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Janouch

L’obra de Franz Kafka ha es-
tat objecte d’una indústria 
de moment imparable. 

Qualsevol visitant de la ciutat de 
Praga als darrers anys es deu haver 
adonat de com una obra tan extra-
vagant i insòlita, la més original del 
segle XX, pot inundar tota una ciu-
tat de llibres, cartells, icones, tasses 
i vaixella, pins, postals i tota mena 
de bibelots inútils. 

Una de les primeres persones 
que va fer negoci amb aquell es-
criptor nascut a Praga va ser Gus-
tav Janouch (1903-1968), autor 
d’un llibre de reflexions de l’es-
criptor sobre coses humanes i di-
vines nascudes, va dir, d’unes pas-
sejades de tots dos pels carrers de 
la ciutat. El pare de Gustav era 
col·lega de Kafka; li va presentar 
el seu fill, i aquest –que llavors te-
nia disset anys— va acompanyar 
Kafka a casa seva durant una colla 
de mesos. Era l’any 1920. 

Ja és sospitós que Janouch es-
perés a l’any 1951 (reedició ampli-
ada l’any 1968) per publicar 
aquests records, Conversaciones 
con Kafka (Destino), però cal tenir 
present que Kafka va ser molt poc 
conegut a Praga en vida i després 
de mort (1924), i que la seva fama 
hi va arribar, com arreu del món, 
gràcies als surrealistes i sobretot 
els existencialistes.  

En aquest llibre hi ha manifes-
tacions que resulten molt ver-
semblants, com allò que va dir 
Kafka en mirar l’aparador d’una 
galeria amb obres de Picasso: “A 
la meva literatura li passa el ma-
teix que a aquests quadres: és 
com un rellotge que avança”; pe-
rò n’hi ha moltes que fan arrufar 
el nas, perquè Janouch no porta-
va un quadern a sobre ni sabia ta-
quigrafia, i la memòria de tothom 
és limitada. L’hispanista Josef 
Cermák, amic de Catalunya, va 
publicar un llibre, Franz Kafka. 
Ficciones y mistificaciones, tradu-
ït al castellà l’any 2008, en què 
desmunta la història fantàstica 
d’aquelles converses.  

Janouch va tenir un cert paper 
en els moviments revolucionaris 
arran de les dues guerres mundi-
als, i tan aviat se’l coneixia per 
haver fundat cèl·lules anarquis-
tes com per haver actuat com a 
oportú simpatitzant dels nazis. 
Un policia que el va detenir i in-
terrogar l’any 1946 va dir, sense 
anar més lluny, que li havia sem-
blat un impostor. A més d’això, 
Cermák demostra que va ser un 
milhomes, un vanitós i un xerrai-
re amb molta taral·la. Per això li 
va semblar a tothom que el seu 
recull de pensades de Kafka esta-
va basat en la veritat: un bon estil 
és capaç de tot.!

Sobre confinaments 
perimetrals

Sortir de casa per parar 
esment en els arbres i en 
els carrers de sempre 
 
“¿Per què me’n vaig a Sèrbia o a Hong 
Kong si no conec el territori que s’estén 
a un quilòmetre de casa meva?”. S’ho 
pregunta l’escriptor catalanomexicà 
Jordi Soler en el llibre Mapa secreto del 
bosque, publicat el setembre del 2019 
per Debate. Un assaig que propugna un 
retorn a la naturalesa i a activitats pri-
mitives per assolir la integració dins 
l’engranatge còsmic. Un assaig que es 
llegeix amb ulls diferents d’ençà que la 
pandèmia ens ha obligat a tancar-nos a 
casa i a explorar si us plau per força el 
paisatge més immediat. “Com a antídot 
enfront del gran desplaçament, s’ha 
d’optar pel microdesplaçament, acon-
seguir un mapa el centre del qual sigui 
casa nostra –escriu Soler–. Partint del 
centre, s’ha de traçar un cercle amb un 
radi de dos quilòmetres. Per a qui viu a 
la ciutat, totes les coses que necessita 
caben en un cercle d’aquesta dimensió”. 

Sembla un d’aquells plans de conten-
ció del coronavirus que s’acaben filtrant 
a la premsa abans d’hora, però aquí no 
hi ha restriccions sinó recomanacions: 
Soler ens esperona a emprendre micro-
viatges fixant-nos en les esquerdes, en 
les taques, en els reflexos dels bassals; 
habitant el silenci entre una casa i una 
altra, entre un arbre i el mur que delimi-
ta un jardí. Potser descobrirem, diu, que 
aquesta és la manera de treure el cap a 
l’altra banda de la realitat. Potser es 
tracta de contemplar la otredad en el 
món de cada dia, com suggeria Octavio 
Paz. De buscar les meravelles quotidi-
anes, com proposava el surrealisme. Re-

fugiar-nos en un bosc literal o metafòric 
(podem replegar-nos al despatx, al me-
tro, al llit) vol dir apagar el mòbil i man-
tenir-se escèptic i crític: “El veritable 
senyal apareix quan no hi ha internet, 
quan ens despullem dels additaments 
electrònics i ens posem a rebre senyals 
sense més antenes que els cinc sentits”. 

