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És la veritat
d’aquest ull
diví,
indefugible,
la que fa que
Georg no estigui
sol al banc
dels acusats

D
esprés de llegir l’o-
bra de Franz Kafka
(Praga 1883-1924), i
en especial els seus
diaris (Diaris: 1910-

1923, MOLU, segle XX, núm. 23.
Edicions 62. 1988) i la Carta al
pare (Quaderns Crema), es fa
inevitable la pregunta: ¿és que
el noi va tenir la desgràcia de
topar amb un pare castrador o,
tal com han apuntat alguns es-
tudiosos, va ser el senyor Kafka,
un ciutadà d’allò més corrent,
qui va tenir la mala sort d’en-
gendrar un fill massa compli-
cat? En tot cas, a la vista del
llegat literari de l’autor, la Hu-
manitat té un deute amb aquell
sofert pare que, ben al marge
de la seva voluntat, va ajudar a
covar els dimonis més paradig-
màtics del segle XX.

A banda d’acostar-se a un
univers familiar força original
amb La transformació, crec que
val la pena llegir una de les
narracions curtes en què es
deixa captar amb més rotundi-
tat la tensió entre pare i fill. Em
refereixo a El veredicte (que fi-
gura dins les Narracions Comple-
tes, publicades per Quaderns
Crema), que segons Milan Kun-
dera “és una narració íntima-
ment lligada a l’experiència fa-
miliar de l’autor, on un pare
acusa el seu fill i li ordena d’o-
fegar-se. El fill accepta la seva
fictícia culpabilitat i es llença al
riu amb la mateixa docilitat
amb què, més tard, el seu suc-
cessor, Joseph K., inculpat per
una organització misteriosa,
anirà a fer-se degollar”.

És un relat de catorze pàgi-
nes, d’entrada més aviat tediós,
que s’obre com una crònica in-
formativa i analítica de la rela-

ció del protagonista, Georg
Bendemann, amb un amic que
s’ha instal·lat a Sant Petersburg
i que fa més de tres anys que no
veu, però a qui ha decidit es-
criure una carta per comuni-
car-li el seu compromís senti-

mental amb una noia. Tot al
llarg de cinc pàgines, amb la
carta que acaba d’escriure a les
mans, Georg pensa en la relació
amb l’amic i en el nou com-
promís amb la noia, mentre per
la finestra que dóna al riu li
arriben les delícies d’un matí
de diumenge en plena prima-
vera.

Però l’empenta del relat es-
clata amb la conversa que Ge-
org manté amb el seu pare, vi-
du, quan li notifica que ha de-
cidit escriure al seu amic per
fer-li saber el seu compromís.
La forma de presentar el pare

no enganya: encauat a la cam-
bra fosca, entre records de la
difunta mare, com un gegant,
sòlid, amb els braços creuats
sobre el pit, deixat d’aspecte i
amb la boca esdentegada. El
diàleg que sostenen no és pre-
cisament un model de natura-
litat, ja que de bon principi
domina el to discursiu, d’una
certa ampul·lositat retòrica i
amb més ressonàncies simbòli-
ques que realistes.

Quan aquest pare estrany,
aspre com el Déu de l’Antic
Testament, li engega la pre-
gunta: “Existeix realment
aquest amic teu de Sant Peters-
burg?”, Georg queda descon-
certat i intenta fugir d’estudi,
tot extremant la cura d’un pare
que havia tingut massa aban-
donat, però l’home ja no s’atu-
ra, fins que de forma minuciosa
i implacable va desmuntant to-
tes les coartades del fill, sotme-
tent-lo a una mena de judici fi-
nal. És la veritat d’aquest ull
diví, indefugible, amb capacitat
de ressuscitar les culpes més
recòndites, la que fa que Georg
no estigui sol al banc dels acu-
sats. Quan ell rep el veredicte
inapel·lable: “Ara et condemno
a morir ofegat”, és el lector qui,
tan perplex com el noi, l’a-
companya a complir la sentèn-
cia, no sense escoltar la darrera
adhesió incondicional al botxí:
“Estimats pares, malgrat tot,
sempre us he estimat”.

