Job
Història d’un home senzill
Joseph Roth

Traducció de Judith Vilar
Lirisme i vigor, economia i exactitud, caracteritzen
la novel·la que va significar la consagració literària
de Joseph Roth, un dels més grans escriptors
centreeuropeus del segle XX. Inspirada en el
personatge bíblic de Job, és una novel·la sobre
l’emigració dels jueus d’Europa oriental a Amèrica i,
alhora, sobre el dolor per la pèrdua d’un fill.
EL LLIBRE
Mendel Singer és un jueu pietós i senzill que a penes pot guanyar-se la vida com a mestre en un poble
a la frontera entre Rússia i Polònia a principis del segle XX. La seva vida es veu condicionada per un
matrimoni sense amor i pel naixement del seu fill petit, endarrerit i epilèptic. Els seus dos fills grans
són cridats a fer el servei militar; Jonas s’apunta a l’exèrcit rus però Shemariah deserta i se’n va a
Amèrica, deixant Mendel Singer amb la seva dona, la seva filla promíscua i el seu fill baldat. Anys
després, la família és encoratjada a emigrar a Amèrica pel seu fill, que s’ha obert camí a Nova York.
Dividit entre la seva responsabilitat cap a Menuchim i la possibilitat d’una vida millor a Amèrica,
Mendel decideix emigrar, deixant enrere el fill baldat. Tanmateix, allà l’esperen nous desafiaments i,
mentre creix el seu patiment personal, la seva fe en Déu és severament posada a prova.
L’AUTOR
Joseph Roth (Brody, Galítzia, 1894 – París, 1939), escriptor en llengua alemanya, d’origen jueu, va
reflectir com cap altre l’ocàs de l’imperi austrohongarès després de la primera guerra mundial.
L’ascens del nazisme, que va prohibir els seus llibres, l’obligà a exiliar-se d’Àustria i refugiar-se a París,
on morí alcoholitzat. La seva obra, en què destaquen, a més, novel·les com Hotel Savoy o La marxa

de Radetzky, ha estat en els darrers anys objecte de reconeixement. Autor realista, va evolucionar des
de l’expressionisme alemany fins a la “Neue Sachlichkeit” (Nova objectivitat). Publicada el 1930, Job és
precisament la novel·la que marca aquesta transició, i el primer èxit editorial de l’autor.
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