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- Substi tul rem s:l.stemàtlcament la dièresl en maj uscul~~s pE:r la grafia 

(majúscula + o>~ tant 8D el cos d.<c: la t8si com <~n f'.) s apèndixs; eu 

ün 

l \".S et tm; d' aquost t:cE:ba11 Jntrndu'1·t per nosaltretc;~ Ednó (H)(c'. 
.t 

prové del text or:l.ginal. 

- En tü volum dc~ correspondènc:i a l' edJ.tor, Hennann Kosten, va optar per 

mantenir les pecul]aritats ortogràfiques dc~ Jm3eph :Roth. En rf~procluir 

cites el' aquesta procedència hem rE,nunctat a senyal i b;ar l<~s freqüents 

pecuHari tats que hi í'lpareixEm, c'lxcept0} en nJ gun ca~> excepcional. El 

mateix s'esdevé, <:Jn molt menor gn:Hl, Fm a1tre~.:; escrits dJ'll mateix autor; 

aixi, un fenomen molt corrent és 1'eliminaci6 de la <e> àtona. 

- En la redacció d'aquest treball ens hem trobat a cavall entre dues 

ed.ictons de 1' obra complr~tcl. En el cas delr; e~;;cri ts presentE; en totes 

dues edici.ons, fem constar ststc:Jmàti.cament lf.:>.~s duc~s reú~rènctes. 
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l. INTRODUCCió. 

El procés que ha retornat a Joseph Roth la consideració d'escx·iptor 

de primera fila que havia posseit ja en vida, cle!";prés de passar per· un 

obl:i.t gr:d.rebé~ absolut i pen· faf'>E~é3 dl'l vnlorac5.ó inadequndii - per l'jXlc:nnple 

com a 

ahocHt en l'actua] i. tat a 1111n grnn popularitat a 1\ustda J. 1\lemanyi'l., 

la filmació de gran de la seva narrativa i a la 

dii:'iponJ.b:i.l:i.tat d' aqueé:;tn en fonnat dc~ butxac;a. L' la 

considerable interès per 

pn~dominantment g<~rman:!Y:tes, però també :hü;toriadon:; 

celebració el 1989 del cinquantè aniversari de la seva mort donA lloc a 

quatre congresc:::>o:::; o r:=dmpos:í:::::;, així com a l' i.nicJ. d'una. nova ed:lci.ó do la 

seva obra. 

La nova edtció :finalment podrà qualificar-~3EJ dEl ja ga5.reb{l cumplc>.ta, 

ja que per comparació a l'edició prJ.ruera, de 1956, la que estA en cur·s 

en duplica de :=-;obres els materials. I.fancarà E:ncara una rev:ts:to j_ 

amp1lact6 de la correspondència, atxí com la publ.lcació del:::-; por?.mr~s 

dü;persos. De cara al centem'l.ri del nai.xement, el 1994, és cl't=!sperar <1ue 

la situació de les fonts J. ln. literatura secundàri-a al vol tant del 

nostre autor, a:ixí com la seva difusió a nivell cümtíftc t popular, 

assoh~ixin un punt encara més alt. Esperem que aquEJE>ta difuc·:dó cada cup 

major i més adequada tindrà per fi un paral.lel d:igne al nostre país. 

Tot i la trajectòria ascendent dels anys cinquanta ençà, el procés 

d' obl:it i recuperacj.ó ha t:l.ngut greus conseqüències per a la imatgt:'\ d.' un 

autor d'obra extenr3a i ideologia complexa qur:'l a més tingué cura ell 
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mate:L cle fal ar les pròpies dades 

complexitat i. confusió és la coex:lstènci.a d'informacions i. apreciac:l.on~; 

contraclictòr:lc~s, per excnnple la llE,genda hagiogràfica que encara Gs 

manté en bona part al nostre pah; 1 
:• o l<.'"~' inexactitud:::; que~ es pod<;m 

trobar fins i tot en obres de 

l j teratura a lemrmya. '~') 

RJ fet que en els anys trenta l'escriptor ndis en bona part de 

eh' 1 

mantft~stant a la vegadr, tma J.deolngia consGrva.clnra, müt al paper 

pred.orn:i na nt dE' 1 :;-; n. mi er-o el.' EHJUest dm.TPJ' ode en l'inici del procés de 

recuperació, donA ll.oc al predomini d'una i identj:fJ.cada amb 

l' Austri a :lm¡x,rtal, dE' la qu;7.l e!:; 

Aque::.;ta f:Lxn.ció en uno. imatge:" parc:tal pormetí"! qUEl durant la dòcada del~c; 

sei.xanta, aran de la politització sta que tingué lloc en aquell 

moment, cnmt:mces:::lin. a recup•~ra:r~r.:;e i. nwalo:r:i.tza:c-se obref3 anteriors a 

Hiob (19~'$0) que mo(=;traven el compromít~ d'esquf:Jrrn dE~l jove Roth (ci.tem 

sobretot les recerques d' Ingeborg Sül temeyer [ 1970 I 19?61 zt:., que 

recupern.ren gran quant:l tat de matertals per iodí s·ttcs). Ln. sobrevn.loració 

del Roth conservador 1 leg:l.ti.mi.sta detxava pas a "Derrote Joseph", ara 

entrTJiützat. 

1) Vegeu el nostre apartat 2.g., així com el capítol 4. 
2) Vegeu exc:~mple la breu biografia del per altra banda magnífic 
catàleg lfienne .1880~1938. L'apoca.lypse joyeuse. Sou:s la dtrection de 
Jean Cl.air. Parts: EdHtons du Centre Pornpidou, 1986. '794 p. <P. '74(í.) 
3) L'exemple més flagrant és la colcmsal desJnformaci.ó que s' obfé.:;c'lrva a 
Wolfgang Be ut). n et al. : D~cmtsc.he Li toraturgeschi eh te VOJJ cien ilniangen 
b.is zur GegeMmrt. Stuttgart: Metzler. Aquí ~;' atrt bueix a Rotb. una 
trilogia t=mbre la monarquia danubiann., la primera obra de J.a qual haurta 
aparegut E:lls anys vtnt. En la H! edtctó (1979) vegeu p. 328; en la 3~ 

edtci6 revtsadn, la p. 411. 
4) Tots els estudts als quals fem referènci.a en aquesta introducció són 
comentats a l'apartat 2.f. 
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La convivència d'i tan en la recepció, així com la 

forma subttl i sovint xifrada ~~n què s' expn~s~·>a la crí ttca social dels 

anys trenta, portaren alguns e:3tudiosos, bi'l.sicament Wolf R. l'lar chanel 

<19'74), J1artl1a Wiir:sch:tng 1974) :t Rlkt~ NyssEm (1974), a acu:::;ar RoU1 

d' nac1Dnal-

sor::ialista. Es curiós confrontar amb l'actitud 

a la 

valorar adGJquadament la mRj ort a d'obre:.::; ta_rdt'l_nn::; de l' 1::\scri.ptur, 

con b?mporani 

n\accüJnr:; en ctefEmsa d!èl l'autor i ccmb·a l' apl :í.cnció de cr:i.t~~ris 

ideològics dogm.3.t:i.c::;, per tc~xemple per de Sültemt:,y<:!r (19'76), Hartmut 

Scheible (19'71) o posteriorment Klaus Paulí (1985). 

La cUversitat de qualificattus J. apn~ciacion~; que hi?. rebut l' iH1tor, 

sovirrt escorats cap i?. una banda o altra responent a postures 

preconcebudes delrs comentaristes o a l'equiparació del Joseph Roth 

htstòr:i.c amb els sc~us perscmatges, fa. apreciar més el paper equ:LJ.ibrndor 

que han tingut els treballs respectum:ms tant amb la persona de l'autor 

com amb la seva obra :i. el context històri.c i cultural d'aquesta. La 

valoració adequada dels motius i. de 1J~~3 tècniques narraU. ves 

utt litzades, tenint sempre en comptt~ tant t:1l text com el context, ha 

estat doblement mer:itòrta per part d.' una sèrie d' estud:í.m;os entn~ els 

1.) Parlarem d'algunGs crítiques negatives a l'apartat 2.f. Com a exemple 
de la mala acceptacJ.ó de les obres dels anys d'exili valgut el rebuig de 
Ben Huebsch, fins aleshores agent de Roth als Estats Units, a segu:lr 
representant-lo a partir dt:1 1936 <vegeu Brieft'!, p. 4W(), o els problemes 
amb l'e di tor tal All ert de Lange un cop mort el propietari (:i b:idem, p. 
459). 
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qual:3 voldríE.!ID destacar Frl.t::;; Hackür·t (196'1), Clauci:Lu 

1971), Hansotto AussEc:rhofc~r 0970), David Bron::3í'!Il (1974), a méb dc: ls ja 

esmentats Scheible, Síi1 temey~::r 1 PauH. SJ bé: tmb grans variar.inns 

penmnals, cre:L<:m que; tott::; cllf'; m=; poden s:Ltuar cLLncc> uni:~ trad:l.ctó 

posi t:l vic;ta d' 

Pauli no deixa de banda les tècniques d'anàlisi de caire fenomAnològic i 

valrrra:c Em profunditat la 

treball en una línia sJmUar11lt:nt 

eclècttca, preclo:mi na nt ment tJ v:ly;ta, :l (lliS hom 

ten:!. r en cr:rropte e J mé~3 hlP la gran quant.Jtat d'aportacions 

exiE;tents en aquest camp. 

Cnüem qw; el plantc-JjaJnent üel treball únJcmnent pod:la ser 

dut a terme amb una metodn] prx::d t 1 vtr:; ta, cDn::;tatern la 

revaloritzrJctó d' aguet:;ta, amb tohJs 1e~3 actuaUt:zacions i corn"Jccions 

pertinents, per part d' tnfluentf; teòrtcs dfc~ la metodologia lttE}ràr:i.a, 

així com el seu ús, sov'lnt no r~xpltcitat, per part d'auton-3 mé~:; abocats 

a la pr·àcttca docent - penst~m pElr exemple en l'obra de Mario And:n>.ntti 

Dit1 Stru.lrtur cler m[}(lernen Literatur1 ) o la de Vlernl'!r ZimmE~rmann Deutsclk! 

Prosadichtungm1 unserc~s Jr;hrhundorts. Interpretatlcmen'~n. Pel que fa a 

les justificacions teòriques, ens nmeü~m a la presEmtació que fan cle la 

val i desa dc:>.l mètode, així com de les seves modificacions en 

l'actual i tat, auton'i com Edgar Marsch en el ~:::eu interessant i út:ll 

pròleg al recull Ueber Li tt)raturgeschi c.ht:ssclJre.í bung. Di e h:lstorisie-

rencle Methocle eles J9. Jahrhunderts in Prognunm und KritLk'':'o bé. Lothar 

1) Bern, Stuttgart: Haupt 1983. 
2) Düsseldorf: Schwann 1985. 
3) Darmstadt: Vlissenschaftliche Buchgí:>.sellschaft 1986. 
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admirable la frescura 

d'Erich Schmtdt Wege unc! 2'údo cler dt:Hrtscllf::m LJtteraturge,c,·c.h.iclJI:Fi:'> 

del qual (?n 

Etnzelne lreJ.n jfiríllnt>rltcht:Yr rt(krolog l'IE"rden." 

taJ d'l:vl.tnr 

llJI'Jnca el' ur i r·èntaci ó 

aJ vnl i·,an L dP l'autor, 

l treball (:!H do~; 

la qüe:::rtJ.ó d'una dc: I 

cn:iem justlfí.carlfl i úti.l per tal quü 

banda. l' evoJ ució que hím anat 

la imatgr:l i vn.luracJ.ó el' aqm1st, aJxí cmn le::; controvèrsieF; j.ntl:orne:c:;, i 

d'altra banda establir amb coneixE'!ment de causa quina és la s.i.tuací.ó 

actm11, L'exhaust i. vitat qu01 haurí Pm deEdtjat ab::mluta 

monografies- pel que fa als artJ.cles e:rl'l ja d'entrada lnassollblEl, i el 

seu reculJ F;' ba bagut de l:i.mitax a una !"'>tÜElcció drJls que cnüem mb; 

rellevants o s:tmptomàtic~::; - no 'ha pogut acon:::;oguir dcü tot, ja que 

algunos d'elles no han estat reco1l i des pel::; bi b1 t ng:rà:f J. Cí3 

d~3dlcat::; a la literatura alemanya; atxí, d' algune::::; de 1 e~; te,;;;ü:; 

doctorals exam:tnades no ens n'hem assabentat mér;; qw~ per via :í.nd:irecta, 

1) J. Hauff I B. Hilppauf I 
àis.lrussion. Arbeit,sbuch :;;vr 
Frankfurt: Athen~um 1987. 

L. Kóhn I K. -P. Ph U tpp:i: 
L.i teratuntiss(~nscha.ft. Dm:; 

.Met.hnàen-
volums. 

2) Reproduït a Marsch, p. 400-4'H), i a Hauff etc., lleugerament 
abreujat, vol I, p. 83-89. Citat segons aquest darrer, p. 89. 



Vl 

1989 !:ot j nst comença ara, i pc:!r tant no ~~nJ'> ha c;r3tat incloure-

que rna.nqu:Ln mater1 rd~.; 

notícia 

no 

ca tnJ (é!n 

d' camp çlc la gr:;nlJanír;c;tica, Luac l'autor com 

voltrmt, 

En la mate i 1 (rd a df~ pro cnmr un12 i nfm 

ha e::c;tat fàcU el' obtnnir, ]¡f~Jn lllantcJj at la b:lllll la dn foxrnrl àmplia 

valor al, ::;i. a per proV(':TJ L r (J' al prrrpor a Hoth o ¡x~r hav<~r 

en el S<~ll moment alguna rc~acc:i.ó; en canvi hmn inclò('i tutf:f'> 

aquelles monografies L articles de cai al :i. tznt qm'l hem 

localitzat n dels guals h8m tingut notícia senSE~ accedir a ells. J) 

La inclusió d'un llistat d'articles per ordre alfabètic r~spnn a la 

sttuac16 a cavall entro dtH'\f:3 edicJ.nm-> el(:>. Verlu1. La pr:í.m'"ra, de 197!:)/?6, 

mani fehtnment i.ncmnpleta <'ln quant a prm;a breu i amb \Jnd ordtmnció que) 

feta tHfícH ori<?ntar-s'hi, .bavi.a dH sç~r complmnentada mnb c!lver~:mc-:; 

1) Lc~s fonts bt hl i iques que~ hom ut:l.l itzat E;ón d'una bnnda lt.:!r3 

nwü-;tes German.ist.ilr t Fachd:lenst Genva.n.i atxí com .L'anuari 
Bi bl i ographt e der deutsc.he.n Spracl¡- u nd Li tiDra.turwJsst'!nsclmtt. D'altea 
banda ens ban estat molt 6tils les biblL ies incloses en les 
monografies de Helmuth NiirnbergcCJr (Josepll Roth. HcüntH'll'.: bei Hnmburg: 
rowoblt 1985) j Margarete 'il:lllerich-Tuch?i ion a.ls Gediicl1l:n.i.s. 
Studicm zur rrtrlmng Jo,c:;eph Rotin.:;. Franldurt/l'i.' BE~rn, New Ym'k: Lang 
1954), aixi com la bJbU. a cumentad<'i, a cànf)C de Hartmut Schei.ble, 
inclosa al volum de la revjsta TEXT + KRITIK cledJcat a Juseph 
Rot h. 
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n=H.~ul ü=;; 1' <~d:í.c.tó que e~; tr·oba. ~:m C1ll'è=; de publtcac:i.ó adopta un crttc~ri 

estrictament cronològic, però t~s troba encara incnncluê'>a. 1\ mét:;, creiem 

que el llí.stat permet fBr-sf'~ un11 idea prou aproximada de Jes d:i.ficul tats 

editorials que representa la pràct:i.ca de Roth do publicar molts articles 

de formrt i.da, Punb o ~;cm~:;G va:rincl.uns Pn cnnUngut o titol¡ a la 

vegada dóna també un Lndic:i. de la gran extRns:l.ó d'aquesta faccd;a de la 

seva obra. 

L' dpd5.cat n Ja 

biblJ n. nmu?~tc; lvm pogut ¡;er compJJ)ts pel quo ta 

traduccions; la manca d' tri. bli. que 

cc;istemàt icament let=; publtcacion::; al nm;;tre j untamcmt amb 

l' absènc:ta de Roth com a :n1at(~rla als catàlegs dc:; la seccl.ó do 

publicacions peri6diques de la Biblioteca Nacional de Madrld 1 l fan que 

els ~;eus continguts stgui.n necüssàrjament s i prov:L:::;tonah;. 

El bn~u marc hlstòrlc pretén únj cament de forma sncc:t nta leEJ 

1 í ni ec:; mestres d'un t.emps i un paí s qu(3 marcaren fortament la 

personalitat i els interessos de Joseph Roth. 

L'escrlptor mateix és el centn3 del capítol següent :l últim, 

d' exten:3:l.ó s:l.mi lar a.l decUcat a la difusió, en. el qual :í.11tentl'):m situar-

lo en un context geogràfic i cul tur·al molt concn~t i que ext-3rcí en E::ll 

una influència molt duradora., J. en unes coordenades bistòr:i.ques deü:n:-

minadeè? que ens permetin entendre els passos d'una evoluci.ó que no pc~r 

desenvolupar-se únlcament en quaranta-quatre anys fou menys complexa i 

rtca en avatars. Al llarg d'aquest capí tol que ressegue:tx la vida i 

l'obra de Josepb Rotb desttgem establir la temàtica que 1' ocupa t}n cada 

1) ObserV(}:m que Roth consta com a entrada al catàleg de matèrles de la 
secció de revistes de la Biblioteca de Catalunya, pEH"'Ò aquest no cnbre:ix 
els darrers anys. Vegeu l'apartat 2.g. 
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mnmr:nt- cLin:"; d<'~ la c¡ual Ja trlf~a d'flu:'1trin, tant 111 Lm¡x~rial crnn ]a 

repnbJ !cana, t ~~1 

amb les ¡.:;oves pr~:~ses df~ pm~;Jció var tants o no, t con::;tatar lü~:> múl U 

intFHTelactcms mrtre la dedi.cnc:ió 

l'li. 

general del moment. Procurarem constatar l' 

al l I ectòl .i.r'l, r'J.Í CO.lll ln 

valoració eh:~ 

pli'lntnJ 

l'obra i l.a irleol a deC> l'autor, cnnstatant. la con:-:d:inl L d'una 

a etí tud crí t:i ca ~;.rnvf~r:c; 1 ~~oc:Lctnt, tard; I' actmJ.1 cnm I' antr~r:l or·, l quu 

ruJ ~s pas l'obra d'un somniador nnstà1 e, 

tntnrmat J Jnh:;re:;r:at. pel món cp1n l'envoltava. No 

de cap :roanrc>Pi F>upl :i.r Jm:; b:l 

obr·a df~ David Brnn:.=;en), ~::;í a et u a 1 j tznr -ne a 1 gunF; a.Jnb 

JMterj.a1s aportats arment pPr altre:::; autors o :faci.l i taü; per una 

nova situació de lAs fonts) ai.xí com donar més l.mportàncla a1 pensruncmt 

de l' e:;:;cri ptor qtH3 no a les circumstàncies anc:wdòt 

la seva vida; el nostn~ desig és oferir una :i 

gu(~ envol taren 

mattsada i EÜ nléi• 

equil:lbradFJ. posstble d'un autor em:Lnentmnnt complox j ~;ovint 

contradictori. 



2. LA DIFUSió DE L'OBRA DE JOSEPH ROTH. 

Introducció. 

2.a. La correspondència. 

2.b. L'obra poètica. 

2.c. L'obra periodística. 

2. d. L'assaig. 

2.e. L'obra narrativa. 

2.f. Estudis sobre Roth i la seva obra. 

2.g. Roth a l'estat espanyol. 

INTRODUCCió. 

Desenvoluparem el tema de la difusió i repercussions de 1' obra de 

Roth seguint un criteri cronològic que ens permetrà observar tres etapes 

bàsiques: a) l'acollida contemporània, que englobaria des de l'inici de 

1' activitat 1 i terària de 1' autor fins a la seva mort el 1939 1 ) ¡ b) el 

període que va de la seva mort fins al 1956, any en què aparegué la 

primera edició de les obres completes~2 )¡ e) de 1956 fins a l'actualitat. 

Per a una major operativitat manejarem per separat les cinc àrees en què 

es distribueix la producció d'aquest autor: la correspondència, l'obra 

poètica, la periodística, l'assagística i la narrativa. Ens ocuparem de 

la seqüència en què foren escrites i publicades les obres narratives i 

assagístiques, així com de les traduccions, noves edicions i 

eventualment filmacions que hagin experimentat¡ pel que fa a 1' obra 

periodística, no podrem indicar més que el pas de Roth per diferents 

publicacions i, a grans trets, el procés de recuperació d'aquests 

1) Aquest aspecte formarà també part del capí tol 4, a mesura que anem 
seguint les seves publicacions. 
2) Joseph Roth: Werke in drei Banden. Herausgegeben von Hermann Kesten. 
Koln, Berlin: Kiepenheuer & Witsch 1956. 



escrits. Es tractarà d'una visió esquemàtica, per dos motius: 

primerament perquè en el capí tol dedicat a la biografia de l'escriptor 

entrarem en més detalls¡ en segon lloc, perquè la recepció de Roth no és 

el tema principal d'aquesta tesi. A continuació dedicarem un ample 

apartat a revisar els estudis que s'han ocupat de l'obra i la, persona de 

Roth; la gran extensió que aquest aspecte abarcarà es deu a l'intent de 

recopilar la major quantitat possible de monografies, així com bona part 

dels articles (creiem que bastants estudis sobre Roth pateixen d'una 

certa desinformació sobre la literatura secundària específica); 

negligirem, però, els ecos de premsa puntuals, per exemple sobre 

filmacions d'obres de Roth. Finalment tractarem per separat la recepció 

d'aquest autor a l'estat espanyol, intentant establir fins a quin punt 

reflecteix l'evolució del seu coneixement a al tres països o reuneix 

característiques pròpies. 

