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Transformant 
la metamorfosi

Enguany se celebra el centenari 
d’una de les obres clau de la litera-
tura europea contemporània, La 
transformació, de Kafka, una no-
vel·la curta que ha colpejat autors i 
lectors des de la mateixa data de la 
seva publicació (tot i que va ser escri-
ta la tardor del 1912). A més, un dels 
atractius que té analitzar aquesta 
novel·leta des de tots els punts de 
vista (el més usual és considerar La 
transformació, amb El judici, l’esco-
mesa més dura contra la figura pa-
terna i per extensió contra la famí-
lia), una de les discussions que sus-
cita, gairebé tan divertida com kafki-
ana, és la de la traducció del títol. La 
trobem tan aviat titulada La trans-
formació com La metamorfosi. Com 
que gairebé tota l’obra de Kafka és 
pòstuma, i encara més, la seva ma-
teixa fama, ell no va poder intervenir 
en vida en aquesta discussió. Què 
n’hauria dit? No ho sabem. 

‘TRADUTTORE, 
INVENTORE?’ 
A favor de La metamorfosi, un títol 
molt més popular, plàstic, evocatiu, 
hi ha fins i tot la relació amb la me-
tamorfosi dels insectes i dels amfi-
bis (tot i que aquest procés biològic 
no té res a veure amb la història de 
Kafka). Per aquesta opció va deci-
dir-se una de les millors traducci-
ons catalanes, reeditada un cop i un 
altre des de la seva aparició, la de 
Jordi Llovet (Proa). Per contra, una 
de les versions castellanes editades 
recentment amb motiu del cente-
nari d’aquesta novel·la curta, la de 
Xandru Fernández (Navona, 2015), 
opta pel més literal La transforma-
ción entre d’altres raons perquè, se-
gons diu (d’acord amb Borges, un 
admirador apassionat de Kafka), si 
a l’autor li hagués agradat més l’al-
tre mot, hauria triat el corresponent 
en alemany, que també hi és: Die 
Metamorphose. D’altra banda, com 
qualsevol al·lusió literària a meta-
morfosi no podria evitar tenir un 
ressò de la Grècia clàssica que, com 
el mateix Llovet reconeix, seria im-
propi “en la narrativa de Kafka” 
(Notas sobre ‘La transformación’, 
Random House Mondadori, 2005).  

Corrin a rellegir La transforma-
ció. Permet llançar-se, en un temps 
rècord, dins el pou d’una obra 
d’abast universal. Vet aquí la mera-
vella: la concisió, la profunditat i al-
hora la simplicitat fetes art.✒
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Publicat per prime-
ra vegada el 1891, 

El crimen de lord Arthur 
Savile –que va ser editat 
per Quaderns Crema el 
1995 en traducció de 
Jordi Larios– explica 
l’intent del protagonis-
ta d’escapar del fatal 
pronòstic que li ha fet 
un quiromàntic durant 
una festa de l’alta soci-
etat anglesa.

El crimen  
de lord... 
OSCAR WILDE 
Acantilado
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No és un aliment 
fàcil de rosegar 
un text de més de 
600 pàgines que 
ens recorda, pàgi-
na rere pàgina, 
que menjar tres 

vegades al dia és una cosa que una 
setena part dels habitants de la ter-
ra no fan normalment. I que si no ho 
fan no és perquè al món hi faltin ali-
ments, ni perquè siguem massa per-
sones vivint-hi, ni pel canvi climàtic, 
ni per qualsevol altra raó generalis-
ta que ens ajuda a dormir tranquils. 
Que si mil milions de persones pas-
sen gana gairebé cada dia de les se-
ves vides és una conseqüència di-
recta d’un sistema polític injust i 
criminal que nosaltres ajudem a 
mantenir. No és un plat fàcil, deia, 
però una vegada t’hi has posat no 
pots deixar de mastegar-lo. 

Que el problema de la fam al món 
és polític i que, per tant, les possibles 
solucions, les reals, hauran de ser po-
lítiques. Que no és acceptable que la 
lluita contra la fam consisteixi només 

‘El hambre’, un llibre 
incòmode i necessari

a mirar de millorar l’efectivitat de la 
beneficència o a reduir la “desigual-
tat” a xifres menys humiliants. Que hi 
ha pocs llocs on la desigualtat social 
és veu tan clarament com a la taula 
(o on sigui que cadascú menja). 

