat, i, per tant, quan parla,
menteix: l’autoritat d’una obra no se situa mai al nivell de la seva estètica, sinó
solament al nivell de l’experiència moral que en fa un malson assumit; o més aviat
com diu Kafka corregint Kierkegaard: «Tan sols s’arriba al plaer estètic de l’ésser per
mitjà d’una experiència moral i sense orgull». El sistema al·lusiu de Kafka funciona
com un senyal immens que interrogaria altres senyals. O l’exercici d’un sistema
significatiu (les matemàtiques, per prendre un exemple molt allunyat de la
literatura) tan sols coneix una exigència, que serà, doncs, l’exigència estètica: el rigor.
Qualsevol defalliment, qualsevol dubte en la construcció del sistema al·lusiu
produiria paradoxalment símbols, substituiria un llenguatge assertiu a la funció
essencialment interrogativa de la literatura. Aquí hi ha una resposta de Kafka a tota
la recerca actual al voltant de la novel·la: que és finalment la precisió d’una escriptura
(precisió estructural, i no pas retòrica, de ben segur: no es tracta pas d’escriure bé)
que compromet l’escriptor amb el món: no pas en una o altra de les seves opcions,
sinó en la seva defecció mateixa: és perquè el món no està fet que la literatura és
possible.

ROLAND BARTHES (1915-1980) fou un assagista i semiòleg francès. D’entre les
seves tesis, inicialment properes a l’estructuralisme, la que més ha transcendit és la
que té a veure amb la idea de la mort de l’autor, concepte a partir del qual Barthes
afirma que el sentit d’una obra va molt més enllà que la intenció de qui l’ha produït
perquè es pot interpretar de maneres múltiples. De Barthes, en català en podem
llegir Mitologies (2017), Fragments d’un discurs amorós (2015), La càmera lúcida
(2007), Crítica i veritat (1996), i El grau zero de l’escriptura (1973).

Kafka: una sensibilitat misteriosa
PRIMO LEVI

B

en pocs escriptors han tingut
el destí de Kafka. Al llarg dels
decennis que fa de la seva
mort prematura, no ha passat de
moda, no l’hem oblidat ni considerat
un mirall del seu temps i prou; encara
més: s’ha erigit progressivament com
un precursor, com si hagués tingut el
do de la sensibilitat misteriosa que
permet
que
certes
criatures
pressentin els terratrèmols. És cert
que en la seva època no mancaven
senyals premonitoris, però estaven
barrejats amb altres senyals, diferents
o bé contraris: el bany de sang de la
Primera Guerra Mundial havia deixat
ferit Occident, però no pas desesperat;
inquiet però confiat encara de les
seves forces. En aquesta remor de
fons, Kafka havia sabut distingir-hi les
harmonies significatives. És per això
que els seus llibres es llegeixen més bé
en aquesta època nostra de confiança
cessant: havien previst moltes de les
malalties que avui patim.

Quines malalties? La crisi del
concepte de progrés i el predomini de
la sensació contrària, d’una regressió
imposada per un poder fosc, per una
xarxa de poder absurda i anònima. La
crueltat de l’home elevada al rang de
virtut per la raó d’Estat (¿com
podríem oblidar la màquina de A la
colònia penitenciària?). L’univers
hermètic, impermeable a la nostra
raó, laberint sense fil d’Ariadna.
L’individu
innocent-impotent,
condemnat sense sentència per un
tribunal immund i incognoscible, per
una culpa que mai no li revelen.
Rellegir Kafka, per a un
supervivent d’Auschwitz com jo, ha
estat una experiència corprenedora:
una palinòdia del meu optimisme
il·lustrat i una manera singular de
reviure aquella època llunyana.

PRIMO LEVI (Torí, 1919-1987), químic de professió, va ser capturat i deportat a
Auschwitz pel fet de ser jueu. Va iniciar la seva activitat literària un cop fou alliberat
del camp, l’any 1945. Va tenir molts problemes per publicar Si això és un home, que
amb La treva i Els enfonsats i els salvats conforma una trilogia essencial per acostarse a la Xoà. L’11 d'abril de 1987 es va suïcidar.

23 de setembre
FELIU FORMOSA

T

rajectòria aproximada que fa un insecte (allargat i de cos bru, amb dues antenes)
per la paret blanca de la meva cambra:

Coses a considerar:
— el desconcert en una superfície molt gran i els límits de la qual són tan ignorats
com la pròpia capacitat de desplaçar-se;
— les successives topades contra els angles;
— la falta de finalitat aparent del recorregut;
— el fet que l’insecte no caigui d’una paret vertical (si no el fem caure nosaltres) i la
dependència encara més tirànica d’un espai físic, que en aquest cas és perpendicular
al terra;
— la possibilitat que l’insecte vagi a la recerca d’alguna cosa.
Vaig a buscar l’insecticida, després d’haver comprès, per primera vegada, la història
de Gregor Samsa.
FELIU FORMOSA (Sabadell, 1934), poeta, traductor i director escènic. La seva veu
poètica és de les més originals que puguem trobar en català. Ha traduït autors com
Bertold Brecht, George Trakl, Friedrich Dürrenmatt, Thomas Bernhard, Georg
Büchner, Henrik Ibsen, Franz Kafka, Heinrik von Kleist, Arthur Schnitzler, Anton
Txékhov, Peter Handke i Thomas Mann entre d’altres. D’entre la seva producció cal
destacar els seus magnífics diaris El present vulnerable. Diaris I (1973-1978), A
contratemps. Diaris i els poemaris Cançoner, Al llarg de tota una impaciència i
Centre de brevetat.

Després de la transformació
ROBERT CANER-LIESE
A la taula i al llit, al
primer crit.

A

la primavera de l’any 1907 Kafka va intentar escriure la història d’un jove
de ciutat que, tot superant obstacles i resistències, viatjava a pagès amb la
intenció de visitar la seva promesa. L’intent de convertir les peripècies

d’aquest jove anomenat Eduard Raban en un relat literari no va reeixir i el que ha
quedat de l’empresa són tres inicis de narració que Max Brod va publicar
pòstumament amb el títol Preparatius de noces a pagès. Malgrat el fracàs del
projecte, les tres variacions ofereixen un material molt valuós perquè totes presenten
una mateixa escena a la qual podem atribuir el caràcter d’una escena originària i,
sobretot, perquè la primera i més extensa d’aquestes tres variacions ja conté el
cèlebre episodi kafkià en què el protagonista de la història es converteix en un
escarabat. El fracàs serà, doncs, només relatiu: durant l’assaig havia sorgit una idea
que cinc anys més tard, a la tardor de 1912, es convertiria en el punt de partida del
que sens dubte és el relat més conegut de l’autor de Praga. Aquesta primera
temptativa literària, a més, mostra amb prou claredat alguns aspectes fonamentals
del món kafkià, que a l’obra posterior seran tractats d’una manera molt més discreta
i, potser per això, també molt més enigmàtica.
L’inici de Preparatius de noces a pagès ens situa en un espai ben significatiu:
el llindar, l’espai de la transició, l’espai que separa i que uneix alhora. El protagonista
del relat avança per un passadís des de l’interior de la casa fins que arriba a la porta
que dona a l’exterior, s’atura, descobreix que plou i s’entreté observant l’espectacle
que li ofereix el carrer. La narració comença, doncs, amb una descripció detallada i
molt personal de tot allò que Raban pot veure des del seu discret lloc d’observació.
Des del punt de vista estilístic, la descripció satisfà les expectatives del cànon literari
expressionista: estructurada segons el principi de la sèrie, construeix un espai molt

dinàmic pel qual circulen figures humanes reduïdes a una peça de roba, un gest o un
defecte físic i que produeixen el característic efecte d’estranyament respecte de la
realitat representada. L’observador intenta ser exhaustiu i pretén dominar el seu
entorn amb la mirada, però les impressions que rep, a més de canviants, s’acumulen
i es multipliquen de tal manera que la realitat que intenta captar esdevé confusa,
inestable i enigmàtica: «La gent es bellugava com pàmpols estrets per davant els
llums, i com que els tolls irradiaven brillantor al llarg i a l’ample, la visió de la plaça
canviava incessantment».1 És així com, quasi imperceptiblement, Kafka introdueix
la possibilitat d’un argument en allò que semblava estar desproveït de tot valor èpic,
perquè la mirada no és només una excusa per descriure l’escenari del relat, sinó que,
en la mesura que està lligada a la voluntat de domini, pot ser l’inici d’una història.
Dit altrament: mirar és també un fer i com qualsevol acció humana intenta assolir
algun objectiu.
La descripció, efectivament, acaba en el moment en què la mirada del
protagonista —que mirava sense ser vist— es creua amb la mirada d’una dama, part
del grup de transeünts. El creuament de mirades té un efecte immediat sobre Raban,
que queda integrat dins el camp de visió de l’altra i dona pas a un extens monòleg
interior en què el protagonista reflexiona sobre les maneres de narrar, sobre el
treball, l’amor i el lleure, i sobre els inconvenients d’un viatge que és a punt de
començar i l’objectiu del qual no sabrem fins unes pàgines més endavant. El
creuament de mirades amb la dama, a més de posar en marxa els pensaments de
Raban, el posa en marxa a ell mateix: de sobte, recorda que ha d’arribar puntual a
l’estació per no perdre el tren i, espantat, s’adona que no sap quina hora és perquè el
seu rellotge s’ha aturat. Neguitós per la descoberta i, alhora, però, desganat comença
a imaginar estratègies ben curioses per suportar el viatge que acaba de començar:
«Llavors li va semblar a Raban que també superaria el llarg i atziac període dels
pròxims catorze dies. Car només són catorze dies, és a dir, un període limitat, i per
bé que les contrarietats cada cop siguin més grosses, també va disminuint alhora el
període durant el qual es tracta de suportar-les. I per això mateix l’ànim sens dubte
augmenta».(p. 241) Però l’estratègia definitiva per suportar el viatge que ha

1 Franz Kafka, Narracions completes

de Josep Murgades), p. 242.

(volum II). Barcelona: Quaderns Crema, 1982 (traducció

d’emprendre a contracor, Raban la cerca en una fantasia infantil de desdoblament
que li permetria enviar a passar el tràngol una mena de doble de si mateix: «I, d’altra
banda, ¿és que no puc fer com feia sempre de petit quan es tractava d’afers
perillosos? No em cal ni tan sols anar-hi personalment, a pagès, no és necessari. Hi
envio el meu cos vestit. Si titubeja a sortir més enllà de la porta de la meva cambra,
aquest titubeig no indica por, sinó la seva inanitat. No es tracta tampoc d’excitació,
si ensopega per l’escala, si se’n va somicant a pagès i hi menja tot plorós el seu sopar.
Car jo, jo m’estic mentrestant al meu llit, tapat amb manta burella, exposat a l’aire
que circula per la cambra poc entreoberta». Amb tot, aquesta fantasia infantil que
permetria Raban eludir el seu deure no es pot realitzar impunement i, per això,
haurà d’anar acompanyada d’alguna mena de càstig o d’humiliació que compensi i
dissimuli la malifeta, que la faci mínimament creïble i que li atorgui l’aparença de
legitimitat. Raban exposa una ocurrència que li sembla incontestable: «Quan estic
ajagut al llit tinc la forma d’un gran escarabat, d’un escarabat piloter o d’un escarabat
de la patata, em sembla». Unes línies més endavant, Raban insisteix en la idea i
explica més detalladament l’escenificació de la seva estratagema: «La grossa
conformació d’un escarabat, sí. Ho vaig arranjar llavors com si es tractés d’una
dormida hivernal, i vaig prémer les meves cametes contra el meu cos panxut. I vaig
xiuxiuejar un petit nombre de mots, tot d’instruccions a la meva trista còrpora, que
està just al meu costat, encorbada. Enllesteixo aviat, i ella s’inclina, se’n va
fugisserament i ho durà tot a terme de la millor manera, mentre jo reposo» (p. 242).
La transformació és, doncs, una solució de compromís que presenta
l’ambigüitat d’una transgressió que cal emmascarar: el que arranja l’escena, n’ha de
semblar també la víctima. D’aquesta manera fa la impressió que Raban ha estat
reduït a la completa passivitat —«I jo puc restar dèbil i silenciós, cosa que resultarà
natural de per si» (p. 241)—, quan, de fet, està executant una fantasia desmesurada
de domini en què la mirada és essencial: «Cotxers i passejants són tímids i, cada
passa que volen fer endavant, me l’han d’implorar tot quedant-se’m mirant. Els
animo, no troben cap obstacle» (p. 242). La posició d’agent i de víctima es
converteixen, doncs, en les dues cares d’un únic esdeveniment. La passivitat no és
altra cosa que l’embolcall d’una intensa activitat: el protagonista ha d’interpretar el
paper de víctima per poder imposar les seves dubtoses intencions sense despertar
cap sospita.