Entre les di verses monografies que s'ocupen de Joseph Roth, i que 

acualment ja poden ésser qualificades de nombroses, la tesi doctoral de 

Willerich-Tocha 1 ) s'ocupa específicament de la seva recepció i serà per 

tant la més rellevant per a aquest apartat; inclou les publicacions 

aparegudes fins el 1981. Centrada en la carrera periodística de Roth és 

l'obra de Westermann2 :>, que corregeix i amplia aspectes de la biografia 

de Bronsen3 > en la línia encetada abans per Hackert i Sültemeyer 4 :', Per 

1> Willerich-Tocha, Margarethe: Rezeption als Gedi:ichtnis. Studien zur 
Wirkung Joseph Roths. Frankfurt/M., Bern, New York: Lang 1984. 521 p. 
2> Westermann, Klaus: Joseph Roth, Journalist. Eine Karriere 1915-1939. 
Bonn: Bouvier 1987. 308 p. 
3) Bronsen, David: Joseph Roth. Eine Biographie. Koln: Kiepenheuer & 
Witsch 1974. 714 p. 
4) Hackert, Fritz: Kulturpessimismus und Erzi:ihlform. Studien zu Joseph 
Roths Leben und Werk. Bern: Lang 1967. X + 220 p. ¡ vegeu també els 
diversos articles citats a la bibliografia. 
Sül temeyer, Ingeborg: Das Frühwerk Joseph Roths 1915-1926. Studien und 
Texte. Wien, Freiburg, Basel: Herder 1976. 237 p. 



la seva utilitat en aquest aspecte, cal remarcar també la bibliografia 

crítica, a càrrec de Hartmut Schei ble, de les dues edicions de la 

revista TEXT + KRITIK dedicades a Roth, així com el catàleg de 

l'exposició celebrada el 1979. 1 ) 

1> TEXT+KRITIK hrsg. von Heinz Ludwig Arnold. Sonderband Joseph Roth. 
München: Boorberg 1974. 2~ edició ampliada 1982. 
Ausstellung: Joseph Roth 1894-1939. Eine Ausstellung der Deutschen 
Bibliothek Frankfurt am Nain. Frankfurt/M.: Buchhandler-Vereinigung GmbH 
1979. 553 p. 



I, 

2.a. LA CORRESPOND~NCIA. 

Les cartes enviades per Roth als familiars de Lemberg 1 ) són els 

escrits més primerencs que es conserven d'ell. Roth va escriure al llarg 

de la seva vida un nombre molt elevat de cartes, tant degut a la seva 

existència nòmada com a l'ampli cercle amb què es relacionava. Algunes 

d'aquestes cartes són perfectament comparables als seus Feuilletons, com 

per exemple la dedicada a l'editor Kiepenheuer"'':. o al tres enviades a 

Benno Reifenberg"'' >, l'aleshores redactor en cap de la secció cultural 

del Frankfurter Zeitung, i que potser foren l'origen del fet que alguns 

dels Reisefeuilletons publicats en aquest diari adoptessin una forma 

epistolar. En general, en tota la correspondència l'estil és acurat, 

però la discreció no és pas la tònica dominant. El següent paràgraf 

d'una carta a Stefan Zweig del 26.8.1934 n'és un bon exemple: 

"Dann werde ich allerdings sehr grausam - und ich bedaure nicht, daB 
z.B. Ossietzky im Konzentrationslager ist. Wieviel Schaden würde er 
anrichten, wenn er drauBen ware! 
Ich hasse diese "Charaktere". Und, wenn ich für einen von ihnen ein 
Sentiment habe, wie für <Ludwig> Marcuse, so traue ich ihnen 
nie:mals. (. .. ) Marcuse ist als Individuum ein guter Kerl. Aber als 
Typus unausstehl ich. " 4 :. 

Aquesta actitud de Roth respecte d'Ossietzky va generar ja en el seu 

moment un escàndol important en els cercles de l'emigració,s:. escàndol 

repetit en publicar-se la carta el 1970. 

1) Vegeu més endavant el capítol 4, dedicat a la biografia de Roth. 
2) "An Gustav Kiepenheuer zum 50. Geburtstag", a: Joseph Roth, Briefe 
1911-1939. Hrsg. und eingel. von Hermann Kesten. Koln, Berlin: 
Kiepenheuer & Witsch 1970. 643 p. P. 164-168. Citem amplament d'aquest 
text al capítol 4. 
3) Per exemple la carta que porta el títol "Wie man eine Revolution 
feiert", a Briefe, p. 51-52 i a W IV, p. 833-834. 
4) Briefe, p. 373-374. En el capítol 4 ens referirem a aquesta carta i 
al seu context. 
5) Vegeu més endavant, al capítol 4. 



El volum de cartes a què ens estem referint, precedit per la inclusió 

d'algunes d'elles a la primera edició dels Werke (1956), és fins ara 

l'únic recull de la correspondència de Roth publicat. L'editor, Hermann 

Kesten, va optar per presentar una selecció que inclou 453 cartes de 

Roth (184 d'elles dirigides a Stefan Zweig) i 61 d'al tres autors, sia 

dirigides a Roth <per exemple les 45 escrites per Zweig), sia creuades 

entre persones relacionades amb ell i que el tenen com a tema. Pel que 

fa a 1' escassa discreció de Roth, cal dir que 1' editor va procedir a 

censurar bona part de les al. lusions a amics i enemics, sovint gens 

benignes. Tot i així, queden mostres suficients de 1' actitud mol tes 

vegades agressiva i hipercrítica de Roth - com a mostra valgui la cita 

anterior. 

Kesten va deixar de banda la correspondència de caire comercial de la 

qual disposava a través del llegat de Roth, di posi tat al Leo Baeck 

Instituta, New York, ja que concebia el volum com una mena d'antologia 

que pogués suplir fins a un cert punt la biografia de Roth encara 

inexistent aleshores. De tota manera, l'estudi d'aquella correspondència 

inèdita ha permès, per exemple, a Fritz Hackert establir amb certesa la 

seqüència de les dues últimes novel. les de Roth, Die Geschichte der 

1002. Nacht i Die Kapuzinergruft, i ben segur que l'aprofitament de 

totes les referències que s'hi contenen permetria d'ampliar encara més 

el ventall d'escrits periodístics escampats per tota mena de 

publicacions fins ara insospitades. Això resulta encara més cert d'ençà 

que 1' arxiu Roth s'ha vist ampliat amb el llegat de Joseph Bornstein, 

amic de Roth que en emigrar als Estats Units obrí una agència literària. 

Aquest llegat, a més d'altres materials, inclou un total de 250 cartes 

rebudes per Roth i 155 escrites per ell mateix, situades entre 1926 i 



1939 i que abarquen tant l'àmbit comercial com el privat. 1
) No cal dir 

la importància que per a una revisió a fons de la biografia de Roth 

podria tenir l'anàlisi detallada d'aquests materials. 

Tenim notícia del projecte d'una nova edició de la correspondència, 

que encara es troba en la fase preliminar de recollida d'informació i 

ma.terials, i que intenta ser molt més àmplia que l'actual. 2 ) 

1) Hackert, Fritz: "Joseph Roths NachlaE im Leo-Baeck-Institut in New 
York", a JRudT, p. 374-399. P. 393-394. 
2) Vegeu Zirkular Nr. 12 <1990), p. 17. El projecte es situa dins del 
marc de la iniciativa de la Dokumentationsstelle für neuere 
osterreichische Literatur, amb seu a Viena, de crear un arxiu Roth que 
englobi tots els materials dispersos que es troben en possessió de 
particulars o d'entitats diverses (vegeu ibídem, p. 16). Per a 1990 s'ha 
anunciat la publicació de la correspondència entre Roth i l'editorial De 
Gemeenschap <vegeu més endavant, apartat 2.e.), El volum és preparat per 
Madeleine Rietra i Theo Bijvoet, per a l'editorial Kiepenheuer & Witsch; 
vegeu Zirkular, 12.1990, p. 11. 



'/ 

2.b. L'OBRA POÈTICA. 

Aquest és l'aspecte més minso i desconegut de l'obra de Roth, si bé 

fou aquell en què de ben jove centrava les seves esperances - podrí em 

parlar del tòpic de l'adol.lescent introvertit que fa versos i somnia en 

un futur com a poeta celebrat. Els poemes més primerencs que ens han 

arribat estan inclosos en cartes a la família de Lemberg, una d'elles 

publicada per Hermann Kesten al recull de correspondència, i els altres 

dos procedeixen de 1' arxiu del Leo Baeck Insti tute i són inclosos per 

Bronsen a la seva biografia. Provenen dels anys 1912-1913. 1 ) 

Els primers textos publicats per Roth que hagin estat localitzats 

fins ara són dos petits poemes apareguts l'octubre de 1915, seguits de 

dos més el 1916. 2 ) Són obretes convencionals de tendència neoromàntica. 

Els segueixen cinc poemes de 1' any 1917, tres de 1918, i un de 1919, 

dels quals sis s'ocupen de 1' experiència de la guerra dins del marc de 

la problemàtica religiosa. ::3) Altres poemes lírics similars a aquests, 

però que Roth no publicà, són citats per Bronsen, en un total de set.'"-l 

1) Briefe, p. 24-25 <"Blumen streu' ich, duft'ge Rosen (. .. )"). Bronsen, 
loc. cit., p. 91 < "Oft spinn' ich alte Marchentraume (. .. )") i 94 
<"Heute sind vorbei die Zeiten< ... )"). 
2) "Weltratsel 11

, 17. 10, 1915; "Herbst", 24.10.1915. "Wo?", 6. 2.1916. 
Apareguts a Oesterreichs Illustrierte Zeitung. Publicats per Sültemeyer, 
p. 156. El primer i el tercer són citats també per Bronsen, p. 144-145. 
A més: 11 Marschkompanie" <Arbeiter-Zeitung, 14. 12.1916), citat per 
Bronsen, p. 157-158. Tots ells es troben a V/[891 1, p. 1100-1102. 
3) Es troben a W[ 891 1, p. 1103-1107, i són: "Lied der Glocken" 
<Arbeiter-Zeitung, 3.1.1917>, "Der sterbende Gaul 11 (Illustrierte 
Kriegszeitung, 10. 1. 1917), "Christus" <Prager Tagblatt, 25. 2.1917), 11 0 
Bruder M:ensch11 (ibidem, 5. 8. 1917), "Der Abendgang" <Oesterreichs 
Illustrierte Zei tung, 7. 10. 1917), "Sol daten" <Prager Tagblatt, 
10. 12. 1918), "Frühling" [ "Frühling, dei ne Blütenhande <. .. ) l Cibidem, 
11. 5. 1918); "Nervenschock" (ibídem, 6. 10. 1918) ¡ i "Frühling" ["Oh, 
einmal mecht' ich Baum am Wegrand sein <. .. >"J (ibídem, 1.6.1919). 
Sültemeyer <p. 157-159) els reprodueix també tots ells, excepte el segon 
i el darrer, i aporta un poema en polonès, sense títol ni data, 
procedent de l'arxiu Kiepenheuer <p. 160). 
4) Bronsen anomena els següents: "Fohn", "Spatsommer", "Trast" i 
"Schonheit", i en reprodueix tres: "Sie", "Morgengebet" i "Am Abend geh' 
ich nach Haus" <p. 145-148). 



Els següents poemes de Roth de la publicació dels quals es té notícia 

pertanyen al 1924 i són ben di versos dels anteriors: estan dins la 

tradició de la cançó satírica i aparegueren en una revista humorística 

d'esquerra, Lachen links. Das republ ikanische Wi tzblatt. Són escrits 

marcadament crítics i agressius que toquen di versos temes de crítica 

social estretament relacionats amb els que maneja també en els 

reportatges i Feuilletons del mateix moment: el funcionament de la 

justícia, la burocràcia, el militarisme i les conseqüències de la 

guerra, la nova burgesia sorgida de l'especulació, i en general les 

múltiples manifestacions reaccionàries cada vegada més fortes i visibles 

dins de la república alemanya. Tretze d'aquestes composicions foren 

publicades el 1970, i es troben completes, en nombre de vint-i-vuit, a 

la nova edició de Werke. ' > 

Posteriorment a 1924 1 1 única obra en vers que hagi estat publicada 

per Roth és la seva traducció i adaptació feta el 1938 d 1 un poema de 

l'holandès Anton van Duinkerken: "Jawohl, mein Herr, ich bin ein 

Katholik". 2) 

Cal remarcar que cap de les dues primeres edicions de Werke inclouen 

poemes, malgrat que la majoria dels que coneixem havien estat ja 

localitzats i publicats per Sül temeyer el 1970 al recull Der Neue Tag, 

per tant abans de la segona edició d'obres completes (1975/1976); els 

1) Els tretze reeditats primerament es troben a: Joseph Roth: Der Neue 
Tag. Unbekannte politische Arbeiten 1919-1927. Wien, Berlin, Hoskau. 
Hrsg. und mit einem Vorwort van Ingeborg Sültemeyer. Koln, Berlin: 
Kiepenheuer & Witsch 1970, p. 29-30, 71-75, 78-84, 98-100, 109-110, 114-
116, 132. El conjunt ha estat llistat per Westermann, loc. ci t., p. 276-
279, i reproduït a W[89J 2, p. 8-36. 
2) Vegi' s: Kryspin, Egbert: "Joseph Roth and the art of adapti on". A: 
Strelka, Joseph <Hrsg.): Protest - fonn - tradition. Essays on ger:man 
Exile Literature. Alabama: University of Alabama Press, 1979. P. 97-109. 



altres que formen part del llegat Bornstein no estaven encara 

disponibles. De tota manera, el criteri de selecció seguit va ser 

eminentment subjectiu, tant en el cas de la prosa breu com pel que fa a 

la decisió de no incloure poemes. Vegem el que diu Hermann Kesten al 

respecte en el pròleg a l'edició de 1975/76: 

"Bei der Auswahl der kleinen Prosa folgte ich vor aliem meinem 
li terarischen Urteil, ohne irgendwelche poli tischen Vorurteile u nd 
ohne Roth schulmeistern zu wollen oder da und dort einzuordnen, auf 
Kosten von Roth. Ich erwog auch, was zeitgeschichtlich interessant, 
für Roth charakteristisch, was mir heute aktuell erschien oder 
biographische Aufschlüsse gab. (. .. ) Auch die Verse von Roth habe 
ich nicht aufgenommen, da ich bei der Wahl zwischen einem Artikel 
oder Feuilleton von Roth und einem seiner Gedichte immer die Prosa 
besser fand. Um trotzdem noch die Gedichte zu veroffentlichen, 
hatten wir einen weiteren Band bringen müssen."' > 

Aquesta subjectivitat frega l'arbitrari, si es pensa que un fragment 

de novel. la com Perlefter. Die Geschichte eines Bürgers aparegué amb 

tots els honors com a publicació independent el 1978"" >, i que en 

canvi els poemes no obtingueren una consideració semblant¡ remarquem 

que 1' esmentat fragment fou objecte de dures i merescudes crítiques 

referides tant a ell mateix com a la "moda Roth" en general: no debades 

Roth el va mantenir inèdit, sense donar-ne a conèixer ni tant sols 

parts, cosa que en canvi havia fet en el cas de Der stuJD11le Prophet o Der 

Leviathan. Pel que fa a l'interès biogràfic, aquest és indubtable en el 

cas dels poemes, que poden reflectir molt bé l'evolució de l'autor. 

Seguint una línia bastant similar, l'edició del cinquantenari en sis 

volums renuncia a incloure poemes no publicats en vida de l'autor, i per 

tant manté inèdit el que ja ho era¡ l'únic avantatge respecte a la 

1) w I I P· 33. 
2) Vegeu més endavant dins d'aquest mateix capítol, a l'apartat 2.f. 



situació editorial anterior és que aquestes obres són ara més acces-

si bles, en trobar-se agrupades en els volums 1 i 2. 1 ;, 

L'escassa quantitat de poemes de Roth que s'ha publicat no significa 

que l'activitat de l'escriptor en aquest camp fos també minsa, si bé 

sembla cert que ell mateix no va manifestar en la maduresa cap interès 

per editar aquesta part de la seva obra en forma de 11 i bre. Per 

l'escriptor polonès Józef Wittlin, que fou el seu company d'estudis a la 

Universitat de Viena i compartí amb ell part del servei militar, sabem 

que un nombre important de poemes, alguns d'ells en polonès, que aquest 

guardava a casa seva es van perdre degut a un bombardeig2 :>. I es sap 

igualment que Paula Grübel, cosina de Roth, en tenia uns cent-cinquanta 

o més que havia anat recollint de cara a una possible publicació. La 

intenció d'editar un recull s'originà en un desig del jove Roth 

d'arribar a publicar en forma de llibre els poemes dispersos, desig 

manifestat per exemple en una carta del 24. 8. 1917 a aquesta cosina.~,.;, El 

cas, però 1 és que la tal edició no va portar-se a terme en vida de 

Roth, ni consta que en anys posteriors ell en tingués intenció. En tot 

cas era la mateixa Paula qui pensava promoure'n la publicació, ja que en 

una carta del 15.6.1939 dirigida a Hermann Kesten dóna la xifra que hem 

1) L'apèndix del volum 1 conté els poemes publicats entre 1915 i 1919 
<p. 1100-1107), i el volum 2 inclou els de 1924 en l'apartat "Politische 
Lyrik" <p. 8-36). 
2) Wittlin a Gedachtnisbuch, p. 52. (11 Leider fiel eine groSe Anzahl van 
Roths Gedichten in Manuskripten, die sich in meiner Warschauer Wohnung 
befanden, einem Bombenangriff zum Opfer. Darunter befanden sich einige 
kurze lyrische Gedichte, die Roth mir auf gewohnlichen Postkarten 
schickte. Die Gedichte klangen so melodisch wie ukrainische 
Volkslieder.") 
3) Briefe, p. 35. ( "Aro 5./VIII. erschien von mir ein Gedicht in der 
Sonntagsbeilage des "Prager Tagblatt". Bitte, bestelle eine Nummer. Ich 
roOchte es zu Kontrollzwecken bei einer eventuellen spateren gesammelten 
Ausgabe haben.") 



1 1 

indicat abans, i explica que està intentant ordenar els poemes 

cronològicament. Però la darrera notí cia que es té de Paula Grübel 

procedeix d'un camp d'internament del sud de França, i a partir d'aquí 

es perd el seu rastre. 1 > 

De tota manera el llegat de Roth al Leo-Baeck-Institute, New York, 

conté, segons Hackert• altres poemes inclosos en cartes recollides per 

la mateixa Paula, cartes que romanen inèdites. També al mateix arxiu, en 

la col, lecció llegada per Joseph Bornstein, es troben vuitanta-quatre 

poemes. Hackert afirma, a més, que els materials acumulats a l'arxiu 

Roth ofereixen j_ndicis suficients per a fer pensar que Roth va continuar 

escrivint poesia durant tota la seva vida. 2 > 

D'aquest aspecte de l'obra no hi ha més ressò científic que els 

comentaris de Bronsen dins la seva biografia"':' i la part del treball de 

Sültemeyer de 1976 que s'ocupa dels primers poemes4 >, L'amplitud dels 

materials d'arxiu que han estat recopilats aconsellaria, creiem, una 

publicació d'aquests dirigida als estudiosos, i podria donar lloc a una 

monografia dedicada en exclusiva a aquesta branca de la producció de 

l'escriptor. Un estudi així il.lustraria molt bé l'evolució temàtica i 

estilística de Roth, i segurament aportaria noves clarícies sobre les 

influències literàries que rebé.s> 

1> Bronsen, p. 171, 497-498 i 623. 
2> Hackert, loc. ci t. p. 388. ("Im NachlaS bestatigt sich, was von der 
Forschung immer deutlicher herausgearbeitet wurde, namlich daS Roth 
neben seinen Prosawerken in kleinerer Zahl stets noch GEDICHTE 
schrieb.") 
3) Bronsen, p. 144-148. 
4) Sültemeyer, Das Frühwerk Joseph Roths, p. 23-28. 
5) Recordem el testimoni de 1' amic Józef Wi ttlin <Gedachtnisbuch, p. 
52): "In spateren Jahren schamte sich Roth seiner lyrischen Jugendwerke 
und lieS sie aus diesem Grunde nicht veroffentlichen. Das ist sehr 
bedauerlich, denn wir finden in ihnen den ganzen spateren Roth, den 
Meister der Einfachhei t u nd Klarhei t. Roths Gedichte erinnern zuweilen 
an Morike, den er sehr verehrte." 



