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L’escriptor txec jueu Jirí 
Weil (1900-1959) és un 
clàssic desconegut, mal-

tractat en vida i un cop mort, recu-
perat tardanament només gràcies 
a Philip Roth. Va patir en la pròpia 
pell l’estalinisme i el nazisme, i va 
ser un dels primers intel·lectuals a 
reflectir-los sobre el paper.  

Fill d’un petit empresari, de molt 
jove es va fer comunista. Amb 22 
anys va fer el seu primer viatge a la 
Unió Soviètica, i el 1933 es va ins-
tal·lar a viure a Moscou, però l’any 
següent ja era desterrat a l’Àsia cen-
tral per Stalin. Va poder tornar a 
Praga el 1935. D’aquella experiència 
soviètica en sortirien dues novel·les, 
Moscou: frontera (1937), una crítica 
a l’estalinisme, i La cullera de fusta, 
ambientada en un camp de treballs 
forçats i que no es publicaria fins 
molts anys després. 

I de l’estalisnisme al nazisme, 
sense treva, a causa de la invasió na-
zi de Txecoslovàquia. Va aconseguir 
evitar els camps d’extermini fingint 
el seu suïcidi i vivint amagat en du-
ríssimes condicions. Fruit d’aquell 
dramàtic episodi escriuria la no-
vel·la Viure amb una estrella (ed. Vi-
ena), el seu text més emblemàtic, 
traduït ara per Jaume Creus, que ja 
havia portat al català Mendelssohn 
és a la teulada, obra pòstuma del 
mateix Weil. Viure amb una estrella, 
apareguda el 1949 quan el comunis-
me ja havia arribat al poder a Pra-
ga, va ser molt mal rebuda pel nou 
règim: Weil va ser titllat d’“enemic 
del poble” i totes les seves obres van 

ser prohibides. Va sobreviure com a 
treballador del Museu Jueu fins a la 
seva mort el 1959. Només després 
del 1956, amb l’obertura dins 
l’URSS propiciada per Khrusxov, va 
tenir un cert respir. 

A la novel·la, el protagonista, Jo-
sef Roubícek, és un exempleat de 
banca jueu que viu sol als afores de 
la Praga nazi, en una casa abandona-
da que cau a trossos, mort de fred i 
de gana, només acompanyat pel re-
cord del seu amor secret, Ruzena, i 
per l’espantadís gat Tomàs. Amb 

tots dos té vívides converses. A ve-
gades també parla amb la mort, tan 
present arreu.  

Paradoxalment, Roubícek té al-
guna cosa de l’absurda buidor de 
Mersault, L’estrany creat per Ca-
mus el 1942. En el cas del txec, però, 
la passivitat i la indiferència amb 
què havia viscut abans de la guerra, 
la incapacitat d’implicar-se a fons 
en res –ni tan sols en la seva passió 
per la Ruzena–, ara de cop esdeve-
nen mecanismes per a la supervi-
vència. Només aspira a resistir, a 
passar desapercebut. Una supervi-
vència, però, que l’acaba enfrontant 
al seu ésser. Enmig del tràgic fatalis-
me jueu, convertit com tots en un 
número amb data de caducitat, sen-
se quasi ni dret a plorar, finalment 
decideix triar la vida encara que no 
tingui cap motiu per viure.✒
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ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Nosaltres dos 
XXAVIER BOSCH 
Columna 

560 pàgines i 21 €                   1/4 
 
[ 2 ] Rosa de cendra 
PILAR RAHOLA 

Planeta 
256 pàgines i 18,90 €            2/5 
 
[ 3 ] La senyora Stendhal 
RAFEL NADAL 
Columna 

304 pàgines i 18,50 €          5/11 
 
[ 4 ] Els vells amics 
SÍLVIA SOLER 
Columna 

348 pàgines i 20,50 €           4/7 
 
[ 5 ] El que et diré quan... 
ALBERT ESPINOSA 
Rosa dels Vents 

216 pàgines i 16,90 €             7/2

[ 1 ] El cavaller Floïd 
GENÍS SINCA 
Proa 

618 pàgines i 20 €                 1/11 
 
[ 2 ] La gran teranyina 
ROGER VINTON 
Periscopi 

400 pàgines i 19 €                  9/4 
 
[ 3 ] D’on trec el temps 
MÀRIUS SERRA 
Empúries 

168 pàgines i 16,90 €             2/3 
 
[ 4 ] La maternitat d’Elna 
ASSUMPTA MONTELLÀ 
Ara Mini 

192 pàgines i 9,95 €           -/142 
 
[ 5 ] La república possible 
ANTONIO BAÑOS 
Ara Llibres 

180 pàgines i 18,90 €              -/3
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Posició setmana anterior / Setmanes en el mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Patria 
FERNANDO ARAMBURU 
Tusquets 

