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Un dels propòsits 
d’aquesta nova 
edició de la no-
vel·la El castell és 
deixar clar als lec-
tors catalans que 
ni l’autor, Franz 

Kafka, ni la literatura que va fer no 
eren tan kafkians com diu el tòpic. 
Entre els lectors que coneixen de 
primera mà l’obra de l’escriptor de 
Praga, ja fa temps que se sap que la 
literatura kafkiana no és tan mono-
líticament greu, claustrofòbica, se-
riosa, transcendent i terrible com 
pensen els que fan servir l’adjectiu 
kafkià sense haver llegit mai cap pà-
gina d’El procés, La transformació i 
A la colònia penal. Així i tot, encara 
són legió els que s’imaginen que 
Franz Kafka era una mena de geni 
excèntric i turmentat, mescla de 
prodigi literari i d’escarabat ines-
crutable digne de compassió. 

De quina manera Club Editor 
concreta aquesta proposta de lectu-
ra renovadora? Doncs, inicialment, 
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PERFIL amb un text de solapa que presen-
ta l’escriptor d’una manera huma-
nitzada, sense mistificacions tene-
bristes. “Franz Kafka no va ser Gre-
gor Samsa ni tampoc K.”, diu la pri-
mera frase. I continua dient que 
“era fill d’una família burgesa de 
Praga”, que va treballar d’advocat 
dins el camp de les assegurances 
per a accidents laborals, que “sortia 
amb els seus amics i anava al cine”, 
que “va intentar casar-se amb insis-
tència” i –això és important perquè 
fa trontollar els fonaments de la fal-
sa idea que la literatura de Kafka és 
només una laberíntica paràbola in-
tel·lectual, freda i asexuada– que 
“va tenir com a mínim cinc 
amants”. El text de solapa també 
ens informa de la mala relació amb 
el pare, de com escrivia –“ràpid i 
d’una tirada”– i del tipus d’alemany 
que va emprar, “pulcre i particular, 
fruit de la seva feina funcionarial i 
del seu bilingüisme”. 

L’altre element que indueix a lle-
gir –o a repensar– el llibre defugint 
el lloc comú kafkià és l’epíleg del 
traductor, Joan Ferrarons, que ha 
transvasat El castell al català per se-
gona vegada, després de la versió 
que va publicar-ne Lluís Solà el 
1971. A diferència de Solà, que va 
treballar a partir de l’edició inter-
vencionista de Max Brod, Ferrarons 
ha fet feina a partir de l’edició que 
un grup de filòlegs en van preparar 
els anys 80, molt més fidel a l’origi-
nal –inacabat i no corregit– de l’au-
tor. Sigui com sigui, més enllà de les 
qüestions traductores i hermenèu-
tiques –es fa inventari de quines 
han estat fins ara les principals in-
terpretacions de l’obra–, el més sig-
nificatiu de l’epíleg és l’observació 
de Ferrarons segons la qual “dos 
elements capitals de la novel·la són 
l’humor i el sexe”. 

Una persona que no hagi llegit 
mai Kafka però usi de tant en tant 

l’adjectiu kafkià corre el perill de 
sentir com el cap li explota, si sent 
el nom de Kafka associat a la comi-
citat i al desig eròtic o luxuriós. I, 
tanmateix, així és: El castell té pas-
satges en què la farsa és l’energia 
que ho dinamitza tot –des del com-
portament dels personatges fins al 
seu paisatge íntim–, té escenes do-
minades per la lascívia i, fins i tot, 
té trames centrades en embolics 
sentimentals. 