C. L'OBRA PERIODíSTICA. 

Cal no oblidar que, si bé la recuperació de Roth després de la segona 

guerra mundial va tenir lloc sobretot en funció de la seva obra 

narrativa, nogensmenys la seva popularitat en vida s'havia degut 

primordialment al fet de ser un dels periodistes més cotitzats i millor 

pagats del seu moment. Bona mostra d'aquesta situació destacada en el 

camp publicí stic és la polèmica que va esclatar a la premsa quan, el 

1929, Roth abandonà la Fra.nlrfurter Zeitung i passà a col. laborar amb 

Münchner Neueste Na.chri cl1ten 1 :> • 

La difusió contemporània dels articles de Roth va lligada a la 

importància i popularitat de les publicacions on va col. laborar, la qual 

segueix en línies generals una progressió ascendent fins a l'exili 2 :'. De 

les col.laboracions esporàdiques amb poemes <que hem citat a l'apartat 

2. b. "L'obra poètica") i peti tes narracions8 > a Der Abend, Oesterreichs 

Illustrierte Zeitung i Pra.ger Ta.gbla.tt, a més de la situació temporal 

com a redactor al diari del seu regiment durant la guerra, passa ja el 

1919 a ser col. laborador fix al diari vienès Der Neue Ta.g, de nova 

fundació i línia pro-republicana d'esquerra. Aquesta situació fou 

possible pel fet d'haver publicat durant 1918 alguns treballs a la 

1) Vegi's per exemple l'article de Hans Bauer i la rèplica de Roth a W 
IV, p. 228-231. Tractarem aquest punt més amplament en aquest mateix 
apartat, així com al capítol 4, dedicat a la biografia de Roth. 
2) La informació referent a aquest tema s'ampliarà al capítol 4. Per a 
més informació 1 vegeu el treball de Sül temeyer Das Frühwerk Joseph 
Roths1 així com 1' obra de Westermann Joseph Roth, Journalíst. Per a 
consultes concretes seran útils la taula cronològica d'articles inclosa 
per aquest autor a les pàgines 160-291 1 i també la taula alfabètica que 
es troba al final de la present monografia. 
3) Es tracta de "Herbstwindes Kriegsgeschichten" (5.12.1915) 1 "Ueber die 
Satire. Eine Plauderei" <2.1.1916) 1 i "Die Geschichte vom jungen 
Musikanten und der schonen Prinzessin" <20.8.1916), tots tres a 
Oesterreichs Illustrierte Zeitung (W[89J 1 1 p. 3-10>. 
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revista pacifista Der Friede'':., dirigida per Benno Karpeles 1 un 

intel.lectual jueu d'esquerra que fou també el fundador i director del 

nou diari. El primer article de Roth hi aparegué el 20. 4. 1919 <"Die 

Insel der Unseligen"), i en seguiren més d'un centenar fins al 25.4.1920 

<"Fenster"). L'activi tat es complementava amb articles a Die Filmwel t, 

en un total de nou entre el '7 de març i el 24 d'octubre de 1919, i dos a 

Prager Tagblatt (2'7.6. i 13.12.1919). 

Quan l'abril de 1920 Der Neue Tag plega, Roth es trasllada a Berlin, 

i ben aviat el trobem com a col.laborador habitual de la Neue Berliner 

Zei tung, la Fre i e Deutsche Bühne 1 i 1 a partir de gener de 1921 1 del 

Berliner Borsen-Courier (amb una tirada de 50 000 exemplars), Menció 

apart mereix l'estreta i constant relació de Roth amb el Prager 

Tagblatt 1 iniciada el febrer de 1917 i que es mantingué fins al març de 

1937 1 essent per tant la més llarga vinculació de l'escriptor a una 

publicació o editorial. Aquest vincle excepcional s'explica proba-

blement pel fet que Karl Tschuppik 1 amic de Roth d'ençà de la 

coincidència d'ambdós a la redacció de Der Neue Tag, en fou redactor en 

cap de 1910 a 1923¡ remarquem també que Roth es sentia sentimentalment 

lligat a Praga. 2 > 

1) Es tracta de cinc breus escrits 
si nd die Friedfertigen" (9. 2. 1918) 1 

<1. 3. 1918) 1 "'Wo die Kartousch 
(13. 12. 1918). 

inclosos a Vi'[ 89] 11 p. 10-15: "Selig 
"Toreador" i "Vam per so nli chen St i l" 
singt" <5.4. 1918) i "Golkonda" 

2) Vegeu Karl Tschuppik: Van Franz Joseph zu Adolf Hitler. Hrsg. u. 
eingel. van Klaus Amann. P.12-14. Així mateix l'article de Roth "Heimweh 
nach Prag", a W IV, p. 829-831¡ Vi'[89l 2, p. 308-309. 

Karl Tschuppik, nascut el 1876 a :Melnik, Bohèmia, fou des de 1898 
redactor de ?rager Tagblatt i de 1910 a 1923 redactor en cap; malgrat 
els seus estudis tècnics, es dedicà a les investigacions històriques i 
jurídiques i escriví biografies sobre Maria Theresia i Franz Joseph, 
així com una novel.la. Col.laborà entre d'altres amb Frankfurter 
Zeitung, Der Neue Tag, Berliner Tagblatt, Der Friede i Le Temps <Paris), 
i fou redactor en cap de Die Stunde <Viena), que abandonà per desacord 
amb el propietari, Imre Bekessy, després d'una forta polèmica amb Karl 
Kraus. [Continua a la pàgina següent.) 
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Com veiem, les publicacions on Roth col.laborava eren de tendència 

pro-republicana i liberal. El juliol de 1922, l'espectre s'amplia cap a 

l'esquerra en començar Roth a publicar a l'òrgan del partit social-

demòcrata alemany, Vorwlirts, amb una tirada de 300 000 exemplars; i el 

gener de 1923 apareix el seu primer article al prestigiós diari liberal 

Frankfurter Zeitung (de difusió oscil.lant entre 170 000 i 60 000 

exemplars), la qual cosa constitueix la consagració de la seva carrera 

periodística. Poc després, l'abril d'aquell mateix any, Roth abandona el 

Berliner Bi:irsen-Courier, segons ell degut a que la línia del diari és 

excessivament burgesa i dretana. 1 :> La col. laboració amb el Vorwiirts es 

mantingué fins al juliol de 1924; més breu encara fou la relació amb 

dues revistes humorístiques properes al partit socialista: amb Der 

Drache, de gener de 1924 fins a març de 1925; i amb Lachen Links. Das 

republikanische Witzblatt, de gener a desembre de 1924. A la primera, 

editada a Leipzig per Hans Bauer, amb col.laboradors com Erich Kastner, 

Walter Mehring, Joachim Ringelnatz, Hans Natonek i Erich Weinert, Roth 

hi publicà una columna pròpia, titulada Berliner Bilderbuch¡ a la 

[Continua la nota 2) de la pàgina anterior) Escriví també assajos per a 
Der Querschnítt, Das Tagebuch i Die Literarische Welt. Una biografia de 
Ludendorff li procurà un lloc a la primera llista negra el 1933 i el féu 
establir-se definitivament a Viena, on morí el 1937; durant aquest 
període col. laborà amb Der .Norgen i Wiener Sonn- und .Nontagszei tung, 
marcadament pro-austríaques. Tschuppik, que durant l'imperi havia estat 
partidari d'un tracte per a Bohèmia similar al rebut per Hongria, sembla 
haver experimentat una evolució política similar a la de Roth, a qui 
deuria influir, des de posicions pròximes a l'esquerra fins al 
legitimisme habsbúrgic. 
1) Vegeu la carta de Roth a Herbert Ihering (17.9.1922, Briefe, p. 40. > 
Roth hi comenta al seu col.lega la seva intenció d'abandonar el diari, 
on té problemes amb el redactor en cap, Dr. Emil Faktor, adduint com a 
principal motiu de plegar la incompatibilitat ideològica amb la línia de 
la publicació: "Ich kann wahrhaftig nicht mehr die Rücksichten auf ein 
bürgerliches Publikum teilen und dessen Sonntagsplauderer bleiben, wenn 
ich nicht taglich meinen Sozialismus verleugnen will. 11 
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segona, dirigida per Erich Kuttner i Friedrich Wendel, hi aparegueren 

els poemes satírics que hem mencionat a l'apartat anterior, al costat de 

treballs d' Oskar Maria Graf i Heinrich Zille, i també de Kastner i 

Ringelnatz, presents a totes dues revistes 1 ~. Fins al seu exili el 1933, 

l'àmbit polí tic en què es mouran les publicacions on Roth col. labori 

serà de caire liberal i pro-republicà, amb l'excepció del període 

que va d'agost de 1929 a maig de 1930, durant el qual tingué lloc 

1' esmentada col. laboració de Roth amb el diari dretà Münchner Neueste 

Nachrichten, per motius econòmics i en el marc d'una relació conflictiva 

amb la Frankfurter Zei tung. Al diari muniquès aparegueren vint-i -set 

Feuilletans en general absolutament apolítics, una producció escassa que 

els col.legues del berlinès lielt am Abend ja havien previst quan tingué 

lloc la polèmica entrada de Roth a aquest diari notòriament 

conservador. 2 ~ 

Els àmbits en què Roth desenvolupà la seva activitat periodística 

foren molt di versos, abarcant des dels primers poemes i articles de 

tipus líric apareguts de forma escadussera entre 1915 i 1918 fins a les 

recensions cinematogràfiques publicades a Die Filmwelt (Viena) de març a 

octubre de 1919; aquesta darrera temàtica continuà fins ben endavant a 

la Frankfurter Zei tung. Tant a Der Neue Tag com posteriorment a Neue 

Ber liner Zei tung començà de redactor local, però en els dos casos 

aconseguí aviat formar part dels col. laboradors del Feuilletan, amb 

comentaris de temes molt diversos, especialment de tipus sociopolític. 

1) Els articles titulats Berliner Bilderbuch es troben a W[89J 2, p. 92-
129¡ igualment els poemes satírics, a les pags. 8-36. 
2) Westermann <p. 67) cita així aquest diari: '" Joseph Roth <. .. ) wurde 
der Frankfurter regelrecht weggekauft. Er bekommt in Zukunft in München 
ein Monatshonorar von 2000 Mark und hat dafür - zwei Artikel zu liefern. 
Also eigentlich eine Bezahlung dafür, daS er nichts schreibt. '" 
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Resulta interessant remarcar que les primeres experiències de Roth 

com a repòrter de viatge es remunten a l'agost de 1919, amb la sèrie 

Rei se durchs Heanzenland' :> per a Der Neue Tag, i al juli ol de 1920 1 amb 

els reportatges sobre la guerra russa-polonesa per a la Neue Berlíner 

Zeitung. Aquesta especialitat la continuaria desenvolupant sobretot a la 

Frankfurt er Zei tung: el novembre de 1924 amb Reíse durch Galízien¡ el 

maig i juny de 1925 amb In Deutschland unterwegs; de setembre a novembre 

de 1925 aparegueren els articles titulats Im mi ttagl ichen Frankreich; 

entre setembre de 1926 i gener de 1927 es publicà Reíse in RuBland¡ a 

continuació 1 de maig a juliol de 1927 1 Reise nach Albanien, i el 

novembre i desembre del mateix any la sèrie sobre el Saar anomenada 

Briefe aus Deutschland; seguiren Briefe aus Polen, de juny a setembre de 

1928, i per últim els tres únics articles publicats del viatge a Itàlia, 

sota el títol genèric Das víerte Italíen 1 d'octubre i novembre de 1928. 

Aquest fou el darrer viatge important realitzat per Roth a compte de la 

Frankfurter Zeitung, en un moment en què les relacions entre l'entitat i 

el seu col.laborador passaven per greus dificultats, aguditzades per la 

censura que la redacció exercí sobre aquest darrer reportatge - impedint 

fins i tot la publicació d'un nombre d'articles encara indeterminat - en 

prevenció de possibles conflictes polítics. Posteriorment, entre el maig 

i el juny de 1931, Roth realitzà la sèrie Kleíne Reíse sobre Alemanya 

per a la Kolnísche Zeitung. 

1) Aquesta era la denominació de la zona fronterera entre Austria i 
Hongria, part de la qual constitueix l'actual Burgenland, i que estava 
aleshores pendent d'un referèndum que decidiria a quin estat havia de 
pertànyer. (Cf. capí tol 4. ) 
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A partir de 1933 canvia totalment la situació, mantenint-se únicament 

la col.laboració amb Prager Tagblatt. Roth, que sembla haver-se exiliat 

immediatament després de l'ascensió nacionalsocialista, va trencar tota 

relació amb les publicacions i les editorials radicades a Alemanya. 

D'ara endavant el trobarem publicant a Das Neue Tage-Buch, Pariser 

Tageblatt, Pariser Tageszeitung, Die osterreichische Post, Der 

Christliche Standestaat i altres publicacions dels emigrants radicades a 

París. Com veiem, tenim ara dos àmbits clarament diferenciats: 

publicacions de caire unitari i tendència més o menys d'esquerra, i 

al tres d'adscripció legitimista pro-habsbúrgica o, en el cas de la 

darrera, fins i tot austrofeixista. Cal també fer esment aquí de 

l'aparició d'alguns articles de Roth a revistes i diaris francesos 

durant aquest període, alguns d'ells gairebé insospitats, tals com 

revistes femenines, etc. 

Un altre factor que, unit a l'àmplia gamma de publicacions cobertes 

per Roth, ha pogut contribuir a dificultar la identificació d'articles 

seus, és la utilització de pseudònims, alguns prou transparents, 

d'altres difícilment identificables. Apart de les abreviatures diverses, 

com J. R., R-th., r-th. 1 rth. 1 -th, "h", trobem al tres com Norus1 

Josephus, Der rote Joseph o Der Rote en la seva primera època, Cuneus el 

1927 per a la sèrie "Briefe aus Deutschland" i, per últim, durant 

l'exili els de Hamilkar i Christine van Kandl. 

Apart de la difusió en revistes i diaris, Roth publicà el 1930 un 

recull d • articles sota el nom de Panoptikum. Gestal ten und Kulissen a 

l'editorial Knorr & Hirth, de Munic. Aquest recull es troba inclòs sota 

1> Citats per Westermann, p. 262, excepte "h", indicat per Bronsen, p. 
188, i Norus, anotat per Houska, p. 17. (Leos Houska: Joseph Roth und 
das Haus Habsburg. Dissertation. Prag, 1971.) 
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el mateix títol al volum tercer de la segona edició de !ferke, i en ell 

predominen els temes atemporals i l'actitud conservadora i crítica 

envers la societat industrial. 

La producció periodística de Roth sembla presentar una evolució 

numèrica prou clara: situant-se a gairebé un centenar d'articles per a 

1919, es manté per damunt d'aquesta cota fins a 1924, any en què arriba 

al màxim amb uns cent-vuitanta, i baixa per sota dels setanta el 1925. 

D'aquí fins a 1931 oscil. la entre els seixanta i els quaranta, i va 

caient fins a assolir el mínim absolut el 1936, amb menys de deu, punt 

en el qual s'inicia un lent ascens que assoleix uns cinquanta articles 

el 1939, a la mort de Roth 1 :>. 

De tota manera, qualsevol afirmació en aquest aspecte és 

necessàriament provisional, ja que, com pot comprovar-se a les taules, 

molts dels articles de Roth es van publicar repetidament en di versos 

diaris i al llarg d'anys. Hom sap que aquest autor utilitzà els serveis 

d'una agència periodística, aconseguint així optimitzar els rendiments 

econòmics de la seva feina 2 >. A més, sota títols idèntics repetí ts 

diverses vegades poden amagar-se articles també idèntics o bé amb 

variants més o menys considerables (com en l'article "Cochinchina"), o 

fins i tot completament distints <"Der Kolporteur", "Filme", "Weltunter-

gang", "Die Kugel am Bein", "Tiere", entre d'altres), Al contrari, i 

molt sovint, títols diferents poden correspondre al mateix article en 

diverses èpoques <tal com passa amb "Tiere11
, rebatejat "Zoo im 

Frühling", amb "Bekenntnis zum Gleisdreieck", equivalent a "Eiserne 

1) Evolució reflectida a la taula cronològica d'articles <p. 260-291) i 
a la gràfica <p. 308) publicades per Westermann. 
2> Vegeu Westermann, p. 73, i Bronsen, p. 356. 



19 

Landschaft", "Der Mann aus dem Al tersheim", igual a "Der auferstandene 

Mensch 11
, 

11 Der Mensch auf der Veranda", idèntic amb 11 Der Mensch im 

Glaska.fig", i amb molts al tres). Aquesta situació ambígua només pot 

resoldre's definitivament amb un estudi comparatiu detingut de les 

publicacions existents per a cada un dels articles i, eventualment, amb 

una edició crítica de l'obra periodística¡ en la majori a dels casos, 

l'edició de 1989 resol el tema bastant satisfactòriament. Nogensmenys, 

de la mateixa manera que di versos investigadors han anat localitzant 

cada cop més articles de Joseph Roth, l'eventualitat d'una nova 

ampliació no resulta impossible. Es sap, per exemple, que en els darrers 

anys de vida de l'autor, una part dels articles que feia arribar a les 

redaccions no era publicada, ja que aquestes els consideraven d'un 

legitimisme habsbúrgic tan a ultrança que fins i tot resulta va 

desmesurat per a les publicacions d'aquesta tendència 1 :>, 

En morir Roth, apart d'alguns articles seus publicats en connexió amb 

les necrològiques, la faceta periodística de l'autor deixa de ser 

objecte de recepció. No és fins al recull editat per Hermann Linden el 

1949, en un intent explícit de fer recordar un autor els llibres del 

qual resultaven ja aleshores inaccessibles, que es reediten nou 

Feuilletons. 2 > Caldrà esperar fins a la primera edició de les obres 

completes, el 1956, per a accedir a una mostra més àmplia, si bé encara 

prou minsa. Aquesta situació canvia substancialment a partir de les 

recerques de Boning, Hackert i, sobretot, Sültemeyer, la qual amb la 

1) Vegi' s per exemple l'apartat Il. 4. de Westermann, especialment p. 
194: "Roths Standpunkt wurde jedoch 1937 sogar in legitimistischen 
Kreisen als so unrealistisch eingeschatzt, daS man viele seiner Artikel 
erst gar nicht druckte". 
2) Hermann Linden: Joseph Roth, Leben und Werk. Ein Gedachtnisbuch. 
Koln, Hagen: Verlag Gustav Kiepenheuer, 1949. 
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publicació del recull Der Neue Tag1 :> (1970) amplià de forma molt cansi-

derable els materials disponibles, modificant d'altra banda la imatge 

exclusivament conservadora que fins aleshores s'havia tingut de Roth: 

ara comença la recepció del Roth "socialista" i la discussió sobre el 

grau del seu compromís i el seu posterior canvi d'actitud. 2 ) 

Només alguns d'aquests articles, units a molts altres que ja estaven 

en poder de l'editorial Kiepenheuer anteriorment, s'inclogueren ara a 

l'edició d'obres completes de 1975-1976, la qual duplicava així la 

quantitat d'obra periodística respecte a l'edició de 1956, tot aportant 

textos fonamentals com els del viatge a Rússia, i corregint per exemple 

la confusió entre la sèrie Im míttiiglichen Franlrreich i Die weifJen 

Stiidte que s'havia produí t anteriorment - ambdues coses gràcies a les 

recerques de Sültemeyer. 

A partir d'ara continuaren apareguent nous articles: la mateixa 

Ingeborg Sültemeyer oferí ja alguns materials nous en publicar la seva 

tesi el 1976. (;n A continuació fou Friedemann Berger qui, en editar el 

fragment de novel.la Perlefter el 1978, inclogué alguns articles4 :>, I ja 

calgué esperar fins a 1984, any en què aparegueren més de quatre-cents 

articles localitzats per Klaus Westermann formant un "Erganzungsband zur 

1) Joseph Roth: Der Neue Tag. Unbelrannte politische Arbeiten 1919 bis 
1927. · Wïen, Berlin, Noslrau. Herausgegeben und mit einem Vorwort van 
Ingeborg Sültemeyer. Koln, Berlin: Verlag Kiepenheuer & Witsch, 1970. 
280 pags. 
2) Aquest aspecte es desenvoluparà amplament al llarg de l'apartat f. 
d'aquest mateix capítol, així com en l'estudi biogràfic (capítol 4). 
3) Sültemeyer, Ingeborg: Das Frühwerk Joseph Roths 1915-1926. Studien 
und Texte. Wien, Freiburg, Basel: Herder Verlag, 1976. 237 pags. Ens 
referirem a aquesta obra sota el cognom de l'autora. 
4) Remarquem que això només s'esdevingué amb l'edició apareguda a la 
R.D.A. ¡ a la R.F.A. aquesta publicació incloia només el fragment que li 
dóna nom. <Roth, Joseph: Perlefter. Fragmente und Feuilletons aus dem 
Berliner NachlaB. Herausgegeben und mit einem Nachwort van Friedemann 
Berger. Leipzig und Weimar: Kiepenheuer Verlag, 1978. > 
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vierNindigen Gesamtausgabe" 1
;,; ara bé, la seva monografia de 1987 Joseph 

Roth, Journalist. Eine Karriere 1915-1939, a la qual hem fet repetides 

referències, inclou un llistat d'articles localitzats, bon nombre dels 

quals no havien estat encara publicats en cap dels reculls existents. 

La nova edició d'obres completes iniciada per l'editorial Kiepenheuer 

& Witsch el 1989 en commemoració del cinquantenari de la mort de Roth, a 

càrrec de Fritz Hackert i del mateix Klaus Westermann, dedica tres dels 

seus sis volums a l'obra periodística, utilitzant per fi totes les 

fonts actualment al seu abast i presentant de forma cronològica i sembla 

que exhaustiva tots els materials; precisament les principals objeccions 

que hom havia expressat respecte de l'edició de 1975-76 foren que no 

incloia, ni de bon tros, tots els articles coneguts aleshores, i que, 

més a més, no respectava l'ordre en què foren escrits, sinó que els 

distri buia seguint uns criteris temàtics confusionaris, o que com a 

mínim impedien que la lectura dels dos volums de prosa breu permetés 

seguir amb facilitat l'evolució del autor, en passar constantment 

d'articles de joventut a altres dels darrers anys, per exemple. 

3) Joseph Roth: Berliner 5aisonbericht. Unbekannte Reportagen und 
journalistische Arbeiten 1920-1939. Herausgegeben und mit einem Vorwort 
von Klaus Westermann. 
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2.d. L'ASSAIG. 

Com a periodista lletraferit i polifacètic, Roth va publicar molts 

articles que en realitat mereixen ésser considerats com a assajos, o bé 

es situen a cavall entre 1' assaig i el Feuilleton 1 >; bons exemples 

d'això serien algunes de les seves observacions sobre la societat que 

l'envolta, així com moltes de les seves crítiques literàries. En la meva 

opinió, els casos més clars serien els dos articles "SelbstverrHs" 

(22.11.1929) i "SchluS mit der }Ieuen Sachlichkeit" (14. i 17.1.1930), 

ambdós publicats a Die Literarische Welt, o altres com "Einbruch des 

Journalisten in die Nachwelt 11 <Frankfurter Zeitung, 19. 12. 1925), "Der 

Amerikanismus im Li teraturbetrieb" <Frankfurter Zei tung, 29. 1. 1928) 2 >, 

"Dichter im Dritten Reich" <Das Neue Tage-Buch, 1.7.1933), "Das Autodafé 

des Geistes" <Ca.hiers Juifs, set. /nov.1933) per citar-ne només alguns. ::;n 

En ells, Roth pren posició envers temes socioliteraris d'actualitat, i 

formula enunciats sobre la seva actitud davant la literatura de la seva 

època que creiem prou rellevants, tant per a la seva evolució com pel 

que fa a l'època en qüestió. 

