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A Franz Kafka, o a Josef k.

L’escriptor  es  llevà  amb  moltes  ganes  de  posar-se  a 
escriure i ben de gust ho anava a fer en un document 
Word del seu ordinador portàtil quan es presentà a casa 
seva  l’inspector  quotidià.  No  cal  descriure  gaire 
l’inspector quotidià; només hem de dir que era un home 
gris  vestit  d’etiqueta  i  carregant  amb  un  maletí. 
L’escriptor va pensar que la presència d’aquell home era 
un inconvenient mínim abans de començar a escriure, i li 
va  dir  “faci,  faci,  inspeccioni  el  que  vulgui  que, 
mentrestant, jo estaré escrivint”. “No, no, precisament es 
tracta d’això”, puntualitzà l’inspector quotidià. “Vostè no 
pot escriure. Vostè ha d’anar a lavabo i pixar i beure el 
got  d’aigua  de  cada  matí”.  “D’acord,  d’acord,  senyor 
inspector, l’obeiré. De fet, em fa un bé i forma part dels 
meus  costums  habituals”.  “Exacte,  exacte”,  va  dir 
l’inspector  quotidià  amb aprovació.  L’escriptor  va pixar, 
va  beure’s  el  got  d’aigua i  s’anava a posar  a escriure 
quan l’aturà l’inspector quotidià immediatament. “No, no, 
no, vostè té altres obligacions, abans d’escriure. S’ha de 
treure el  pijama, ha de dutxar-se, ha de vestir-se amb 
roba de carrer, ha d’esmorzar i evidentment ha d’anar al 
quiosc a comprar el diari d’avui per estar ben informat de 
l’actualitat”.  L’escriptor  esbufegà;  tot  allò  retardaria 
l’escriptura  però  indubtablement  eren  costums 
ineludibles i, doncs, obeí en tot. Una hora més tard seia 
davant  l’ordinador,  meditava  què  anava  a  escriure,  es 
concentrà per teclejar les primeres paraules i l’inspector 
quotidià l’interrompé de nou. “Home de Déu,  però què 
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carai fa! Ha de donar de menjar i beure al gos, treure’l a 
passejar, banyar-lo, posar-li la pipeta mensual, comprar 
els ingredients amb els que farà el dinar i el sopar d’avui, 
tindrà  algun  capritx  i  comprarà  alguna  llaminadura, 
comprarà el pa, omplirà el dipòsit del cotxe de benzina, 
demanarà  hora  al  metge  de  capçalera  per  saber  els 
resultats d’uns anàlisis de sang que es va fer i recollirà el 
paper setmanal de la baixa que anirà a portar a la seva 
empresa on s’excusarà dels seus mals. Afanyi’s, que no 
té tot el dia”. “Sí, sí, ai, caram, com m’oblidava de tantes 
coses. Sort que ha vingut vostè per recordar-me-les. Li 
estic  molt  agraït.  Gràcies,  gràcies,  mil  gràcies!”. 
L’escriptor va complir tot allò en dues hores més i ja el 
començava a amoïnar no haver escrit ni una sola línia. 
“Ara ha d’anar a comprar una bombeta, fa dies que se li  
ha  fos  un  llum  de  la  cuina.  Després  vagi  a  visitar  a 
l’Albert, un amic que no li ha fallat mai; el van operar d’un 
pinçament a l’esquena fa una setmana i encara no l’ha 
visitat.  l  Tingui  cor!”.  Amb  aquelles  obligacions  a 
l’escriptor se li escapà el matí. Quan tornava a casa en 
comptes  d’escriure  es  va  fer  el  dinar  i  havent  dinat 
l’inspector  va  dir-li  que  tragués  la  pols  acumulada  als 
mobles,  escombrés,  fregués,  que  n’eren  plens.  I  en 
acabat, descansi, bon home i faci una migdiada. El seu 
cos l’hi demana”. I l’escriptor va fer la becaina però tenia 
un neguit que se li estava convertint en una madeixa de 
nervis a l’estómac. Després de la becaina de l’escriptor, 
l’inspector quotidià li manà fer mil obligacions més, vés 
aquí, vés allà, fes això, fes allò altre o fins i tot “ara no 
faci res. Quedi’s mirant el sostre. Vostè està avorrit; és 
més, està nostàlgic, depressiu. No pot escriure perquè 
recorda la pèrdua d’éssers estimats i  la relació que fa 
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trencar amb la Josefa després de cinc anys de matrimoni 
i cap fill. Plori, alliberi’s. No pot escriure sense ser sincer 
amb els  seus sentiments”.  I  l’escriptor  va  plorar  molta 
estona i,  entre records i nostàlgies, li  va caure la nit  a 
sobre  i  tenia  els  ulls  vermells  de  patiment  i  d’una 
impotència  que  començava  a  protestar  severament 
contra la presència de l’inspector quotidià. Es va adonar 
que, si no es rebel•lava, no escriuria res i per tant va dir-
li: “Si us plau, ha sigut un plaer la seva visita però ara 
faci el favor de marxar de casa meva”. “Vostè no pot fer-
me fora, sóc un inspector i tinc el dret i la obligació de 
marxar quan acabi la meva feina”. “Inspector, porta tot el 
dia atabalant-me i no m’ha deixat escriure ni una frase”. 
“Vols  ometre  les  teves obligacions? Vols  qüestionar  la 
llei?”. “No, no vull qüestionar res. Vull que em deixi en 
pau, vull la meva llibertat”. “Llibertat? Llibertat... No, no. 
Tu  vols  saltar-te  les  normes,  ets  culpable  i  n’has  de 
pagar les conseqüències”.  I  dit  això l’inspector li  clavà 
una  bufetada.  “Què  fas?  No  tens  dret  a  pegar-me!”, 
s’indignà l’escriptor. “Ets tu qui no tens dret a qüestionar 
l’autoritat  de la  teva consciència”.  “Si  no marxes ara... 
trucaré  la  policia!”.  “Jo  sóc  la  policia.  A  mi  no 
m’amenacis” i l’inspector quotidià va dir-ho cardant-li un 
cop de puny a la cara. El nas de l’escriptor sagnava. “Per 
aquí ja no passo, desgraciat!”.  “Insultes a un inspector 
acreditat  per  la  llei?  Això  és  intolerable!”.  L’inspector 
quotidià, llavors, va donar una pallissa a l’escriptor. Li va 
obrir  una cella i  li  trencà una cama. L’escriptor  estava 
perplexa,  espantat,  i  va  agafar  un  ganivet  afilat  de  la 
cuina i  tornà al  seu escriptori  per amenaçar l’inspector 
quotidià.  “Si  em  tornes  a  tocar  et  mataré”,  va  dir 
tremolant-li  la  mà  del  ganivet  mentre  seia  davant 
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l’ordinador. “Escolta’m bé, fill de puta: ara el que em doni 
la gana i tu no m’ho podràs impedir”. I anava a teclejar 
desesperadament les primeres paraules quan l’inspector 
quotidià  va  treure  del  maletí  un  pistola  i  l’apuntà  amb 
ella. “Ho sento”, va dir l’inspector quotidià. “Has arribat 
massa lluny amb les teves pretensions i t’he d’executar. 
Cada  dia  haig  de  fer  la  mateixa  feina  bruta  amb tota 
mena d’aspirants a artista com tu. Ara mor”. I així va ser 
com l’inspector quotidià va disparar  dos trets  al  pit  de 
l’escriptor. Aquest, agonitzant, només va tenir temps de 
teclejar la tecla F i la tecla I. 
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