La mirada i el desdoblament del protagonista també ocupen un lloc central
en el cèlebre inici de La metamorfosi: «Quan, un matí, Gregor Samsa va despertarse d’uns somnis neguitosos, es va trobar al llit transformat en un insecte monstruós.
Jeia damunt l’esquena dura, com una closca, i, si aixecava una mica el cap es veia la
panxa de color marró, segmentada per estreps arquejats, com una volta, tan
prominent que el cobrellit, a punt de relliscar del tot, amb prou feines s’aguantava.
Les cames, molt nombroses i dolorosament primes en comparació amb la grandària
habitual de Samsa, s’agitaven indefenses davant els seus ulls». 2 La distància amb
què el narrador descriu el cos transformat de Gregor —com és habitual en Kafka des
del punt de vista del protagonista— caracteritza també la descripció de la seva
cambra, que, com si fos un lloc nou encabit dins l’antic i fins aleshores conegut espai
de la casa familiar, «es veia endreçada entre les parets tan ben conegudes.» Malgrat
que l’estat malenconiós de Samsa i que els atributs de l’escena —amb la típica
«mirada cap a la finestra» i el previsible repicar de «gotes de pluja contra l’ampit de
zinc de la finestra»— siguin propis d’una experiència de pèrdua, fa l’efecte que el
protagonista finalment ha aconseguit realitzar el seu desig més íntim, que es
condensa en una exclamació diàfana: «que se’n vagi tot al carall!» Amb la
transformació, Gregor s’ha alliberat per sempre més dels inconvenients d’una
existència de viatjant fatigosa: de la «plaga dels viatges, la preocupació per l’enllaç
dels trens, els menjars irregulars i dolents, els contactes efímers amb persones
sempre diferents, que mai no us tracten amb cordialitat» (p. 52) i d’altres
desavantatges que s’esmenten a la primera part de la novel·la. 3 Mentre que Eduard
Raban no aconsegueix lliurar-se del viatge penós, Gregor, en canvi, ja no haurà de
viatjar mai més, perquè allò que en els primers assajos literaris era una estratègia
infantil, simple i fantasiosa, a La metamorfosi s’ha convertit en la realitat del seu
protagonista. I perquè no hi hagi cap mena de dubte, Kafka s’afanya a advertir que
Franz Kafka, La metamorfosi. Barcelona: Proa, 2009 (traducció de Jordi Llovet), p. 51. En
el pròleg a l’edició del relat kafkià, Jordi Llovet exposa de manera raonada i convincent per
què el títol alemany Die Verwandlung s’hauria de traduir al català com La transformació. Les
raons comercials, però, s’han imposat per damunt el rigor filològic. Seguiré la traducció de
Jordi Llovet tot i que en un parell d’ocasions he introduït alguna esmena.
3 A Preparatius de noces a pagès, en canvi, es presenta l’ofici de viatjant com una activitat
plena d’avantatges: «Amb quina joia poden esforçar-se en un ofici tan agradable!» exclama
Raban després d’explicar en què consisteix la vida dels «viatjants de comerç» (op. cit., p. 248).
La manca de lligams i l’absència d’allò personal en el tracte amb els altres són els trets
destacats de la seva existència i allò que en justifica la valoració positiva.
2

«allò no era un somni» (p. 51), que Gregor, efectivament, està ben despert i és un
«insecte monstruós». Com és conegut, exceptuant un parell de dramàtiques
escapades al menjador, Gregor Samsa ja no tornarà a sortir de la seva cambra fins al
moment de la mort, quan del jove viatjant, no en queda res més que un «cos
completament aplanat i eixut» (p. 110) que la minyona escombra sense cap dificultat.
La radicalitat de l’inici de La metamorfosi planteja un problema literari de
difícil resolució. Com bastir un relat amb una existència tan minvada com la de
Gregor Samsa, convertit en un insecte i reclòs per la resta dels seus dies en l’estretor
de la seva cambra? On troba Kafka el material èpic després de plantejar un principi
tan absolut que sembla el final de la trama? La metamorfosi no narra el gradual
acompliment d’una transformació, tampoc no n’ofereix cap explicació possible; allò
que sosté la narració són les transformacions que es produeixen després de la
transformació, la més notable és la que experimenta la resta de membres de la
família que, mentre Samsa s’apaga i es consumeix en la soledat de la seva cambra,
recupera la vitalitat perduda en una evolució inversa a la que viu el fill i germà.
Tanmateix, la transformació que aquí ens ocuparà és la del protagonista, a saber: la
transformació que afecta els sentits de la visió i el gust de Gregor Samsa.
La mirada i l’aliment són dos eixos indiscutibles de La metamorfosi.4 Mirar
esdevé una de les activitats principals amb què Gregor omple un temps, del qual, des
de la transformació, disposa completament: bé amagat sota el sofà observant la
germana quan entra a la seva cambra, bé enfilat a l’ampit de la finestra per mirar
l’hospital de l’altra banda del carrer o bé atansant-se a la porta entreoberta per
contemplar les escenes familiars del menjador. Samsa dedica gran part del seu temps
a mirar i a observar i, en no poques ocasions, a espiar. És cert que no disposa de
molts més recursos per establir vincles amb el món i amb les persones que l’envolten,
però tampoc sembla que la seva mirada busqui necessàriament la reciprocitat. En la
majoria dels casos, Gregor intenta veure sense ser vist. Que el seu vincle amb el món,

Mirar és una activitat fonamental a Preparatius de noces a pagès; el tema del menjar ocupa
un lloc més aviat marginal, només es menciona com un inconvenient més del viatge que ha
de fer Raban per visitar la seva promesa: «aquí, però, em donaran un menjar la mar de greixós
—no saben que tinc un estómac delicat, i encara que ho sabessin». (op. cit., p. 254) Dos relats
de Kafka giren al voltant d’aquesta temàtica: «L’artista de l’endurança» i «Indagacions d’un
gos».
4

ja abans de la transformació, passava en gran mesura per la mirada, i que aquesta
mirada produeix un efecte de fixació i distanciament respecte del seu objecte, ho
indica una de les primeres coses descrites a l’inici de la narració: a la paret de
l’habitació Samsa hi té penjada una fotografia que «feia poc havia retallat d’una
revista il·lustrada i havia emmarcat amb un marc daurat molt bonic. Representava
una dona asseguda, encarcarada, guarnida amb un barret i una boa de pells, que
escometia l’espectador amb un immens maniguet de pells en el qual s’amagava tot
l’avantbraç» (p. 51). La insistència en la dimensió animal —tres vegades es repeteix
a l’original la paraula «pells»— subratlla la identificació del protagonista amb una
imatge de distància respecte del món dels humans. Ara bé, la imatge resultarà
especialment interessant sobretot des del punt de vista eròtic.
Dos mesos després de la transformació —la família Samsa ja ha començat a
adaptar-se a la nova situació— Grete descobreix que el seu germà, per distreure’s,
«va agafar el costum d’arrossegar-se d’un costat a l’altre, amunt i avall, per les parets
i el sostre de l’habitació» (p. 83). Per facilitar aquests desplaçaments, la noia decideix
retirar tot allò que pugui ser un obstacle per a la mobilitat del germà. Aprofitant
l’absència del pare, que segurament no tindria gaire comprensió envers la iniciativa,
mare i germana es disposen a retirar els mobles de l’habitació, «especialment el
bagul i l’escriptori» (p. 83). La tasca no és fàcil: els mobles són massa pesats i, la
mare no acaba d’estar d’acord amb la filla, una cambra buida li sembla el senyal
inequívoc que la família ha perdut tota esperança i que accepta resignada la
transformació irreversible del fill. Tot i així, acaba imposant-se el parer de Grete. La
reacció de Gregor és immediata: «Li buidaven l’habitació, li prenien tot el que
s’estimava» (p. 87). Però Samsa vol i dol. D’una banda, necessita una cambra buida
per fruir d’uns desplaçaments que l’entretenen i li proporcionen una sensació
inesperada de llibertat —«al sostre s’hi respirava més lliurement; un balanceig
tremolós li travessava tot el cos» (p. 83)— de la qual no vol prescindir, com tampoc
no voldria renunciar a l’agradable sensació de poder que li transmet la cambra buida:
«una habitació en la qual Gregor dominés, ell tot sol, les parets nues» (p. 86). D’altra
banda, però, aquest «arrossegar-se en totes direccions sense cap destorb» era la
confirmació que Gregor havia començat a oblidar «del tot el seu passat humà» (p.
85) i, per tant, que ja havia començat la destrucció de tot lligam amb el món. I Samsa,
que en vol formar part encara que sigui d’aquesta manera ambigua i marginal,

reacciona als propòsits de Grete amb una resposta decidida i reveladora. Quan veu
que mouen l’escriptori «sòlidament plantat a terra» que l’ha acompanyat des de la
infància, decideix sortir del seu amagatall sota el sofà i passar a l’acció: «va canviar
quatre vegades la direcció sense saber realment què havia de salvar primer; llavors
va veure, penjat a la paret ja nua, destacant-s’hi, el quadre de la dona guarnida amb
aquell embalum de pells, s’hi va enfilar de pressa tot arrossegant-se i es va prémer
contra el vidre, que l’aguantava i al mateix temps li donava com un benestar a la
panxa calenta. Almenys aquell quadre que Gregor ocultava per complet, segur que
ningú no se l’enduria. I va girar el cap en direcció a la porta del menjador, per
observar les dones quan tornessin» (p. 87). La imatge de la dona de les pells i el plaer
de Gregor apareixen en aquest passatge indestriablement units. La intensitat de la
passió imaginària de Samsa es revela en la sorprenent agressivitat de què és capaç
per defensar el bé més preuat del seu domini particular; no es limita a observar
desafiant la porta del menjador, sinó que fins i tot està disposat a passar a l’atac:
«Doncs bé, que s’atrevís a fer-ho!», pensa Gregor quan intueix que la germana el vol
fer baixar de la paret; llavors, fermament combatiu conclou: «Ell continuava aferrat
al quadre i no pensava rendir-se. Abans s’estimaria més saltar a la cara de Grete» (p.
88).
L’episodi de la imatge de la dona amb les pells constitueix un dels moments
més intensos de La metamorfosi; en ell conflueixen i es complementen passió eròtica
i agressivitat. Ben diferents són els afectes i les associacions vinculats a una altra
imatge de la narració, que, a més de produir un important efecte de contrast, marca
el valor simbòlic dels espais dins la casa familiar: «A la paret del bell davant de
Gregor penjava una fotografia seva de quan feia el servei militar, en la qual se’l veia
vestit de lloctinent, la mà a l’espasa, somrient despreocupadament, com si la seva
actitud i l’uniforme exigissin molt de respecte» (p. 65). A diferència de la fotografia
que penja a la cambra de Samsa —al capdavall la d’una dona desconeguda dins un
marc daurat que el mateix Samsa havia confeccionat quan era viatjant durant el seu
escàs lleure— la fotografia del menjador mostra el fill en una etapa de l’existència
plena de significació. La imatge del fill com a soldat, que presideix l’espai familiar
compartit és, doncs, la d’un fill que, despreocupat i reclamant reconeixement, es
troba fent aquella experiència tradicionalment considerada com un ritual de pas que
introdueix els fills barons en l’edat adulta. A través de la llarga estada a la caserna i

la integració dins un ordre altament jerarquitzat, el fill suposadament aprèn a
separar-se dels lligams familiars i a trobar un lloc propi dins l’ordre social. A la
narració de Kafka, el retrat del fill uniformat està, però, marcat per l’ambigüitat.
D’una banda, la imatge apareix en un ambient de rigorosa monotonia —la pluja i
l’hospital. D’altra banda, la referència a l’uniforme militar qüestiona que l’ordre
social en què el fill s’ha d’integrar deixi gaire espai per a allò individual: la família
Samsa porta una vida tan «monòtona i uniforme» que «per força li havia pertorbat
la raó» (p. 85). Per acabar-ho d’adobar, al tercer capítol, el menjador es converteix
en l’escenari d’una substitució grotesca que porta a l’extrem la monotonia i la
uniformitat familiar. La família de Gregor lloga una cambra a «tres dispesers», tres
senyors pràcticament iguals que dormen a casa dels Samsa i sovint hi sopen ocupant
les cadires «on temps enrere seien el pare, la mare i Gregor» (p. 100). Els tres
senyors, seriosos i barbuts, que desplacen la família de Gregor i la substitueixen
triplicant la figura patriarcal, «eren partidaris d’un ordre escrupolós no solament a
la seva habitació, sinó a tota la casa, i especialment a la cuina» (p. 99). La menció a
la cuina, per bé que discreta, —«especialment a la cuina»— és cabdal.
Gregor Samsa, que a l’inici del relat encara es pot gronxar damunt la
voluminosa closca d’escarabat, acaba tenint un «cos completament aplanat i eixut»
(p. 110) a causa del rebuig complet a ingerir aliment. L’itinerari d’aquesta
transformació, que es consuma amb un Samsa convertit en una mena de full de
paper, està marcat per vàries estacions en les quals tant important és el vincle que
estableix amb la germana com la recerca de l’aliment adequat. De la mateixa manera
que Gregor ha d’esbrinar quins són els límits i les possibilitats del seu nou cos, també
ha de descobrir quina mena de menjar desitja o necessita ingerir per poder viure com
un escarabat. En aquest sentit, Gregor dependrà completament de la iniciativa de la
seva germana Grete que, en un primer moment i de manera prou ingènua, li deixa
al mig de l’habitació un plat amb llet, «la seva beguda preferida fins al moment» (p.
72). Després de constatar que el germà la rebutja amb repugnància, Grete «per saber
què li agradava, li va portar tota una tria de menjars, escampats damunt un diari vell.
Hi havia verdures sobrants, mig podrides; ossos del sopar de la nit anterior voltats
d’una salsa blanca que s’havia quallat; dues panses i unes quantes ametlles; un tros
de formatge que Gregor havia declarat incomestible dos dies abans; un rosegó, una
llesca de pa amb mantega, i una altra amb mantega i sal» (p. 74). L’experiment