Apart, però, d'obres com les citades, en altres casos Roth escriu 

explícitament llibres d'assaig. Cronològicament, el primer cas seria el 

1) Per a una definició i delimitació dels dos gèneres hom pot remetre' s 
a una obra de consulta com per exemple: Netzler Li tera.tur Lexikon. 
Stichworter zur Wel tli tera.tur. Herausgegeben von Günther u nd Irmgard 
Schweikle. Stuttgart: J.B.Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1984. <p. 
133-134 "Essay", p. 148-149 "Feuilleton".) O millor encara acudir a dos 
manuals clàssics: G. Haas: Essay, Stuttgart 1969¡ Wilmont Haacke: 
Handbuch des Feuilletons. Tres volums. Emdstetten, 1951/1953. 
2) Tots ells es troben a W IV, respectivament: p. 240-242; p. 246-258¡ 
p. 335-337¡ p. 221-223¡ i W[89J 2, p. 519-521 i 906-908 pel que fa als 
dos darrers. Hom pot consultar la tesi d' Anne Bankowska Wo gibt es 
Sicherheit? Aspects of Na.rra.tion in the Novels of Joseph 
Roth. <University of Edinburgh, 1982) per a una valoració d'aquests 
escrits i el seu reflex en la narrativa del seu autor <especialment la 
introducció, p. 3-27). 
3) Respectivament a W IV, p. 280-286, i BSB, p. 381-392. 



seu llibre sobre el sud de França Die weiBen SUidte - si se' ns permet 

englobar sota el títol d'assaig un llibre de viatges. Aquest llibre, 

escrit paral.lelament als reportatges sobre el mateix tema anomenats Im 

mittaglichen Frankreich, publicats del 8 de setembre al 4 de novembre de 

1925 a la Frankfurter Zei tung, fou ofert per Roth al Societat Verlag, 

propietari del diari, però romangué inèdit fins a la primera edició 

d'obres completes, amb la peculiaritat que allà figuraven erròniament 

amb el títol dels reportatges¡ gràcies a les recerques de Sül temeyer, 

que va localitzar uns textos i altres, l'error es va poder corregir i a 

la segona edició completa es trobaven tant els reportatges com el llibre 

sense cap més confusió. 

Més afortunada fou la segona temptativa de Roth en aquest camp. Es 

tracta de Juden auf Wanderschaft, publicat a Berlin per l'editorial Die 

Schmiede el 1927, una defensa apassionada dels jueus, especialment dels 

orientals, els menys assimilats¡ 1' últim capí tol el forma el novè 

article del reportatge sobre Rússia, "Die Lage der Juden in 

SowjetruSland". 1 ) 

Der Antichrist constituí el principal intent per part de Roth de 

polemitzar amb el nacionalsocialisme. Fou publicat el 1934 a Amsterdam, 

per Allert de Lange, i no va satisfer les expectat i ves que 1' autor hi 

havia di posi tat: únicament als Països Baixos obtingué un ressò molt 

important. '2 ' Fins al moment no ha estat publicat de nou més que amb les 

dues primeres edicions d'obres completes. Tant en el cas anterior com 

en aquest darrer resulta evident la interconnexió entre l'activi tat 

periodística i l'assagística. Com passava a Juden auf Wanderschaft, en 

1) Hi ha traducció al castellà, de Pablo Sorozabal Serrana: Judíos 
errantes. Barcelona: Muchnik editores, 1987. 
2) Ha estat traduït quatre cops: el 1935 a l'anglès, el neerlandès i el 
txec; i el 1952 al japonès. 
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aquesta publicació també s'inclouen fragments d'articles publicats 

prèviament, si bé no de forma tan clara i global com en el llibre 

anterior. Aquí els fragments reutili tzats no formen capí tols aïllats, 

sinó que estan integrats en el conjunt a manera de collage - les 

diatribes contra la ind6stria, les condicions de vida dels miners, el 

món de la ind6stria cinematogràfica, les explotacions petrolíferes, 

etc., que havíem anat trobant al llarg de 1' activitat periodística de 

J oseph Roth, són ara muntades en aquest conjunt autènticament 

apocalíptic, gairebé sense cap variació. 1 :• 

En aquest apartat, la pròxima obra és la titulada G:rillpa:rzer. Ein 

Portrat, un llarg article aparegut a Das Neue Tage-Euch el 4 de desembre 

de 1937, i característic del gran interès per Austria i de la reivin-

dicació d'una literatura austríaca autònoma que desenvolupà Roth en 

aquesta època. 2 > Cal dir que Roth ha estat sovint relacionat amb 

Grillparzer, i que ell mateix s'hi considerava pròxim¡ així per exemple 

Zipper "senior", un dels personatges principals de la novel. la Zipper 

und sein Vate:r, ha estat comparat amb el protagonista de Der arme 

Spielmnn. '~" 

Finalment, tenim un assaig d • una extensió considerable anomenat 

simplement Clemenceau, i que, contràriament al que hom podria esperar 

que Roth diria del polí tic a qui generalment es considerava l'artífex 

d'aquell estat austríac mutilat i malvolgut per tothom, constitueix un 

panegíric elogiós d'aquella personalitat. Només ha estat publicat en el 

marc de les obres completes. 4 > 

1) Ens estendrem més sobre aquest aspecte posteriorment, al capítol 4. 
2) Reeditat a W IV, p. 306-315. 
3) Vegeu Scheible, Hartmut: Joseph Roth. Nit einem Essay über Gustava 
Flaubert. Stuttgart, Berlin, Koln, Mainz: Kohlhammer 1971. P. 28-30. 
4) Es troba 6nicament a W III, p. 475-529. 



2.e. L'OBRA NARRATIVA. 

Pel que fa a aquest aspecte de la producció de Roth, anirem seguint 

la difusió de cada una de les seves obres per ordre d'aparició. 1 
:• 

Les primeres publicacions de tipus narratiu tenen lloc a Oesterreichs 

Illustrierte Zeitung. Es tracta d'una banda del petit text Herbstwindes 

Kriegsgeschichten, aparegut el desembre de 1915, i que ja hem esmentat a 

l'apartat anterior; d'altra banda trobem un conte, Die Geschichte vam 

jungen Kusikanten und der scllonen Prinzessin, publicat 1' agost de 1916 

per primer cap, i posteriorment, amb mol tes variacions, sota un altre 

títoFn · Més significatives són les dues narracions Der Varzugsschüler 

<10. 9. 1916) i Barbara <14. 4. 1918), a les quals farem referència en el 

capítol 2, degut al seu interès biogràfic. La primera d'elles no tornà a 

publicar-se fins a 1973~"), després de ser retrobada per Sültemeyer, i 

posteriorment a l'edició d'obres completes de 1975-76, en la qual 

reaparegué la segona per primer cap. D'aquest període sembla procedir 

també la narració Der Hauslehrer, inèdita en vida de Roth i no publicada 

fins al recull Perlefter, del 1978. 4 :' 

1) Per a aquest apartat ens basarem principalment en les obres ja 
esmentades de Sülte:meyer (especialment en les taules de les p. 135-153) 
i de Willerich-Tocha, així com en les biografies de Bronsen i 
Nürnberger. 
2) Amb el nom de Das Ntirchen vam Geiger, en una versió modificada i 
irònica, que gairebé ha deixat de ser un conte per esdevenir un 
Feuilletan. Les dues versions es troben a W[89J 1: la primera, publicada 
per Der Neue Tag el 28.12.1919, ap. 8-10; la segona, apareguda a Prager 
Tagblatt, 1.1.1921, i a Freie Deutsche Bühne, 17.12.1921, es troba a les 
p. 205-207. Sobre aquests dos escrits vegeu Sültemeyer, p. 62-63. 
3) Al volum: Joseph Roth: Die Erziihlungen. Mit einem Nachwart van 
Hermann Kesten. Koln, Berlin: Kiepenheuer & Witsch 1973. 
4) Només apareix a l'edició de la R.D.A., que conté diversos materials 
del llegat <vegeu apartat 2. c.), i no ha estat inclosa en els quatre 
primers volums de l'edició de 1989. Sobre aquesta narració vegeu 
Bronsen, p. 148, i Westermann, p. 16. 



La primera novel.la, Das Spinnennetz, fou publicada per entregues al 

diari vienès Arbeiter-Zeitung entre el 7 d'octubre i el 6 de novembre de 

1923 i restà oblidada fins que Peter Wilhelm Jansen la redescobrí el 

1956¡ en forma de llibre no apareixeria fins a 1967, amb diverses 

reedicions en format de butxaca, i posteriorment s'inclouria a la segona 

i tercera edició de lierke. Cal remarcar que 1' origen d'aquest oblit es 

troba en el mateix autor, que sempre més va ignorar aquesta obra, no 

citant-la mai quan anomenava les seves novel.les, ni, evidentment, 

intentant publicar-la en forma de llibre; en canvi, de 1967 ençà ha 

rebut sempre una bona acollida, i fou filmada el 1989 per Bernhard 

Wicki. Hi ha traducció al francès (1970) i a l'italià (1975). 

El 1924, l'editorial berlinesa Die Schmiede publicava dues novel.les 

de Roth: Hotel Savoy i Die Rebellion; d'elles, la primera havia aparegut 

prèviament a la Frankfurter Zeitung i la segona al Vorwarts. Ambdues van 

ser traduïdes ben aviat a la Unió Soviètica: Hotel Savoy va aparèixer en 

rus el 1925 a Leningrad, reeditant-se el 1926, i el 1928 en ucraïnès 1 
'; 

per la seva banda, Die Rebellion va ser objecte de dues traduccions 

diferentes al rus, una d'elles el 1925 i l'altra el 1927. ~"·' Aquesta 

darrera obra fou a més filmada per Wolfgang Staudte el 1962. '"'' 

A l'editorial Dietz, també de Berlin, aparegueren el 1925 dues 

narracions breus: April. Die Geschichte einer Liebe, que no seria 

traduïda, ni reeditada fins a 1964, però en canvi seria filmada per 

1) Altres traduccions són: el 1937 al polonès, amb reedició el 1959; el 
1969 al francès¡ el 1971 al castellà, amb dues reedicions; i al català 
el 1985. <Per a més informació sobre les traduccions al castellà i al 
català, vegeu l'apartat 2.g.) Tenim notícia d'una segona edició feta per 
Phaidon Verlag, de Viena, probablement el 1925 <vegeu Briefe, p. 562; 
W[89J 4, p. 1056¡ Ausstellung, p. 419). 
2) El 1930 aparegué en francès, el 1960 en serbocroata, i el 1984 en 
castellà. 
3) Vegi's Willerich-Tocha, p. 275 i següents, així comp. 442. 
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Dagroar Damek el 1978¡ i Der blinde Spiegel. Ein kleiner Roroan, més 

afortunada en quant a les traduccions, ja que aparegué el 1927 en rus, 

però no fou reeditada fins a 1973. 1 , 

Les dues novel. les següents apareixen a l'editorial Kurt Wolff, de 

Munic. :;:n El 1927 s'hi publi.cava Die Flucht ohne Ende. Ein Bericht, 

destinada a tenir certa ressonància entre els cercles literaris, ja que 

el subtítol i el seu breu prefaci programàtic la convertiren en la 

primera que es reclamava com escrita sota els principis de la Neue 

Sachl i chkei t: 

u Im Folgenden erzahle ich die Geschichte meines Freundes, Kameraden 
und Gesinnungsgenossen Franz Tunda. 
Ich folge zum Teil seinen Aufzeichnungen, zum Teil seinen 
Erzahlungen. 
Ich habe nichts erfunden, nichts komponiert. Es handelt sich nicht 
mehr darum, zu "dichten". Das wichtigste ist das Beobachtete. "''"' 

Tenim notícia de traduccions de Die Flucht ohne Ende a set idiomes, 

quatre d'elles contemporànies4 >, La novel.la, però, no ha estat 

disponible en edició separada fins a partir de 1978¡ fins aleshores es 

trobava només inclosa a les dues edicions completes. 

1) Ambdues es troben a Werke 1975-76. La primera fou editada el 1964 en 
el volum Roroane, Erziihlungen, Aufsiitze. Koln, Berlin: Kiepenheuer & 
Witsch 1964. La segona pertany al volum Die Erziihlungen ja citat. 
2) Vegeu Willerich-Tocha, p. 55-56 1 pel que fa a la relació de Roth amb 
aquesta editorial, que es caracteritzà pel mecenatge envers la jove 
generació d'escriptors. En carta a Franz Werfel (23.6.1930), Wolff 
addueix com a motiu per a tancar 1' editorial les dificultats 
econòmiques, i anomena Roth com a exemple dels autors que li havien 
produït pèrdues. 
3) W I, p. 317¡ W[89J 4, p. 391. 
4) Die Flucht ohne Ende fou traduïda el 1929 al francès¡ el 1930 a 
l'anglès¡ el 1931 al polonès¡ el 1932 al noruec¡ i ja passem a una fase 
posterior, amb una traducció a l'eslovè el 1966, dues traduccions a 
l'anglès el 1977 (així doncs, en aquest idioma existeixen tres versions 
independents entre sí), a l'italià el 1978 i al castellà el 1979. 
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L'altra novel. la apareguda també a la casa Wolff, a Munic, és Zipper 

und sein Vater (1928)¡ fou traduïda el mateix any al rus, i el 1931 al 

polonès; igual que l'anterior, consta a les dues edicions completes, 

però fins a 1978 no es tornà a editar independentment. 

Amb l'obra següent, Rechts und Links (1929), passa Roth a ser un dels 

autors de l'editorial de Gustav Kiepenheuer, radicada aleshores a 

Berlin, i continuarà així fins al seu exili. L'estrena no sembla que fos 

especialment afortunada: d'aquesta obra només coneixem la traducció 

castellana, de 1930, rèeditada el 1982. 

També el 1929 es publiquen dos fragments, Ein Kapitel Revolution i 

Der stulll111e Prophet1 :. , Formen part dels materials que Werner Lengning 

recollí i edità el 1966 sota el títol del segon fragment, a partir d'una 

reconstrucció un poc polèmica. ::c.:• La novel, la fou inclosa a la segona 

edició de ~erke, i ha estat traduïda al noruec (1966), al francès (1972) 

i al castellà (1982), D'ençà de la seva aparició ha estat sempre 

disponible separadament. 

En aquesta època es situa també la redacció dels fragme~ts editats el 

1978 per Friedemann Berger sota els noms de Perlefter. Die Geschichte 

eines Bürgers i ~assertrager Nendel. ~'"' 

Amb Hiob. Roman eines einfachen Nannes 0930), Roth va començar a 

esdevenir per a Kiepenheuer una bona inversió. Tenim notícia de 

1) El primer a l'antologia 24 neue deutsche Erzahler. Hrsg. von Hermann 
Kesten. Berlin: Gustav Kiepenheuer 1929. I el segon a Die Neue Rundschau 
40 I <1929). 
2) Vegeu a l'apartat 2. f, 1' article de Bruno Fre i "Joseph Roth u nd die 
Oktoberrevolution", de 1967. 
3) El primer, que dóna nom al volum, fou publicat alhora a les dues 
cases editorials Kiepenheuer de l'Alemanya Occidental i Oriental, en el 
primer cas sol, en el segon juntament amb altres materials, entre ells 
el segon fragment. <Cf. els apartats 2.c. i 2.f.) Perlefter es troba 
també a 'Vl[89J 4, p. 931-1007. 
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traduccions a deu idiomes, amb vuit d'elles entre 1930 i 1934 1 ). Més a 

més, l'obra va ser filmada ja el 1936 als Estats Units, sota el títol de 

Sins of Nan, si bé totalment desfigurada, amb el protagonista convertit 

en un sagristà catòlic tirolès pràcticament impossible de 

reconèixer. ::<::• En compensació, el 1978 va ser filmada de nou amb tota 

fi deli tat per Michael Kehlmann. "' :• La novel. la fou també adaptada al 

teatre per Viktor Kelemen, sota la direcctó de Paul Gordon, i 

representada a Paris el 16.6.1939 amb motiu de la celebració en memòria 

de Roth organitzada pels seus companys d'ex i 1 i. El mateix director la 

presentà als EE UU sota el protectorat d'Albert Einstein. 4 ) Des de 1950, 

si bé amb interrupcions, ha pogut adquirir-se individualment en alemany, 

i forma part de les tres edicions completes. 

La següent obra, Radetzky:marsch <1932), fou la que assolí més 

popularitat,- de fet, és per aquesta obra que es solia recordar a Roth 

tant a nivell general com a les històries de la literatura abans de la 

recuperació d'aquest autor - i de 1950 ençà no ha deixat de trobar-se a 

la venda separadament, fins i tot en quatre edicions diferents a la 

vegada; evidentment, forma també part de les tres edicions d'obres 

completes. Tenim notícia de traduccions a disset idiomes, deu 

1) Les traduccions de Hiob són les següents: el 1930 al castellà¡ el 
1931 a l'anglès, danès, francès, neerlandès i polonès; el 1932 a 
l'italià¡ el 1934 al txec¡ el 1943 al portuguès¡ el 1953 de bell nou al 
neerlandès¡ el 1965, nova traducció al francès¡ el 1977 tingué lloc la 
traducció al noruec i una segona traducció a l'italià; i el 1981 
aparegué la segona versió castellana. 
2) Roth havia accedit a la filmació imposant Ossip Dymow com a 
guionista, però degut a diverses vicissituds van acumular-se les 
variacions. Al final, el guió fou modificat per Frederick Kohner, i els 
directors foren Otto Brower i Gregory Ratoff. <Vegeu Cziffra, p. 82-84.) 
3) Sobre aquesta filmació vegeu Willerich-Tocha, p. 301-320. 
4) Vegeu Bronsen, p. 384, i Cziffra, p. 124. 
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d'elles en vida de l'autor. 1 > El 1965 va ser filmada per Michael 

Kehlmann. 

L'èxit de Radetzky171élrsch, però, es vegé truncat per l'ascensió dels 

nacionalsocialistes al poder; Roth es trobava ja a la primera llista 

d'autors prohibits, si bé ell mateix no va fer ús d'aquest fet, 

atribuint la seva emigració i la no difusió de les seves obres a 

Alemanya a una iniciativa seva personal·"'> Així, després d'haver 

aconseguit per fi unes relacions estables i satisfactòries amb una 

editorial, l'exili torna a comportar la recerca d'editor i de fonts 

d'ingressos. 

El contacte amb l'editorial Allert de Lange, d'Amsterdam, a través de 

Hermann Kesten i Walter Landauer, que n'eren lectors, s'establí ja el 

1933 amb la publicació de la narració Stationschef Fallmerayer, que 

retrobarem a les tres edicions de lierke i al volum de narracions 

publicat el 1973. 8 > En coneixem una traducció al romanès (1935) i una a 

l'hongarès. Fou filmada per Walter Davy el 1977. 

El 1934 tenen lloc di verses publicacions, dues d'elles en llengua 

francesa: les dues narracions Le triomphe de la beauté i Le buste de 

l'empereur, que aparegueren posteriorment, el 1935, en alemany a Pariser 

Tageszeitung amb els títols respectius Tri umph der Schéinheit i Die Büste 

des Kaisers. Les versions alemanyes (les originals, ja que les franceses 

1) El 1933 a l'anglès, danès, noruec i suec; el 1934 al francès, italià, 
polonès i txec; el 1935 a l'hongarès¡ el 1939 al rus; el 1946 al 
neerlandès¡ el 1950 al castellà; el 1966 al romanès¡ el 1968 al finès; 
el 1972 al lituà; el 1974 novament a l'anglès i al txec; el 1981, nova 
traducció al castellà; el 1985 al català; i el 1989 tornà encara a 
traduir-se al castellà .. 
2) Desenvoluparem aquest tema al capítol 4. 
3) Joseph Roth: Die Erzahlungen. Mit einem Nachwort von Hermann Kesten. 
Koln: Kiepenheuer & Witsch 1973. 
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eren traduccions fetes per Blanche Gi don) no van ser localitzades fins 

després de la primera edició d'obres completes, per la qual cosa hi 

figuraren encara en francès. La primera reedició en alemany fou el 1964 

per a la segona 1 > i el 1973 per a la primera:;;::>, juntament amb les demés 

narracions. 

També el 1934 es publicà a Das Neue Tage-Buch Der Korallenhandler, 

fragment de la narració Der Levia.than,. que no apareixeria sencera fins 

al 1940, a l'editorial Querido, d'Amsterdam, el lligam amb la qual era 

el lector Fritz Landshoff, amic de Roth. De 1954 a 1957 aquesta obra es 

trobà a la venda en edició separada¡ forma part de les dues edicions 

completes i del volum de narracions. No tenim notícia de cap traducció. 

L'editorial Querido publicà també el 1934 la novel. la Tara bas. Ein 

Ga.st auf díeser h1rde, que fou traduida el mateix any a l'anglès, 

neerlandès i txec, i el 1935 a l'hongarès i l'italià'3 ". Inclosa a les 

dues edicions completes, del 1966 endavant es troba en edició separada. 

Fou filmada el 1982 per Michael Kehlmann. 

