
 
 

Franc Kafka i els contes a la carta 

 

Una bústia és una capsa una mica màgica. Ara no  hi ha res i ara... hop! Hi ha un munt 
de cartes! Cartes del banc, avorriiiides; Cartes de coloraines que et diuen com en seria 
de divertit viatjar o anar al gimnàs o menjar pizza, a canvi de pagar diners, és clar; O, 
les millors de totes, cartes escrites a mà, com la  que va rebre en Gregori.  

La carta era de la seva mare i deia així “Gregori, som molt lluny tu i jo. Tu ets a casa i 
jo a la quinta forca, de viatge. Tornaré aviat, però no pateixis, mentre sigui fora seguiré 
explicant-te contes. Com sempre. Com fem cada nit. Però diferent, perquè seran 
CONTES A LA CARTA  

Fill, sóc en una ciutat preciosa. Es diu Berlín i té uns parcs que fan caure de cul. Avui 
era al parc Steglitz i he recordat una història que va passar fa molts anys just entre 
aquells arbres. Un escriptor amb un nom rodó i punxegut alhora, Franz Kafka, un dia, 
mentre passejava pel parc, va veure un petit escarabat que volava i feia tombarelles, i el 
va seguir. O potser va ser l'escarabat que el va guiar fins al banc on una nena plorava 
desconsolada i s'exclamava: 

-La meva nina! No sé on és! L'he perdut!  

A l'escriptor el plor de la nena el va commoure i va pensar què podia fer per ella. “Ja ho 
tinc”, es va dir, “Oi que jo sóc escriptor? Doncs inventaré una història!”. I dit i fet. 
L'home es va escurar la gola i va dir a la nena:    

-No t'amoïnis,  la teva nina, si és lluny, si ha marxat, segur que t'escriu i resulta que jo 
sóc carter de nines! Ja ho veuràs. Demà et duré una carta seva.”  

La carta de la mare acabava amb una promesa. Aviat tornaria a escriure-li  amb la 
continuació del conte.  

La mare va complir la seva paraula i l'endemà, a la bústia, hi havia un sobre amb el seu 
nom: Gregori. El nen frisava per saber què havia fet aquell escriptor de nom tan estrany. 
Potser s'havia fet enrere. Potser li havia fet mandra i s'havia oblidat de la nena. Va 
estripar el sobre, nerviós, i va llegir.  

“Hola, Gregori. A Berlín avui hi fa molt de fred i m'he amagat en un cafè per escriure't. 
Franz Kafka, en canvi, escrivia a casa. Allà, a la seva taula de treball, va provar de 
redactar una i mil vegades una carta per a la nena del parc. Una carta que semblés 
escrita per una nina. Com escrivien, les nines? I què explicaven? Ai, aquella carta no era 
gens senzilla.  

Per fi la va enllestir i quan va ser l'hora la va dur al parc. Mentre la nena la llegia, Franz, 
per dins tremolava. I si no li agradava? La nena va enriolar-se, divertida.   



-La meva nina està de viatge! Va marxar per conèixer món. Diu que fora d'aquí tot  és 
molt estrany i que li passen coses estranyes amb gent estranya. Va voler visitar un 
castell i no hi va haver manera. Ningú li va voler dir per on s'hi entrava. Ni a quina hora 
obrien. Res. Un misteri. Així que va marxar i es va quedar amb un pam de nas! 
Pobreta.” 

La mare encara va escriure més cartes i en Gregori, quan tornava d'escola, corria i corria 
per ser el primer d’obrir la bústia. Allà, esperant, cada tarda s'hi trobava el seu trosset de 
conte.  

“Gregori, fill, escriure cartes m'agrada molt! No m'estranya que en Franz Kafka s'hi 
aficionés. Deia que les cartes les escrivia per consolar la petita propietària de la nina, 
però em sembla que en realitat ho feia perquè s'ho passava pipa. A  les cartes feia viure 
a la nina mil i un viatges i peripècies rares i curioses. Com aquella del guàrdia  que li va 
posar una multa i no li volia dir el perquè. La nina preguntava i insistia però del guàrdia, 
ximplet, només en va treure una resposta ximpleta: que ell era un guàrdia i posava 
multes perquè li donava la gana.  

La nena estava feliç. La seva nina se l'estimava perquè, tot i ser ben lluny, li explicava 
el que veia i els llocs meravellosos que visitava.  

Franz Kafka va convertir aquella nina en una viatgera de bo de bo. Li va fer creuar 
l'oceà per conèixer Amèrica. I que, no contenta amb aquell gran pas,  seguís més enllà, 
fins a l'Orient, a la Xina, i va fer que li expliqués a la seva amiga que els xinesos havien 
construït una muralla que no s'acabava mai.   

Gregori, rei, el meu viatge sí que s'acaba, igual que aquest conte, que està a punt 
d'arribar al final. Demà a la tarda agafaré un avió i seré de nou a casa. Allà podem llegir 
plegats l'últim tros de la història de la nina viatgera i l'escriptor. Si tu ho vols, és clar. 
Un petó, fill, i fins demà. Mare.” 

L'endemà el soroll de les sabates de la mare va repicar pel terra del replà. En Gregori va 
córrer a rebre-la. A la maleta hi duia aquella carta que el nen tantes ganes tenia de llegir. 
La mare, cansada de tant anar amunt i avall, va escarxofar-se al sofà amb el Gregori al 
costat. Li va explicar com era Berlín, i l'avió, i més coses del viatge, fins que, ara sí, van 
obrir el sobre i van llegir en veu alta el final del conte.  

“Franz Kafka sabia que no podia estar-se tota la vida fent veure que era la nina,  i 
escrivint cartes i més cartes. Li agradava, s'ho passava bé, però tenia novel·les que 
bullien dins del seu cap i es delia per escriure-les. Així que va empescar-se una carta de 
comiat. La nina hi explicava que s'havia enamorat d'un nino que es deia Gregori! Un 
nino que ho sabia tot dels escarabats. S'havien casat i vivien plegats. Alguna vegada 
s'enfadaven, però la major part del temps eren la mar de feliços estudiant els escarabats i 
dibuixant-los. Ja no li escriuria més, però potser un dia l'aniria a visitar.  La nena va 
llegir la carta amb un punt de pena, però ho va entendre. Va donar les gràcies al senyor 
que li havia fet de carter i va marxar.” 

Al Gregori li va agradar tant el conte de la mare, i li va agradar tant rebre cartes, que 
quan va arribar a l'estiu i va marxar de colònies, va agafar paper i llapis i va encetar una 
carta que deia:  



“Hola, mare. Jo també sé escriure contes a la carta.  Mira, mira. Hi havia una vegada un 
escarabat que un dia es va despertar i... ostres! S'havia convertit en un nen! Que fort! 
Espero que t'agradi perquè demà te n'escriuré una altra. Petons. Gregori.”  
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