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A ideia mais comum sobre a Metamorfose está ligada ao (normalmente) processo
físico lento que, passando por diferentes etapas, levará ao florescente ponto final
de um ser vivo. No entanto, uma metamorfose simplesmente se identifica com
uma mutação, seja ela explícita ou ambígua, radiante ou obscura, graciosa ou
malévola: é uma mudança notável. O destino final nem sempre é uma borboleta
colorida, como ensina Kafka, e o teatro da mutação às vezes pode deixar o corpo,
para se aproximar mais de escapes psicológicos controversos.
The most common idea of metamorphosis is linked to the (usually) slow physical
process that, passing through different steps, will eventually lead to the flourishing
final point of a living being. However, a metamorphosis simply identifies with a
mutation, be it explicit or ambiguous, radiant or shady, gracious or malevolent: it's a
remarkable change. The final destination is not always a colorful butterfly, as Kafka
teaches, and the theatre of the mutation can sometimes leave the body, to approach
more controversial psychological scapes.
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