La pròxima obra narrativa apareguda és Die Hundert Ta.ge, publicada el 

1936 per l'editorial Allert de Lange, d'Amsterdam, amb una difusió molt 

menor: traduïda el 1936 a l'anglès i a l'italià, i el 1937 al francès4 :', 

no s'ha tornat a publicar més per separat en alemany, sinó que únicament 

es troba a les tres edicions completes. Més afortunada fou Beíchte eines 

Morders, erzahlt in einer Nacht, publicada el mateix 1936 també per De 

Lange: si bé Roth només en va veure les traduccions al neerlandès i 

polonès <1937), anglès i eslovac (1938), l'obra seria encara traduïda a 

1) Dins del volum titulat: Joseph Roth: Romne, Erzahlungen, Aufsatze. 
Koln, Berlin: Kiepenheuer & Witsch 1964. 
2) En el volum Die Erzahlungen ja citat. 
3) Altres traduccions: 1952 al noruec, 1958 al suec, i 1983 al castellà. 
4) Cal remarcar que l'obra tornà a traduir-se a l'italià el 1973. 
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quatre llengües més 1 
), Fou filmada el 1969 sota la direcció de Wilm ten 

Haaf, i a més de formar part de les dues primeres edicions de Werke està 

disponible en alemany en edició individual d'ençà de 1962, i 

anteriorment entre 1951 i 1953. 

El 1937, l'editorial Querido publicà Das falsche Gewicht. Die 

Geschichte eines Eich:meisters, novel. la que fou traduida al polonès 

l'any següent, però que no apareixeria en altres llengües fins després 

de la guerra: el 1946 en francès i italià, i en serbocroata el 1962. Fou 

filmada el 1971 per Bernhard Wicki, i a més de les dues edicions de 

Werke se la troba en edició apart de 1977 ençà, i anteriorment de 1965 a 

1970. 

Die Ka.puzinergruft, que acaba al. ludint a 1' AnschlufJ, es publicà el 

mateix 1938, amb la màxima actualitat possible, doncs. L'edità la petita 

editorial catòlica De Gemeenschap, de la ciutat holandesa de Bilthoven. 

Tradicionalment considerada com una "segona part" de Ra.detzkymarsch, la 

seva difusió es vegé fortament dificultada per la guerra: després de les 

traduccions al polonès (1939) i al francès (1940), calgué esperar fins a 

1951 <traducció a 1' espanyol), i les al tres traduccions no arri bar ien 

fins bastant més tard."') El 1971 tingué lloc el rodatge de la pel. lícula 

Trotta, dirigida per Johannes Schaaf, a partir de motius d'aquesta 

obra, una de les més divulgades de Roth i, al mateix temps, de les més 

discutides entre els especialistes. A més de trobar-se a les dues 

edicions completes, ha estat disponible per separat de 1950 a 1957, de 

1) El 1947 es publicà en francès, el 1957 en italià, el 1969 en 
serbocroata, el 1971 en una nova traducció al neerlandès, i el 1981 en 
castellà. 
2) El 1969 apareix la versió txeca, el 1973 la romanesa, i el 1974 la 
italiana. 
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1967 a 1968, i de 1972 endavant. La narració d' Ingeborg Bachmann Drei 

Wege zum S~e pren com a punt de partida personatges derivats d'aquesta 

novel.la. '1:> 

La mateixa editorial De Gemeenschap publicà el 1939 la última 

novel. la de l'edició de la qual tindria notí cia Roth: Die Geschichte 

von der 1002. Nacht, que degut a l'ocupació dels Països Baixos per part 

dels alemanys no arribà a distribuir-se¡ prova d'això és que no se'n 

troben recensions contemporànies. Sorprenentment, l'única traducció de 

l'època, la polonesa, porta data de 1937¡ aquesta datació s'explica, 

però, pel fet que l'obra fou redactada anteriorment Die 

Kapuzinergruft. Els esdeveniments polítics al voltant de l'AnschluB 

portaren Roth a endarrerir l'aparició de l'obra ja redactada, de 

temàtica menys actual, i avançar la publicació de la segona¡ després, 

l'escriptor va imposar a l'editorial una pausa entre la sortida 

d'ambdues obres, per tal d'evitar-se el desprestigi d'una producció 

excessivament ràpida. Això generà greus conflictes entre Roth i De 

Gemeenschap, sobre els quals hi ha un volum de correspondència en 

preparació.::<:> Les al tres versions d'aquesta novel. la són molt més 

tardanes: la italiana i la neerlandesa de 1965, la francesa de 1973, la 

castellana de 1983. N'existeix també una filmació de l'any 1969, 

dirigida per Peter Beauvais. A més de les dues edicions completes, el 

1) Vegeu Willerich-Tocha, p. 361-370. 
2) Sobre la cronologia de la redacció d'aquesta obra i de la precedent 
ens estendrem a l'apartat següent, 2.f., ja que ha estat font d'errades 
cronològiques i objecte d'especial atenció per part dels especialistes. 
La revista Zirkular <12. 1990, p. 12), publicada per la Dokumentations
stelle für neuere osterreichische Literatur, informa : "In Vorbereitung 
ist ei ne Edi tion des Briefwechsels zwischen Roth u nd dem Verlag De 
Gemeenschap, bearbeitet van Madeleine Rietra und Theo Bijvoet, die 1990 
im Verlag Kiepenheuer & Witsch erscheinen wird." 
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recull publicat el 1964 inclou també aquesta obra, que ha estat al 

mercat individualment de 1959 a 1965, de 1972 a 1979 i de 1981 endavant. 

Die Legende vam heiligen Trinker, 1' obra que Roth acabà unes setmanes 

abans de morir, fou publicada el 1939 per l'editorial Allert de Lange, 

d'Amsterdam, i tingué una bona acollida, íntimament lligada a la 

proximitat de la mort de Roth i. les circumstàncies d'aquesta, que en 

fei.en i.mmedi.ata la referència biogràfi.ca - tot i que s'establi.a el nexe 

d'una manera en general· massa simpli.sta. L'obreta reaparegué en alemany 

el 1949 i. el 1976 per separat, i. el 1968 juntament amb altres narracions 

formant un recull al qual donava el títol 0 • En coneixem dues 

traducci.ons angleses (1943 i. 1945), una al suec (1962) i la castellana 

de 1981. El 1963 fou filmada per a televisió per Franz J. Wild; cal 

remarcar que la versió ci.nematogràfica del director italià Ermanno Olmi 

guanyà el Lleó d'Or del Festival de Cinema de Venècia l'estiu de 1988.'"n 

Es remarcable el diferent grau d'atenció que han rebut unes obres i 

altres. Per part nostra, no creiem pas justificat l'oblit relatiu en què 

semblen trobar-se Hotel Savoy, Die Flucht ohne Ende, Zipper und sein 

Vater, Rechts und links o Die hundert 1àge, per exemple. Sembla 

manifestar-se una certa tendència a incidir sobre determinades obres més 

o menys "canonitzades" (sobretot Radetzkymarsch i Die Kapuzinergruft, 

identificades amb l'etiqueta d'habsbúrgiques), i a deixar-ne de banda 

1) Aquest recull fou publicat el 1949 per Kiepenheuer, el 1968 per 
Fischer en format de butxaca, i el 1976 per Suhrkamp. 
2) Cziffra <p. 121-124) recull la relació de Roth amb Paul Gordon i 
l'intent d'aquest director de filmar la narració als EE UU, on s'havia 
exiliat. El titol previst era "Deliriu~', i el guió havia estat escrit 
per Yehudi Menuhim, gran admirador de Roth; però el projecte no va 
arribar a terme per problemes de financiació. 



al tres. El cas més marcat seria Di e hundert Tage, l'única novel. la de 

l'autor que encara el 1989 no existia en edició individual. 

En general podem dir que la posició de Joseph Roth entre el públic i 

dins del mercat editorial de llengua alemanya és força sòlida, gràcies a 

les filmacions i a les edicions d'abast popular¡ les efemèrides del 

cinquantenari de la seva mort (1989) i del centenari del naixement 

(1994) podran contribuir a consolidar aquesta situació, que a nivell de 

coneixement entre els estudiosos literaris austríacs i alemanys és ja un 

fet d'ençà dels anys setanta. 1 ~ 

1) Com veurem a l'apartat 2.g., la popularitat i el nivell de 
coneixement entre els estudiosos que ha assolit l'escriptor dins de 
l'estat espanyol són molt lluny dels nivells aconseguits als països de 
llengua alemanya. 
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2.f. ESTUDIS SOBRE ROTH I LA SEVA OBRA. 

En aquest apartat ens referirem als estudis que han anat apareguent 

sobre Roth, especialment a les monografies, però també a aquelles 

cd tiques i articles que en el seu moment obtingueren una especial 

ressonància, ja sia en els cercles literaris on es movia Roth, o bé 

després de la seva mort entre els interessats per la seva obra i els 

estudiosos¡ degut a l'especial situació de l'obra de Joseph Roth durant 

la segona guerra mundial i la postguerra, alguns d'ells aparegueren a la 

diària o en altres publicacions de caire general. Ara bé, no 

tenim cap intenció de recollir tots els ecos de premsa referits a Roth, 

sinó només aquelles aportacions relevants per als especialistes¡ un 

estudi a fons de la seva ressonància entre el gran públic queda 

reservat per a treballs com el de Willerich-Tocha o el de van Weringh i 

van Helmond, el primer referit específicament a la recepció de Roth, i 

el segon a la recopilació de tots aquells aspectes en la vida i l'obra 

de l'autor relacionats amb els Països Baixos. 1 ) 

Cal remarcar que Roth fou en vida predominantment conegut com a 

periodista, però que la seva popularitat com a novel. lista sempre fou 

molt menor. Així el fet que l'editor Kurt Wolf f doni com a exemple de 

les seves dificultats econòmiques les pèrdues que li han ocasionat els 

1) Ens referim a l'obra ja citada de Margarethe Willerich-Tocha, 
Rezeption als Gedachtnis, d' enfoc global, i a l'estudi de Koos van 
Weringh i Toke van Helmond, Joseph Roth in Nederland <Amsterdam: De 
Engelbewaarder, 1979. 201 pags.). Caldria fer un treball similar a 
aquest darrer especialment en el cas d'Itàlia i França, països on Roth 
obtingué una gran ressonància. Pel que fa al nostre país, la repercussió 
de Roth fou molt més reduïda, però requeriria també un estudi, que 
intentarem iniciar a l'apartat 2.g. d'aquest treball, amb la intenció 
d'ampliar-lo en ocasions posteriors. 
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dos llibres de Joseph Roth que ha publicat 1
) indica bé la situació del 

jove Roth en el mercat literari del seu moment: es relaciona amb 

editorials prestigioses i rep bones crítiques, però aconsegueix poques 

vendes. 

A partir de Hotel Savoy (1924), Roth és ja considerat en els cercles 

literaris com una promesa, i se'l qualifica d'autor modern, 

classificació que quedarà reforçada amb la seva declaració programàtica 

al pròleg de Die Flucht ohne Ende, la qual l'encasellarà com a autor de 

la Neue Sachlichkeit. Aquesta adscripció queda remarcada en veure' s 

inclòs en dues antologies d'autors d'actualitat: la realitzada per 

Hermann Kesten el 1928, i la publicada per Ernst Glaeser el 1929. :v 

Roth no esdevindria un autor rendible fins a Hiob i Ra.detzkymarsch, i 

ja hem dit abans que a partir de 1933 les circumstàncies polítiques 

impediren la venda i edició d'obres seves a Alemanya¡ així doncs, la 

curva ascendent que s'iniciava quedà interrompuda, amb xifres de vendes 

molt inferiors per a les obres posteriors, degut certament a la situació 

d'exili, però també a causa de les expectatives creades per les 

publicacions de 1930 i 1932, que el públic no va creure satisfetes per 

les que seguiren. 

Fins 1929, any en què tingué lloc el seu polèmic abandó de la 

Fra.nkfurter Zeitung i el pas a Hünchener Neueste Nachrichten, i en què 

1) Citat per Willerich-Tocha, p. 55-56. Hem fet més ampla referència a 
aquest fet a l'apartat 2.e. 
2) Hermann Kesten <Hrsg.): 24 Neue Deutsche Erzahler. Frühwerke der 
Neuen Sachlichkeit. Berlin 1928. Nova edició: :Munic 1973, amb un nou 
pròleg de Kesten. 

Ernst Glaeser <Hrsg.): Fa.zit. Ein Querschnitt durch die deutsche 
Publizistik. Hamburg 1929. Reedició: Kronberg 1977, amb un epíleg de 
Helmut :Morchen. Remarquem que en aquest recull 1' aportació de Roth, el 
reportatge del viatge al Saar Briefe aus Deutschland, ocupa el lloc 
d'honor. 
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aparegué Rechts und Links, darrera del grup de novel. les amb temàtica 

comú del primer període - el repatriat que retorna a un món diferent del 

que havia conegut, ara dominat per l'especulació i l'oportunisme-, Ròth 

havia estat considerat com un intel.lectual d'esquerres, identificat o 

no amb el socialisme (de fet, el seu allunyament es manifesta més 

intensament a partir del viatge a Rússia del 1926, i aquest fet es 

reflecteix de forma immediata en què D.ie Flucht ohne Ende ja no és 

traduïda a la Unió Soviètica, al contrari del que havia passat amb les 

obres anteriors). En consonància amb això, rep crítiques favorables dels 

sectors d'esquerra, les quals començaran a minvar el 1930 amb l'aparició 

de Hiob, moment en el qual Roth adquirirà en canvi al tres grups de 

lectors, un bon representant dels quals seria Stefan Zweig. 1 :. 

Es interessant remarcar que les novel.les de Roth són ja 

identificades com a Zeitroma.ne en recensions de 1924 <Erich Dürr) o 1928 

(Józef Wittlin). 2 :. D'aquesta època podríem enumerar múltiples critiques, 

totes elles marcadament favorables, per exemple de Hermann Menkes 

<1927), Eugen Kirchpfennig <1927), Hans Natonek (1928), Manfred Georg 

(1928) o Siegfried Kracauer (1929), però també d'un jesuïta, Friedrich 

Muckermann. 8
) Com a mostra d'un inici d'allunyament entre els punts de 

vista de Roth i el considerat com estrictament socialista esmentem la 

recensió d'Erich Kuttner a Die Fl ucht ohne Ende, que critica l'actitud 

pessimista i escèptica de Roth, tot i apreciar l'obra en general: el 

final desmoralitzant és considerat inacceptable. Des d'una posició 

ideològicament més àmplia, Hermann Menkes també havia captat aquesta 

1) Vegeu Willerich-Tocha, p. 76-77. Remarquem, però, que la relació amb 
Stefan Zweig es remonta a la publicació de Juden auf Wanderschaft 
(1927). 
2) Vegeu ibídem, p. 172. 
3) Ibidem, capítol 4 en general, però especialment p. 172 i següents. 
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faceta, tal com fa patent el títol de la seva recensió de la mateixa 

novel.la: "Roman eines Kulturpessimisten". 1 ) 

Un aspecte comú a les di verses crítiques sol ser la lloança del 

llenguatge precís, cisellat, i de la capacitat d'observació de 1' autor, 

elements que seran constants en l'aprectació de l'autor fins a 

l'actualitat. Per això la polèmica de Roth (sota el pseudònim "Cuneus") 

amb el personatge local amagat sota el pseudònim "Matz" a partir de la 

sèrie sobre el Saar Briefe aus Deutschland resulta especialment notable, 

ja que el flanc que "Matz" ataca és sobretot el llenguatge suggestiu, 

típic del Feuilleton - allò que precisament molts crítics lloen, ja que 

s'aparella amb una expressió concisa i acurada, i permet expressar 

apreciacions profundes i d'àmplia validesa a partir de detalls 

quotidians. ::v Remarquem que aquesta controvèrsia entre la Frankfurter 

Zeitung i la Saarbrücker Zeitung obtingué una certa ressonància en el 

seu moment¡ cal dir, però, que l'atac de 11 Matz" no era tant una crítica 

a 1' estil com la resposta a una visió del Saar poc favorable a les 

oligarquies locals. 

Com a exemple paradigmàtic d'aquells lectors que estaven més 

identificats amb l'actitud i la temàtica de les obres que van de 1923 a 

1929, i que a partir de Hiob i Radetzkymrsch comencen a apartar-se de 

Roth, podem citar una crítica que identifica el canvi de temàtica com a 

intent d'evasió: 

1) Ibidem, p. 174. 
2) Vegeu Willerich-Tocha p. 162-165¡ Westermann, p. 60-62. El reportatge 
es troba a W[89J 2, p. 772-818, i els punts relacionats amb la polèmica 
són a les pags. 816-818 i 1006¡ a W III ocupa les p. 603-613 i 724-759, 
i de la polèmica només s'hi troba una part, ap. 752-756. 
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"Der Leser kann sich < ••• ) des Eindrucks nicht erwehren, da~3 l~oth 

aus einer bewuSten Distanzierthei t zu den Fragen der Gegenwart 
heraus Zuflucht in den fernliegenden Staff eines Hiob-Buches 
sucht." 1 ) 

Aquesta actitud crítica per part dels comentaristes d'esquerra es 

mantindrà així i tendirà a accentuar-se. Der Radetzkymarsch aconseguirà 

encara recollir lloances dels dos costats, lloances que per part de 

1' esquerra havien estat :menors en el cas de Hiob, del qual criticaven el 

to excessivament llegendari i especialment el "miracle" final. Com a 

exponent màxim de critica favorable a Radetzkyma.rsch entre els 

intel. lectuals d'esquerra és coneguda la recensió de Georg Lukacs, el 

qual la lloa tot i trobar-hi "mancances ideològiques". Creiem que aquest 

escrit és prou important com per citar-lo extensament: 

"Der 'Radetzkymarsch' ist (. .. ) ein bedeutender Roman, in dem die 
wichtigsten sozialen Faktoren des Untergangs eine abgeschlossene 
künstlerische Verkorperung in den Einzelschicksalen der darge
stellten Personen des Romans gefunden haben. Die Henschen sind 
lebendig gestaltet und gut charakterisiert. <. .. ) Roth zeigt, daS 
die regierenden Klassen Oesterreich-Ungarns nicht :mehr nach al ter 
Art leben ki:innen. DaS jedoch die unterdrückten Klassen nicht mehr 
nach alter Art leben wollen, darauf weist Roth überhaupt nicht hin, 
davon spricht er nur nebenbei. < ••• ) Und dennoch, trotz der bewuSten 
Einsei tigkeit der Darstellung, liegt in ihr der Hi ttelpunkt des 
heranreifenden Niedergangs. <. .. ) Es ist richtig: er empfindet es, 
daS der Zusammenbruch durch das Streben der Volker zur 
Selbstbestimmung hervorgerufen wurde, aber er versteht diese 
Bestrebungen schlecht, denn se in Herz ist ja au f der Se i te der 
untergehenden Monarchie. ( ... ) Bemerkenswert ist au eh folgendes: 
der groSe künstlerische Wert dieses Werkes ist, wenn er auch nicht 
aus der ideologischen Schwache des Autors hervorgeht, so doch damit 
stark verbunden. Hatte Roth nicht seine Illusionen, so hatte es ihm 
kaum gelingen konnen, so tief in die Welt seiner Beamten und 
Offiziere hineinzublicken und so vall und ganz und wahrhaftig den 
ProzeS ihres sittlichen und sozialen Verfalls darzustellen. Roth ist 
ein Schriftsteller-Realist von auSergewohnlichen Fahigkeiten. <. .. ) 
Sein Werk ist eines der künstlerisch geschlossensten und überzeu
gendsten der neueren deutschen Li teratur." :z :' 

1) Hilarius Berg: "Joseph Roth: Hiob. Roman eines einfachen Mannes." A: 
Bücherwarte, Berlin 6 <1931) 3, p. 36. Citat per Willerich-Tocha, p. 76. 
2) Georg Lukacs: ":Ma.rsch Radetzkowo". A: Li teraturnaja gazeta, Moscou, 
15.8. 1939. Traducció a l'alemany de Maria Enberg a: Fritz Hackert: 
Kulturpessimismus und Erzlihlform. Studien zu Joseph Roths Leben und 
Werk. Bern, Frankfurt: Lang 1967, p. 147-151. 



Aquesta presa de posició tan marcadament favorable a Roth es troba de 

fet bastant aïllada entre els intel.lectuals d'esquerra, i les obres 

posteriors de Roth provocaran un rebuig cada cop més intens. La 

culminació del procés de rebuig per part d'antics aliats es pot 

exemplificar en la recensió de Franz Carl Vleiskopf sobre Die 

Kapuzinergruft: 

"Ein Geruch van welkenden Blumen, van abgestandenem Vleihrauch, van 
verregnetem Friedhof entstromt den Sei ten; ei ne makabre Vlel t tut 
sich vor uns auf <. .. ) . Am liebsten würde der Rezensent seine 
Besprechungen mit einem Trauerrand versehen lassen: um dem Lebens-, 
vielmehr dem Todesstil eines Buches gerecht zu werden, das nicht nur 
nach einer Gruft heiSt, sondern auch einer Gruft gleicht (,, ,) und 
weil er Abschied nehmen muSte van vielem, was ihm einst, in früheren 
Vlerken Joseph Roths, lieb und teuer gewesen ist. (,,.) Ganz 
verschwunden ist die schone Dreistigkei t früherer Rothscher Fabeln; 
dahin die bewundernswerte Oekonomie der Sprache; verloscht die 
Lebenswarme der Gestalten. Roth führt uns in ein Schattenreich 
<. .. ) . <. .. ) der Leutnant Trotta des 'Radetzkymarsches' war ei ne 
tragische Figur, übergossen vam Charme bittersüBer Melancholie; der 
Leutnant Trotta der 'Kapuzinergruft' ist nur ein sentimentaler 
Deklassierter, ein billiger Mystiker, ein ressentimentvoller 
Schlemihl. (. .. ) Der Unterga.ng des neuen Oesterreich bleibt vollig 
ungestal tet, ( .. , ) 
Wird es für die Kunst Joseph Roths einen neuen Morgen geben? Vlir 
konnen die Frage nicht mit einem Ja, wir mochten sie nicht mit einem 
Nein beantworten. Der Weg, den er in den letzten Jahren beschritten 
hat, der Vleg in die Legende, in die Mystik, in eine kümmerliche 
Irrealitat, führt nur in tieferes Dunkel." 1 ) 

L'època de l'exili està caracteritzada d'una banda per la silenciació 

o en tot cas pels atacs de què són objecte els exiliats per part de 

l'Alemanya nazi (bona mostra n'és el tracte rebut per Roth a la història 

de la literatura d'Adolf Bartels, on se'l desqualifica per la seva 

1) Franz Carl Weiskopf: "Totentanz". A: Die neue Weltbühne, 35 (1939) 
19, p. 589-593; inclòs també a Ueber Literatur und Sprache. Literarische 
Streifzüge. Verteidigung der Sprache. Gesammelte Werke VIII, hrsg. von 
der Deutschen Akademie der Künste zu Berlin, Berlin 1960. Vegeu 
Ausstellung, p. 471-472¡ Willerich-Tocha, p. 76. Més informació sobre 
l'opinió de Weiskopf referent a Roth la trobem a la monografia de Leos 
Houska Joseph Roth und das Haus Habsburg (1971), p. 79 i 115. 



condició de jueu 1 ))¡ d'altra banda, per l'actuació solidària entre els 

emigrats, que es forneixen mútuament crítiques favorables a les 

publicacions respectives, més enllà de 1' opinió personal que cada un 

pugui tenir de l'altre - si bé en el nostre cas queda fora d'aquesta 

pràctica el grup de l'esquerra militant, per les diferències 

ideològiques a les quals ens hem referit abans. 