funciona. Gràcies a l’encertada tria de la germana, Gregor pot saber què li agrada i
què el satisfà, però també que un abisme immens separa el seu desig del desig
familiar: «va començar a llepar àvidament el formatge, que l’havia atret a l’acte i amb
més força que els altres aliments. Una cosa rere l’altre, saltant-li les llàgrimes de
satisfacció, va devorar ràpidament el formatge, les verdures i la salsa; per contra, els
aliments frescos no li agradaven, no podia ni suportar-ne l’olor, fins al punt que va
arrossegar un tros enllà les coses que volia menjar-se» (p. 75). A partir d’aquest
moment, Grete, d’amagat dels pares per estalviar-los un maldecap, dipositarà dos
cops al dia les restes dels àpats familiars a la cambra del seu germà. Però l’èxit de
l’empresa és relatiu, més endavant, cada vegada serà més freqüent que Gregor ni tan
sols arribi a tocar el menjar que Grete li porta. La narració presenta de bell nou dues
esferes radicalment separades, dos espais contraposats, fins i tot irreconciliables:
reclòs en la solitud de la seva cambra, Gregor redueix dràsticament la seva dieta fins
gairebé anul·lar-la del tot; a l’altra costat de la porta, la família es reuneix al voltant
de la taula on mengen plegats i organitzen un futur ple de dificultats que, tanmateix,
afronten amb uns ànims i una complicitat que des de la transformació de Gregor
només fan que augmentar. Tot i que algun cop Gregor voldria reclamar el menjar
«que li pertocava» (p. 97), el fet és que perd gradualment la gana —dues setmanes
després de la transformació «el menjar ja no li deia res»— fins que el dejuni esdevé
persistent. Però això no vol dir que el menjar no tingui cap paper en l’existència de
Gregor, ans al contrari: hi estableix uns vincles nous. Així, per exemple, s’entrega a
rituals més aviat repugnants amb què sembla voler demostrar el complet absurd de
la necessitat humana d’aliment: «Gregor ja no menjava gairebé gens ni mica. Només
quan passava casualment pel davant del menjar que li portaven en mossegava un
bocí per distreure’s, el rosegava hores i hores, i gairebé sempre l’escopia. Al
començament, va pensar que la seva desgana s’havia d’atribuir a la tristesa que li
causava l’estat de la seva habitació, però s’equivocava, perquè, de fet, s’havia avingut
de seguida als canvis que s’hi produïen» (p. 99). I forma de la nova relació que Gregor
estableix amb l’aliment que, mentre que el propi menjar ja no li diu res, el menjar
dels altres, en canvi, desperta en ell un gran interès, esdevé un espectacle que no es
cansa de mirar. A les acaballes del relat, les dues activitats principals de Samsa —

mirar i dejunar—, convergeixen en una escena clau per a la lectura que aquí
presentem.5
El tercer i darrer capítol de La metamorfosi comença amb una escena de
voyeurisme que enllaça d’ immediat amb l’element decoratiu i, sobretot, simbòlic
que presideix el menjador. Ara, en comptes d’un uniforme —el del fill retratat com
a soldat—, n’hi ha dos: des que treballa, el pare de Gregor va «vestit amb un uniforme
sever amb botons daurats» i porta una «gorra que duia enganxades unes inicials —
probablement les d’un banc» (p. 90). El cap de família no en té prou amb dur
l’uniforme al seu lloc de treball, sinó que també l’ha d’exhibir a casa, quan ja ningú
no l’obliga a dur-lo posat: «Per una mena d’obstinació, el pare es negava a treure’s
l’uniforme de treball, i el duia fins i tot per estar per casa; i mentre la bata estava
penjada inútilment a l’armari, ell dormisquejava a la butaca totalment uniformat,
com si estigués sempre a punt per a qualsevol encàrrec, i com si esperés, fins i tot a
casa, que el cridés el seu superior.» L’uniforme del pare exerceix sobre Gregor una
gran fascinació, «es passava el vespre sencer mirant aquell vestit». Ara bé, mirant,
Gregor no només mata les hores, sinó que la seva intensa activitat visual li reporta
compensacions agradables. Qui s’ha acostumat a viure en el desordre i la brutícia,
«cobert de pols de dalt a baix», traginant «al damunt, a l’esquena i pels costats, fils,
cabells i restes de menjar» (p. 102) dins una cambra plena de «munts de pols i
escorrialles apilotades» (p. 97), de segur que ha de sentir-se satisfet i rescabalat en
descobrir que l’emblema de la llei, l’uniforme que el pare exhibeix en tot moment,
també bruteja: el vestit tan fixament observat és «tot ple de taques, lluent de tan
tronat, però això sí, amb els botons daurats ben polits, dins el qual el vell dormia
engavanyat i, malgrat tot, plàcidament» (p. 94).
Una segona escena de voyeurisme reuneix a La metamorfosi el mirar i el
menjar i posa de manifest en quina mesura la passió per mirar és indissociable de la
transgressió de la llei. No és gens casual que Kafka obri el darrer capítol amb una
doble al·lusió bíblica que anuncia i emmarca la gran transgressió final. La poma que

Sobre aquesta qüestió —el lligam entre dejuni i passió escòpica— tracten els estudis de
Massimo Recalcati. L’autor explica l’anorèxia des de la psicoanàlisi lacaniana, una perspectiva
molt fructífera per llegir Kafka. Vegeu sobretot: RECALCATI, Massimo. La última cena:
anorexia y bulímia. Buenos Aires: Ediciones del Cifrado, 2004.
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Gregor porta «encastada en la carn, com un testimoni visible del que havia passat»
(p. 93), a més de recordar l’episodi de l’expulsió del paradís, evoca també aquella
«espina clavada a la carn» de què parla Sant Pau i que havia de servir per recordar
la feblesa humana i la permanent amenaça del pecat.6
No hi ha mirada sense espectacle i, per Gregor i la seva passió observadora,
l’espectacle més preuat és el que ofereixen els tres dispesers sopant. Kafka relata
aquest episodi amb molt de detall i, efectivament, el converteix, en una escena teatral
plena de tensió i vitalitat: la mare i la germana entren en escena procedents de la
cuina portant plàteres que contenen «elevades piles de menjar» que «fumeja amb
intensitat»; els dispesers, que s’esperaven amb els coberts preparats, tasten la carn
mentre les dones segueixen «l’operació amb inquietud» i ingereixen les viandes amb
satisfacció «enmig d’un silenci quasi absolut», no sense abans haver manifestat la
seva aprovació de manera que la mare i la germana puguin retirar-se
«assossegades». Contemplant l’escena del sopar a través de l’escletxa de la porta i,
en especial, escoltant el «soroll de les dents mastegant», l’espectador Gregor arriba
a la conclusió definitiva respecte del seu dejuni: «Doncs jo tinc gana», es deia Gregor
preocupat, «però no d’aquestes coses. Com endrapen, aquests dispesers i jo aquí,
amb una fam que tomba!» (p. 101). No és, doncs, la manca de gana —com tampoc ho
és pel protagonista de L’artista de l’endurança— allò que motiva el dejuni de Gregor,
sinó el fet de no haver trobat el menjar veritablement desitjat. El lector no tarda gaire
a saber quin és l’ aliment amb què Gregor es nodriria de gust: de la mateixa cuina
que ha sortit el menjar pels dispesers, prové també l’aliment que calmaria la fam del
protagonista de La metamorfosi: «Aquell mateix vespre es va sentir una música que
venia de la cuina.» La música que ve de la cuina no és altra que el so del violí de Grete
que, des que tenen llogaters a casa, ja no pot assajar al menjador. Els tres senyors,
però, mostren interès per la interpretació de la noia i un vespre la filla torna tocar a
l’espai familiar compartit. El pare i la mare hi instal·len el faristol i les partitures i
Grete, «sense dir paraula, va preparar-ho tot per tocar» (p. 102). Gregor podrà
presenciar un segon espectacle: després de veure els dispesers menjant i d’escoltar
amb silenciosa devoció el concert de les seves dents mastegant, podrà sentir el violí
de la germana estimada. L’interès dels presents al menjador decau ben aviat, el de
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Gregor, en canvi, tot i que en un moment inicial de la novel·la ha reconegut que la
música no li agrada gens (p. 78), va en augment fins assolir una intensitat inaudita.
Fascinat i seduït per la interpretació de la germana comet la imprudència
d’abandonar la seva cambra i d’endinsar-se en el menjador alhora que descobreix
quin és l’aliment anhelat. I ara som els lectors de La metamorfosi, els que
presenciem com s’imagina Gregor l’espectacle ideal: «I tan bé com tocava, la
germana! Mantenia el cap inclinat cap a un costat, els ulls seguien atentament i amb
tristesa el pentagrama. Gregor es va arrossegar encara un tros endavant, amb el cap
ran de terra, per tal de topar amb la seva mirada. ¿Que potser era un animal, que la
música l’encantava d’aquella manera? Era com si davant els ulls se li obrís el camí
d’un aliment temptador i desconegut. Estava decidit a avançar fins a la germana;
estirar-li el vestit per fer-li entendre que havia d’anar a la seva habitació amb el violí,
on seria molt ben acollida, i on ell apreciaria molt la seva música, i no com allà al
menjador, on ningú no li feia cas. Un cop allà, ja no la deixaria sortir de l’habitació,
almenys mentre ell visqués; el seu aspecte fastigós li seria útil per primera vegada:
correria al mateix temps a totes les portes de l’habitació per rebutjar tots els
agressors; però la germana no s’havia de quedar amb ell per força, sinó de bon grat;
seuria al seu costat, al sofà, reclinada sobre seu, i llavors ell li confiaria a l’orella que
havia tingut la ferma intenció d’enviar-la al Conservatori, i que així ho hauria dit a
tothom, sense preocupar-se de les possibles objeccions, la nit passada de Nadal —
així, doncs, ja havien passat les festes de Nadal?— si mentrestant no li hagués succeït
aquella desgràcia. Després d’aquella explicació, la germana arrencaria a plorar,
emocionada, i Gregor se li pujaria a les espatlles i li faria petons al coll, que portava
tot nu, sense cinta ni gorgera, d’ençà que treballava a la botiga» (p. 103).
A La metamorfosi Kafka ha fabulat el paradís comprensiblement perdut de
Gregor, el d’un fill que s’oposa i lluita contra els excessos de l’ordre i la uniformització
familiar tot instaurant un ordre propi, un ordre que és, però, igualment excessiu: la
fugida alliberadora d’una existència alienant té forma de regressió i, per això,
condueix necessàriament vers un desenllaç destructiu. Quan la novel·la s’acosta al
seu final arribem a saber que la fantasia inconfessable del protagonista té un
contingut clarament incestuós, que amb anterioritat ja delataven la passió per una
dona imaginària, les llargues estones de malenconiosa quietud o els plaers d’una
nova llibertat en forma de domini sobre les parets de la pròpia cambra. El desig més

íntim de Gregor és assolir un domini complet no només dins el petit espai a què ha
quedat reduït el seu món, sinó també sobre l’existència de la pròpia germana, de qui
no es voldria separar mai més, si més no —com matisa Gregor amb sàdica precisió—
«mentre ell visqués». Aquest és el rerefons problemàtic del seu dejuni, com també
ho és el de la seva activitat principal: mirar, observar i espiar. I que l’activitat
observadora de Gregor no és en absolut innocent es posa ben aviat de manifest en
una d’aquestes transformacions que tenen lloc després de la transformació.
De la mateixa manera que Gregor va perdent la gana, també arriba un punt
en què «li falla la visió». La visió li falla en el moment més oportú: mercès a la
ceguesa sobtada, s’estalviarà de veure el lligam que uneix el pare i la mare, lligam
que el desig incestuós no pot suportar de cap manera. Després de l’episodi en què les
dones de la casa d’amagat del pare intenten debades adaptar la cambra de Gregor a
les seves noves necessitats i de l’enrenou que provoca la seva aferrissada defensa de
la dona de les pells, la mare perd el coneixement en veure el fill enfilat a la paret;
Grete s’enduu la mare per reanimar-la i Gregor, «assetjat per la inquietud i els
remordiments», comença a córrer amunt i avall per les parets del menjador fins que
cau esgotat damunt la taula, just quan el pare torna de la feina. Amb una energia
inusual i una presència imposant —Kafka posa èmfasi especial en què va «vestit amb
un uniforme sever amb botons daurats» (p. 90)—, el pare força la retirada de Gregor
a la seva cambra tot bombardejant-lo amb les pomes del fruiter, una de les quals
quedarà clavada a la carn de Gregor. Quan el fill ja és a punt d’abandonar el
menjador, encara pot veure com el pare i la mare es troben i s’uneixen oferint un
espectacle apassionat de fusió conjugal. L’espectacle l’excedeix ja que és precisament
en aquell instant quan l’obstinat voyeur perd el món de vista. Gregor Samsa, però,
encara serà capaç de descriure amb cert detall el recorregut eròtic que mena vers la
unió insuportable: «Encara va veure, amb l’última mirada, com s’obria bruscament
la porta de la seva habitació, i com la mare en sortia corrents, en camisa, perquè la
germana, a causa del desmai, l’havia despullada perquè respirés més lliurement; i, al
darrere, la germana que cridava; i després la mare que corria cap al pare mentre li
relliscaven pel camí un rere l’altre els enagos deslligats, i va veure com ensopegava
amb els enagos fins penetrar dins el pare, i tot abraçant-lo i estrenyent-lo, unida
totalment amb ell —però ara ja li fallava la visió—, amb les mans plegades al clatell
del pare li suplicava per la vida de Gregor» (p. 92).
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Una pàgina antiga
FRANZ KAFKA

É

s com si s’haguessin desatès moltes coses en la defensa de la nostra pàtria. Fins
ara no ens preocupava i continuàvem dedicant-nos a la nostra feina; però els
esdeveniments dels últims temps ens inquieten.

