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La vida absurda

Fa dos dijous, el dia 3, havia de fer
una xerrada a Badalona però no hi vaig
anar. Esperava que els organitzadors
em diguessin on era la cerimònia però
no em va trucar ningú, de manera que
vaig agafar el tren a l’hora convinguda,
amb l’esperança que en l’últim moment
em truquessin per saber per què no
compareixia, però tampoc. Ni hi vaig
veure cap cartell anunciant l’acte. Res.
Tenia l’absurda sensació d’estar faltant
a una cita que no existia. Me’n vaig
anar vora mar per recuperar-me: ara
mateix, em deia, estàs quedant fatal
sense tenir-ne culpa o remei.

El passeig, que sempre se n’ha dit

passeig, es diu passeig de la Rambla,
que en l’accepció moderna és una
redundància, però en l’antiga és un
impossible: ¿com pot una rambla anar
paral·lela al mar? No és l’únic
desconcert. El tren, per exemple.
Continua passant pel mateix lloc que
en el segle XIX es considerava terreny
inútil, del qual s’ha tingut la prudència
de retirar la majoria de les fàbriques
perquè el personal pugui gaudir del
mar, accedint-hi per uns infectes
passadissos subterranis, de manera
que aquest transport gestionat a 600
quilòmetres de distància no causi
ensurts. ¿És aquesta la nostra capacitat
d’ordenació territorial?

En la bocana del passeig,
al lloc de privilegi, dos fast-food
d’hamburguesa despleguen terrasses
amb aquest parament horrible
d’alumini brillant que ja es feia servir
fa vint anys i que és omnipresent
com a mobiliari barístic català.
¿No hem après res de ciutats on fan
servir el vímet i la fusta? I aquests
joves que es guanyen la vida fent de
cambrers i són tan diligents, ho dic
sense ironia, ¿són talent desaprofitat
a l’espera d’una altra mena
d’oportunitat? ¿O són manca de
talent a seques i llavors és tot el
sistema el que no ha aconseguit
espavilar-los a temps?

¿Té a veure aquesta joventut
intranscendent, l’apetència de consum
que omple de bat a bat el carrer del Mar
i el tren que continua passant pel mateix
lloc que fa 150 anys? Recordava, just dos
dies abans, Pasqual Maragall agraint la
Medalla d’Or i, en un discurs molt seu,
fent-li pujar els colors a Barcelona per tot
allò que fa anys que diu que farà i no fa.
Se’ns en va l’energia en paraules, però el
problema no és aquest. El problema és
que aquells que pronuncien les paraules
sense intenció de tocar la realitat saben
prou bé que amb les paraules en
tindrem prou. Vaig pagar la cervesa.
Bufava el garbí. Les xancletes, em vaig
dir, són un invent execrable.❋
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■ David Castillo

Amb els anys, l’obra de
Josep Roth s’ha solidificat
fins a presentar-se nítida
i inextingible en la seva

plenitud, l’obra d’un clàssic. No ho
deuria preveure el seu autor, que po-
dria ser qualsevol de les criatures
que omplen els seus relats: desenga-
nyats, borratxos, gent incorrecta. Re-
flex d’un temps que es perpetua en
els desheretats que trobem a cada
cantonada. La seva mateixa biogra-
fia podria resultar fantasmagòrica:
jueu nascut en un territori canviant
de la Galítzia oriental, que ha passat
d’unes mans a altres després de cada
guerra. Jueu austríac que va morir tot
just abans de la guerra del 39, a la
guerra del 14 havia estat oficial aus-
trohongarès i va ser fet presoner al
front rus. També va ser amic de Karl
Kraus i periodista sense convicció,
com ens demostra en determinats
fragments dels seus llibres. Cansat
dels nazis, va emigrar a París, on víc-
tima de l’alcoholisme va caure en un
bar per morir dies després en un hos-
pital de beneficència. Aquest desen-
llaç podria ser la continuació de la
seva última novel·la, La llegenda del
sant bevedor, una nouvelle sobre un
deute insatisfet amb una santa, la
peripècia d’un borratxo que té les
butxaques foradades i que sempre
arriba tard en el moment de pagar.
Metàfora o paràbola de l’existència:
deure, arribar tard, perdre’s en la
confusió, buscar una última copa...