Durant l'exili, Roth lluita per mantenir una bona imatge a través de 

recensions favorables, però que no procedeixin sistemàticament dels 

membres del seu cercle d'amics <el fons de l'arxiu Roth a l'institut Leo 

Baeck de Nova York conté correspondència de Roth amb els seus editors on 

l'autor proposa determinades persones per a comentar les seves obres, 

tals com Stefan Zweig o el crític suís Sergius Sax, a qui prefereix a 

Kesten, la relació amb el qual considera excessivament notòria 2
)); i 

d'altra banda evitant publicar de forma massa seguida'~'), encara que això 

l'obligui a endarrerir la publicació d'obres ja enllestides, per a les 

quals ha percebut ja honoraris. Aquesta tàctica dilatòria cons.ti tueix 

una part importantíssima dels seus constants conflictes amb les 

editorials amb què treballa, i s'ha pogut constatar sobretot gràcies al 

llegat de Joseph Bornstein a l'arxiu Roth. La tàctica d'endarrerir 

publicacions es troba documentada en el cas de Beichte eines Norders, 

enllestida ja a finals de 1935 i que no fou editada fins ben entrat el 

1936 per no aparèixer massa aprop de Die Hundert Tage4:•; i més clarament 

1) Adolf Bartels: Geschichte der deutschen Literatur. Braunschweig, 
Berlin etc.: 1937 16 <p. 732); 1942 1 

E• <p. 741). No deixa de ser notable, 
nogensmenys, que un autor prohibit rebi tanta atenció, tot i ser 
negativa - la qual cosa ens indica la posició que Roth havia assolit. 
Sobre aquest punt vegeu Willerich-Tocha, p. 134. 
2) Vegeu Willerich-Tocha, p. 62. 
3) Ibídem, p. 63-65. 
4) Ibídem, p. 384. 
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encara pel que fa a Die Geschichte van der 1002. Nacht, ftns i tot 

impresa (i traduïda al polonès) el 1937, escrita doncs abans de Die 

Kapuzinergruft, però no publicada fins el 1939, un any després de 

l'altra novel.la, malgrat les pressions de l'editorial De Gemeenschap 1 >, 

Aquest segon cas és el que ha tingut més conseqüències per al 

coneixement de Roth i de la seva evolució, ja que no ha pogut establir-

se la seqüència documentalment fins a l'estudi dels materials del 

Nach.laB per part de Fritz Hackert el 19?52 >, si bé Peter Wilhelm Jansen 

ja l'havia deduïda a la seva tesi el 1958 a través de l'estudi de les 

obres de Roth des d'un enfoc immanent. "n 

La tàctica comú entre els emigrants de proporcionar-se mútuament 

crítiques favorables, per fer front a la d.ifí cil situació en què tots 

ells es trobaven, entronca directament amb el punt a què ens referirem a 

continuació: els panegírics que sorgeixen a partir de la mort de Roth el 

1939, i posteriorment amb motiu dels diversos memorials i aniversaris, 

El nexe entre ambdues fases el constitueix el fet que ambdós grups 

d.' escrits sobre Roth i la seva obra són generats pel mateix cercle 

d'amics, amb la característica que en els memorials la component 

biogràfica i de records sobre la persona de Roth predomina fortament per 

damunt de la referència a l'obra, utilitzada únicament per a il.lustrar 

aspectes de la personalitat de l'autor, i valorada estrictament segons 

les preferències de cada un. Com que el cercle d'amics de Roth en els 

1) Vegeu el que hem dit a l'apartat 2.e. sobre aquesta qüestió. 
2) Fritz Hackert: 11 Joseph Roths NachlaS im Leo-Baeck-Institut", a JRudT, 
p. 377-78. Com a demostració Hackert addueix que De Gemeenschap el 193? 
ja reclamava pagaments per drets de traducció de 1002. Nacht. Sobre 
aquest apartat podeu veure també Willerich-Tocha, p. 63-66. 
3) Peter Wilhelm Jansen: Weltbezug und Erzahlhaltung. Eine Untersuchung 
zum Erzahlwerk und zur dichterischen Existenz Joseph Roths. 
Dissertation, maschinengeschrieben. Freiburg i.B. 1958. Vegeu-nep. 480. 



darrers temps havia anat escorant cap a posicions més dretanes i nostàl-

giques, no és d'estranyar que predomini el record d'obres aparegudes de 

1930 ençà, més adients amb el tarannà dels articulistes. 

Un altre factor comú a aquests materials, i que tendirà a perpetuar-

se, és la utilització de títols d'obres de Roth o de cites populars 

d'elles per tal de caracteritzar-lo a ell mateix; tendència que es 

compleix també en autors que no tingueren relac:i.ó personal amb ell, o bé 

només escassa. Així, Benno Reifenberg, que com ja s'ha dit fou redactor 

en cap de la secció cultural de la Frankfurter Zeitung, parlarà del seu 

antic col. laborador com a "Reisender mit Traglasten", i encapçalarà els 

seus records sobre Roth amb .. Es war einmal ein Kaiser .. , 1 :• fent 

referència a sengles Feuilletons d'aquell al seu diari. L'amic Kesten 

utilitzarà títols com "Ein Dichter hinter Masken" o "Au f der Flucht var 

dem Nichts". ·2 > També Ot to Forst de Battaglia, la relació del qual amb 

l'escriptor fou pràcticament nul. la, recurrirà a aquesta mena 

d'apel.lació, per exemple amb el títol "Der Wanderer auf der Flucht zum 

tragischen Ende". ::;n Una mostra de com aquesta tradició es continua entre 

comentaristes ja no coetanis la trobem per exemple en el títol de 

l'article de Marcel Reich-Ranicki "Das liebliche Geklingel einer 

1> Benno Reifenberg: "Joseph Roth. Reisender mit Traglasten". A: 
Benckiser, Nikolas <Hrsg.): Zeitungsschreiber. Politiker, Dichter und 
Denlr:er schreiben für den Tag. Frankfurt/M:. 1966, p. 281-284. L'article 
al.ludit, "Reisende mit Traglasten", havia aparegut el 17.2.1924. "Es 
war einmal ein Kaiser. Erinnerungen an Joseph Roth .. , a: Wiener Bühne 26 
(1950) 4, p. 6-7, al. ludeix a l'article "Seine k. und k. apostolische 
Majestat" <Frankfurter Zeitung, 6.3.1928.) 
2) Hermann Kesten: "Joseph Roth. Ein Dichter hinter Masken." A: Die 
Weltwoche, 21.7. 1950; "Joseph Roth. Auf der Flucht var dem Nichts." A: 
Der Nonat, 5 (1953) 59, p. 473-77. 
3) Otto Forst de Battaglia: "Der Wanderer auf der Flucht zum tragischen 
Ende. Bemerkungen zur Joseph-Roth-Gesamtausgabe.", a: !fort in der Zeit 3 
<1957), p. 201-205. 



Narrenschelle", 1
) o bé en els de Fritz Raddatz "In Hal3lichkeit sterbende 

Welt" i, més crític, "Der Staff, aus dem die Schwane sind". 2
) 

Entre els Nachrufe que li dediquen els amics podríem citar 

l'al. locució de Stefan Zweig en l'acte commemoratiu celebrat a Londres 

el juny de 19398 )¡ l'article de Hermann Kesten titulat "Ein grol3er 

Dichter" 4 >, com a representant més estricte d'aquesta temàtica entre els 

molts dedicats per Kesten a la memòria i reivindicació de Roth¡ diversos 

escrits de Hans Natonek publicats el 1939E-':' i dedicats a rememorar-lo¡ 

els de Ludwig Marcuse "Abschied von Joseph Roth" o "Ein Gast auf dieser 

Erde"E':'; per no ci tar-ne més que alguns. 

Un tret comú a tots aquests escrits - i de fet típic del gènere - és 

el to laudatori, carregat d'emotivitat i de records personals de la 

1) Article inclòs a: Marcel Reich-Ranicki: Nachprüfung, p. 208-214. 
Publicat anteriorment amb el títol "Joseph Roths Weg und Welt. - Eine 
neue Sammlung seiner Feuilletons 1919-1927" a: Die Zeit 22, 29. 5. 1970. 
Fa referència a la frase "Und in dem lieblichen Geklingel einer 
Narrenschelle schwingt doch mehr zuweilen als im Kirchenglockenklang." 
<procedent de "Feuilleton", Berliner Borsen-Courier, 24.7.1921¡ WC89l 1, 
p. 618.) 
2) Raddatz, Fritz: "In Ha13lichkeit sterbende Welt. Joseph Roth- Romane, 
Briefe und Fragmente aus dem NachlaS". A: Die Zeit 31, 28.7.1978, p. 31-
32. Inclòs també a: Eros und Tod. Literarische Portrats. Hamburg 1980, 
p. 223-235, sota el títol "Eine in HaSlichkeit ertrinkende Welt." El 
segon títol, amb el paral.lel que estableix entre Roth i Johannes Maria 
Simmel, fa referència a una frase de Briefe aus Deutschland <VI III, p. 
735¡ V/[89] 2, p. 783: "Diese Schlagsahne <. .. ) ist wie ein Schnee und 
wie das Material, aus dem Schwane gemacht werden, Urschwanol. "), i 
encapçala un article de Raddatz a Nerkur 31 <1977), p. 399-402. 
3) Stefan Zweig: "Joseph Roth." Publicat a: Europaisches Erbe, 
Frankfurt: Fischer 1960, p. 251-264; i a: Die Nonotonisierung der Welt. 
Aufsatze und Vortrage., Frankfurt: Suhrkamp 1978, p. 226-239. Publicat 
en versió abreujada, amb el títol "Abschiedsrede", a: Die oster
reichische Post, París, 1, 1.7.1939. 
4) A: Das Neue Tage-Buch, 7 (1939) 23, p. 540-545. 
5) De Hans Natonek: "Die Legende Roth", a: Die osterreichische Post, 
Paris, 1. 7. 1939¡ "Joseph Roth", a: Die Neue Weltbühne, 35 (1939) 22, p. 
680-683¡ "Vam sterbenden Trinker", ibidem 32, p. 1013. 
6) De Ludwig Marcuse: "Abschied van Joseph Roth", a: Aufbau, maig 1939; 
reimprès a Gedachtnisbuch p. 237-240¡ "Ein Gast auf dieser Erde. 
Unvergessener Roth.", a: Aufbau <Nova York), 29.9.1944. 



relació de cada un dels autors amb Roth, intentant oferir d'ell una 

imatge el més harmònica possible, i interpretant-lo en funció de la 

situació d'exili. La tristesa, la desesperació, l'enyorament, etc., són 

algunes de les xifres oferides per a explicar la seva actitud de retorn 

al passat i la seva dependència alcohòlica. Les obres de Roth ofereixen 

el canyamàs sobre el qual s'inserten els records personals. La tradició 

afirmativa sense interpretació personal de l'obra continuarà en general 

també en articles d'altres autors no pertanyents al cercle d'amics, fins 

a arribar a 1956, en què comencen a aparèixer opinions més noves, amb 

punts de vista individualitzats, gràcies al fet que per fi 1' obra de 

Roth torna a estar a l'abast de forma àmplia. 

En la recepció de Joseph Roth juga un paper fonamental Hermann 

Kesten, degut sobretot a la seva activitat per a recuperar l'autor- ell 

fou l'impulsor de les dues primeres edicions completes, les quals 

permeteren que Roth fos "redescobert" -, però també degut a la imatge de 

Roth que Kesten propagà¡ imatge estàtica i descrita de forma marcadament 

oximorònica, orientada predominantment a la persona de l'autor. Els 

di versos articles de Kesten i sobretot els seus pròlegs a les dues 

primeres edicions completes són testimoni de la permanència d'aquesta 

imatge, que ja en un escrit de 1931 1 > estava configurada en les seves 

línies bàsiques. '2 
:• En els panegírics de 1939, i amb més difusió en la 

contribució de Kesten al Gedachtnisbuch (1949), així com en les altres 

ocasions en què Kesten es referí al seu amic, les constants es 

1) Hermann Kesten: "Moderne Epiker. Der Schriftsteller Joseph Roth." A: 
Berliner Tagblatt, 296, 26.6.1931. Reimprès a T+K p. 7-9. 
2) Fritz Hackert critica aquesta imatge estàtica i les conseqüències que 
se n'han derivat per al coneixement de Roth. Vegeu el seu article 
"Joseph Roths NachlaS im Leo-Baeck-Institute" (1975). A: JRudT, p. 374-
399. 
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confirmen, i van generant un Erwartungshorizont que serà determinant 

fins que la nova si tuaci6 editorial de 1956 permeti al lector crear-se 

una imatge pròpia. 

Willerich-Tocha resumeix així les característiques de la imatge que 

es fixa a partir de Kesten: 

"Als Deutungsformeln konnen wegen ihrer Wirksamkei t für die an 
Kesten orientierte Rezeption zum Beispiel die personenbezogenen 
gelten: der gute Mensch, der Beobachter und Schilderer, der heraus
ragende Schriftsteller¡ ferner die werk- und sprachbezogenen 
Formeln: Roths literarische Figuren sind konservative Revolteure und 
Revolutionare, seine Sprache hat scharfe Konturen, sein Werk bleibt 
auch im 'Hiob' konsequent."':> 

Una típica formulació de Kesten, i en aquest cas una que va tenir 

àmplia ressonància, la trobem al pròleg de l'edició completa de 1956: 

"In den fünfzehn Jahren, da Roth Bücher veroffentlichte, ward er aus 
einem skeptischen, zuweilen pessimistischen Moralisten ein 
legitimistischer Katholik¡ aus einem Linksradikalen ein 
Konservativer, aus einem Mitarbeiter sozialdemokratischer Zeitungen 
ein Inspirator sozialreaktionarer Zeitschriften, aus einem 
rebellischen • Frontsoldaten' ein • osterreichischer Leutnant', aus 
einem Neuerer ein Erbe, aus einem wi tzigen Spotter ein eifernder 
Pamphletist. 1t::v 

Kesten i la seva valoració de la narrativa i els Feuilletons de Roth 

per damunt de la resta foren les principals causes de que altres 

aspectes de l'autor, com ara els articles polítics o els poemes, 

quedessin relegats a un segon pla, publicats només apart <per exemple 

els articles recuperats per Ingeborg Sül temeyer) o fins i tot inèdits, 

com és el cas de la majoria de poemes. 

En la línia crítica de Hackert i Sültemeyer, Willerich-Tocha afirma a 

propòsit de la interpretació de Roth per part de Kesten: 

1) Willerich-Tocha, p. 47. 
2) W I, p. 25. 
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"Diese Deutungen fügen sich der ErkUirung der vielen Vlider
sprüchlichkei ten in Roths Vlesen, in denen Kesten ein 'Maskenspiel' 
sah, das wie schillernd auch immer auf zwei einfache 
Grundhaltungen begründet sei: 'Seine Liebe zur Kunst und zu Menschen 
und sein HaS aufs Bose und Niedertrachtige.' 
Es gi bt in den Aussagen Kestens al so Anzeichen dafür, daS er die 
Person Roths nicht vall erfassen kann und sich dessen bewuSt ist 
< •.. ). Kesten hat die Vorli:iufigkeit eines jeden Bildes nicht 
bedacht. Se i ne Neigung zu dialektischen Formeln ebnet immer wieder 
Differenzierungen und Entwicklungen ein. Dadurch entsteht eine 
Pauschalitat, die den Vleg zu den Einzelwerken und -phanomenen 
erschwert. < ••• ) Durch stete - für die Roth-Rezeption so verdienst
volle wie gefahrliche - Vliederholung seiner Aussagen festigte so 
Kesten ein Roth-Bild, das entgegen allen Differenzierungsversuchen 
wenig Spannung hat, obwohl oder weil es so viele Perspektiven 
anbietet. In vielen Fallen bot deshalb in einer an Kesten orien
tierten Rezeption das Klischee 'vom Revolutionar zum Reaktionar' ein 
willkommenes Deutungsraster." 1 :> 

La preponderància de Kesten en la recuperació i difusió de Roth féu 

d'ell una pedra de toc per a tots els que es dedicaren a l'estudi 

d'aquest autor, motivant l'existència de dues formes de recepció: 

"Eine Rezeption, die das Ueberzeitliche des Vlerkes .herausstellt und 
Kestens Harmonisierungen durch alle antinomischen Formulierungen 
hindurch als Hintergrund beibehalt ( ... >; eine andere Art der 
Rezeption, die oft mit Entdeckerstolz einen 'neuen' Roth vorstellt, 
indem sie Einzelzüge seines Vlerkes verfolgt, Vlidersprüche und 
Gegensatze bestehen li:iSt und wertend gegeneinanderstell t oder auch 
gegeneinander ausspielt ( ... ). Für beide Formen der Rezeption jedoch 
ist Kesten eine Autoritat, mit der man sich affirmativ oder kritisch 
auseinandersetzen muS, wenn man einen Zugang zu Roths Vlerk sucht." 2

:> 

L'aportació de Kesten i dels altres amics predomina en general fins 

després de 1956, amb un model d'interpretació generalitzadora basat en 

l'apreci personal per Roth, que unifica els aspectes biogràfics- sovint 

falsos, ja que estaven basats en les informacions que ell mateix els 

havia fornit - i els records personals, marcats per l'experiència 

conjunta de l'exili i en alguns casos l'enyorament del passat, amb el 

coneixement de l'obra de Roth fortament jerarquitzat seguint la 

1) Vlillerich-Tocha, p. 48-49. 
2) Ibídem, p. 50. 



preladó més típica: Radetzky111B.rsch, Hi ab, Die Kapuzinergruft, Die 

Legende vam heiligen Trinker, Tarabas, Die Hundert Tage. L'obra anterior 

a 1929 queda en segon pla, com una mena d'exercici previ, o es deixa de 

banda totalment. 

L'altra escola, que intenta desenvolupar criteris autònoms i valora 

aspectes diferents, sorgirà a partir de la primera edició de Wer.ke, el 

1956, gràcies a la possibilitat d'accedir a la major part de l'obra de 

Roth i formar-se'n un criteri propi, independent de les línies de 

recepció dominant fins aleshores, i es reforçarà el 1966 amb la 

publicació de Der stumme Praphet per Walter Lengning. Aquest darrer fet 

marca l'inici d'un procés de revalorització de l'obra prèvia a Hiab i de 

recuperació d'obra periodística dispersa <per part de Houska, Boning, 

Hackert, Sül temeyer, Berger, i darrerament Westermann), així com de 

fragments narratius (el més conegut seria Perlefter, recuperat per 

Berger). L'interès generalitzat per la política en els anys seixanta i 

setanta coincideix, i no pas per casualitat, amb la recuperació i 

revaloració dels aspectes de l'obra de Roth més crítics amb el seu temps 

i la seva societat, aspectes fins aleshores menystinguts o desconeguts. 

L'esforç de recerca bibliogràfica que això comportà, juntament amb 

l'acumulació d'informació sobre la vida de Roth per part de David 

Bronsen, però també per part d'altres estudiosos crítics envers el 

biògraf canonitzat - Hackert, Sü 1 temeyer i Westermann sobretot - han 

anat fent possible el nivell actual de coneixement de Roth i la seva 

obra, que probablement podrem qualificar fins i tot de satisfactori quan 

1' edició d'obres completes iniciada el 1989 amb motiu del cinquantè 

aniversari de la mort de Roth hagi estat portada a terme. 