Martín Caparrós viatja a dife-
rents parts del planeta mirant de 
posar cara i ulls a un problema que 
sembla inabordable. Explicant-nos 
petites històries de la vida de perso-
nes al Sudan, Moçambic, l’Índia, 
l’Argentina o Chicago, entenem que 
no podem seguir pensant en la fam 
en termes genèrics (¿recorden els 
sobres del Domund que ens reparti-
en a l’escola?), sinó que l’única pos-
tura ètica i estètica acceptable és ser 
concret i fer-se preguntes, qüestio-
nar suposades veritats com el poder 
de la natura, la democràcia o les 
energies renovables. Tot això en 
mans de segons qui seria espès i di-
fícil d’empassar. Justament el mè-
rit de Caparrós recau en com ens 
presenta tot aquest material recollit 
durant anys de feina. L’assagista ar-
gentí arriba fins al moll de l’os i ho fa 

sense por de dir les coses pel seu 
nom: “Que tantos consigamos co-
mer todos los días es un milagro; 
que tantos no lo consigan es una 
canallada”, o “No hay –casi no 
hay– hambrientos ateos, ¿qué pa-
saría si los hubiera?”, o fins i tot 
“Un hambriento es alguien a qui-
en podés explotar. Uno con la pan-
za llena es más difícil”. 

L’aparent estil pamfletari no 
és inconvenient perquè l’autor 
sigui conscient en tot moment 
del seu fracàs. Els que passen ga-
na no llegiran el llibre. Si ho fes-
sin tampoc serviria per a res: les 
seves possibilitats de provocar 
canvis són mínimes. El sistema 
és massa impermeable. ¿Per què 
escriu, aleshores? L’autor es 
qüestiona la seva feina durant tot 
el procés, conscient que ell forma 
part d’aquest engranatge que cri-
tica, però malgrat això, no es pot 
defallir, no se suportaria si no fes 
alguna cosa, escriure un text 
magnífic, per exemple, un text 
que no serveix per indignar-nos, 
perquè indignar-se és còmode, 
elegant, però poc efectiu. És jugar 
a la contra, sense alternatives. 
Potser el que cal és enutjar-se. 
L’enuig és l’única relació interes-
sant que hom pot tenir amb el seu 
temps, escriu Caparrós. L’enuig 
com a via per proposar un para-
digma nou, per passar de la de-
fensa a l’atac.  

Combinar de manera magis-
tral la crònica periodística sobre 
el terreny amb reflexions in-
tel·lectuals d’alçada és a l’abast de 
molt pocs. Sobretot quan el ter-
reny és tot el planeta. Sobretot 
quan estem parlant d’un tema del 
qual ningú pot dir que no l’afecta, 
o que no n’és responsable o que 
no va per ell. Amb El hambre, Ca-
parrós es consolida com un dels 
escriptors més rellevants del se-
gle XXI. De moment ja s’ha tra-
duït a 16 idiomes i tot just està co-
mençant a ser un element clau de 
la discussió política del nostre 
temps. Calen idees, fan falta ide-
ologies. El hambre és un dispara-
dor d’idees que ens fa pensar, i 
molt, sobre com suportem viure 
en aquest món tan tranquils sa-
bent el que sabem.✒
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Sattouf il·lustra la se-
va infantesa i adoles-

cència, que va passar a 
Síria i Líbia. Reflexiona 
sobre la construcció de 
la identitat i les pròpies 
arrels, al mateix temps 
que exposa les esquerdes 
d’una societat guiada 
pels totalitarismes i la 
tradició. La versió cata-
lana l’ha traduït Marta 
Marfany.

L’àrab del 
futur 
RIAD SATTOUF 
Salamandra
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La mare absent i el 
pare immers en una 

crisi personal fan tron-
tollar el dia a dia del Gui-
llem, que al llarg d’Un 
fill, d’Alejandro Palomas 
–novel·la guanyadora de 
l’últim premi Joaquim 
Ruyra–, haurà de resol-
dre un misteri. Palomas 
ha publicat llibres com 
Agua cerrada, Una ma-
dre i Tanta vida.

Un fill 
ALEJANDRO  
PALOMAS 
La Galera
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