Tinc un taller de sabater a la plaça del palau imperial. Així que obro la botiga,
quan apunta el dia, ja veig les entrades de tots els carrers que donen a la plaça
ocupades per homes armats. No són, però, els nostres soldats, sinó ―segons
sembla― nòmades del nord. Per mi és un misteri com han arribat fins a la capital,
que queda tan lluny de la frontera. Sigui com sigui, són aquí, i sembla que cada matí
en són més.
D’acord amb la seva naturalesa, acampen al ras, ja que avorreixen les cases.
S’entretenen esmolant les espases, agusant les fletxes, fent exercicis a cavall. Han
convertit aquesta plaça tranquil·la, mantinguda sempre en la més escrupolosa
netedat, en una veritable quadra. De vegades provem de sortir de les nostres botigues
per retirar almenys les pitjors immundícies, però ens hi decidim cada vegada menys,
ja que l’esforç es inútil i a més correm el perill d’acabar sota els cavalls desbocats o
de rebre alguna fuetada.
No es pot parlar amb els nòmades. No saben la nostra llengua, i a penes en
tenen cap de pròpia. Entre ells s’entenen d’una manera semblant a la de les graules.
Contínuament se sent aquest crit de les graules. La nostra forma de vida, les nostres
institucions els resulten tan incomprensibles com indiferents. Per això rebutgen
també qualsevol llenguatge de signes. Per més que et disloquis les mandíbules, per
més que et desconjuntis les mans, no t’entenen, ni mai t’entendran. Sovint fan
ganyotes; després posen els ulls en blanc i els surt escuma per la boca, però amb això
no volen pas dir res, ni tampoc pretenen espantar-vos; ho fan perquè és la seva
manera de ser. Prenen el que necessiten. No es pot dir que facin servir la violència.
Quan els veuen venir, la gent s’aparta i els ho deixa tot.
També de les meves provisions han pres el que han volgut; però no em puc
pas queixar, quan veig la situació del carnisser del davant, per exemple. Tan bon punt
li arriba la mercaderia, els nòmades l’hi prenen tot i ho devoren. També els seus
cavalls mengen carn; sovint veieu un genet ajagut al costat del seu cavall, i tots dos
alimentant-se del mateix tros de carn, cada un per un extrem. El carnisser té por i no
gosa suspendre els subministraments. Nosaltres, però, ho comprenem, i reunim
diners per ajudar-lo. Si els nòmades es quedessin sense carn, qui sap què se’ls

acudiria de fer; en realitat, qui sap què se’ls acudiria de fer encara que rebessin cada
dia la seva carn.
Fa poc, el carnisser va pensar que almenys podia estalviar-se la feina de
matar, i al matí va portar un bou viu. Més val que no ho torni a fer. Vaig passar-me
ben bé una hora estirat al terra, al fons del meu taller, sota un munt de peces de roba,
mantes i matalassos que m’havia tirat a sobre, a fi de no sentir els bramuls del bou,
al qual els nòmades envestien per tots costats per arrencar-li trossos de carn calenta
a mossegades. No em vaig atrevir a sortir fins que ja feia molta estona que estava tot
en silenci; com bevedors al voltant d’un barril de vi, jeien cansats al voltant de les
restes del bou.
Just en aquell moment em va semblar veure l’emperador en persona en una
finestra del palau; no ve mai a aquestes cambres exteriors, ja que viu reclòs en el jardí
més interior; però aquesta vegada era —almenys així m’ho va semblar— a una de les
finestres i, amb el cap cot, mirava el que succeïa davant del seu palau.
«¿Com acabarà tot això?», ens preguntem tots. «¿Quant de temps
suportarem aquesta càrrega i aquest suplici? El palau imperial va atraure els
nòmades, però ara no sap com fer-los marxar. La porta està tancada; la guàrdia, que
abans sempre entrava i sortia amb pas solemne, es queda darrere les finestres
enreixades. La salvació de la pàtria ens ha estat confiada als artesans i als
comerciants, però aquesta missió supera les nostres forces; tampoc no ens hem
gloriejat mai de ser capaços de dur-la a terme. És un malentès, i a causa d’aquest
malentès morirem.»
Traducció de Marc Jiménez Buzzi
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Entrevista a Orson Welles arran de la
pel·lícula El procés
HUGH WELDON
De les adaptacions cinematogràfiques —sempre complicades i difícils— de l’obra de
Kafka, la més reeixida és The Trial [El procés], dirigida per Orson Welles l’any 1962
i protagonitzada per Anthony Perkins. El procés és una pel·lícula que, en el seu
moment, no fou gaire ben rebuda per la crítica però que, amb el pas dels anys, ha
esdevingut un clàssic. De fet, Welles n’estava molt orgullós, com demostra en
l’entrevista següent, conduïda pel periodista gal·lès Hugh Wheldon i concedida a la
BBC aquell any mateix.
Hugh Wheldon: La vostra pel·lícula, El procés, es basa en l’extraordinària novel·la
homònima de Franz Kafka.
Orson Welles: Sí, suposo que ho podríem dir així, tot i que no l’encertaríem del tot.
En general, he mirat de ser fidel a l’obra de Kafka, però a la meva pel·lícula hi ha un
parell d’elements centrals que no encaixen amb la lectura de la novel·la: al film, el
personatge de Joseph K. no es va esllanguint i, al final, no es rendeix pas.
Wheldon: Al llibre sí que ho fa: l’assassinen.
Welles: Sí, al final l’assassinen. I a la pel·lícula també però, com que em feia por que
el públic acabés veient en K. una mena de figura que simbolitzés la humanitat, vaig
gosar canviar el final i per això no es rendeix: l’assassinen com a qualsevol persona
que executen, però mentre que al llibre crida: «Com un gos, m’esteu matant com un
gos!», en la meva versió riu a la cara dels assassins perquè no saben com matar-lo.
Wheldon: És un canvi important.
Welles: No gaire, perquè, de fet, a l’obra tampoc no saben com matar K. Els dos paios
que ho han de fer no se’n surten. Es van passant el ganivet l’un a l’altre. En la novel·la,
K. no col·labora pas en la seva mort, tot plegat acaba així, i ell mor després de fer una
mena de gemec. A la pel·lícula simplement he substituït aquest gemec pel so d’un
tret.
Wheldon: Mai no vau pensar d’acabar la pel·lícula amb els dos botxins clavant el
ganivet a K.?
Welles: No. Per mi aquest final és un ballet escrit per un intel·lectual jueu abans que
Hitler arribés al poder. Kafka no hauria escrit pas el mateix després de l’assassinat
de sis milions de jueus. Tot plegat sona molt pre-Auschwitz. No vull pas dir que el
meu final sigui especialment bo, però era l’única solució possible. Vaig haver
d’accelerar-ne el ritme, encara que tan sols fos en alguns moments.
Wheldon: Sentiu cap remordiment per haver canviat una obra mestra?
Welles: Cap ni un, perquè el cinema és un mitjà força diferent. Una pel·lícula no
hauria de ser una versió il·lustrada i literal d’una obra impresa; hauria de ser ella

mateixa, una cosa en si mateixa. En aquest sentit, fem servir una novel·la com ho
faria un dramaturg: és un trampolí a partir del qual crearem una obra completament
nova. Per tant, no; no tinc cap mena d’escrúpol per haver canviat el llibre. Si et prens
el cinema seriosament, has de considerar que les pel·lícules no són pas una
il·lustració o una interpretació d’una obra: paguen tant la pena com l’original.
Wheldon: Per tant, no és una pel·lícula del llibre sinó que és una pel·lícula basada
en el llibre?
Welles: Ni tan sols això. És una pel·lícula inspirada en el llibre, en la qual el meu
col·laborador i company és Kafka. Segurament això sona pompós, però és que em
temo que continua sent una pel·lícula de Welles. Tot i que he mirat de ser fidel al que
em sembla que és l’esperit de Kafka, la novel·la va ser escrita al principi dels anys
vint i ara som al 1962. Hem fet una pel·lícula al 1962 i he mirat que fos una pel·lícula
meva perquè penso que tindrà més validesa si ho és.
Wheldon: S’han fet moltes lectures d’El procés: hi ha qui diu que és una al·legoria
de l’individu contra l’autoritat, d’altres diuen que simbolitza la lluita de l’home
contra el mal implacable... Al vostre film, heu fet cas d’interpretacions d’aquesta
mena?
Welles: Crec que una pel·lícula hauria de ser o, més aviat, una bona pel·lícula hauria
de ser capaç de suggerir tantes interpretacions múltiples com un bon llibre, i penso
que el creador artístic ha de mossegar-se la llengua amb aquests temes, per tant
disculpa’m si no et contesto. M’estimaria més que anessis a veure el film, que hauria
de parlar per si sol i, de fet, ho ha de fer. M’estimo més que facis la teva interpretació
del que en penses!

Wheldon: No em va sorprendre assabentar-me que estàveu filmant El procés,
perquè em fa l’efecte que el fet d’investigar esdeveniments ordinaris, amb
entonacions i deixos, és una part molt important del vostre arsenal com a director.
Penseu que Welles i Kafka funcionen bé en aquest sentit?
Welles: Em fa gràcia que diguis això perquè a mi també em va sorprendre saber que
estava fent El procés. De fet, el que em va sorprendre és que una pel·lícula com

aquesta s’acabés fent. És una pel·lícula molt cara, és un projecte gran. Fa cinc anys
ningú no l’hauria pogut rodar, ningú no hauria pogut convèncer cap distribuïdor ni
cap patrocinador ni ningú per fer-la. Però el món ha canviat. El cinema viu un
moment nou i amb això no vull pas dir que hi hagi directors més bons, sinó que el
sistema de distribució s’ha esquerdat una mica i el públic és més obert, està més
preparat per a temes difícils. Per tant, el que cal destacar és que algú hagi pogut fer
El procés. És quelcom molt avantguardista.
Wheldon: Creieu que és significatiu que avui dia pel·lícules com El procés siguin
produïdes amb grans pressupostos per a un públic de cinema comercial?
Welles: Això és meravellós i molt esperançador. Vull dir que avui dia hi ha tota mena
de temes complexos que acaben sent pel·lícules d’èxit i funcionen bé. La gent va a
veure-les. Hiroshima Mon Amour i Last Year at Marienbad. No m’agraden, però
em fa tan feliç que hi siguin! Tant hi fa si no m’agraden a mi. Resnais segurament no
podria suportar El procés, però el que importa és que una pel·lícula difícil i
experimental s’ha pogut fer i es veu i competeix comercialment! En altres paraules
el que s’està morint és el cinema purament comercial, si més no aquesta és la meva
esperança!
Wheldon: Com hauria estat El procés si s’hagués fet, per exemple, fa cinc anys?
Welles: Fa cinc anys no crec que s’hagués pogut fer, però suposant que sí, tan sols
s’hauria pogut veure en sales petites i hauria estat una pel·lícula minoritària,
experimental, difícil, en comptes de ser com aquesta, amb Anthony Perkins, Jeanne
Moreau, Romy Schneider... grans estrelles, una gran pel·lícula! Imagina’t què
significa, què significa per a mi, haver tingut l’oportunitat de rodar-la; de fet, d’haver
tingut l’oportunitat de treballar-hi. És la primera feina que tinc com a director
després de quatre anys!
Wheldon: El cas és que esteu enamorat del cinema, oi?
Welles: Aquest és el meu problema! Mira, si m’hagués quedat al teatre i prou, tots
aquests anys hauria pogut treballar a un ritme constant, sense descans. Ara bé,
després de la primera pel·lícula que vaig fer, vaig decidir que allò era la forma millor
i més bella que coneixia i que volia continuar. Me’n vaig enamorar del tot, com dius.
Wheldon: De la pel·lícula, en vau eliminar una escena en què una investigadora
informàtica — interpretada per Katina Paxinou— diu a K. que el més probable és
que ell acabi suïcidant-se.
Welles: Sí, era una escena llarga que durava deu minuts i la vaig tallar poc abans de
l’estrena a París. Un ordinador li comunica el futur a Joseph K., l’escena tractava
d’això. M’ho vaig inventar jo. L’ordinador li revela el seu destí. Tan sols he vist la
pel·lícula sencera un cop. Encara ens trobàvem en el procés de muntatge i l’estrena
se’ns tirava a sobre. Al darrer moment vaig escurçar l’escena. Hauria d’haver estat el
millor de la pel·lícula i no ho va ser. Alguna cosa no va acabar de funcionar; no sé per
què, però no va reeixir. El tema de l’escena era el lliure albir. Estava tenyida d’humor
negre; aquesta era la meva arma principal. Com saps, sempre vaig contra la màquina
i a favor de la llibertat.

Wheldon: Per què vau filmar tant a Iugoslàvia?
Welles: Em sembla que la història de què parlem es pot haver esdevingut a qualsevol
lloc. Però per descomptat no hi ha cap lloc que sigui qualsevol lloc. Quan la gent diu
que aquesta història pot passar en qualsevol lloc, hem de saber en quina zona de la
terra es va esdevenir realment. Kafka és un centreeuropeu i, per tant, per trobar a
centreeuropa algun lloc que hagués heretat quelcom de l’Imperi Austrohongarès de
Kafka, vaig anar a Zagreb. No podia anar a Txecoslovàquia perquè allà ni tan sols
havien publicat els seus llibres. A hores d’ara encara és un autor prohibit en aquell
país.
Wheldon: Hi hauríeu anat, si haguéssiu pogut?
Welles: Sí, mai no vaig deixar de pensar que érem a Txecoslovàquia. Com en tot el
que fa al·lusió a Kafka, se suposa que hi som, a Txecoslovàquia. La darrera escena la
vam filmar a Zagreb, que té uns carrers antics força semblants als de Praga. Ara bé,
capturar el regust d’una ciutat europea moderna, amb arrels a l’Imperi
Austrohongarès, no va ser l’únic motiu pel qual vam filmar a Iugoslàvia. L’altre motiu
és que hi havia un edifici industrial enorme on podíem gravar. Vam fer servir edificis
molt grossos, molt més grossos que els de cap estudi. A la pel·lícula hi ha una escena
en què necessitàvem encabir mil cinc-cents pupitres en un únic edifici i no hi havia
cap estudi a França o a Gran Bretanya que ens servís. Els edificis industrials que vam
trobar a Zagreg ho van fer possible. Per tant, per una banda teníem el vessant sòrdid
i modern, que forma part de l’estil de la pel·lícula i, per l’altra, unes arrels decadents
curioses que es dirigeixen directament al cor fosc del segle XIX.
Wheldon: Vau filmar molt a la Gare d’Orsay de París, que és una estació de trens
abandonada.
Welles: Sí, pel que fa a això t’explicaré una història ben estranya. A París hi vam
filmar durant dues setmanes i la idea era dirigir-nos tot seguit a Iugoslàvia, on
havíem de tenir els decorats enllestits. El dissabte, a les sis de la tarda, vam saber