El deute del bevedor
Novel·la❚

Joseph Roth va néixer en una
petita ciutat de l’antiga Galítsia
austríaca, avui d’Ucraïna
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■ Andreas passa
els dies borratxo sota
els ponts del Sena la
primavera del 1934.
Una nit un desconegut
li fa un préstec de 200
francs perquè els torni
a una santa d’una
església de la ciutat.
Al llarg dels capítols
i a causa de diferents
vicissituds, Andreas
serà incapaç de
complir la promesa de
lliurar els diners
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Més quan al darrere només hi ha la
història d’una decepció: la defensa
d’una dona i una mort que el durà a
la presó i després a viure miserable-
ment sota els ponts del Sena.

Els elements biogràfics en la seva
obra es poden traslladar a molts
dels seus llibres. Per exemple, a
Hotel Savoy descrivia la decepció
d’un veterà de guerra quan torna a
casa i es troba el poble en ruïnes. La

diàspora dels jueus obligats a emi-
grar a l’Europa occidental o als Es-
tats Units, el finis Austriae, és el
tema d’alguns dels seus assajos i ar-
ticles, de l’excepcional novel·la La
marxa de Radetzky i de La cripta de
los capuchinos.

Joseph Roth representa també
l’ocàs d’una cultura en trànsit, els ar-
tistes desplaçats i bohemis que tant
varen ser utilitzats en la propagan-
da nazi per desacreditar els jueus
davant l’opinió pública, als costat
dels usurers i els delinqüents jueus.
Artistes, usurers i delinqüents: una
raça putrefacta. Roth és això i també
una serena mirada nítida i lliure a
l’home contemporani. La mirada
neta a la pietat i a la mala sort, unida
a la seva destresa en el moment de
narrar, de mostrar les tècniques
d’avançament, amb gran domini del
flash-back, i l’alegria per les petites
coses, fan de Roth un dels grans ex-
ponents de l’alta literatura, que fan
que un relat com La llegenda del sant
bevedor només es pugui comparar
als grans moments de Kafka, de Gide,
de Borges o als més inspirats de
Wilde, per exemple El príncep feliç.

Qui vulgui passar una bona esto-
na, omplir-se els pulmons d’una lite-
ratura gran com la dels russos en un
format breu i de lectura senzilla, que
no es perdi aquesta singular aventu-
ra, on la sort se’n va i torna. Tots hem
estat en algun moment el sant beve-
dor que presenta Roth, una fragàn-
cia llibertària que la traductora Ju-
dith Vilar ha sabut conservar.❋

■ Marta Lasalas

Les incursions de polítics catalans
en la literatura no són cap nove-

tat. Els llibres d’assaig i memòries es
prodiguen amb alegria i fortuna vari-
able. El que ja no és tan habitual és
que el gènere escollit sigui la novel·la
i a més d’intriga, amb assassinat in-
clòs i embolicat amb certa flaire de
corrupció política. Aquesta és la pro-
posta de l’exdiputat d’Unió Domènec
Sesmilo i aquí rau la peculiar curiosi-
tat de Saba nova. El protagonista de
Sesmilo és fill de la immigració extre-
menya dels anys 50 i 60. Víctor Ore-
llana arriba a Barcelona des de Zala-
mea de la Serena amb els pares i les
germanes, seguint els passos de tants
altres que emprendrien el mateix
camí.
De mica en mi-
ca, el protago-
nista s’anirà in-
tegrant a la rea-
litat catalana:
l’escola, la llen-
gua, l’institut, la
feina, el matri-
moni, les filles,
la militància a UDC... Sesmilo admet
que el seu protagonista és essencial-
ment una bona persona, però té un
contrapunt: Ramon Baldà, l’amic
oportunista, el penques, l’altracarade
la moneda que desferma la intriga.❋
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El polític
novel·lesc
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