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Franz Kafka (Praga, 1883 - Kierling, Austria, 1924) va néixer en el si d'una 
família de comerciants jueus i es va formar en un ambient cultural alemany. 
El seu pare, Hermann Kafka, havia obtingut una còmoda posició amb un 
matrimoni avantatjós i va poder costejar una bona formació per al 
primogènit en un dels col·legis alemanys de Praga. Conclòs el batxillerat 
(1901), el cap de família el va obligar a cursar estudis de lleis, matèria per 
la qual mai va sentir el menor interès, i es va doctorar en dret el 1906. 
 
Els anys universitaris li van deixar temps per conrear les seves aficions 
filosòfiques i literàries; llegir a nombrosos autors i va conèixer a el futur 
escriptor i crític literari Max Brod, amb qui va travar una íntima amistat 
destinada a perdurar tota una vida. Finalitzats els seus estudis, va treballar 
en diversos bufets d'advocats i, des de 1908, en una companyia 
d'assegurances de Praga. L’avorrida feina –que feia de forma metòdica i 
excel·lent- li ocupava només els matins i podia dedicar les tardes i les nits 
a la literatura, la seva veritable passió. 
 
En 1911 va conèixer a Yitzchak Lowy, actor de teatre yiddish; aviat va 
començar a interessar-se per la mística i la religió jueves, que van exercir 
sobre ell una notable influència i van afavorir la seva adhesió al sionisme. 
El seu projecte d'emigrar a Palestina es va veure frustrat el 1917 al patir els 
primers símptomes de tuberculosi, que seria la causant de la seva mort. El 
diagnòstic va decidir a Kafka a trencar definitivament el seu compromís 
matrimonial amb Felice Bauer, a la qual havia conegut el 1912. 
La malaltia va obligar a Kafka a passar llargues temporades en diversos 
sanatoris, primer als Alps italians i finalment en Kierling, prop de Viena. 
El 1920, la trobada amb la traductora i periodista txeca Milena Jesenská es 
va transformar en una relació profunda, però ni Kafka ni la pròpia Milena, 
casada amb un altre home, van tenir l'alè necessari per trencar el 
matrimoni, i a partir de 1921 van començar a distanciar-se. Es va establir 
llavors en una casa de camp adquirida per la seva germana. El 1923, amb 
la malaltia ja molt avançada, va conèixer a la joveníssima i vital Dora 
Diamant, el gran amor que havia anhelat sempre, i que li va tornar 
breument l'esperança. Però a l'abril de l'any següent les seves malalties es 
van agreujar; en companyia de Dora Diamant, del seu amic Max Brod i del 
seu oncle Siegfried, va morir el 3 de juny de 1924 al sanatori de Kierling 
 



L’OBRA:  
 

 
 

Coberta de la 1’º edició, 1925 
Conjuntament amb La metamorfosi i El castell, és una de les tres gran 
obres de Kafka, un autor clau de la literatura del segle XX que va dur una 
vida força discreta i en la que va publicar pocs textos. 
Sovint hem sentit usar l’adjectiu “kafkià” per definir una situació absurda, 
complicada i irresoluble que se’ns presenta de manera quotidiana; en 
aquesta obra es descobreix el significat profund d’aquesta paraula al temps 
que ens endinsem en un univers narratiu angoixant, terrible i, en ocasions, 
cruelment divertit.  
El procés sembla anunciar molts dels horrors del segle XX i moltes de les 
condicions que vivim al segle XXI, però per damunt de tot és una obra 
d’enorme volada literària que exerceix una estranya i magnètica fascinació 
en el lector  contemprani. 
 
Enllaços: 
Tràiler de la pel·lícula que va fer Orson Welles l’any 1962  (en anglès). 
https://www.youtube.com/watch?v=R_7weUR0oMY 
Documental senzill i clar sobre la vida i obra de Kafka. 
https://www.youtube.com/watch?v=sfk9tW1CXn0&t=275s 
La Praga de Franz Kafka, un magnífic documental sobre la ciutat i l’autor 
conduit per Fernando Savater. 
https://www.youtube.com/watch?v=iCGpBvWiWcY 
 



 
Les meves notes per comentar a la tertúlia : 
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