que d’enllestits, res, i que ni tan sols n’havien començat la construcció. No teníem ni
decorats ni hi havia cap estudi disponible per a construir-ne, a París. Era dissabte, i
dilluns havíem de gravar a Zagreb! Vam haver de cancel·lar-ho tot i plegar. Jo vivia
a l’Hotel Meurice, a les Tuilleries, i voltava per la meva habitació amunt i avall,
mirant per la finestra. Tot i això, no sóc pas tan ximple com per no prendre’m la lluna
seriosament, i resulta que des de la meva finestra la veia, molt grossa, allò que a
Amèrica en diem lluna plena de tardor. Aleshores, miraculosament, en vaig veure
dues, de llunes. Dues llunes, com un senyal del cel! Cadascuna tenia tot de números
i em vaig adonar que eren les cares del rellotge de l’estació d’Orsay. Vaig recordar
que l’estació d’Orsay estava buida, per tant a les cinc del matí vaig baixar les escales,
vaig agafar un taxi, vaig travessar la ciutat i vaig entrar en aquesta estació de tren
buida on vaig descobrir el món de Kafka. Les oficines de l’advocat, els jutjats, els
passadissos: una mena de modernisme com el de Jules Verne, que em sembla que
lliga amb Kafka. Allà hi era tot, i a les vuit del matí vaig poder anunciar que podíem
filmar-hi durant set setmanes. Si et fixes en moltes de les escenes de la pel·lícula que
hi vam filmar, t’adonaràs que no tan sols és un lloc molt maco, sinó que és ple de
tristor, la mena de tristor que tan sols s’acumula en una estació de trens on la gent
espera. Ja sé que tot això sona molt místic, però una estació de tren és, sempre, un
lloc encantat. I tota la història és sobre gent que espera, espera i espera que els
omplin els papers. És plena de la desesperança de la lluita contra la burocràcia.
Esperar que t’omplin un paper és com esperar un tren. I una estació també és un lloc
per a refugiats. Des d’aquesta estació van enviar gent a les presons nazis i hi van
concentrar algerians, per tant és un lloc molt trist. Per descomptat, la meva pel·lícula
també conté molt de dolor, per tant la locació hi infon molt de realisme.
Wheldon: Fer servir la Gare d’Orsay va canviar la vostra concepció del film?
Welles: Sí, jo havia planejat una pel·lícula completament diferent, que es basés en la
manca de decorats. La producció, tal com l’havia pensada, incloïa decorats que
anirien desapareixent de mica en mica. El nombre d’elements realistes havia de
reduir-se cada vegada més i el públic se n’hauria d’adonar, fins al punt que l’escena
es limitaria a un espai lliure com si tot s’hagués dissolt. La naturalesa gegantina dels
decorats que vaig fer servir és, en part, deguda al fet que vam trobar aquesta estació
de tren abandonada tan gran. Era un decorat immens.
Wheldon: Com us sentiu pel que fa a El procés? N’esteu cofoi?
Welles: Mira, aquest matí, quan he arribat amb el tren, m’he trobat Peter Ustinov
que acaba d’estrenar una nova pel·lícula seva, Billy Budd. Li he preguntat com se
sentia i si li agradava la seva pel·lícula, i em diu: «No és que m’agradi i prou, n’estic
orgullós!». Tant de bo jo tingués aquesta confiança i motius per tenir-ne, perquè estic
segur que aquesta és la millor manera de reaccionar. Sento una gratitud immensa
per haver tingut l’oportunitat de fer El procés i et puc dir que, durant la gravació —
no pas quan la muntava, perquè és una tasca terrible— sinó mentre filmava, ha estat
el període més feliç de la meva vida. Per tant, pots dir-ne el que vulguis, però El
procés és la millor pel·lícula que he fet mai.
Wheldon: Què en penseu, del vostre públic?
Welles: Ah, això és interessant. Em sembla que el gran regal de la forma
cinematogràfica per al director és que no estem forçats a pensar en el públic. De fet,
és impossible que hi pensem, en el públic. Si escric una obra de teatre,

inevitablement penso en termes de Broadway o del West End. Dit d’una altra
manera, he de visualitzar el públic que vindrà; la classe social, els prejudicis i tot això.
Però amb una pel·lícula no pensem gens en el públic, simplement la fas de la mateixa
manera que seus i escrius un llibre i esperes que a la gent li agradi. No tinc ni idea de
què en farà el públic, d’El procés. Imagina’t quanta llibertat! Faig El procés i després
ja veurem què en pensen. El procés no està fet per a cap mena públic en concret, és
per a tothom, no es limita a aquest any, ni al temps que sigui en cartellera. Aquest és
el regal més gros de tots.
Wheldon: Gràcies, Orson Welles. Espero que en gaudiu tant mirant-la com quan la
vau fer.
Welles: Jo també. Gràcies.

ORSON WELLES (1915-1985) és un dels directors més influents de la història del
cinema. Abans de començar a dirigir a Hollywood va ser actor, guionista i va treballar
a la ràdio. D’entre les seves pel·lícules destaquen Citizen Kane, The Lady from
Shangai, Othello, Macbeth, The Trial, Touch of Evil i Chimes at Midnight.

Ein Traum
JORGE LUIS BORGES
Ho sabien tots tres.
Ella era la companya de Kafka.
Kafka l’havia somiada.
Ho sabien tots tres.
Ell era l’amic de Kafka.
Kafka l’havia somiat.
Ho sabien tots tres.
L’esposa li va dir a l’amic:
Vull que aquesta nit em vulguis.
Ho sabien tots tres.
L’home li va contestar: si pequem,
Kafka ja no ens somiarà més.
Un ho va saber.
No hi havia ningú més a la terra.
Kafka es va dir:
Ara que se n’han anat tots dos, m’he quedat sol.
Ja no em somiaré més.

La darrera carta de Franz Kafka
Kierling, Sanatori Dr. Hoffmann, 2 de juny de 1924
Benvolgudíssims pares,
passo a parlar de les vostres visites, que de vegades esmenteu a les cartes. Hi penso
cada dia, perquè per a mi és un assumpte important. Seria molt bonic, ja fa molt que
no estem junts (no compto el temps que hi vam estar a Praga, allò va ser un trastorn
domèstic); tret d’un parell d’hores a Franzensbad, ja no recordo quan va ser el darrer
cop que vam poder estar junts tranquil·lament un parell de dies, en un lloc bonic,
sols. I, després, beure junts «un bon got de cervesa», com dieu en el vostre escrit, per
la qual cosa dedueixo que el pare no té gaire bona opinió del vi nou d’aquí, cosa amb
la qual estic d’acord. Per cert, ara, quan fa calor, recordo sovint que nosaltres vam
ser en alguna ocasió bevedors de cervesa, bevíem junts regularment, fa molts anys,
quan el pare em duia a l’Escola civil de natació.
Aquestes i moltes altres coses parlen a favor de la visita, però són massa les
que hi parlen en contra. En primer lloc, el pare probablement no podrà venir, per les
dificultats amb el passaport. Això resta naturalment una gran part de sentit a la visita
i, sobretot, farà que la mare, sigui qui sigui que l’acompanyi, estigui massa pendent
de mi, es dediqui a mi, i jo encara no estic gaire presentable. Coneixeu les dificultats
dels primers temps, aquí i a Viena, que m’han debilitat una mica; aquestes dificultats
no han permès un descens ràpid de la febre, la qual cosa ha contribuït a la meva
debilitat posterior; la sorpresa d’això de la laringe em va debilitar al principi més del
que hauria d’haver fet objectivament; tot just ara, amb l’ajut de la Dora i del Robert
(què seria jo sense ells!), ajut que des de lluny no es pot ni imaginar, vaig superant
totes aquestes debilitats. Ara també tinc molèsties, així, per exemple, una grip
intestinal aquests darrers dies, que encara no està curada del tot. Tot això fa que,
malgrat els ajudants meravellosos que tinc, malgrat el bon aire i el bon menjar,
malgrat els banys d’aire gairebé diaris, encara no estigui recuperat del tot; en
conjunt, no estic ni tan sols com estava, per exemple, la darrera vegada a Praga. I si
a això hi afegiu que tan sols puc parlar xiuxiuejant, i tampoc gaire sovint, també
vosaltres ajornareu amb gust la visita. Tot comença a millorar —darrerament un
doctor, que és molt desinteressat i amable (ve un cop a la setmana amb el seu cotxe,
sense cobrar gairebé res i les seves paraules em consolen molt), ha comprovat un
progrés considerable de la laringe—; com he dit tot comença a millorar, però ni tan
sols el començament no és res; si un no pot mostrar als visitants —i sobretot a uns
visitants com vosaltres— uns grans progressos, innegables, comprovables també a
ulls d’un profà, aleshores més val deixar-ho córrer. Així, doncs, estimats pares, què
us sembla si, de moment, ho deixem?

No us penseu que vosaltres podríeu millorar o enriquir el tractament que
rebo. La veritat és que el propietari del sanatori és un senyor gran, malalt, que no es
pot ocupar gaire dels assumptes, i el tracte amb el metge auxiliar, un home molt
agradable, és més aviat d’amic que de metge, però, a banda de les visites
esporàdiques dels especialistes, el que s’està aquí és el Robert, que no es mou del
meu costat i, en comptes de pensar en els seus exàmens, pensa en mi amb tota la
seva força, i hi ha un metge jove en qui confio molt, com també en el que he esmentat
abans, el doctor Ehrmann, que ve tres cops a la setmana.
[Com que això és el que penso de la vostra visita]
[de totes maneres no pas en cotxe, sinó modestament en tren i en autobús, ve tres
cops a la setmana.]
Li prenc la carta de les mans. Ha estat una gran gesta. Tan sols unes ratlles, que
sembla que són molt importants, per les coses que demana:

*Kafka estava massa dèbil per acabar aquesta carta i ho va mig fer Dora Diamant (en cursiva,
al final). Kafka va morir l’endemà i va ser enterrat a Praga l’11 de juny. Al final, la carta no es
va enviar. Tanmateix, els seus pares la van llegir quan van rebre tots els papers del seu fill.

La darrera carta de Milena Jensenská
13 de setembre de 1943
Milena Jesenská va ser detinguda pels nazis l’any 1939 i reclosa al camp de
Ravesbrück. Des d’allà va escriure algunes cartes. Aquesta que podeu llegir a
continuació va ser la darrera de la seva vida i va dirigida al seu pare, que s’ocupava
de la filla de Milena, Honza. La carta va aparèixer al dossier que l’Stasi havia
completat de Jaromir Krejcar, ex-marit de Milena. Milena Jesenská va morir el 17
de maig de 1944.
Estimat meu,
estic tan contenta de per fi poder escriure’t més extensament. Aquests mesos difícils
que tots vivim són una prova terrible. M’alegro de poder tranquil·litzar-te una altra
vegada: estic bé. Sé que estàs amoïnat, que penses sempre en mi. No sé quanta gent
queda que faci això ara mateix. I tanmateix, cada dia i cada hora se’m fan més
lleugers quan sé que hi ets i que penses en mi. Certament, tots hem d’estar preparats
pels esdeveniments més greus, i ningú no sap què li pot passar demà. Passi el que
passi, et prego que sempre tinguis això present: t’estimo d’una manera que no es pot
expressar; a tu i al nen us agraeixo cada carta i cada paquet, i si em passés res, has
de saber que he estat amb vosaltres fins al darrer instant i que no em permeto cap
minut de feblesa justament perquè penso en vosaltres. No penso en cap altra cosa
que en el dia que ens tornarem a veure: l’únic desig que tinc és ser a casa teva,
estirada al llit, i que em cuidis. Ja saps que si estigués bé físicament i mentalment tot
seria fàcil, per desgràcia no és el cas. No cal que t’amoïnis, no es tracta pas de
malalties directament perilloses. Simplement és molt penós. Pateixo d’un
reumatisme molt fort a les mans i als peus. Ja saps de què es tracta. També tinc una
cistitis molt forta i, darrerament, pateixo molt dels ronyons. Necessito calor, calor,
calor, i aquí tinc fred, fred, fred, em glaço, com un cadell. Aquí és un lloc molt fred,
gairebé no hi ha estiu, sempre fred. A més, necessito alguns medicaments que no puc
obtenir de cap manera. No sé si tu encara pots comprar-los, malgrat tot te’ls apunto.
Si poguessis enviar-me’ls, fes-ho, si us plau: Urotropin (ampolles injectables) i
glucosa (també injectable), alguna vegada ja m’han donat aquesta combinació i m’ha
anat molt bé. I també alguna cosa, escull-la tu, contra el reumatisme. No em puc
permetre no poder treballar. Avui dia tota mà d’obra és necessària i només el qui
treballa té dret a viure, com és evident perquè som en una guerra. Per això necessito
alguna cosa que em calmi aquests dolors terribles. Fan molt de mal! Però també cal
que sigui alguna cosa que es pugui prendre de manera intravenosa, perquè, per
exemple, no puc empassar-me el Salicyl i això em provoca problemes greus a
l’estómac i al cor. Si ho pots aconseguir, i no et causa cap problema, posa-ho en una
capsa (sense res més, t’ho prego) i envia-ho aquí: Margarete Buber, número 4208, la
resta com si fos per a mi. Ho rebré de manera segura i ràpida. Això m’ajudarà si
funciona, sinó no t’amoïnis, estimat. Ara els paquets tornen a arribar, i ben

embolicats, és meravellós. A l’estiu ho vam rebre tot fet malbé, que trist! La gana que
hem passat no te la pots imaginar. I aleshores l’espera i quan arriba el paquet, l’has
de llençar! Va ser tan trist! Els paquets són meravellosos i els esperem febrilment.
Tenir gana és una cosa, tenir gana durant quatre anys n’és una altra. He de reconèixer
que per mi el menjar té una importància que no havia tingut mai. De vegades no puc
suportar veure alguna cosa que voldria menjar; bé, sí que ho puc suportar, però el
meu estómac i la meva saliva, no. De fet, hom ignora totalment qui és. Em passa que
tinc sentiments, desitjos i pensaments que no avergonyirien cap lladre, però i a mi?
Sempre soc capaç de dominar-los, però com costa, de vegades! Déu meu! Estic tan
agraïda que no hagis conegut la pitjor fam. No ets conscient del que representen els
paquets; no és només el menjar, és l’atenció a l’altre, és la tendresa i la gentilesa que
el paquet significa, té molt valor, és una fortuna. Tornaran els temps en què podré
menjar Knödel?1 Em temo que encara és massa d’hora. No feu mai un filet faširku o
Karbanatek?2 Donaria la meva vida per un tros de carn. O potser, com quan enviaves
herbes en aquelles bossetes de paper meravelloses, pots enviar-me una mica de carn
amb arròs o fideus cuits o alguna altra cosa semblant? Cal que la capsa no estigui mai
calenta, ha d’estar sempre freda del tot. Els ous durs segurament que es conservaran
fins aquí. I mai no feu tvaroh nebo domácí liptavský sýr?3

