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El pes fals
Joseph Roth
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Edicions La Guineu
Collbató, 2006

E
n el seu assaig o
reportatge peri-
odístic sobre la
diàspora i el pe-
legrinatge dels

jueus pel món, en el qual
va escriure un nou prefaci
el 1937 sobre l’èxode pro-
vocat pel nacionalsocialis-
me a Alemanya, Juden auf
wanderschaft, Joseph
Roth (1894-1939)deia que
els jueus orientals tenien
una ànima nostàlgica in-
capaç de veure la bellesa
del lloc on vivien, que “per
al jueu oriental l’Occident
significa llibertat, possibi-
litat de treballar i de des-
envolupar les seves apti-
tuds, significa justícia i
predomini autònom de
l’esperit”, i que eren de la
mena de persones que “no
tenen pàtria, però sí, en
canvi, tombes en cada ce-
mentiri”.

L’inspector de pesos i
mesures que protagonitza
El pes fals (1937) és també
un jueu que gairebé no re-
corda que ho és, com el
mateix Roth, viu en un dis-

Paràboles jueves

tricte sense llei dels con-
fins orientals de l’imperi i
sent nostàlgia pel seu pas-
sat de suboficial de l’exèr-
cit austrohongarès.

Tot i no ser una de les
seves obres més difoses o
conegudes, la cruel histò-
ria de les tribulacions de
l’inspector de pesos i me-
sures conté alguns dels
trets més celebrats de les
obres de Roth: el desarre-
lament i la decadència d’un
món encarnada en un per-
sonatge perseguit i superat
pel destí, la qüestió religio-
sa en forma de paràbola
entre l’Estat i les Sagrades
Escriptures i la difícil dis-
tinció entre la veritat i la
mentida, la justícia i la
culpa, quan s’encarnen en
un home concret.

Després hi apareixen altres
elements similars com ara
la Taverna de la Frontera,
una mena d’Hotel Savoy de
la mala vida, i el seu amo,
un home fosc que oculta la
seva antiga identitat a la
manera de l’oficial austríac
de Fugida sense fi, i encara
un venedor de coralls ano-
menat Piczenik com el de
la paràbola Leviatan, ele-
ments que converteixen
aquesta novel·la breu en
una mena de compendi
d’alguns dels ets i uts de la
narrativa de Roth.

L’obra és un
compendi dels
ets i uts de la
seva narrativa

Crítica

Narrativa
Jo també haguera
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Germinal!
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Traducció de Luis Carmona Ortiz
Virus Editorial. Barcelona, 2006

Carlos Zanón

Izagirre és un destacat es-
criptor en euskera. Té
una àmplia obra entre

novel·la, assaig, poesia i nar-
rativa. Des del ja llunyà 1975
ha estat un motor incansa-
ble de la cultura basca. En
aquells primers temps, amb
Atxaga, des de la revista Us-

tela, va establir les bases del
que s’ha considerat la litera-
tura basca contemporània.
Aquesta és una novel·la del
1998 traduïda ara per l’edi-
torial Virus en una encerta-
díssima traducció al català
de l’Horta de València.

Lewis Carroll, que no era
basc ni de l’Athletic, ja ho
va dir. No importa què di-
guin les paraules. Importa
qui mana. És a dir, que
d’aquí a poc temps ZP con-
vertirà llibres com aquest
en curiositats de kriptoni-
ta. Perquè encara que el seu
autor digui que no vol eti-
quetes... Per la Verge Blan-
ca, Koldo, aquest és un lli-
bre militant!

Un text que es posiciona
amb claredat davant lemes
com la legimitat de la lluita
armada. La violència com
a camí per corregir les des-
igualtats. La tortura dels
espanyols –mossens, bot-
xins, militars– la resistèn-
cia de radicals heroics i, en
l’horitzó, el Paradís. Un
text en què s’ofererix un
únic punt de vista monolí-
tic. En què més enllà d’èpo-
ques i circumstàncies sem-
pre és la mateixa lluita.
Anarquisme, alliberament
basc, subcomandante
Marcos. Repressors i re-
primits. Així de clar està el
tema. D’acord, senyor
Koldo, em prenc l’elixir,

però a canvi, m’ha d’em-
bruixar de literatura.

Aquest és un relat elíp-
tic que reuneix en una
mateixa veu fets separats
per cent anys. Ens parla
un basc que en els 70 va
ser condemnat a mort
però a qui li van commu-
tar la pena. Però per la
seva veu ens parla també
l’anarco Angiolillo, ajusti-
ciat a Bergara el 1897 per
assassinar el primer mi-
nistre, Cánovas del Casti-
llo, el cap dels torturadors.
Tot això en complida ven-
jança de la violenta re-
pressió contra els seus ca-
marades en el castell de
Montjuïc, que encara no

era museu. El garrot vil
acaba amb el magnicida
italià i ningú fa res per ell.
Un basc anomenat Cien-
fuegos intenta provocar
una revolta que l’alliberi,
però fracassa. Que la ma-
joria de la societat basca
va mirar cap a una altra
banda queda vergonyosa-
ment patent.

Tot això amb una prosa
de superfície ràpida, gens
condescendent amb el lec-
tor, de gran força persuasò-
ria. Elabora un text històric
alhora que atemporal. Un
trajo que pot cenyir dife-
rents situacions, però sem-
pre una mateixa posició. En
això encerta Izagirre en què

el que és llunyà sembli prò-
xim i el que és pròxim, an-
cestral. Aquí mai hi ha dub-
tes ni vacil·lacions. La línia
entre uns i altres és claríssi-
ma. I només hi ha una ma-
nera de solucionar-ho. Això
que enforteix l’esperit de la
causa desmereix la literatu-
ra que hi ha en aquestes pà-
gines. Els personatges, es-
quemàtics i al servei d’un
missatge, es confonen en
un únic gudari que no ha
llegit Dostoievski ni li feia
cap falta. La novel·la con-
venç conversos de les seves
accions, dels seus mites,
però s’oblida del lector. I ha-
víem quedat que això era un
llibre. Una novel·la.

Jotambéhagueravolgutcridarliteratura!

I encara per sobre hi ha
el peculiar estil de Roth,
contemporani per l’econo-
mia deliberada de mitjans
emprats i per la tendència
a desenvolupar la trama
amb velocitat des de bon
principi, amb molta preci-
sió i sense recórrer a cap
element accessori.

L’extrema concentració
de peripècies i de signifi-
cats oberts a cadascuna
d’elles el converteix en un
gran creador d’enigmes
morals que arrossega el
lector i el fa participar en
les històries, en bona part
per la facilitat amb què
crea escenaris agònics i
corromputs, sovint en el
marc de la mítica finis
Austriae, sobre els quals
compareixen homes sense
rumb, gairebé aliens a
totes les societats, que en
són alhora víctimes i partí-
cips. I el que a vegades po-
drien semblar uns finals de
faula moral del vuit-cents,
a la manera del pessimis-
me dolç de Guy de Mau-
passant –tal com passa en
aquesta El pes fals–, hi es-
devé una paràbola que
conté diversos significats,
una mirada múltiple sobre
la relació entre els homes i
la vida quotidiana que és a
la vegada una imatge de la
seva relació incompleta i
ambigua amb la divinitat.

Joseph Roth
és un creador
d’enigmes
morals

Edicions de La Guineu ha publicat la versió catalana de Jaume Creus
d’‘El pes fals’, una de les obres de Joseph Roth, autor que es va caracteritzar
per escriure sobre la decadència amb economia de mitjans ● Pau Dito Tubau


