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EL LLIBRE

DE LA SETMANA

PERFIL
L’ESCRIPTOR JIŘÍ
WEIL VA NÉIXER A
PRAGA EL 1900 EN
EL SI D’UNA
FAMÍLIA JUEVA.
AUTOR TAMBÉ DE
‘MENDELSSHON ÉS
A LA TEULADA’, LES
SEVES OBRES VAN
PASSAR
DESAPERCEBUDES
FINS QUE
PHILIP ROTH VA
RESCATAR-LES DE
L’OBLIT
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L’absurd tètric de
la pitjor tragèdia
Si no fos perquè
Philip Roth va
enviar, a finals
PERE
dels 80, una carta
ANTONI
a l’editorial FarPONS
rar, Straus & Giroux explicant
que Viure amb una estrella, de Jiří
Weil, era “una de les novel·les més
extraordinàries” que havia llegit
mai “sobre el destí dels jueus sota
domini nazi”, avui gairebé ningú no
sabria res d’aquesta novel·la.
Que un gegant literari com Philip Roth et rescati de l’oblit és una
gran sort, però és el tipus de sort que
només es dona després de moltes calamitats. Un penós enfilall de calamitats és, justament, el que va ser la
segona meitat de la vida de Jiří Weil.
Nascut el 1900 al petit poble txec de
Praskolesy, en el si d’una família jueva ortodoxa i benestant, va estudiar filosofia i literatura a la Universi-
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n aquesta novel·la assistim a
una reunió de persones amb
interessos artístics del tot
elevats, intèrprets de música i
oients refinadíssims. Coneixem
un actor consagrat que viu l’eclipsi de la seva carrera i ha de representar en els propers dies ‘Ricard
III’ de Shakespeare. Es respira
una certa tensió a l’ambient, al
gran actor li volen estalviar un ensurt terrible: el seu banc ha fet fallida i es troba absolutament arruïnat.
De sobte, dos trets: l’actor és
mort. Ens acull a partir d’ara un

tat de Praga i aviat va començar a militar en el Partit Comunista. Durant
uns anys es va guanyar la vida fent de
periodista i de traductor, primer traduint obres literàries i, més tard, literatura marxista a les ordres del
Komintern. Fins que el 1935 tot va
ensorrar-se. Purgat per Stalin, va ser
deportat a l’Àsia central. De nou a
Praga, va sobreviure a la brutal ocupació nazi del país perquè, en rebre
l’ordre d’internament al gueto de
Terezín (Theresienstadt), va fer-se
passar per mort i va malviure, amagat, en diversos pisos il·legals. Acabada la guerra, amb el país sota l’òrbita soviètica, va publicar (entre altres llibres) Viure amb una estrella,
que va ser criticat i prohibit pels crítics i la censura comunistes, que el
titllaren de decadent i existencialista. Havent estat víctima dels pitjors
monstres del segle XX, Weil va morir, bandejat i ignorat, el 1959.
Viure amb una estrella conta el
dia a dia de Josef Roubíček, un antic
empleat de banca jueu, en la Praga
ocupada pels nazis. És, òbviament,
un dia a dia dramàtic, marcat per
unes prohibicions que van en augment i que afecten des de qüestions
fonamentals –no poder treballar en
el seu ofici, no poder viure en un habitatge en condicions– fins a nimietats que semblen ximpletes però
que són humiliants i degradants
–no poder tenir animals domèstics
ni instruments musicals, no poder
entrar en cap barberia–; també és
un dia a dia en què la lúcida consciència que alguna cosa terrible s’està preparant ronda i enverina la vida del protagonista i d’aquells amb
qui es relaciona. La manera com,
implacablement, les amenaces i els
designis criminals del poder nazi
van concretant-se i acorralant el

protagonista i els altres personatges
–forçats a dur l’estrella de David, a
ser tancats al gueto o a estar inscrits
en una llista per “ser transportats”
cap a l’Est– és d’una força gairebé
ominosament sobrenatural.
Universalitzar la tragèdia

JIŘÍ WEIL
RELATA LES
SITUACIONS
MÉS
MONSTRUOSES I
REPRODUEIX
ELS DIÀLEGS
MÉS
DESCARNATS
AMB LA
LACÒNICA
DESESPERACIÓ DE LA
FATALITAT

Si bé comparteix diverses característiques pròpies de la literatura de
l’Holocaust –la perplexitat que causa ser víctimes d’una injustícia
massiva i atroç, l’absurd tètric que
passa a amarar fins al més petit detall de la vida, el perill potencial que
nia fins i tot en les més banals fórmules del llenguatge, la por omnipresent–, Viure amb una estrella té
dues particularitats. Una és que
mai, en les seves 260 pàgines, s’hi
esmenten ni els alemanys (o els nazis) ni els jueus. Josef Roubíček, el
narrador en primera persona, es refereix als jueus com “nosaltres” o
“els nostres” i als alemanys com
“ells” o “els seus”. L’efecte d’aquesta aparent despersonalització és
paradoxal: d’una banda, universalitza la tragèdia; de l’altra, la fa més
punyent i precisa (cap lector, per
desinformat que estigui, dubtarà en
cap moment respecte de qui són
“nosaltres” i qui són “ells”).
La segona particularitat és el to
del narrador. És el to directe i serenament brutal, un punt espectral o
delirant de qui s’ha avesat a viure en
la tragèdia i, per tant, relata les situacions més monstruoses i reprodueix els diàlegs més descarnats amb
la lacònica desesperació de la fatalitat, ocasionalment empeltada d’una
temerària o boja esperança. El resultat de tot plegat és una novel·la
esplèndida i esgarrifosa, que ara podem gaudir gràcies a una traducció
excel·lent de Jaume Creus.✒

zi, tot i que desconfien que les seves perquisicions els portin a una
resposta que els aporti serenor. A
poc a poc tot esdevé més complex;
de cada vegada tots –ells i nosaltres, lectors– hi estem més implicats, d’aquí la seducció i l’espant
que ens provoca la lectura.
Coneixem el savi Pfisterer, que
resol qualsevol qüestió, recita dades concretes sense deixar de fer la
feina que l’ocupa. Ho fa a canvi que
la persona que li demana ajuda pagui la seva consumició.
“¡Qué pocas cosas sabemos los
unos de los otros! Todos llevamos

nuestro propio juicio final a cuestas” (pàg. 222)
Tenim a les mans una narració
perfecta d’un Mestre imprescindible. Hi tornarem, de fet tindrem necessitat de tornar-hi, però… necessitarem un temps, ens hem de refer
d’aquesta primera lectura que ens
ha trasbalsat i seduït alhora.
És un clàssic imprescindible. De
moment ens refugiem en les músiques que ens suggereix a les primeres pàgines –Brahms, Beethoven, Schubert–, que ens permeten
establir un vincle amb les paraules
que ens han atrapat.✒
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‘El maestro del juicio final’,
de Leo Perutz
relat policíac amb ingredients de
literatura fantàstica.
Al començament el narrador
ens diu:
“Todos nosotros no somos más
que proyectos fallidos de la voluntad inmensa del Creador. Llevamos dentro un enemigo terrible y
ni lo sospechamos” (pàg. 13)
Suïcidis induïts? On és el culpable?
Les investigacions del metge, el
baró i l’enginyer, així com el neguit
i la por hi són presents des del primer moment. Tots volen trobar
una explicació que els tranquil·lit-
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