MILENA JESENSKÁ (Praga, 1896 - Ravensbrück, 1944), filla d’una família
aristòcrata d’origen eslovac, va destacar com a periodista, professora, traductora i
escriptora. L’any 1919 va llegir un relat curt de Kafka i li va escriure demanant-li
permís per traduir-lo al txec. Aquest fet va ser l’inici d’una correspondència molt
intensa entre tots dos. Va escriure per a revistes i diaris praguesos. Sempre es va
manifestar com a una persona d’esquerres (durant un temps va militar al Partit
comunista txec) i quan l’exèrcit alemany va ocupar el seu país, Jesenská es va unir a
la resistència. La Gestapo la va arrestar l’any 1939 i la va deportar al camp de
Ravensbrück, on va fer amistat amb l’escriptora Margarete Buber-Neumann i on va
morir cinc anys després.

Especialitat culinària austríaca a base de farina, ous i pa de panses.
Una mena de salsitxes fetes amb carn picada.
3 Formatge fresc.
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L’Epistolari de Maragall
Dues il·lusions injustificades i una de justificada
CARLES SOLDEVILA

N

o m’ha sorprès gens el
rebombori que comença a
alçar-se a l’entorn de
l’Epistolari de Joan Maragall, del qual
només ha aparegut el primer volum.
Tot redactant-ne el pròleg, ho preveia.
No estem avesats a mirar els homes i
les coses directament —i no tenim, en
general, gaires ganes d'avesar-nos-hi.
De tota manera, si preveia les
actituds que suscitaria aquest volum
de cartes íntimes, he de confessar que
no suposava que fossin tan
nombrosos els casos d’incomprensió.
Imaginava que tots plegats havíem fet
alguns progressos en l’art de situarnos, pedra angular de la intel·ligència,
i veig amb desencís que estem tan
impregnats d’absolutisme com vint
anys enrere.
Els uns, davant aquest feix de
cartes no destinades al públic, sinó a
un amic veritable, escrites amb una
sinceritat que no desvetllen ni els bons
confessors,
han
clamat
melangiosament: «Quina tristesa! El
poeta a penes si s’endevina... Tot
plegat, resulta prim...» Cal dir que
aquesta posició és absurda? Es veu
que és imprescindible. Es veu ben clar
que vivim en un país on fins la gent

instruïda nodreix la il·lusió que els
poetes son éssers sublimitzats que
s’alimenten de lliris, que dormen en
un tou de núvols color de rosa i que
parlen constantment en vers.
Una
il·lusió
talment
desmesurada
porta
com
a
conseqüència una desil·lusió també
excessiva. Aquest és el cas dels que
cometen amb melangia la manca
d’elevació literària d’aquestes cartes.
Tan fàcil com és de situar-se en el punt
just! N’hi ha prou de dir-se: Aquestes
cartes són una colla de moments de la
consciència de Joan Maragall; només
combinant
cadascun
d’aquests
moments
amb
els
altres,
innombrables, que han restat
registrats en els seus versos, en els
seus articles, en les altres cartes que
escrivia a d’altres corresponsals,
tindrem una imatge aproximada de
l’esperit maragallià. No hem de caure
pas en el ridícul prejudici de creure
que els homes només són sincers quan
es belluguen arran de terna i que el
nostre poeta era més ell quan
prodigava el verb fotre que quan
escrivia La vaca cega o En la mort
d’un jove. 1

Totes dues poesies varen ésser copiades per Maragall al peu de cartes adreçades a Antoni
Roure.
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Al costat dels que es dolen
d’una desil·lusió literària, hi ha els que
es dolen d’una desil·lusió moral.
També aquests són víctimes de llur
absolutisme i demostren, de passada,
haver descuidat lamentablement els
exercicis d’introspecció, o, per dir-ho
en cristià, els exàmens de consciència.
¿No s’han adonat que l’ànima més
pura, la més santa, la més cèlica, passa
d’un cap a l’altre de dia per un seguit
de racons ombrívols? ¿No saben que
si existís un aparell per registrar les
oscil·lacions de consciència amb la
finor amb què el sismògraf registra els
trontolls de la terra, poques
consciències donarien un gràfic més
decent que el que ens dóna Maragall
en les seves cartes a Antoni Roure?
Tanmateix tots estem tips de repetir
que som pecadors i que els sants
pequen set vegades al dia. Però pel
que es veu ho diem d’esma, com a
papagais.
L’únic que es pot retreure a
Maragall en aquestes cartes —i fóra un
retret ben impertinent— és la seva
franquesa i el seu abandó. Se sentia en
presència d’un amic i no queia en la
falta
d’estimar
i
desconfiar
simultàniament. «Quan agafo la
ploma —deia ell mateix— per
escriure’t, me deixo anar com no faig
amb ningú i poso tot el que em
preocupa o tinc al pensament.» Sols
l’espectacle de lleialtat dins l’amistat
que ens ofereix aquest primer volum
de l’Epistolari —espectacle tal vegada
únic en la nostra història literària—

ens obliga a descobrir-nos amb
respecte i amb simpatia.
En tercer lloc hi ha els que,
sense dir-ho, es lamenten d’una
desil·lusió religiosa. Havien convertit
Maragall no sols en un catòlic del
tipus corrent, sinó en un paladí del
catolicisme. Els seus articles del
Brusi, combinats amb algunes
poesies, consentien, no sense un bri
de violència, aquesta assimilació que
el mateix poeta, per timidesa o per
comoditat, no havia pas rebutjat d’una
manera explícita. Les cartes que ara
han vist la llum demostren que Joan
Maragall era un idealista generós,
però no un bon catòlic, apostòlic i
romà. Va esdevenir-ho? Les darreres
poesies i els darrers elogis no en
donen pas entenent. Ni El Comte
Arnau, ni el Cant espiritual, tot i la
temptativa
de
conciliació
del
panteisme i del dogma que s’endevina
en els darrers versos, lliguen amb la
pura ortodòxia.
Aquest
punt
restarà
probablement aclarit amb una llum
meridiana quan es publiquin les seves
cartes a Unamuno que, segons totes
les noves que en tenim, contenen un
debat religiós d’un dramatisme
poques vegades superat.
Si he trobat paraules i
arguments per aconsolar els literats i
els moralistes, confesso que no en
trobo cap per a consolar els meus
amics d’El Matí. Perden una figura;
encara que no l’acabin d’esborrar de

llur galeria de catalans il·lustres, és
evident que ja no la poden invocar
amb aquella rotunditat teatral que era
llur goig. Se n’haguessin adonat
abans! El meu ex-company Josep
Maria Capdevila no s’hauria pas estat
d’acusar l’autor d’Excelsior i del Cant
de Novembre, de complaure’s en una
ideologia fluctuant... I hauria tingut
raó des del seu punt de vista; per al
dogmàtic, qui és que no fluctua?
Fix o fluctuant, Maragall va
tenir la gràcia que cerquen debades

molts escriptors i artistes: va tenir
personalitat, coherència íntima i
preciosa que cerquen debades la
major part de dogmàtics. Totes les
contradiccions que un observador
amatent pot descobrir en les seves
idees, tots els rompiments que un
jutge sever pot denunciar entre les
seves paraules i els seus fets,
nodreixen el foc de la seva poesia. ¿La
flama que dreça cap al cel us sembla
bella i gloriosa? Aleshores no feu
massa
escarafalls
davant
els
combustibles que l’han produïda.

CARLES SOLVEDVILA (Barcelona, 1892-1967). Germà de l’historiador Ferran
Soldevila, va ser dramaturg, poeta, periodista i novel·lista. De la seva obra literària
en destaca Fanny (1929) i Valentina (1932). El recull Fulls de dietari és fonamental
per entendre la importància de Soldevila en el periodisme de la seva època i en el
posterior, gràcies a la modernització de les temàtiques, del to i de la llengua que va
protagonitzar.

François Truffaut o els malentesos
CLAUDE-MARIE TRÉMOIS

C

ertament François Truffaut fou el contrari d’un cineasta maleït. Des de la seva
primera pel·lícula, Les Quatre Cents Coups (1959), va conèixer, cosa poc
habitual, l’èxit de crítica i de públic. Tanmateix, amb el pas dels anys, mentre
que el públic li va restar fidel —i potser justament per això mateix—, una part de la
crítica va començar a menysprear-lo. Li retreien haver caigut en allò que tan bé havia
denunciat quan només era un crític jove: el cinema de qualitat. I, de mica en mica,
els malentesos es va imposar.
Primer malentès: com que nou dels seus vint llargmetratges són adaptacions
de novel·les, l’acusen d’haver-se traït a si mateix. Recordem, en efecte, el pamflet de
gran ressò que Truffaut mateix havia escrit contra les adaptacions de Jean Aurenche
i Pierre Bost.1 En aquest text, Truffaut impugnava violentament la tècnica, aleshores
en voga, de les equivalències, que consistia a canviar una frase bonica per una imatge
bonica i a reemplaçar la fluïdesa novel·lesca per una construcció dramàtica.
Tanmateix, Truffaut —com tots els seus còmplices de la Nouvelle Vague:
Godard, Chabrol, Rohmer, Rivette i els altres— sempre ha fet un cinema novel·lesc.2
No es podia esperar que traís els seus principis, quan justament es tractava de
traslladar una novel·la a la pantalla. D’altra banda, François Truffaut sempre ha
rebutjat el mot adaptació. «Les meva pel·lícules —deia a propòsit de Tirez sur le
pianiste (a partir del llibre de David Goodis), Fahrenheit 451 (Ray Bradbury), La
mariée était en noir i La Sirène du Mississippi (William Irish), Jules et Jim i Les
Deux Anglaises et le continent (Henri-Pierre Roché)— són homenatges filmats a
llibres que estimo.»
Així, doncs, Truffaut roman obstinadament fidel a aquests llibres. L’audàcia
tranquil·la de Les Deux Anglaises et le continent encara ens confon avui dia. La veu
en off i els diàlegs són clavats paraula per paraula als d’aquesta magnífica novel·la,

TRUFFAUT, François. «Une certaine tendance du cinema français». París: Les Cahiers du
cinema, gener de 1954.
2 En això eren deixebles de Roger Leenhardt, tastaolletes fascinant, crític i documentalista,
que tan sols va realitzar dos films de ficció: Les Dernières Vacances (1947) i Le Rendez-vous
de minuit (1962). Les Dernières Vacances, film mític i maleït, és una novel·la escrita amb una
càmera.
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composta per les cartes i els diaris íntims d’Henri-Pierre Roché,3 els meandres dels
quals el film segueix exactament.
Meandres dels impulsos del cor, perquè Les Deux Anglaises et le continent
és el relat d’una triple educació sentimental. Durant quinze anys, l’amistat entre
Claude (Jean-Pierre Léaud), Anne (Kika Markham) i Muriel (Stacey Tendeter) resta
indefectible. Però l’amor fluctua. Les paraules exactes, ordenades en frases curtes,
amb les quals Roché fa que els seus personatges s’expressin, esdevenen els
instruments d’anàlisi d’una agudesa i d’un rigor extrems. Truffaut, enamorat
bojament dels mots, no se’n va poder estar. Ara bé, quan va aparèixer el film, l’any
1971, els distribuïdors, porucs, el van convèncer perquè retallés vint minuts de la
pel·lícula. Just abans de morir, Truffaut va tenir temps de restablir-ne el muntatge
inicial i fixar la versió que podem veure avui dia.