Després d'aquesta incursió en perí odes posteriors, retornem a la 

seqüència cronològica. Durant la immediata postguerra Roth sol ser 

evocat en ocasió de l'aniversari de la seva mort, seguint la línia dels 

panegírics funeraris, o bé recordat en les memòries de companys seus; 

sempre, ·doncs, des d'un punt de vista més personal que literari, Un 

intent lleugerament més seriós el representa el petit assaig d'Albert 

Fuchs aparegut el 1946, on es relaciona Roth amb Musil, ':> Els lligams 

que Fuchs constata entre els dos són l'amor i l' i.nterès per Austri.a, 

l' humani.sme antifei.xista, la i.ronia i la mort a l'exili.. Contràriament 

al que podrem observar en criti.cs posteriors, Fuchs considera els dos 

autors en peu d'igual tat 2 :>, tot si tu ant Roth en la tradició realista 

burgesa del segle XIX, i establint la primacia absoluta de Ra.detzky-

mrsch entre les obres de Roth <només Hiob i Die Hundert Ta.ge obtenen 

consideració); remarca com Roth aconsegueix fer aparèixer als ulls del 

lector tota una època i un món a partir d'uns esdeveniments i 

1) Fuchs, Albert: Hoderne osterreichische Dichter. Essa.ys. Wien: Globus 
Vlg (1946); l'assaig en qüestió ocupa les pàgines 75 a 86 i es titula 
"J oseph Roth - Robert M:usil 11 

, 

2) Es curiós observar com els contemporanis, en especial els ideològi
cament més propers, valoren Roth com un autor de primeríssima categoria, 
i com aquesta alta qualificació desapareix i no tendeix a recuperar-se 
fins gairebé als anys vuitanta, i no pas de manera generalitzada. A tall 
d'exemple d'alta valoració per part d'un contemporani podríem citar M:ax 
Krell, que com a càrrec directiu de la casa Ullstein coneixia a fons el 
panorama literari. <Vegeu M:ax Krell: Das a.lles gab es einml. 
Frankfurt/M.: Vlg Heinrich Scheffler (1961), p. 246 i 269.) En canvi, 
una mostra de valoració a la baixa la pot donar Frank Trommler quan 
s'excusa per reunir en un estudi a Roth, M:usil, Broch, Doderer i 
Gütersloh. <Vegeu Frank Trommler: Romn und Wirklicbkeit. Stuttgart, 
Berlin etc.: Kohlhammer Vlg (1966), p. 53.) Finalment, citem la tesi de 
Gail Sarah Jones, segons la qual Roth fou "possibly Austria's greatest 
prose writer of this century" com a exemple de la revalorització actual 
<a: The Attitude of Constancy in tbe Early Novels of Joseph Roth. State 
University of New York at Stony Brook, 1982, p. iii.) 
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personatges prou li mi tats i vulgars. Ci tem-ne un fragment com a mostra 

de la tradició crítica de sobrevaloració de Radetzky~rsch per damunt de 

la resta d'escrits: 

"Ja, auch die übrigen Bücher ha ben ihre Qualitaten. Aber wie gering 
erscheinen sie im Vergleich zum Radetzky~rsch! Dieser Roman ist 
eine der klarsten Spiegelungen osterreichischen Wesens, die je 
geschaffen wurden. Er hat so viel Kunst in sich, daS er ganz Natur 
zu sein scheint. Wenn Oesterreich spurlos aus der Welt verschwande, 
würde durch ihn die fast sinnliche Vorstellung überliefert, wie die 
Menschen unseres Landes in der Aera Franz Josefs gelebt, gesprochen, 
gedacht haben und wie sie zugrunde gegangen sind."' :> 

El 1949 marca la primera fi ta per a l'intent de ressuscitar Joseph 

Roth a la memòria col.lectiva, deu anys després de la seva mort. L'amic 

Hermann Linden promou l'aparició d'un recull commemoratiu: Joseph Roths 

Leben und Werk. Ein Gedlichtnisbuch';n, que inclou a més d'un pròleg i un 

article de l'editor dos articles de Hermann Kesten, un de Gustav 

Kiepenheuer, un de Józef Wittlin, un de Blanche Gidon i un d' Irmgard 

Keun; a continuació s'ofereixen set Feuilletons, seguits de fragments de 

Flucht ohne Ende, Zipper und sein Vater, Rechts und Links, Hiob, 

Radetzky:rtlllrsch, Antichrist, Hundert Tage, Das falsche Gewicht, 

Leviathan, Kapuzinergruft i 1002. Nacht; finalment l'article "Rast 

angesichts der Zerstorung". Segueix l'apartat "Abschied und Tod", que 

inclou records de Ludwig Marcuse (en realitat semblen procedir de o 

foren després inclosos a l'autobiografia de Marcuse Nein zwanzigstes 

Ja.hrhundert>, el fragment de la novel. la de Kesten Die Zwillinge von 

Nürnberg anomenat "Der Tod des Dichters", i per últim el poema d' Irmgard 

Keun Für Joseph Roth. 

1) Albert Fuchs, loc. cit. p. 79. 
2) Hermann Linden <Hrsg.): Joseph Roth. Leben und Werk. Ein 
Gedlichtnisbuch. Koln + Hagen: Vlg Gustav Kiepenheuer 1949. 254 p. Ens 
referirem a ell com a Gedachtnisbuch. 



La introducció de Linden en què es parla de la impossibilitat 

d'accedir a 1' obra de Roth, així com el mateix fet que es consideri 

oportú d'oferir aquesta mena d'antologia de fragments, deixen prou clara 

la situació material per als lectors de Roth en aquella època. Cal tenir 

en compte que no fou fins el 1950 quan tornaren a aparèixer al mercat 

Radetzky:marsch, Hiob i Kapuzinergruft, i que el 1949 només Die Legende 

vam heiligen Trinker estava a la venda 1 :• - fets relacionats tots ells 

amb la publicació del Gedachtnisbuch per part del mateix editor, 

Kiepenheuer. 

A l'article de Kesten "Der Mensch Joseph Roth" es postula ja la 

divisió de l'obra de Roth en dos períodes: 

"Seine Romane lassen zwei scharf getrennte künstlerische Perioden 
erkennen, zuerst die des Skeptikers u nd Neuerers und Revol teurs, 
danach die des Glaubigen und Klassizisten u nd Konservati ven. Wenn 
ich nicht irre, ist der Unterschied bei Roth mehr ein Wandel der 
Haltung als der Anschauung, er liegt mehr in der Schreibmanier als 
in der stilistischen Substanz, mehr in der artistischen Laune als in 
der Tiefe des Gemüts. "'2' :• 

Segons Kesten, a partir de Hiob canvien l'estil i l'actitud de Roth: 

"Seine Kunstmittel werden klassizistisch. An die Stelle des 
Epigramms tri tt das Bild. An die Stelle des wi tzigen Lakonismus 
tritt die stromende Melodie. (, .. ) Roth schreibt nun Fabeln. Er wird 
glaubig oder will glauben." 8 ~ 

També aquí dóna Kesten la seva explicació del canvi ideològic de 

l'escriptor: 

"Im Ra.detzky:marsch wird noch die Notwendigkei t des Zerfalls des 
alten Oesterreichs episch bewiesen. 
Aber schreibend verliebte sich Roth in diese verdammte Únd tote 
Welt. <. .. > Schreibend wurde er ein Monarchist, abhangig so, nach 
dem Wort Goethes, van den Figuren, die er schuf. Schrei bend wurde 
Roth fromm. Da er glauben wall te, war er - vielleicht - glaubig. 
<. .. ) Aber wie Roth einst schon unter Radikalen und Neuerern ein 
Skeptiker und Legitimist war, so wandelte er nun zwischen Katholiken 

1) Vegeu Willerich-Tocha p. 443-444. 
2) Gedachtnisbuch p. 20. 
3) Ibídem p. 21. 



u nd Monarchtsten u nd war etn radtkaler Monarchist, der mit seiner 
Kritik weder Kaiser noch Papst schonte, ein liebender Menschen
freund."1~ 

El següent article de Kesten, "Der Schriftsteller Joseph Roth", 

remarca el seu estil clar caracteritzat per la intel.ligèncta i la 

senzillesa disciplinada, i el descriu com segueix: 

"Roth ist etn eminenter Beobachter, e in treffender Schilderer. Er 
entwickelt Romane aus Charakteren und die Charakteren entwickelt er 
aus dem Augeren, Sichtbaren eines Menschen. (,. ,) Er ist ein 
Analytiker. <. .. ) Roths Sprache ist aber trotz aller offenbaren 
Klarhei t vall Phantastik, valler Phantasie. Er hat sprachliche 
Einfalle ( ... ). Joseph Roth ist einer der wenigen graBen Literaten, 
die wir heute in Deutschland haben, ein Meister der Sprache. u::n 

Es refereix també a Roth com a portantveu d'aquells que van prendre 

part a la guerra i, en tornar-ne, es trobaren amb el problema de 

readaptar-se a un món transformat: 

"In Joseph Roths Romanen kollllllen die jungen Leute aus dem Krieg heim, 
das Gehause der Zivilisation steht da, die Maschinerie, knirschend, 
geht, die jungen Leute gehen herum, stehen herum und sind unfahig, 
'ein Leben zu führen' , 113

J 

Per a Kesten, el pas de personatges com els repatriats que acabem 

d'esmentar a figures com el protagonista de Hiob representa només un 

canvi aparent: 

11 Die Elemente der Hauptfiguren seiner ersten fünf Romane, etwa Tunda 
aus 'Flucht ohne Ende' oder die beiden Zipper, sind dieselben, aus 
denen der alte Mendel Singer gebildet ward, nur daS statt der 
aktuellen die immanente Sei te gezeigt wird, statt der Analyse ei ne 
Synthese versucht wird." 4 ) 

L'article de Hermann Linden, "Tage mit Joseph Roth", remarca 

l'aspecte de Roth com a Zivilisationsnomade, vivint en hotels, escrivint 

a l'habitació, al bar, al vestíbul - un aspecte assenyalat per molts 

altres contemporanis i que ha tingut ressonància a la imatge que en 

1) Gedachtnisbuch, p. 22. 
2) Ibidem, p. 37. L'article fou ja publicat el 1931, i s'inclou al 
pròleg de li'erke 1975/76 <W I, p. 40-43). 
3) Ibidem, p. 36. 
4) Ibidem, p. 38. 



general es té d'ell. Altres tòpics que cita Linden són el de la màscara, 

que més tard recollirà Kesten, i el de l'odi del moralista, que apareix 

també als articles de Kesten i Keun. 

"Joseph Roth trug im Leben viele Masken. Gerne erschien er als 
Realist, als Skeptiker, ja sogar als arroganter Zyniker. Auch sahen 
wir ihn, der zuerst ganz links stand, spater rechts, sahen ihn als 
Monarchisten, vorübergehend sogar im Banne des Katholizismus, als 
Demütigen, Traditionsglaubigen, und am Ende seines Lebens sehen wir 
ihn wieder in der Maske des Anfangs, als alles verachtenden 
Skeptiker und Nlhilisten. Wer Roth jedoch genau kannte, <. .. ), der 
sah tiefer. Der wahrè Roth war ein wundersüchtiger Romantiker. ( ... ) 
Roth konnte als Fanatiker hassen, aber er hal3te nur das Bose und das 
Ge me i ne. Dem Bo sen u nd dem Gemeinen gal t se in unermüdlicher Kampf, 
gal ten die Todesstiche seines immer angriffsfeurigen Intellekts. u 1 :• 

L'article de Gustav Kiepenheuer, "Eine Reverenz vor Joseph Roth", 

remarca també l'aspecte del nòmada i de 1' escriptor que treballa en 

cafès. La major part està constituïda per la carta de Roth a Kiepenheuer 

amb motiu del cinquantè aniversari d'aquest.'2 > 

Biogràficament l'aportació de Józef Wittlin és la més interessant, en 

ser una important font per a 1' època d'estudiant i de soldat de Rot h. 

Per la seva banda, la breu contribució d'Irmgard Keun aporta unes agudes 

observacions sobre la personalitat de Joseph Roth: la capacitat d'odiar, 

de ser "der beste und lebendigste Hasser" 3 :>, d'enfrontar-se a la 

injustícia, la seva apassionada crítica del nazisme sense cap concessió 

a la pròpia conveniència; i també una interessantíssima apreciació sobre 

la necessitat de Roth de jugar amb diversos papers i d'evadir-se: 

''In se i nen Büchern versenkte Roth sich gern in die Wel t der al ten 
osterreichischen Monarchie in eine Welt, van der er mit 
verzweifelter Anstrengung und Inbrunst glauben wollte, daS sie ihm
zumindest früher einmal - Heimat des Denkens und des Fühlens war. 
Doch er wuBte, daB er ewig heimatlos war und sein würde. <. .. ) So 
suchte er denn nach Welten, die ihm wesensfremd waren und van denen 

1) Gedachtnisbuch, p. 33-34. 
2) Aquí ocupa les pàgines 43 a 47 ¡ a Briefe vegeu les p. 164-168. La 
citarem extensament al capítol 4. 
3) Gedachtnisbuch, p. 59. 



er hoffte, dal3 sie ihm unerkennbar und warmend bleiben würden. Doch 
was seiner rastlos schaffenden Phantasie gelang, zerstorte ihm immer 
wieder se in bi tterboser unerbi ttlicher Verstand. ( ... ) Er war 
gequalt und wollte sich selbst loswerden und unter allen Umstanden 
etwas sein, was er nicht war. Bis zur Erschopfung spielte er 
zuweilen die Rolle eines van ihm erfundenen Menschen, der 
Eigenschaften und Empfindungen in sich barg, die er sel bst nicht 
hatte. Es gelang ihm nicht, an seine Rolle zu glauben, doch er 
empfand flüchtige Genugtuung und Trast, wenn er andere daran glauben 
machen konnte." 1 :. 

Fins a 1956, Roth existeix pràcticament només en la memòria dels que 

l'havien apreciat en vida. Així, Kesten li dedica tres articles durant 

aquest període, i altres amics el recorden en els seus escrits. Altres 

autors menys propers, però que el conegueren, el recorden encara 

elogiosament, com podem veure en aquesta cita d'Ilja Ehrenburg, des 

d'una posició ideològica ben allunyada: 

"Schliel3lich schilderten zwischen den zwei Vleltkriegen Schrift
steller des bürgerlichen Europa - Mauriac, Doblin, Jules Romains, 
Morawija (!), James Joice (!), Joseph Roth und andere in 
talentvoll geschriebenen Büchern die Entkraftung und das 
Dahinsiechen der ka pi talistischen Gesellschaft. 112

) 

La situació típica per a aquest període, en què Roth no guanya nous 

lectors, o en tot cas els pocs que expressen la seva opinió sobre ell ho 

fan seguint les pautes marcades per autoritats com Kesten o Forst de 

Battaglia8 :', fa més remarcable l'article de Curt Hohoff "Oesterreich, 

mein Oesterreich" 4 :> per la seva apreciació matisada i diferenciada dels 

diversos aspectes i contradiccions a l'obra de Roth, demostrant-ne un 

bon coneixement i una valoració independent. Recordem que estudiosos de 

Roth molt posteriors seguiran referint-s'hi, per exemple Claudio Magris. 

1) Ibídem, p. 59-60. 
2) Ilja Ehrenburg: "Ueber die Arbei t des Schriftstellers". A: Neue lfelt, 
Berlin, Januar 1954, p.211-246. Cita de la p. 213. 
1) Vegeu Willerich-Tocha, p. 135. 
2) A: Curt Hohoff: Geist und Ursprung. Zur modernen Literatur. München 
<1954). P. 112-117. 



El 1956 porta l'aparició de la primera edició d'obres completes 1 :>, i 

amb ella un canvi radical de les premisses per al coneixement de Roth. 

La intenció explicitada per l'editor, Kesten, i per l'editorial, 

Kiepenheuer, és de fer justícia i recuperar un autor oblidat, sense cap 

esperança de treure'n un profit econòmic. L'edició consta de tres volums 

que inclouen l'obra narrativa coneguda fins aleshores (és a dir, sense 

Spínnennetz ni Der stumme Prophet), bona part dels Feuílletons publicats 

per la Frankfurter Zei tung i alguns al tres, una peti ta part dels 

reportatges de viatge (fai ta el viatge a Rússia, i per comptes dels 

reportatges del sud de França s'inclou per error el llibre de viatges 

sobre el mateix tema, inèdit fins aleshores) i una sèrie de cartes. Les 

vint pàgines del pròleg de Hermann Kesten~': :> recullen els mateixos 

aspectes que des de 1931 ha anat divulgant sobre Roth, refermant-ne així 

la imatge. Així, parla dels seus records personals de Roth descrivint-lo 

com a un nòmada, habitant d'hotels i cafès, un gran observador i 

narrador nat, predominantment visual. Estableix també una divisió entre 

un primer període, finalitzat amb Rechts und Links, i un segon període a 

partir de Hiob amb un canvi d'estil cap a un to més poètic i legendari, 

sense deixar però de mantenir unes constants. 

Ja hem citat anteriorment un passatge on Kesten resumeix l'evolució 

ideològica de Roth. Podem ampliar-lo amb l'afirmació de Kesten tocant al 

rerafons invariat de la personalitat de Roth sota els aparents canvis: 

1) Joseph Roth: Werke in drei Banden. Hrsg. van Hermann Kesten. Koln -
Berlin: Kiepenheuer & Witsch 1956. 
2) El pròleg és idèntic a l'article sobre Roth que figura a l'obra de 
Kesten Neine Freunde die Poeten, CMünchen:) Kindler, s. a., 610 pags., a 
p. 268-298. 
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"Die Ideen und Grundsatze sind also dieselben beim jungen Skeptiker 
wie die be im al ternden frommen Katholiken. Er hat si e sich als 
Katholik oder Legitimist unverandert, im wahrsten Sinne des Wortes 
'wortlich' bewahrt. Nur für das Gewand, nur für den Einband benutzte 
er die Sprache und Bilder der Frommen." 1 :> 

Una altra característica de Kesten que ja hem anomenat, però que 

convé documentar amb més amplitud, és la seva preferència per les 

formulacions paradoxals, i que està destinada a fer escola: 

"Joseph Roth ist verzweifelt und vernünftig, ein scharfer Portratist 
und trunkener Naturhymniker, ein komplizierter Sprachkünstler mit 
simplem Tonfall. Er ist ein unaufhorlich enttauschter 
Menschenfreund; ein osterreichischer Erzahler mit ostlichen Stoffen 
und westlichen Formen¡ ein Intellektueller, der die schlichten 
Herzen liebt; e in gütiger Hum.orist mit bosem VIi tz; e in Mitleidender, 
der sich seiner Tranen schamt; ein 'neunziggradiger' Lebensspieler 
auf vielen Ebenen; zuweilen sein eigener Feind und immer ein 
Poet. " 2 :' 

L'eco que desperta aquesta recopilació de l'obra de Roth és marca-

dament positiu, les veus són laudatòries i gairebé cap neutral. La 

majori a dels comentaristes són contemporanis amb els quals Roth havia 

tingut alguna relació. El pròleg de Kesten i la seva jerarquització de 

l'obra narrativa s'imposen, fent que es doni preeminència a Radetzky-

marsch, Kapuzinergruft, Hiob i Legende vam heiligen Trinker¡ a més la 

nostàlgia pel món perdut és comú a molts articulistes i reforça la 

preferència per les dues obres anomenades en primer lloc. Predomina la 

referència conjunta a l'home i l'obra - aquesta resulta gairebé secun-

dària, només font d'informació i valoració de la persona. En la pràctica 

la resta de l'obra és dej_xada de banda per la majoria de crítics.'"":' 

1) W I, p. 26. 
2) Ibidem, p. 23. 
3) Willerich-Tocha <p. 73-89, i especialment p. 75) constata l'efecte 
d'aquesta fixació en unes obres determinades: "Dami t wurde ei ne Werk
erwartung fixiert, die nicht so sehr BeurteilungsmaSstab aller anderen 
Werke wurde - dann waren die anderen Werke zumindest beachtet worden -, 
wie sie Rezeptionsmoglichkeiten überhaupt blockierte. Viele Werke 
blieben über Jahre hin Rezeptionsvorgabe ohne Rezeption." 



Dins aquest context són de remarcar els dos articles de Heinrich Boll 

sobre Joseph Roth 1 :., ja que representen el punt de vista d'una generació 

posterior, no condicionada per cap relació personal amb l'escriptor. 

Boll es sent emocionalment implicat en la recuperació de Roth, i 

considera l'edició completa com a part de la tasca de reparació de les 

malifetes històriques que ell i tants altres han sofert. Valora 

especialment la component jueva de l'autor, encetant així un camí fins 

ara no fressat, i que tindrà en Magris i, amb menys ressò, en 

Ausserhofer els principals exponents. La precisió i concisió del 

llenguatge és un dels aspectes que Boll remarca més. 

Podríem citar també, dins del tenor de la valoració de la persona i 

no de la referència concreta a aspectes de l'obra, els articles de Forst 

de Battaglia "Der Wanderer auf einer Flucht zum tragischen Ende" 2 :., "Die 

Gabe des Berichtens11 '~':' o 11 Joseph Roth, der Spiegelmensch seines 

Wachtraums114 ), tots ells sobre l'edició de Werke. Consignem també dos 

articles de Fri tz Taucher6 :' i un de Roland H. Wiegenstein. s) 

1) Ens referim a "Ein Denkmal für Joseph Roth. 11 (1956), a: Werke. Essa
yistische Schriften und Reden I. 1952-1963. Hrsg. von Bernd Balzer. 
Koln: Kiepenheuer & Witsch (s, a.), p. 197-199. I també a: "Die Trauer, 
die recht behielt. Leben und Werk von Joseph Roth.", a: Deutsche 
Rundschau 83 <1957), p. 274-278. 
2) A: Wort in der Zei t 3 <1957), p. 201-205. Un article anterior 
d'aquest crític, "Wanderer zwischen drei Wel ten" <a Frankfurter Hefte 
(1952) 6, p. 441-445; reimprès a JRudT, p. 77-86), va ser la font del 
curiós error de considerar Wal ther Brecht, profesor de Roth a Viena, 
germà major de Bertolt Brecht, i que encara es troba en una tesi 
nordamericana de 1982 <G. S. Jones, The Attitude of Constancy :in the 
Novels of J. Roth, p. 8.) 
3) A: Rheinischer Nerkur, Koln, Nr. 9, 1.3.1957. 
4) A: Die Furche, Wien, 13 <1957), p. 29-30. 
5) Es tracta de "Var den Pforten der :Menschlichkei t. Das Gesamtwerk van 
Joseph Roth", a: Deutsche Ze:i tung und Wirtschaftszeitung, 19. 1. 1957, i 
de "Erinnerungen an Erinnerungen - AnlaSlich der Gesamtausgabe der Werke 
van Joseph Roth <. .. )", a: Forum 4 (1957) 1, p. 37. 
6) "Die gerettete Welt des Joseph Roth." A: Franlrfurter Hefte 12 <1957), 
p. 581-586. 



