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El procés.
Franz Kafka és J os eph K. en aques ta vers ió en c òmic d’E l proc és en què
el ros tre de l’autor de L a metamorfos i apareix ins is tentment per reflec tir
s orpres a, inc redulitat, angoixa, por, rendic ió. E n el pas de l’obra literària a
l’adaptac ió grà- fic a, inevitablement s ’ha perdut gran part del joc de
llenguatge de la novel·la; tanmateix, hi queden alguns ras tres : «L a
interpretac ió c orrec ta d’una qües tió i la s eva interpretac ió errònia no
s ’exc louen mútuament». E l que es c ons erva amb forç a és l’atmos fera
as fixiant de la his tòria, l’abs urditat del fet que un c iutadà s iga detingut
s ens e motiu i, de s obte, es trobe immers en un llarg i inc omprens ible
proc és

que ac aba en exec uc ió dic tada s ens e jutge ni tribunal. E l

s urrealis me de tot plegat es plas ma en línies de fons que dis tors ionen les
es c enes , rellotges amb bus ques i s ens e, la mort que apareix i reapareix
arreu, el c ap de K. s obre un c os de mos c a, de c iri, d’es quelet… L’es tètic a
underground

—amb

referènc ies

explíc ites

a

Robert

C rum—

s ’avé

impec ablement amb el mals on c laus trofòbic que és l’obra de Kafka.
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