Segon malentès, corol·lari del primer: com que nou dels seus films provenen
de novel·les, François Truffaut no és cap autor. És clar que això implica oblidar que
Truffaut sí que filmava les seves pel·lícules, cosa que no feien Cayatte, Delannoy o
Autant-Lara (aquest darrer a partir de la segona meitat de la seva carrera).
Els llibres que estimava formaven part del seu univers, igualment com les
persones que escrivien amb ell els guions i els diàlegs dels seus films. Per molt gran
que fos el talent de Marcel Moussy, de Jean Gruault o de Suzanne Schiffman, per a
ell no eren guionistes sinó còmplices. Truffaut, que l’havia inventada, mai no hauria
renunciat a la política dels autors. «La política dels autors» és rebutjar la definició
de cinema de qualitat segons la qual una bona pel·lícula és el resultat de sumar un
Henri-Pierre Rouché només va escriure dues novel·les: Jules et Jim quan tenia 73 anys, i Les
Deux anglaises et le continent, quan en tenia 76. Ambdues les va publicar Gallimard.
3

bon guió, un bon realitzador (traduït: un bon tècnic), alguns bons actors (estrelles,
si pot ser); és, al contrari, sostenir que un film s’escriu en primera persona i que no
hi ha pel·lícules bones o dolentes, sinó que hi ha bons o mals realitzadors i prou. Així,
doncs, la pel·lícula menys bona de Renoir val mil vegades més que l’èxit excepcional
d’un realitzador mediocre. Això no vol pas dir que Truffaut es classifiqués a si mateix
entre els grans, sinó que reivindicava la responsabilitat sencera de les seves
pel·lícules. I tenia raó: tots els films de Truffaut se li assemblen. Ens agradi o no, hi
ha un estil Truffaut. Compareu, per exemple, Tirez sur le pianiste, de David Goodis,
Vivement dimanche, de Charles Williams i Baisers volés, tercera part de la saga
d’Antoine Doinel i guió original: la llibertat de to hi és la mateixa.
A Tirez sur le pianiste, Truffaut filma uns personatges perfectament aliens a
l’acció i que, per cert, no tornarem a veure: un home que camina per la vorera amb
un ram de flors (és el realitzador Alex Joffé); una noia que duu un estoig de violí i
que, en un llindar, sembla que cerqui la porta del seu professor...
Es tracta del plaer de narrar que s’ofereix —i ens ofereix— de nou en el seu
darrer film, Vivement dimanche (1984), on no dubta pas a trencar el relat per centrar
la nostra atenció en un tabolaire eslau (directament sortit del Roman d’un tricheur);
en una prostituta que té problemes amb un client, i en un albanès que es presenta en
plena nit a la comissaria, al costat d’una dona grassa —la seva intèrpret— per
demanar asil polític... Tantes siluetes que no fan avançar gens ni mica la intriga, però
que, segons el meu parer, són indispensables.
A Baisers volés experimentem el mateix plaer quan veiem que Michel
Lonsdale demana a una agència de detectius que investiguin... els motius pels quals
ningú no l’estima; i quan sentim Jean-Pierre Léaud anomenar Delphine Seyrig...
«senyor».

En resum, si bé cadascun dels tres amors de Truffaut li ha inspirat una o dues
pel·lícules —els nens (L’Argent de poche i L’enfant sauvage), els llibres (Fahrenheit

451) i el cinema (La Nuit américane)—, trobem traces d’aquests amors en la resta de
la seva producció, encara que sigui a través d’una imatge, d’una sala de cinema, de
noiets, del títol d’un llibre... Costaria trobar films seus en què no apareguin.
El tercer malentès és el més difós: com que François Truffaut practicava l’art
de la lítote, d’ell només en veiem Truffaut-el-tendre i Truffaut-el-mitges-tintes.
Aquesta visió l’irritava molt, no pas perquè les etiquetes fossin falses, sinó perquè
només representaven una meitat d’ell mateix. Darrere la tendresa, darrere les mitges
tintes, hi havia Truffaut-l’apassionat.
Al final de Baisers volés, un desconegut (Serge Rousseau) fa una declaració
d’amor definitiva a Colette (Claude Jade). Franca (Nelly Benedetti) abat amb un cop
de fusell Pierre (Jean Desailly) que l’ha abandonada per la «pell dolça» de Nicole
(Françoise Dorléac). Adèle H. (Isabelle Adjani), literalment embogida d’amor, està
tan tancada dins la seva follia que es creua amb l’home que estima i no el reconeix.
Jules (Oscar Werner) accepta de viure humilment a l’ombra de Catherine (Jeanne
Moreau) que conduirà Jim (Henri Serre) a la mort. La vídua de negre (Jeanne
Moreau, una altra vegada) mata un dels assassins del seu marit. A La Chambre verte,
Julien Davenne (Truffaut mateix) erigeix una capella ardent a la memòria dels seus
morts i es reuneix amb la seva dona més enllà de la mort. Mentrestant, a La Femme
d’à côté, Bernard (Gérard Depardieu) i Mathilde (Fanny Ardant) es fan mal l’un a
l’altre contínuament.
La lítote mai no va impedir a Madame de la Fayette ni a la religiosa
portuguesa encendre la passió. El classicisme de François Truffaut no emmascara
gaire bé la seva sensibilitat ni nostàlgia de l’absolut. Hauríem d’haver estat més
atents al significat dels focs que encenia en tants films seus.
A Les Quatre Cents Coups, Antoine (Jean-Pierre Léaud) cala foc a una
cortina quan encén una espelma davant el retrat de Balzac, mentre llegeix La
Recherche de l’absolu. L’habitació verda crema amb mil ciris (i perquè s’hi inicia un
incendi). Els cossos de Jim i de Catherine són incinerats. Els bombers piròmans de
Fahrenheit 451 llancen llibres a una foguera. I quan, a La Femme d’à côté, un cubell
de greix s’incendia, l’emoció que sentim ens demostra que no som babaus: el que
veiem és la passió de Matilde en flames.
Al prefaci del seu llibre, Les Films de ma vie (1975), Truffaut va escriure:
«Quan feia de crític creia que una pel·lícula, perquè fos bona, havia d’explicar
simultàniament una idea del món i una idea del cinema. La Régle du jeu o Citizen
Kane responien força bé a aquesta definició. Avui dia, com a espectador, a una
pel·lícula li demano que expliqui el plaer de fer cinema, o l’angoixa de fer cinema, i
tot el que hi ha entre aquests dos elements —és a dir, les pel·lícules que no vibren—
no m’interessa.»

El denominador comú de totes les pel·lícules de François Truffaut és
precisament aquesta vibració. Ja sigui la de l’amor salvatge o la del plaer d’emmenarnos per camins embardissats.

FRANÇOIS TRUFFAUT (1932-1984) fou un dels pioners del moviment de la
Nouvelle Vague. Truffaut dirigia, escrivia els guions i actuava en la majoria de les
seves pel·lícules. Des de 1955 fins al 1983 va dirigir vint-i-sis pel·lícules, les més
conegudes de les quals són Fahrenheit 451, Baisers volés, L’enfant sauvage, Tirez
sur le pianiste, Jules et Jim, La nuit américaine i L’homme qui aimait les femmes.
CLAUDE-MARIE TRÉMOIS (1930), va ser redactora i cap de la secció de cinema
de la revista Télérama des del 1951 fins al 1995. Ha publicat assaig sobre cinema i
ficció.

L’infinit
GIACOMO LEOPARDI
Sempre em fou cara la collada erma
i la bardissa que a la vista em lleva
de l’últim horitzó tan bella amplada.
Mes, seient i mirant, espais sens terme
al seu darrera, i sobrehumans silencis
i calma profundíssima jo em forjo
dintre ma pensa: que de què llavores
no se m’espanta el cor. I entre eixes plantes
sentint el vent brunzir, d’aquell silenci
infinit i esta veu faig comparança;
i jo em recordo de l’etern, les mortes
estacions, i la present i viva
i el so que fa. Talment, en mig d’aquesta
immensitat mon pensament es nega,
i en eixa mar m’és dolç de naufragar-hi.
Traducció de Josep Carner

GIACOMO LEOPARDI (1798-1837) és el poeta romàntic italià més conegut i un
dels més importants dins l’àmbit europeu del seu moment. Va confegir un
pensament filosòfic —de caire pessimista— que va anomenar Ultrafilosofia. En
català en podem llegir Cants (2004), Obretes morals (2001), Pensaments (2000) i
El zibaldone dels pensaments (1998).
JOSEP CARNER (Barcelona, 1884 – Brussel·les, 1970), poeta, periodista i
traductor. És el representant poètic més destacat del Noucentisme i un dels
principals responsables que la poesia catalana assolís un estatus europeu, la qual
cosa, per a molts, el situa a l’alçada de Verdaguer i de Maragall, pel que fa a la seva
rellevància. Després de la Guerra Civil es va haver d’exiliar. Les seves obres més
reconegudes són Auques i ventalls (1914), Els fruits saborosos (1928) i Nabí (1941).
Carner, a més, va traduir Dickens, Twain i Molière entre molts altres.

Sobre la tirania
JOSEPH BRODSKY

L

a malaltia i la mort són, potser, les úniques coses que un tirà té en comú amb
els seus súbdits. És en aquest sentit i prou que una nació es beneficia de ser
governada per un home gran. La consciència de la nostra mortalitat no ens
il·lumina necessàriament ni ens suavitza, però el temps que un tirà dedica a
reflexionar sobre el seu metabolisme, per exemple, és temps robat als assumptes
d’estat. La tranquil·litat domèstica i la internacional estan en proporció directa al
nombre de malalties que preocupen el nostre primer secretari del Partit, o el nostre
president vitalici. Fins i tot si aquest tirà és prou agut com per aprendre l’art de la
crueltat addicional, inherent a qualsevol malaltia, acostuma a dubtar força a l’hora
d’aplicar aquest coneixement adquirit a les intrigues de palau o a la seva política
exterior, encara que només sigui perquè instintivament cerca de restablir el seu estat
de salut previ o simplement creu que es recuperarà del tot.
Un tirà sempre dedica el temps que cal per a pensar en l’ànima a conspirar
per tal de mantenir l’statu quo. Això és així perquè un home en la seva posició no
distingeix entre el present, la història i l’eternitat, fusionats en un per mitjà de la
propaganda d’estat per a la seva conveniència i la del poble. S’aferra al poder com un
vell s’aferra a la pensió o als estalvis. El que de vegades sembla una purga en els rangs
superiors, la nació ho percep com un intent de mantenir l’estabilitat per la qual
aquesta nació va optar quan va permetre que s’establís la tirania.
L’estabilitat de la piràmide ben poques vegades depèn del seu pinacle, i
tanmateix és justament aquest el que atrau la nostra atenció. Després d’un cert
temps, els ulls de l’espectador s’avorreixen de la perfecció geomètrica intolerable i
l’únic que demanen són canvis. Tanmateix, quan els canvis arriben sempre és pitjor.
Un home gran lluitant per evitar la vergonya i el malestar —especialment
desagradables a la seva edat— és fàcil de predir. Per molt sagnant i desagradable que
sigui aquesta lluita, no afecta l’estructura interna de la piràmide ni la seva ombra
externa, i els objectes d’aquesta lluita, els rivals, mereixen del tot aquest tractament
sanguinari, encara que només sigui per la tautologia de la seva ambició en vista de la
diferència d’edat. Perquè la política no és altra cosa que puresa geomètrica que
abraça la llei de la jungla.
Allà dalt, al cap de l’agulla, només hi ha lloc per a un, i més val que sigui vell,
ja que els vells mai no pretenen ser àngels. L’únic propòsit del tirà vell és mantenir
la posició, i la seva demagògia i hipocresia no imposen a la ment dels seus súbdits la
necessitat de creure o la proliferació textual, mentre que l’arribista jove, amb el seu
zel i la seva dedicació —veritables o falsos—, sempre acaba augmentant el nivell de
cinisme públic. Si mirem enrere en la història de la humanitat, podem dir sense
dubte que el cinisme és el millor criteri per apreciar el progrés social.
Els nous tirans sempre introdueixen una barreja nova d’hipocresia i de
crueltat. Els uns s’estimen més la crueltat; els altres, la hipocresia. Penseu en Lenin,
Hitler, Stalin, Mao, Castro, Gaddafi, Khomeini, Amin, etc. Sempre superen els seus
predecessors en més d’una manera, i cargolen una mica més el braç del ciutadà i la
ment de l’espectador. Per a un antropòleg (un d’extremament distant) aquest tipus

de desenvolupament és molt interessant, perquè eixampla la noció que es pugui tenir
de l’espècie. Cal dir, tanmateix, que la responsabilitat dels processos que acabo
d’esmentar resideix tant en el progrés tecnològic, i en el creixement general de la
població, com en les maldats particulars del dictador en qüestió.
Avui dia, cada sistema sociopolític nou, sigui una democràcia o un règim
autoritari, significa un distanciament més respecte de l’esperit individualista en la
direcció de l’estampida de les masses. La idea de la singularitat existencial de cadascú
és reemplaçada per la de l’anonimat. Un individu no mor tant per l’espasa com pel
penis i, per molt petit que sigui un país, requereix una planificació central i un
sotmetiment. Aquest tipus de coses cria fàcilment diverses formes d’autocràcia, en
les quals els tirans es poden considerar com a versions obsoletes d’ordinadors.
Però si només fossin versions obsoletes d’ordinadors, la cosa no seria tan
greu. El problema és que un tirà és capaç de comprar ordinadors nous, d’última
generació, i aspira a dominar-los. Exemples de formes obsoletes d’aparells emprats
de manera avançada els van protagonitzar el Führer, quan va recórrer a l’altaveu, o
Stalin fent servir un sistema de control telefònic per eliminar els seus oponents al
politburó.
Els homes no esdevenen tirans perquè en tinguin vocació, ni per pura
casualitat, tampoc. Si algú té aquesta vocació, normalment pren una drecera i es
converteix en un tirà de la seva família, mentre que els tirans de debò són coneguts
per llur timidesa i per no ser uns pares de família gaire interessants. El vehicle d’una
tirania és un partit polític (o rangs militars, que tenen una estructura semblant a la
dels partits), ja que per tal d’arribar al cim d’alguna cosa cal que hi hagi una
topografia vertical.
Ara bé, diferentment d’una muntanya o, encara millor, d’un gratacels, un
partit és en essència una realitat fictícia inventada per gent desocupada
mentalment... Arriben al món i hi troben una realitat física, gratacels i muntanyes,
ocupats del tot. La seva elecció, per tant, es debat entre esperar una obertura en el
sistema antic o crear-ne un de nou, d’alternatiu. Aquesta opció darrera és la que els
sembla més expeditiva a l’hora d’actuar, encara que només sigui perquè poden
començar immediatament. Construir un partit és una ocupació en si mateixa, i una
de molt absorbent. És evident que no compensa de seguit; però, hi insisteixo, la feina
no és tan feixuga i la incoherència d’aquesta aspiració implica molt descans mental.
Per tal d’amagar els seus orígens purament demogràfics, un partit
normalment desenvolupa la seva ideologia i mitologia pròpies. En general, una nova
realitat sempre es crea a partir de la imatge d’una d’antiga, imitant-ne les estructures.
Una tècnica així, mentre enfosqueix la manca d’imaginació, afegeix un cert aire
d’autenticitat a tot el projecte. És per això que, per cert, molta d’aquesta gent adora
l’art realista. En general, l’absència d’imaginació és més autèntica que la seva
presència. La mediocritat beneita d’un programa de partit i l’aparença sonsa i grisa
dels seus líders atrau les masses com un reflex propi. En l’era de la superpoblació, el
mal (i el bé) esdevenen tan mediocres com els seus subjectes. Per ser un tirà, és
convenient ser mediocre.
I són beneits, i les seves vides, també. Les úniques recompenses les obtenen
mentre grimpen: veuen rivals superats, apartats, relegats. Al principi del segle XX, en
l’apogeu dels partits polítics, hi havia els plaers addicionals de llançar un pamflet
caòtic, o escapar de la vigilància de la policia; de fer un discurs fervent en un congrés

