
De nines i escarabats

Kafka i la nina que se’n va anar...Crítiques

ui té por de Franz Kafka? Una nena petita no, en Jordi Sierra i
Fabra (1947) sembla que tampoc. Un dels nostres escriptors infantils i musi-
cals més reconeguts i fèrtils, amb centenars de llibres publicats on destaquen
obres com ara Camps de maduixes, El nen que vivia als estels o Nit de diven-
dres, ha assolit el Premi Nacional de Literatura d'enguany amb aquesta obra
senzilla però deliciosa que enceta la col·lecció La Via Làctia de l'editorial
Empúries i on defuig d'edats, tot relatant un episodi, possiblement verídic,
del darrer any de la vida del genial escriptor de Praga.

El llibre sorgeix d'un article de César Aira, La muñeca viajera, que va
aparèixer al suplement literari d'El País, 'Babelia', el 8 de maig del 2004. Allà
s'hi narrava la història de com l'aparentment seriós, distant i permeable a la
infantesa Franz Kafka va socórrer una pobre nena mentre passejava pel parc
Steglitz de Berlín. Sembla que aquesta havia perdut la seva nina i per aques-
ta raó plorava sense consol. A l'escriptor, ja malalt, se li va ocórrer acostar-s'hi
i dir-li que en realitat la nina havia marxat de viatge i que ell en tenia notí-
cies per carta. A l'endemà va dur-li una carta que explicava, en primera per-
sona, les seves aventures viatgeres arreu del món. La infant es va impressio-
nar; la història es va repetir durant tres setmanes. Després es van separar.
Aquesta anècdota ens va arribar de la mà de Dora Dymant, la darrera xicota
de Kafka, qui ho va relatar més tard explicant com l'autor es prenia amb la
mateixa seriositat l'aventura infantil com qualsevol dels seus relats. Tot i els
esforços de Klaus Wagenbach per trobar la nena, ja adulta, i recuperar la uni-
direccional correspondència, aquesta mai va, ni ha aparegut, ni se n'ha tingut
notícies. No cal dir que de les cartes tampoc. És a dir, que em de creure en la
llegenda d'un inèdit kafkià que potser descansa a unes golfes o a un calaix, o
fins i tot va desaparèixer amb la infantesa d'una nena que va oblidar la nina i
l'home que tossia. Aquesta història també la podem trobar esmentada a les
Brooklyn Follies de Paul Auster.

Enfrontar-se a l'escriptor de La Transformació i posar-hi paraules a la
seva figura és un exercici de doble tombarella sense xarxa que pot acabar amb
l'escriptor greument perjudicat. Sobretot amb una història que no és seva.
Però no hi trobem res d'això, Sierra i Fabra és tan curós i humil que en cap
moment trobem cites a destemps, grans discursos sobre l'obra kafkiana o
altres estirabots que haurien fet caure la novel·la pel terra. Ell tria un discurs
i un to planer i senzill que ens fa verídic, alhora que ficcionat, un personatge
amb tanta referència. La història és un entreteniment encantador. El discurs,
concís i econòmic com pocs autors avui dia ho saben ser, les paraules justes,
el ritme mesurat. És un text que, sense ser cap demèrit, vol explicar una histò-
ria amb prou bellesa i encant per no necessitar gaurnir-la amb excés. Escriure
és la voluntat de tancar-se sol en una habitació i restar-hi, va dir el premi
Nobel de literatura Orhan Pamuk a l'Autor implícit. Kafka ho va veure sem-
pre així. Entotsolir-se i escriure, el de menys era per a qui. L'escriptura anava
d'un mateix cap a un mateix, tant era si era un relat o una carta. Sierra i Fabra
ha escrit també per a ell sense pensar en l'escriptor de Praga. L'ha utilitzat
com un personatge ficcional més que avança per una obra que se'ns mostra
coherent i entranyable. Va succeir de debò? És certa la història que ens ha
arribat esbiaixada i de retruc? Doncs la veritat és que segurament ens queda-
rem sempre amb el dubte i les cartes mai apareguin. Però aquest dubte de la
ficció ja forma part del món kafkià i, si a sobre serveix per dur llibres tan
encertats com aquest, ja ens va bé. El de menys és la realitat, el que ens ocupa
són las lletres que llegim dins les nostres habitacions.

Q
Joan Rico

Jordi Serra i Fabra
Nascut el 26 de juliol de 1947, el 1957 va patir un greu accident.Va ser aleshores
quan va fer les seves primeres incursions literàries. El 1959 va escriure la seva
primera novel·la llarga (500 pàgines), amb què va confirmar la seva vocació com
a escriptor. Al llarg de la seva  prolífica carrera com a autor ha obtingut nom-
brosos premis i reconeixements. També és coneguda la seva trajectòria com a
periodista musical, en publicacions especialitzades com El Gran Musical, Disco
Expres i Popular 1, de la qual va ser membre fundador.
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