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La GaLeria

L’insuficient pes de la llei 

El protagonista d’El pes fals és un home 
molt estricte amb l’acompliment del 

que l’Estat li ha encomanat: assegurar-se 
que no s’estafi a ningú alterant el pes de 
les mercaderies. Li toca, doncs, regir un 
territori aplicant lleis i reglaments als fi-
raires. Ell havia estat militar −el paradís 
de la disciplina i la norma− però, forçat 
per la seva dona, hagué d’acceptar fer, no-
més, d’inspector de les petites infraccions 
comercials. Sancionar-les esdevingué, 
aleshores, el nucli dur de la seva identitat 
i la llei el seu únic refugi. 

La novel·la, però, no està escrita per 
explicar el refugi sinó més aviat per mos-
trar el desert que el rodeja: l’Estat, és a 
dir, l’Imperi de Francesc Josep, s’ha con-
vertit, només, en una aparatosa esceno-
grafia, la corrupció campa impunement 
entre els funcionaris i comerciants del 
seu districte, i, finalment, el desert afec-
tiu en què la seva dona l’enganya i ell 
s’encapritxa, obsessivament, d’una gita-
na que té dos amants i no li fa gaire cas. 
Però la seva consciència d’aquests fets 
que el destrueixen navega només a mitja 
vela. En síntesi, i simplificant, en ell, hi 
conflueixen un escrupolós acompliment 
de les normes i una capacitat neuronal 
només discreta. 

El pes fals no és una novel·la sobre 
l’ètica social i el lector farà bé de no jut-
jar ni el protagonista ni l’Imperi. La qua-
litat de l’obra no es basa en la denúncia 
sinó en l’expressivitat. La novel·la crea 
un personatge extraordinàriament ben 
construït que mostra com limitar-se a 
complir escrupolosament amb la llei no 
el fa ni millor, ni més útil −“ni una ànima 
el plorà”−, ni més feliç. Contemplar i ad-
mirar la versemblança i la complexitat  
d’aquest patètic personatge és, em sem-
bla, entendre la novel·la.  

El pes fals, d’altra banda, és una obra 
molt fàcil i atractiva. Està estructurada 
en 41 capítols molt breus, manté la curi-
ositat del lector fins al final, no té preten-

sions −comença amb un modest “Hi ha-
via una vegada...”− de marcar un territori 
estètic programàtic, es val d’un punt de 
vista omniscient limitat, gairebé sempre, 
al protagonista, i els afortunats lectors 
de Roth hi retrobaran algun personat-
ge −Kapturak, per exemple, que apareix, 
amb similars característiques, a Job i a 
La marxa Radetzky− que facilitarà al lec-
tor integrar millor el gran fris social que 
construí, peça a peça, Josep Roth.  

Però  el que és excepcional en aquesta 
novel·la és l’estil: diàfan, incisiu i revela-
dor del que són i signifiquen les coses de 
què parla. Amb una imatge s’estalvia una 
descripció i revela un món. Amb aques-
ta orientació la descripció del clima o del 
paisatge té moments −molts− antològics: 
“La terra parlava de forma terrible: parla-
va de foscor, fred [...] grallaven els corbs 
als despullats salzes i castanyers”, “el mi-
serable parc de Zlotograd, era un parc 
tísic, un parc a les acaballes”, “Era abril, 
poc després de Pasqua. El cel, amb els 
seus nuvolets d’un blanc delicat i el seu 
blau clar, era jove. El ventijol que bufava 
de cara a l’inspector era francament ju-
ganer i entremaliat”. Però no només pai-
satges: “la seva faldilla prisada va fer un 
fru-fru molt delicat. El vestit tenia vida 
pròpia [...]. Xiuxiuejava, remorejava”, “Les 
seves grans i blanques dents recordaven 
blanques tecles de piano”, “L’hàbit negre 
i la toca blanca [...] feien pensar en una 
casa negra amb la teulada nevada”, “Te-
nien por [...] i el llapis desembeinat gai-
rebé feia l’efecte d’una baioneta”. I molts 
més. No hi ha res de gratuït ni d’afectat 
en aquestes imatges que s’integren per-
fectament en el discurs del narrador. Res 
d’això ens arribaria sense la qualitat tam-
bé estilística de la traducció de Jaume 
Creus, i L’Avenç ha fet bé de reeditar 
aquest llibre que havia publicat Edicions 
La guineu  el 2005. 

El pes fals es publicà a Amsterdam el 
1937. El jueu Roth era a l’exili. 
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