clandestí, o descansar a costa del partit als Alps suïssos o a la Riviera francesa. Ara
tot això ha desaparegut: revistes cremades, barbes falses, estudis marxistes. El que
queda és el joc pacient de la promoció, cinta vermella inacabable, paperassa, una
cerca de camarades fiables. No hi ha ni l’emoció de no xerrar més del compte, ja que
no hi ha cap mena de detall que sigui digne d’atenció per les parets infestades de
micròfons ocults.
El que fa que algú arribi al cim és el pas lent del temps, l’únic consol del qual
és la sensació d’autenticitat que dona al projecte: el que tarda molt de temps és real.
Fins i tot en el bàndol de l’oposició, l’avançament dels partits és lent; quant al partit
en el poder, no cal que s’apressi en cap sentit i, després de mig segle de dominació,
pot distribuir el temps. Naturalment, pel que fa a les idees en el sentit victorià del
terme, el sistema de partit únic no és gaire diferent d’una versió moderna del
pluralisme polític. Tot i així, ingressar en l’únic partit existent requereix una mica
més que la quantitat mitjana d’indecència.
No obstant això, malgrat tot la seva audàcia i independentment de com de
cristal·lina sigui la seva executòria, l’aspirant no aconseguirà arribar al politburó
abans dels seixanta anys. A aquesta edat, la vida és absolutament irreversible i, si
s’agafen les regnes del poder, només s’obren els punys per agafar la darrera espelma.
No és probable que un home de seixanta anys s’arrisqui econòmicament o
políticament. Sap que li queda un decenni més o menys d’activitat i les seves alegries
són sobre tot de tipus gastronòmic i tecnològic: una dieta exquisida, cigarretes i
cotxes. És un home de l’statu quo, que és profitós en assumptes estrangers, tenint en
compte que cada cop acumula més coets, i intolerable dins del país, on no fer res
significa empitjorar la situació, i, encara que els seus rivals puguin capitalitzar-la,
preferirà d’eliminar-los abans d’introduir cap canvi, ja que sempre se sent una mica
de nostàlgia per l’ordre en què es va aconseguir l’èxit.
La durada mitjana d’una tirania com cal és d’un decenni i mig, dos decennis
pel cap alt. Quan dura més, sempre es converteix en una monstruositat. Aleshores es
pot aconseguir el tipus de grandesa que es manifesta provocant guerres o el terror
intern o ambdues coses. Feliçment, la naturalesa fa la seva i de vegades recorre als
rivals just a temps, és a dir, abans que el nostre home decideixi d’immortalitzar-se
fent res que sigui espantós. Els joves quadres, que, de tota manera, no són gaire joves,
pressionen des de sota i l’empenyen cap a l’àmbit blau del pur Cronos, perquè,
després d’haver arribat al cim del pinacle, aquesta és l’única manera de continuar.
Tanmateix, gairebé sempre la naturalesa ha d’actuar sola i troba una oposició
tremenda dels òrgans de seguretat de l’estat i de l’equip mèdic personal del tirà. Es
porten metges estrangers en avió perquè treguin al nostre home de les profunditats
de la senilitat en què s’ha enfonsat. De vegades tenen èxit en la seva missió
humanitària (ja que els seus governs estan, alhora, profundament interessats en la
preservació de l’statu quo): prou com per permetre al gran home de reiterar
l’amenaça de mort als seus països respectius.
Al final, tots dos cedeixen; els òrgans potser de menys bon grat que els
metges, ja que la medicina no té tantes característiques d’una jerarquia, que pot
resultar afectada pels canvis imminents, però fins i tot els òrgans acaben cansant-se
del seu amo, al qual sobreviuran, en qualsevol cas, i, quan els guardaespatlles miren
cap a un altre cantó, la mort es cola amb la dalla, la falç i el martell. Al matí següent,
la població no es desperta pels galls puntuals, sinó per les onades de la Marche
funèbre de Chopin que vessen els altaveus. Després ve el funeral militar, els cavalls

que arrosseguen la curenya, precedits per un destacament de soldats que porten
medalles en coixinets porpra i ordres que solien adornar l’abric del tirà com el pit
d’un gos que ha guanyat un premi, perquè era exactament això: un gos que havia
guanyat curses i premis. I, si la població plora la seva mort, com passa amb
freqüència, les seves llàgrimes són les dels apostadors que han perdut: la nació plora
el temps perdut. I després apareixen els membres del politburó, carregant el taüt
cobert amb la bandera: l’únic denominador que tenen en comú.
Mentre porten el denominador de la mort, les càmeres fan la seva feina, i
tant els estrangers com els natius estudien atentament les cares inescrutables,
intentant d’esbrinar el successor. El traspassat pot haver estat prou vanitós com per
deixar un testament polític, però de totes maneres no es farà públic. La decisió s’ha
de prendre en secret, en una sessió tancada —és a dir, per al poble— del politburó, o
sigui, clandestinament. El secretisme és un trauma antic dels partits, un eco dels seu
origen demogràfic, del seu passat il·legal gloriós. I les cares no revelen res.
Tenen encara més èxit perquè no revelen res. Perquè serà simplement més
del mateix. L’home nou només serà diferent de l’antic des del punt de vista físic.
Mentalment i en altres sentits està destinat a ser una rèplica exacta del mort. Aquest
és potser el secret més gran que hi ha. Si hi pensem, la successió dins del partit és la
cosa que s’assembla més a la resurrecció. Per descomptat, la repetició engendra
avorriment, però si les coses es repeteixen en secret, encara hi ha marge per a la
diversió.
Tanmateix, el més divertit de tot plegat és l’assumpció que qualsevol
d’aquests homes pot esdevenir un tirà. El que causa tota aquesta incertesa i confusió
és que l’oferta supera la demanda, i que no es tracta de la tirania d’un individu sinó
de la tirania d’un partit que simplement ha donat un caràcter industrial a la
producció de tirans, la qual cosa mostra molta astúcia pel que fa a aquest partit en
general i és un gran encert en particular, considerant la rendició ràpida de
l’individualisme com a tal. En altres paraules, avui el joc d’endevinalles sobre quiserà-qui és tan romàntic i antiquat com el bilboquet, i només la gent elegida
lliurement pot prendre's la molèstia de jugar-hi. Ja fa temps que s’ha acabat el temps
dels perfils aquilins, els masclets o les barbes llargues, els bigotis de morsa o amb
forma de raspalls de dents; aviat s’haurà acabat fins i tot el de les celles.
Això no obstant, hi ha quelcom que encisa en aquestes cares insípides, grises,
anònimes: s’assemblen a qualsevol, la qual cosa els dona un aire gairebé
underground; s’assemblen com brins d’herba. La redundància visual proveeix el
principi del «govern de la gent» d’una profunditat addicional: el domini dels qui no
són ningú. Ésser governats pels qui no són ningú, tanmateix, és la forma més
omnipresent de tirania, ja que s’assemblen a tothom. Representen les masses de
moltes maneres, i per això no s’encaparren amb eleccions. Per a la ment, és una tasca
força desagraïda pensar en el possible resultat del sistema un home, un vot a, per
exemple, la Xina, amb més de mil milions d’habitants: quin tipus de parlament
podria sorgir-hi, i quants milions podrien formar una minoria, allà?
L’ascens dels partits polítics al començament del segle XX va ser el primer
gemec de la superpoblació, i per això funcionen tan bé avui dia. Mentre que els
individualistes se’n reien, d’ells, van capitalitzar la despersonalització, i ara els
individualistes ja no riuen. L’objectiu, tanmateix, no és el triomf del partit ni de cap
buròcrata específic. És cert que es van situar més enllà del seu temps, però el temps

té moltes coses més enllà, i sobretot, molta gent. L’objectiu és fer encabir la seva
expansió numèrica en un món que no s’expandeix, i l’única manera d’aconseguir-ho
és per mitjà de la despersonalització i burocratització de tot allò que visqui. Com que
la vida és un denominador comú, esdevé una premissa per estructurar l’existència
d'una manera més detallada.
I una tirania fa justament això: t’estructura la vida. Ho fa tan
meticulosament com pot, certament molt més bé que una democràcia. A més, ho fa
pel teu propi bé, ja que qualsevol demostració d’individualisme en la multitud pot
ser perillós: primer per a la persona que la demostra, però també per als qui té al
costat. Per això tenim el partit que dirigeix l’estat, amb el seu servei de seguretat,
institucions mentals, policia i el sentit de lleialtat dels seus ciutadans. Tot i així, no
n’hi ha prou amb totes aquestes eines: el somni és convertir cada home en el seu
propi buròcrata. I el dia en què aquest somni esdevindrà veritable és a prop, ja que
la burocratització de l’existència individual comença amb la reflexió política, i no
s’acaba pas amb l’adquisició d’una calculadora de butxaca.
Per tant si un se sent elegíac al funeral del tirà, és sobretot per raons
autobiogràfiques, i perquè la seva desaparició fa pensar nostàlgicament en els bons
vells temps de manera encara més concreta. Al cap i a la fi, l’home també era un
producte de la vella escola, quan la gent encara veia la diferència entre el que deien i
el que feien. Si l’únic que es mereix és una línia en la història, molt millor: no va
vessar prou sang dels seus súbdits com per omplir un paràgraf. Les seves amants
eren més aviat grassonetes i en va tenir poques. No va escriure gaire, ni va pintar ni
tocar cap instrument musical; tampoc no va introduir cap estil de mobiliari nou. Era
un tirà i prou, i tanmateix els líders de les grans democràcies desitjaven amb fervor
donar-li la mà. Ras i curt, no va fer sotsobrar la barca. I en part és gràcies a ell que
quan obrim les finestres al matí, l’horitzó encara no és vertical.
Degut a la natura de la seva feina, ningú no va conèixer mai els seus
pensaments reals. És força probable que no els conegués ni ell mateix. Això seria un
bon epitafi, si no fos perquè hi ha una anècdota que els finlandesos expliquen sobre
el seu president de tota la vida, Urho Kekkonen, que comença així: «Si em morís...»

JOSEPH BRODSKY (1940-1996), va néixer en una família jueva a Sant
Petersburg. Va començar a escriure i a destacar com a poeta de molt jove. El 1964 va
ser jutjat per «parasitisme social» i condemnat a cinc anys de treballs forçats dels
quals, finalment, en va complir un i mig gràcies a la intercessió i mobilització d’un
nombrós nombre d’intel·lectuals russos i no russos. El 1972 es va exiliar als Estats
Units i el 1987 va rebre el Premi Nobel. Va morir a Nova York, però fou enterrat a
Venècia, seguint la seva voluntat.

Rhema
RAMON ESQUERRA
La primera cosa que hom experimenta en llegir una novel·la seva [de Virginia Wolf]
és una sensació de desempar. El lector es troba perdut enmig de l’obra. Li costa
situar-se. És la mateixa situació de l’home que es troba en una reunió deliciosa on no
coneix ningú. No sap ben bé de què es tracta ni què passarà, però comprèn que és
una cosa meravellosa.
MERCÈ RODOREDA
Vaig poder aguantar més de dos anys i quan ja gairebé m’hi havia acostumat em vaig
començar a desesperar d’estar-hi acostumada.
OSCAR WILDE
Realment, quan l’artista té en compte els desitjos d’algú altre, quan s’esforça per
satisfer-los, deixa de ser artista de cop i es converteix en un artesà trist o avorrit, en
un comerciant més o menys honrat, i que ja no té cap dret a ser anomenat artista.
SHMUEL JOSEF AGNON
Lloat sigui aquell que crea éssers insòlits.
FERRAN PLANES
Aleshores veia les coses clares, massa perquè pogués tenir raó.
MULTATULI
Era de nit. Una dona se’m va acostar. «De debò que no teniu res millor a fer que
oferir-vos com a mercaderia?», li vaig dir, rebutjant-la.
L’endemà a la nit, la vaig tornar a trobar i em va llançar un exemplar de les meves
Idees a la cara.
Això em va fer mal.

Imatges
Pàgina 6: Reproducció de la màquina descrita per Kafka al seu relat «A la colònia
penitenciària».
Pàgina 10: Imatge del sanatori Hoffmann, a Kierling, on Kafka es va estar des del
mes d’abril del 1924 fins al 3 de juny d’aquell any mateix, dia en què hi va morir.
Pàgina 12: Detall d’una fotografia (1906-1908) força popular de Kafka. La imatge
completa (molt menys difosa) mostra els acompanyants de Kafka en el moment que
li van fer aquesta fotografia: un gos i Hansi Julie Szokoll, una cambrera.
Pàgina 27: fotografia antiga de Praga.
Pàgina 30: Han Yu (768-824).
Pàgina 37: Rellotge astronòmic de Praga. Algunes parts del rellotge daten de 1410.
Pàgina 45: Les germanes de Kafka: Valli, Elli i Ottla.
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