
39ara DIMECRES, 4 D’ABRIL DEL 2012 arallegim

Tota biografia so-
bre gent de lletres
bascula entre la
reconstrucció de
la trajectòria vital
i la literària. A
Kafka, l’assagista

i crític literari Pietro Citati (Florèn-
cia, 1930) supera aquesta tensió per
elevació, en proposar-nos un retrat
en què vida i obra es confonen. Una
mescla respectuosa –gairebé amo-
rosa– i coherent amb el mateix
Franz Kafka (Praga, 1883 - Kierling,
1924), per qui una no es podia en-
tendre sense l’altra perquè, com as-
segura el biògraf italià: “Només el
sostenia la literatura”.

Tanmateix, la literatura consti-
tuïa alhora força i limitació. A tra-
vés d’ella s’expressava i, per exem-
ple, trobaven el seu camí les forces
de l’inconscient, els interessos, les
pors... Però també li exigia exclusi-
vitat i renúncia. Així, el món exteri-
or esdevenia una nosa i una interfe-
rència sovint irritant, i provocava la
reducció del seu cercle a la mínima
expressió.

Sens dubte, la vida amorosa de
Kafka evidencia millor que cap al-
tre aspecte de la seva biografia
aquesta dualitat. Cap esdeveni-
ment el marcarà tant com la troba-

Joc d’ombres
literàries

da amb Felice Bauer el 13 d’agost
del 1912 i cap fet generarà més cor-
respondència que els seus succes-
sius enamoraments i prometatges.
“La literatura es rebel·lava contra la
vida conjugal”, escriu Citati.

Aquest voler i doldre vital es con-
verteix en la base de la seva creació.
El sentiment de culpabilitat –i la
desesperació fruit d’aquesta– esde-
vé l’arma més potent de l’art de la vi-
sió literària. La creació i la inspira-
ció es troben precisament a la part
fosca. És el mal que ens mou, men-
tre el bé condueix a la simple
contemplació.

Com ens recorda Citati, aques-
ta recerca cristal·litza en una sèrie
de llibres cabdals –supervivents al
foc purificador al qual, en cert mo-
ment, volia condemnar-los Kafka–
dins del cànon, així com en aporta-
cions estilístiques rellevants com
la mort quasi total de la figura del
narrador o unes estructures narra-
tives de simplicitat aparent però
absolutament ben travades. De fet,
sovint el significat últim de la seva
obra ens és negat per manca de
prou claus interpretatives i pel ca-
ràcter personal de la seva recerca
literària i espiritual.

Amb tot, Kafka no és una biogra-
fia melancòlica, ni tot és transcen-

dència. Citati fuig de l’estereotip
que ha convertit l’autor praguès en
la quinta essència del personatge
kafkià. Certament, era un home ob-
sessionat, malalt i de difícil socia-
bilitat... però no únicament. Una
anècdota protagonitzada durant
una de les seves últimes convales-
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cències, ja malalt de tuberculosi,
n’és el millor exemple. Després de
sopar, Kafka, l’home enclaustrat i
obsessionat amb les ombres de l’és-
ser humà, va mostrar-se més soci-
able que mai, entretenint la resta
d’hostes amb la seva habilitat per fer
jocs d’ombres a la paret.✒