Llegir Kafka amb rigor 
Ara bé, sense negar que tot això és 
cert i s’ha de tenir en compte, el 
que gairebé un segle després d’ha-
ver estat escrita encara fa vigent i 
universal tant aquesta novel·la 
com segurament tota l’obra de l’au-
tor són precisament els seus com-
ponents més kafkians. Això val per 
a l’argument –un home, K., arriba 
a un poble per treballar com a agri-
mensor del castell, però un cop allà 
li diuen que tot ha estat una con-
fusió i ni tan sols li permeten d’ac-
cedir al castell o de comunicar-se 
directament amb els poderosos 
que hi viuen o hi treballen–, val 
també per a l’ambientació i les lò-
giques internes que regeixen el 
món de la novel·la –una barreja de 
l’espessa i hermètica burocràcia 
administrativa dels estats mo-
derns i de la impertorbabilitat teo-
lògica del feudalisme medieval–, i, 
finalment, val per a l’expressió 
d’una experiència humana com-
partible per qualsevol persona, una 
experiència definida per la impo-
tència davant el que ens supera, 
per l’estranyesa davant el que no 
entenem i per la vulnerabilitat des-
valguda a què tot plegat ens aboca. 

En tot cas, és segur que aquesta 
nova edició d’El castell feta per Club 
Editor convida a llegir Kafka rigoro-
sament. Un volum imprescindible 
en qualsevol biblioteca.!
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En tots i cada un 
dels tretze relats 
que conformen 
aquest llibre, hi 
ha un element 
inesperat, un fet 
que torba la pau 

dels protagonistes i que en condi-
cionarà la vida. Un mur que par-
teix un poble pel mig, però que no-
més veuen i pateixen els habitants 
d’una de les dues meitats. Una ca-
ma que cal amputar a una noia a 
qui, fins llavors, tot li ha anat la 
mar de bé. La dissolució d’una 
cèl·lula política que provocarà que 
tots els seus membres coneguin 
els rigors de la presó. L’enamora-
ment tardà d’una dona de fer fei-
nes que seixanteja, i que queda 

La irrupció de l’inesperat
amb el seu amant en el pis que ne-
teja i endreça. Una pudor de pixum 
congènita en un nen que, per 
aquest motiu, esdevindrà l’ase dels 
cops dels seus companys. 

“Massa felicitat no pot ser”, diu 
un personatge, i a fe que el narra-
dor s’escarrassa a referir-nos, amb 
gran precisió de detalls, com po-
den ser d’enrevessats els viaranys 
de la dissort. “No sé per quina raó, 
la literatura sempre s’entesta a 
discórrer pels camins més desola-
dors i infeliços”. De vegades, el que 
és insospitat pren la forma d’una 
comitiva que sembla sorgida del 
món de les ombres. Altres cops, és 
una ombra enigmàtica, la que ir-
romp en la quotidianitat d’un per-
sonatge. O un record que apareix 

ell i en cosa de tres minuts el liqui-
da. El pare, ja gran, s’ha dedicat to-
ta la vida a afinar instruments. En 
l’escaiença d’aquest tràgic element 
insospitat, podríem aplicar a l’ho-
me un vers d’Else Lasker-Schüler: 
“He executat l’acord final de la me-
va vida”. Alguns dels relats —com 
el del paraigua col·locat estratègi-
cament perquè un marit hi ensope-
gui i es foti de lloros— es presenten 
en la forma d’un monòleg interior, 
que recorda la Tereseta d’Espriu o 
alguns contes de Rodoreda. Per al 
meu gust, hi ha massa varietat 
d’estils. Ara bé, aquest element 
narratiu de la sorpresa i una es-
criptura molt segura, virtuosa i tot, 
acaben agermanant les diverses 
peces de l’obra.!
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de sobte, i que mai de la vida no 
s’havia fet tan real. 

Algun conte podria remetre a la 
novel·la Contemplant el monstre, 
per la seva cruesa. Passatges con-
crets d’algun altre, a la bellíssima 
nouvelle, també de l’autor, Els ar-
bres no es podien moure (Angle, 
2015): per exemple, el dedicat a la 
casa d’un fatxa, abandonada du-
rant la guerra, el protagonisme del 
qual recau en un cavall, Humil. La 
història d’un corredor empedreït, 
que corre només pel goig de fer-ho, 
subverteix enginyosament la mà-
xima “ningú no controla el temps”. 
Un dels meus relats preferits és el 
del núvol de mosques voraces: 
apareix de cop el dia que bategen 
un nadó molt desitjat, s’abat sobre 