Mentre la fila de vehicles que
passa pel pont esmorteeix
l’impacte de la caiguda al riu,
nosaltres ens aferrem a la nos-
tra butaca de lector, repassant
la pel·lícula de les culpabilitats
pròpies, invisibles, però certes.
És un mèrit del fill Franz.
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E
m consta que uns
quants lectors d’a-
questa secció són
(molt) més experts
que jo en l’ús de l’e-

lectrònica; cap miracle si es té
en compte que per a mi un
ordinador no és gran cosa més
que una màquina d’escriure
fabulosa. Però també sé que
n’hi ha molts més que encara
són més sapastres que jo, i
perdonin. Ho dic simplement
perquè no els estranyi que, fi-
nalment, hagi anat a raure a
una pàgina web que ja fa molt
de temps que és disponible:
una web mantinguda i actua-
litzada pel professor Alberto
José Miyara, un catalanòfil de
nas molt fi de Rosario, Argen-
tina: <http://www.geocities.
com/aeccsa>.

La web, totalment en an-
glès, es titula AECCSA’s Catalan
page, on la sigla significa Aso-
ciación de Estudios Catalanes
del Cono Sur de América.
Conté la següent informació:
una introducció o exposició

sumària sobre la llengua ca-
talana, una bateria de pre-
guntes i respostes sobre llen-
gua i literatura, un resum de
la gramàtica, una breu anto-
logia poètica en català i an-
glès, una miscel·lània de fets
sobre la cultura i les terres de
parla catalana i, natural-
ment, informació sobre l’A-
sociación. Fins i tot hi ha al-
gun pulcre mapa en color i
algun “formatget” estadístic.
D’això se’n diu voluntat de
ser present a la xarxa, el lloc
on avui ha de figurar tothom
o tota cosa que vulgui sobre-
viure i expandir-se. Di-
guem-ne també tenacitat.

A la introducció es destaca
la personalitat d’aquesta
llengua, d’una banda enmig

de les romàniques i d’una al-
tra banda com a llengua pe-
tita: “a diferència d’altres
llengües minoritàries, té una
llarga tradició com a llengua
de cultura” i s’esforça per
afrontar els reptes d’una so-
cietat que canvia ràpidament
i necessita una multitud de
neologismes: “és una de les
realitats més sorprenents de
la sociolingüística universal,
només comparable a la re-
surrecció de l’hebreu a l’Estat
d’Israel”. Al final d’aquesta
secció, la pàgina ofereix una
sèrie d’enllaços per accedir
electrònicament a l’AVUI i El
Periódico, a Catalunya Ràdio i a
d’altra informació.

La secció de preguntes re-
cull els tòpics habituals (ja ho

diu clarament el “manteni-
dor” de la web): allò que pre-
gunta qui no sap res d’una
cosa o que s’hi interessa per
primer cop (afegim-hi: o que
simplement no sap què pre-
guntar, com els passa a tants
periodistes). Per exemple,
quanta gent la parla (on Mi-
yara adopta una posició rea-
lista, no pas de bufanúvols: set
milions), quins dialectes té i si
s’entenen els uns amb els al-
tres (una qüestió que també es
pregunta tothom respecte de
l’alemany), si compta amb
premsa i mitjans audiovisuals,
com està l’escola, com són les
relacions entre els diferents
punts geogràfics d’aquesta
cultura, si aquesta llengua és
gaire diferent del castellà o del

francès o d’altres llengües
veïnes, si té literatura i
quants llibres es publiquen
cada any, etcètera. N’hi ha
d’altres de més estimulants:
“What’s Catalan for ‘I love
you’?”, “What’s Catalan for
‘Go to hell’?”; i ara “mirin”
les respostes, amb ajuts de
pronunciació que són tot un
tour de force i d’enginy: “T’est-
imo (tuh STEE moo)”, “Vés-te’n
a la merda (BEST un uh luh
MARE duh)”. A “Say a proverb
in Catalan”, respon: On no hi
ha sang, botifarres no s’hi fan; i
a “Please write down a sam-
ple text in Catalan”, Miyara
reprodueix una poesia de
Martí i Pol, en català i en
versió anglesa feta per ell
mateix: Delimita’m l’espai, però
no esperis / que renunciï a res
d’allò que estimo...

L’antologia poètica són
unes quantes peces, en totes
dues llengües, de Carles Du-
arte, Salvat-Papasseit, M. Àn-
gels Anglada i Martí i Pol. Molt
agraïts, senyor Miyara.