648 pàgines i 22,90 €        2/30 
 
[ 2 ] El laberinto de los... 
CARLOS RUIZ ZAFÓN 
Planeta 

928 pàgines i 23,90 €         6/18 
 
[ 3 ] Lo que te diré... 
ALBERT ESPINOSA 

Grijalbo 

216 pàgines i 16,90 €            3/2 
 
[ 4 ] Todo esto te daré 
DOLORES REDONDO 
Planeta 

550 pàgines i 21,90 €         4/22 
 
[ 5 ] El monarca de las... 
JAVIER CERCAS 
Literatura Random House 

288 pàgines i 20,90 €            1/7

[ 1 ] Tenía que sobrevivir 
R. CANESSA / P. VIERCI 
Alrevés 

344 pàgines i 20 €                  -/4 
 
[2] El libro de Gloria Fuertes 
GLORIA FUERTES 
Blackie Books 

448 pàgines i 24,90 €           2/6 
 
[ 3 ] 50 palos 
PAU DONÉS 
Planeta 

352 pàgines i 18,90 €             1/6 
 
[ 4] La magia del orden 
MARIE KONDO 
Aguilar 

304 pàgines i 14,90 €         6/82 
 
[ 5 ] Destroza este diario 
KERI SMITH 
Paidós 

224 pàgines i 9,95 €         5/198

ELS LLIBRES 
I LES COSES

IGNASI 
ARAGAY

No li preocupa que els 
diccionaris s’actualitzin

Des de fa dos dies, al·leluia!, ja 
tenim el DIEC2 actualitzat 
amb la nova ortografia, inclo-

sa la mediàtica reducció de diacrítics. 
Si hi busqueu adéu us durà a adeu, 
entre molts altres canvis. Però als 
lingüistes ens interessen més els 
canvis de tipus lèxic i sintàctic que 
també s’hi han fet aquest abril i que, 
en algun cas, fa anys que esperàvem.  

Per exemple, per fi serà possible 
disseccionar un llibre o una obra d’art 
(fins ara els havíem de dissecar). I 
també per fi podrem dir que a algú 
una cosa li preocupa o li molesta. Cal 
destacar-ho perquè molts manuals 
i llibres d’estil encara subratllen 
que és incorrecte i ho fan canviar 
per el preocupa o el molesta. 

Alerta, però: el preocupa o el mo-
lesta continua sent correcte. La no-
vetat és que, en certes frases, també 

ho és li preocupa i li molesta. Posem-
ne exemples. El li no és bo a la frase 
“El que vas dir el va molestar / el va 
preocupar”, perquè aquí el ha passat 
de no estar molestat o preocupat a 
estar-ho: el que vas dir causa un can-
vi d’estat psicològic. Però sí que ho 
és a “No li molesta / no li preocupa 
que la gent fumi”, perquè només s’hi 
constata un estat invariable de li. 

Quan són causatius i canvien 
l’estat, preocupar i molestar són 
plenament transitius i qui canvia 
d’estat és un OD. Quan són estatius 

i constaten un estat, tendeixen a ser 
intransitius i qui experimenta l’estat 
tendeix a ser l’OI (si bé el DIEC2 
també admet que sigui l’OD). És un 
procés viu, en què la llengua està 
canviant, i és raonable esperar que 
un futur DIEC2 ja no admeti l’OD 
en el segon cas i estengui (i expliciti 
millor que ara) la dualitat OD/OI 
(causatiu/estatiu) a verbs del mateix 
tipus com ara sorprendre. 

Com deien Teresa Cabré Monné 
i Jaume Mateu Fontanals en un 
fonamental article de l’any 1998, 
aquest canvi no afecta igual tots els 
dialectes, però afecta prou parlants i 
és prou general perquè la normativa 
no el pugui deixar de reflectir si pren 
com a base la descripció lingüística. 
Reflectint-lo ara, el DIEC2 demostra 
que vol ser el diccionari normatiu 
d’una llengua viva.✒
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