Jordi Soler explica que, en comptes 
de córrer pel carrer, en comptes de fer 
spinning o ioga o zumba al gimnàs, ell 
se’n va al Tibidabo. “En lloc d’aquestes 
rutines, molt respectables però doloro-
sament gregàries, que practica la gent 
per mantenir-se en forma, jo pujo la ma-
teixa muntanya cada dia amb en Cama-
rón [el seu gos], però sempre intentem 
inventar una ruta diferent”. Això ho va 
escriure sense imaginar que una empre-
nyadora pandèmia global faria tancar 
els gimnasos i convertiria Collserola en 
un nou escenari de conductes gregàries. 

Quan més enllà del món 
conegut només hi ha 
boira i confusió  
 
Em deuen estar traumatitzant les me-
sures de control de la pandèmia: no puc 
no pensar en els confinaments perime-
trals mentre llegeixo No soc aquí, d’An-
na Ballbona, la novel·la guardonada 
amb el Premi Llibres Anagrama 
d’aquest 2020 estranyíssim (l’estranye-
sa, un altre tema central del llibre). La 
Mila, la narradora, evoca el seu primer 
record d’un tren: “Me n’ha quedat l’im-
pacte de la primera expectació per sor-
tir dels límits coneguts, de les fronteres 
minúscules, del mapa marcat i apamat 
que per mi eren el barri, l’autopista i el 
poble”. Aquella nena acabaria viatjant 
força més enllà, a diferència del seu pa-
re: “Els límits de casa eren claríssims. És 
tot el que quedava fora d’aquests límits 
el que era confús, boirós. I pel meu pa-
re ho continua sent. Tarragona no sap si 
cau amunt o avall; Sevilla podria ser a 
dos-cents quilòmetres o a quatre mil; i 
Londres podria haver-se instal·lat en un 
altre continent. El món exterior li resul-
ta una forma inescrutable, com de ba-
lena morta trobada a la riera del poble”. 

Avui el món de fora és una balena en 
un safareig i l’estranyesa ha deixat de 
ser estranya. Jordi Soler (Veracruz, 
1963) i Anna Ballbona (Montmeló, 
1980) han estat convidats a la Feria In-
ternacional del Libro de Guadalajara, 
que se celebrarà del 28 de novembre al 
6 de desembre. Hi faran acte de presèn-
cia de forma virtual, quin remei, ara que 
els avions transatlàntics tornen a sem-
blar ciència-ficció i estem condemnats 
a fer vida al voltant de casa.!

EVA 
PIQUER

HE LLEGIT 
NO SÉ ON

Jordi Soler i Anna Ballbona, autors convidats 
a la Fira de Guadalajara, escruten fronteres 
físiques i mentals en els seus últims llibres

Don Gato i els calés

De totes les colles d’arreplegats a les 
quals he volgut pertànyer a la vida, 
la primera va ser la de Don Gato, 

el dels dibuixos animats. Avui ja se n’ha 
anat tot en orris, massa dir Panofsky a les 
discoteques, i massa pensar en Aby War-
burg quan sentia dir Madonna, així és 
com s’acaba fent un socialdemòcrata de 
la cultura; però, des del primer dia que els 
vaig veure a la tele, aquests dibuixos em 
parlaven de la meva vocació més abissal. 
Don Gato i la seva camarilla, això és el que 
diuen ara els crítics americans, eren la re-
presentació d’una gent a la qual s’havia 
despullat dels drets civils, inclòs el dret 
a votar (l’anomenada disenfranchisement 
people). Esclar que ningú no m’ha tocat 
mai aquests drets, o potser sí; sospito que 
estaria d’acord amb els dos parers, la ve-
ritat és que sempre estic d’acord amb tot, 

tinc un Hamlet de bon rotllo. Des del 
punt de vista de Don Gato, és una barre-
ja de franciscanisme i heretgia el que 
m’ha fet sempre descreure de la uni-
versalitat d’aquests tipus de 
drets, fins a arribar al punt de 
dubtar de la seva efectivitat, 
de tornar-los en contra me-
va, de fins i tot renunciar a 
exercir-los, determinat a ve-
xar tanta complaença. Diria 
que era això el que pressentia 
jo veient els dibuixos, allò que 
m’acostava a aquell carreró amb la 
palissada, el cubell de la brossa i el post 
del telèfon de l’oficial Matute. Els actors 
de doblatge que van donar les veus ori-
ginals als personatges deien que havien 
pres les seves maneres de parlar dels am-
bients marginals de Brooklyn, de Man-

hattan... Aquests gats no eren veritable-
ment uns beatniks, sinó les males compa-
nyies que els beatniks freqüentaven. 

Eren beatniks els amos de l’Scooby 
Doo (un dia parlarem de la con-

tracultura i la por). La flama 
que alenava la colla de Don 
Gato omple avui els prestat-
ges d’autoajuda de les llibre-
ries amb títols del tipus Mil 
maneres ràpides de guanyar 

diners, Pensi i faci’s ric, Guanyi 
calés amb un blog... Don Gato, 

Benito, Cucho, Demóstenes, Es-
panto i Panza rumien tot el dia la mane-
ra ràpida de guanyar diners, fins que ar-
riba la poli i els aixafa l’invent. Tot el que 
no és autoajuda és il·legal. Woody Allen 
ja ens va donar la consigna als seus co-
mençaments: agafa els diners i corre.!
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