Joseph Roth

El pes fals
Història d’un inspector de pesos i mesures
Traducció de Jaume Creus

L’honradesa d’un individu pot arribar a vèncer la
corrupció d’una societat? Aquesta és la qüestió central
d’El pes fals, on descobrim com la sort d’Anselm
Eibenschütz comença a canviar des del moment en què
s’instal·la en una petita ciutat amb la seva dona. Amb la
innocència pròpia d’un conte, Roth retrata un món on es
posa en qüestió la moral tant individual com col·lectiva.

EL LLIBRE
Després de dotze anys de fidel servei militar, Anselm Eibenschütz és empès per la seva dona a iniciar una
nova vida al districte de Zlotogrod com a inspector de pesos i mesures. Enmig d’un ambient fred, fosc i
corrupte, l’home intenta imposar el bon ordre i treballa honradament per la llei i l’Estat. Tanmateix, el seu
esperit acaba sucumbint a un amor foll i a l’acció de les forces tèrboles de la petita ciutat austrohongaresa,
de manera que la seva existència es converteix en una espiral d’infelicitat, solitud i incertesa que intenta
oblidar amb el poder de l’aiguardent. A través de la simplicitat d’un conte i d’un estil marcadament poètic,
Joseph Roth construeix la dura història de supervivència d’un individu honest que lluita aferrissadament
contra la grandesa d’un sistema corromput.

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 a París, on morí alcoholitzat. Autor realista, va
evolucionar des de l’expressionisme alemany fins a la “Neue Sachlichkeit” (Nova objectivitat). El pes fals,
publicada el 1937, és potser una de les obres menys explorades d’entre les seves creacions, entre les quals
destaquen Job. Història d’un home senzill o La cripta dels caputxins, editades també per L’Avenç.
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