1956 és també l'any de la primera monografia sobre Roth, apareguda 

als Estats Units, iniciant així una línia d'interès acadèmic per l'obra 

d'aquest autor que es manifestarà allà de forma ininterrompuda. Es 

tracta de la tesi doctoral de Ward Hughes Powell The Problem of 

Primiti vi sm in the Novels of Joseph Roth. ') Powell, que ha treballat 

sobre exemplars de les obres narratives i assagístiques de Roth 

publicats fins a 1940, té com a única bibliografia secundària el 

Gedachtnisbuch i algunes necrològiques, i per tant aporta informacions 

biogràfiques en bona part errònies, si bé està en condicions de corregir 

la versió del suicidi de Roth. 2 ' 

Powell considera Roth com a "pr imiti vista" degut a l'actitud 

d'emmirallar-se constantment en el passat que aprecia en les seves 

obres, amb aspectes tals com el rebuig del progrés i de la 

industrialització, que el autor valora com negatius¡ però constata que 

la personalitat de Roth és excessivament complexa i analítica com per a 

afirmar aquest passat sense cap reserva, i aprecia la ironia constant 

que aplica fins i tot a les coses més enyorades d'aquest passat - per 

això el classifica com a "primitivista irònic". Aquesta característica 

la creu més ben desenvolupada a Hiob i Radetzkymarsch, amb un període 

resignat i indiferent que s'inicia a l'exili, i una recuperació de la 

ironia a la que Powell suposa darrera novel.la, Die Geschichte von der 

1002. Nacht - bon exemple de com un error de datació pot induir a 

conclusions errònies. Considera Die Legende vom heiligen Trinker el 

1) Powell, Ward Hughes: The Problem of Primiti vi sm in the Novels of 
Joseph Roth. University of Colorada 1956. 221 p. 
2) La tradició segons la qual Roth va cometre suïcidi, mantinguda fins a 
l'actualitat, sembla procedir de la biografia oferida per: Kunitz, 
Stanley J. and Howard Haycraft (editors): Twentieth Century Authors. New 
York 1942. 
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millor reflex de la personalitat de Roth i de la seva lluita per trobar 

quelcom en què poder creure. 1 :> El treball de Powell constitueix el 

primer intent de reconciliar les obres dels dos perí odes diferenciats 

per Kesten, tot raonant les similituds entre unes i altres. L'estudi que 

fa de cada una de les obres que té en compte és prou acurat i matisat. 

El mateix any 1956, i també als Estats Units, Harold Edward Lusher 

publica una tesi doctoral que inaugura la tradició de comparar Roth amb 

Musil i Kraus pel que fa a llur visió de la monarquia austro-hongaresa i 

la figura de l'emperador Franz Joseph2 :>, De la mateixa manera que 

Powell, Lusher treballa amb les primeres edicions de les novel. les que 

considera: únicament Radetzlrymarsch, Kapuzinergruft i, subsidiàriament, 

Hiob. Com a única font biogràfica disposa del Gedachtnisbuch, que 

segueix i cita amplament. 

Cada apartat referit als sengles autors està dividit en un capítol 

biogràfic i un d'estudi de l'obra. En tots tres apartats biogràfics, 

Lusher es lamenta de la manca d'informació. Per a Roth, és cert que la 

situació el 1956 era de manca de bibliografia, però també és cert que 

Lusher desconeix l'obra d'aquest autor, excepte les tres novel.les 

mencionades anteriorment, úniques que cita a la bibliografia, i a més no 

sembla haver aprofitat a fons la informació que li oferia el 

Gedachtnisbuch: així, pel que fa a l'article de Blanche Gidon titulat 

"Die Kapuzinergruft. Eine Einführung"~3 :>, que comença amb la frase "Am 

18. Mai 1939, einem Donnerstag, an Himmelfahrt, rief mich ein 

Rohrpostbrief zu Joseph Roth.", Lusher el situa així: "lt was at some 

1) Powell p. 216-217. 
2> Harold Edward Lusher: Joseph Roth, Robert Husil and Karl Kraus: Their 
image of the old monarchy and the emperor Franz Joseph. Mecanografiada. 
John Hopkins University, Baltimore, Maryland 1956. 296 p. 
3) Gedachtnisbuch, p. 195-206. 



paint in the last year of the wri ter' s li fe." ' > Com a aspectes 

biogràfics, Lusher destaca el nomadisme i l'alcoholisme de Roth. 

En el capítol II, "Joseph Roth: Kaiser and Monarchy", la font 

predominant és Rad e tzky111é1.rsch, amb escassísimes mencions de 

Kapuzillergrutt. Per a ell, "the Roth portrait of Franz Joseph is an 

essentially sympathetic study". ::<:> Una remarca interessant és que, com 

observa Lusher, la identificació de la mort de Franz Joseph amb la 

desaparició de la monarquia i l'ensorrament del món tal com és fins al 

moment ja es dóna per al primer Trotta a Solferino, i que aquesta 

identificació és el mòbil de la seva actuació. Aquesta equació i el 

lligam personal amb Franz Joseph es mantindran per a tots els Trottas. 

"Particularly noteworthy here is the equation of the emperor' s 
passi ble death wi th the destruction of the world. It is our first 
clue in tracking down Roth' s conviction that the monarchy would 
exist only as long as its reigning member survived. 118

:' 

Com a característiques de la imatge de l'emperador dibuixada per 

Roth, Lusher en cita: 1) la ubiqüitat, simbolitzada en el retrat oficial 

omnipresent, i en els resultats de la gratitud del monarca, que en 

ascendir el primer dels Trotta li ha canviat tota la vida, i que paste-

riorment seguirà envoltant els seus descendents4 >¡ 2) l'omnipotència, en 

tant que amo i senyor dins la monarquias> ¡ 3) el paternalisme, més que 

no patriarcalisme, en la imatge que Roth dóna de Franz Joseph, 

manifestat en forma de protecció personal, que Carl Joseph experimenta 

com un pes(;>¡ 4) la condició humana del monarca, especialment quan en el 

capí tol XV de Radetzky111é1.rsch és presentat com un ancià sol i tari. ·7 
:• 

1) Lusher, 
B.[lancheJ 
traductora 
2) Ibidem, 
5) lbidem, 

p. 24. Per cert, Lusher no sembla saber el nom complet de 
Gidon, ja que sempre el cita abreujat, ni la seva condició de 
de Roth al francès. 
p. 30. 3) Ibidem, p. 32. 
p. 37-42. 6) Ibídem, p. 42-45. 

4) Ibidem, p. 31-36. 
7) Ibidem, p. 46-50. 
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Lusher denota un major interès per Ra.detzkyiJ:Jarsch, que considera una 

novel.la realista per tècnica, delineació de personatges i desen-

volupament narratiu, però amb característiques romàntiques tals com 

l' interès i la melangia amb què aquell món pretèrit és contemplat .. , :• 

Ka.puzinergruft, en canvi, és observada amb escassa atenció i de forma 

inexacta. 2 :> 

Pel que fa a la imatge de la monarquia, Lusher es basa en les 

opinions del personatge Choj nicki, recurrent a ambdues novel. les, que 

remarca la visió de Viena com a aranya gegantina, paràsita dels 

terri toris de la corona'"), així com el paper negatiu dels alemanys per 

al manteniment de l'imperi austro-hongarès4 :>. Més a més, Lusher afirma 

que Roth diagnostica "moral laxi ty" com a causa de tots els mals 

d'Austria-Hongría.s:> 

En quant a Musíl i Kraus, Lusher té en compte tota la seva obra, i 

dedica a aquest darrer més espai que als al tres escriptors. Vegem la 

següent comparació: 

"Roth was a romancer, whose eyes searched out the fictitious 
stabíli ty of the past¡ Musil was primarily a theoretician, whose 
task was the dissection of the ethics of an unstable present¡ but 
the wrathful and didactic Kraus was a curious mixture of poet, 
prophet, polemicist and schoolmaster, who (, .. ) spoke always to and 
for the future." ""' 

Kraus sembla l'heroi indiscutible de Lusher, que elogia la seva 

postura antibel.licista a ultrança, i en conseqüència acusa Roth d'haver 

considerat massa positivament la guerra. 

1) Lusher, p. 45-46. 
2) Així, situa el casament de Franz Ferdinand Trotta després del seu 
retorn de la guerra, i no abans, com és en realitat. <Lusher, p. 55). 
3) Ibídem, p. 56-65. 
4) Ibídem, p. 60-65. 
5) Ibídem, p. 68-72. 
6) Ibídem, p. 168-169. 



"To Roth personally, [ warJ was something of an adventure: he even 
played for a time with the idea of remaining a soldier, of making 
the army a career. To his mind, the war naturally had its lamentable 
aspects, but the measure of its lamentability was the fact that it 
had left Austria with no Kaiser, no royal house, no present 
certainty rooted in what had seemed the very real stability of the 
past." 1 > 

Aquesta acusació només pot explicar-se pel desconeixement que té 

Lusher de la resta d'obra de Roth¡ només coneix l'enfoc que es fa de la 

guerra a Ka.puzinergruft, la qual vista en el context de les novel. les 

anteriors es revela com una denúncia de la inconseqüència de la joventut 

de 11 casa bona" de principis de segle. Lusher considera, doncs, Roth com 

el més atret per la persona de l'emperador i per la institució imperial, 

si bé des d'una actitud d'observador implacable. 2 ) 

A partir de l'aparició de l'obra completa, el ritme i l'interès de 

les publicacions sobre Roth s'intensifica. El 1957 trobem un nou article 

de Curt Hohoff, "Der Erzahler Joseph Roth und seine Welt" 8 ), on es 

remarquen els tres àmbits temàtics en què es mou 1' autor: l' Austria 

imperial, el món jueu (tot insistint en l'interès dels jueus de Galítzia 

per la cultura alemanya), i la societat contemporània des d'un punt de 

vista distanciadament crític, com en un Pa.noptikum. També apareix a 

Akzente un article de Franz Schonauer4 :• que dóna com a central per a la 

vida i l'obra de Roth la vivència de la manca de pare, atribuint a la 

seva preocupació per aquest tema la fixació en la figura de l'Emperador 

com a pater fa.milía.s. 

1) Lusher, p. 229-230. Cal remarcar que Lusher no ofereix cap font per a 
recolzar la seva afirmació. 
2) Ibidem, p. 279. 
3) A: Die Tat, Zürich, Nr. 134, 18.5.1957, p. 15. 
4) "Ueber den Dichter Joseph Roth", a: Akzente (1957) 3, p. 281-286. 
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"Das Leiden an der Vaterlosigkeit und die Einsicht in die 
unaufhaltsame GesetzmaSigkeit des Verfalls bilden die 
Voraussetzungen für Roths Dichten, ebenso die Heimatlosigkei t 1 der 
er sich im Laufe der Jahre mehr u nd mehr überlieS, nicht fre i van 
dem Bedürfnis nach SelbstzerstBrung."1) 
11 Roths Thema ist eben ausschlieBlich die Totalisierung des Vater
Sohn- und Sahn-Vater-Verhaltnisses, verbunden mit der Erfahrung 
einer graBen 'geschichtlichen Wirklichkeit' und dem Erlebnis ihres 
IJntergangs in Krieg und Revalution. n:;n 

Per a Schonauer 1 Roth és "e in bedeutender Erzahler 1 aber keine 

Ausnahmeerscheinung" ~'' :> 1 ben datat per a la descripció impressi.onista i 

la captaci.ó dels trets psicològics, dins de la tradició navel. lí stica 

vienesa. 

El 1958 aparegueren les dues primeres monografies sobre Roth a 

Europa. En primer llac Leos Houska presentà a Leipzig una Diplo:marbei t 4 :. 

que malhaurad.ament no va obtenir la difusió merescuda, ja que aportava 

una bona quantitat de dades originals, resultats de recerques en 

hemeroteques i contactes amb persones relacionades amb Roth, que en 

aquell moment haguessin estat molt valuoses. Alguns detalls de les seves 

informacions encara ara na han estat contrastats per altres estudiosos 

de Rath - fins i tot articles que Houska indica com a localitzats per 

ell no apareixen ni al llistat de Westermann (1987). Hom té la sensació 

que la monografia de Houska o bé ha estat massa deixada de banda <com en 

el cas de Westermann i Sültemeyer), a potser en altres casos fins i tot 

hagi constituït una font d'informació poc confessada. 

1) Ibídem p. 282. 2) Ibídem p. 285. 3) Ibídem p. 286. 
4) Houska, Leos: Das erzahler:J.sche Werk von Joseph Roth. B:J.ograph:J.e, 
B:J. bl:J.ographie, Interpretat:J.on. "Diplomarbei t", mecanografiada. Philo
sophische Fakultat der Karl-Marx-Universitat, Leipzig 1958. 
Posteriorment fou actualitzada i convertida en tesi doctoral amb el 
títol Joseph Roth und das Haus Habsburg. Der Weg e:J.nes Nelanchol:J.kers. 
Tesi doctoral, mecanografiada. Philosophische Fakultat der Karls
Universitat zu Prag, 1971. 152 p. 



Si en l' actua.li tat l'escrit de Houska ofereix encara algunes dades 

bibliogràfiques interesants <per exemple articles publicats per Roth, o 

traduccions de les novel.les), aquesta informació resultava encara més 

notòria i útil en el moment de la seva presentació el 1958. Per exemple, 

Houska coneix la traducció polonesa de 1002. Nacht de 1937, amb la qual 

cosa la seqüència de les dues darreres novel. les de Roth hauria quedat 

definitivament resolta ja en aquell moment. 

Apart de les dades biogràfiques i bibliogràfiques que recull, Houska 

centra la seva atenció en la temàtica austríaca de Radetzlrymarsch i 

obres posteriors, i en la postura de Roth davant dels estats surgits del 

trencament de l'Imperi, tal com es reflecteix a la seva obra 

periodística <especialment a la sèrie Schwarz-gelbes Tagebuch 1 
-') i 

narrativa. Valora també les contribucions d'escriptors com F. C. 

Weiskopf o Bruna Fre i, i constitueix, juntament amb Werner Komstke i 

Angelika Pothe, una de les poques fonts d'informació sobre el 

coneixement de Roth als països socialistes. 

El desembre de 1958 es presentà a Freiburg la tesi de Peter Wilhelm 

Jansen Weltbezug und Erzahlhaltuntf'), considerada avui com un exemple 

clàssic d'estudi des del punt de vista immanent i existencialista - per 

a alguns un cas típic de la Bindestrich-Philologie. Certament, 

representa un ni vell de coneixement i anàlisi de l'obra rothiana molt 

profund, si bé es preocupa excessivament per donar explicacions 

psicologitzants i globalitzadores de la vida i l'obra de l'escriptor, 

1) Publicada a Die osterreichische Post <Paris), febrer-abril 1939, W 
IV, p. 743-765. 
2) Peter Wilhelm Jansen: Weltbezug und Erzahlhaltung. Eine Untersuchung 
zum Erzahlwerk und zur dichterischen Existenz Joseph Roths. Disser
tation, masch. Albert-Ludwigs-Universitat, Freiburg i. B., 19.12.1958. 
520 p. 
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tot deixant de banda qualsevol context històric. La principal tesi de 

Jansen és que totes les novel.les de Roth constitueixen autobiografies, 

"deren Ich nicht mehr ganz identisch ist mit dem des Autors." 1 :• 

Considera que Roth contribuí a aquesta faceta en construir-se ell mateix 

una llegenda al voltant de la seva vida. 

Una importantíssima aportació de Jansen fou localitzar la novel. la 

Das Spinnennetz, publicada per entregues a la Arbeiter-Illustrierte 

Zei tung. Remarquem que no es tenia cap notí cia d'aquesta obra, ni se 

n'han localitzat posteriorment manuscrits o anotacions de l'autor. 

Jansen veu en la teranyina un símbol vàlid per a totes les figures de 

Roth, les quals són presoneres de la seva visió de la realitat, de la 

incapacitat de percebre aquesta rea li tat de forma autèntica. :z :> Constata 

també el paper central de la gràcia, die Gnade, per a Roth l'única via 

de solució, de fugida, tot i reconèixer-la com a fictícia, 3 :> Un altre 

aspecte que Jansen remarca és el moviment pendular típic en la narrativa 

de Roth: un narrador omniscient, però que varia la seva posició, 

alternativament introduint-se en els personatges i adoptant una postura 

més distanciada. 

Jansen critica de Powell el que creu una fixació en aspectes 

extraliteraris, en l'evolució política de Roth, quan l'aspecte artístic 

és molt més important: 

"Roth geht es var all em um den Menschen, der in se inem Wirklich
keitsbereich (, .. ) gefangen ist. Die Aufgabe des Romanciers sieht er 
darin, diesen Menschen < •.. ) moglichst nahe zu kommen. < ••. ) Wie den 
Romangestalten nie mehr gelingt als ein vermeintlicher Ausbruch aus 
dem Spinnennetz ihrer Realitat ( ... ), so ist auch die Wandlung des 
Dichters nur eine vermeintliche." 4 > 

1) Jansen, p. 21. 
2) Vegeu p. 26 i següents, i en general tot el capítol "Spinnennetz und 
Symbol", p. 26-77. 
3) Ibidem, p. 34. 4) Ibídem, p. 60-61. 



Per a Jansen, la crítica que fa Roth no es refereix a la societat 

concreta de la postguerra, sinó a la civilització, a la humanitat: 

"Roth bleibt ein Moralist ohne Hoffnung und auch ohne Rezept. Die 
Rezeptlosigkeit schlieBlich ist die endliche Absage an jede 
politische Richtung und daren Erlosungsversprechungen." 1 > 

Roth desitja creure, però la distanciació irònica és insuperable 

encara que recurreixi a la llegenda (com a Hiob i a les obres situades a 

l'imperi austro-hongarès). Per tal d'eliminar la distància del narrador 

apel.la a formes com el conte o la llegenda, però no ho aconsegueix per 

complet. El mirall és el símbol de l'allunyament dels personatges entre 

si i respecte de si mateixos, així com els retrats: els personatges 

"vermogen erst am Abbild i hr Real i tatsfeld zu erkennen." '~" :• 

En la temàtica austríaca, Jansen destaca la solitud i l'aïllament de 

les figures, així com la importància que per a elles té Austria i les 

seves institucions: 

del 

"Oesterreich ist für die Trottas die Tradition der Familia, 
Oesterreich ist die Armee und ist der Kaiser. (, .. ) Zwar sieht auch 
Roth die innere Notwendigkei t und Folgerichtigkei t des Untergangs 
der Donaumonarchie, aber seinen Gestalten kann diese Welt noch, 
trotz aller Auflosungsmomente, weitgehend als intakt, als 
geschlossen erscheinen." 3 > 

La manca d'individualitat en els personatges i la repetició constant 

mateix fan que el tenor bàsic sigui "Vergeblichkeit", 

"Ausweglosigkeit, Einsamkeit. 114 > 

Aquestes podrien ser les conclusions més divulgades de Jansen: 

"Deutlich laBt sich im erzahlerischen Werk Roths die fortschreitende 
Restriktion der 'Welt', der Wirklichkeit erkennen: die 'Welt' wird 
schlieBlich zur erscheinenden Ich-Welt der Gestalten, neben der die 
Welt drauBen nur noch in Andeutungen besteht. Die 'Romane' enthüllen 
sich als Ich-Projektionen (, .. )," 6 ) 

"<. .. ) scheint der Epik Roths, die dem Ich eine fiktive Welt 
errichtet, der Begriff a.utofiktiver Ro:I'!lan zuzukommen." 6 , 

1) Jansen, p. 82. 
4) Ibidem, p. 219. 

2) Ibidem, p. 162. 
5) Ibidem, p. 410. 

3) Ibídem, p. 207. 
6) Ibi dem, p. 411. 



"Joseph Roth konnte die Krise des Romans überwinden, indem er die 
eigene Existenz in die Dichtung projizierte. Die in dieser Wendung 
sich vollziehende letztlich unentwirrbare gegenseitige Bedingung van 
Existenz und Roman macht sein Werk unverwechselbar." 1 :> 

Entre les reaccions a la publicació de les obres completes, l'article 

d' Anton Béihm "Das groSe schwarze Gesetz", publicat el 1959:2 :>, ocupa un 

lloc molt important en la bibliografia sobre Roth, degut a la justesa de 

les seves observacions, en les quals podem observar molt bé la 

independència de criteri que un bon coneixement de les obres permet. 

Resulta interessant per a jutjar el ressò obtingut pels Werke el 

comentari inicial sobre l'ascensió de Roth a la categoria de 

"li terarische :ModegréiSe - im Nachstrom der Rilke, Hofmannsthal, Kafka, 

:Musil"~n, després del qual passa a tractar el que considera tema 

dominant en l'obra d'aquest autor: 

"Joseph Roth war - das ist die Einheitsformel seines Schaffens - ein 
Schicksalstragiker. Sie alle, seine Geschéipfe, ( ... ) folgen dem 
'graBen schwarzen Gesetz' , das undurchschaubar über ihnen wal tet. 
Sie alle haben ein vorgezeichnetes Geschick, das sie erfüllen 
müssen, und manchmal wissen sie es auch¡ ( ... ) aber sie tun dennoch 
nichts, ohne es zu wall en, nicht immer mit gekli:irtem BewuStsein, 
aber immer mit Wesenswillen, der intellektuell blind sein mag, aber 
nie ein bloSes Getriebensein ist. ( ... ) Roths Schicksal ist, obschon 
es mit den getroffenen :Menschen verschmilzt, unverkennbar heteronom, 
und es ist weder in seinem Grund noch in seiner zeitlichen 
Entfaltung durchschaubar." 4 :> 

Béihm constata la identitat d'aquest destí amb el Déu de l'Antic 

Testament, i passa a considerar l'actitud de Roth respecte del judaisme, 

que creu determinant per a l'autor a tots ni vells, a partir del seu 

origen i les seves vivències d'infant. Roth considera el judaisme un 

fenomen bàsicament religiós, i creu que una visió ètnica o política com 

1) Jansen, p. 416. 
2) Anton Béihm: "Das groSe schwarze Gesetz. Notizen zu Joseph Roths 
Gesamtwerk." A: Wort und Wahrheit 14 (1959), p. 345-358. 
3) Ibídem, p. 345. 
4) Ibídem, p. 345-346. 



la sionista és errònia, i fins i tot retrògrada, "als verspatetes 

N·achholen eines sinnlosen Irrtums, des nationalistischen namlich." 1 :• 

Segons Roth, tot jueu es troba marcat per la seva religió 1 encara que 

conscientment la rebutgi¡ a partir d'aquí, Bohm constata la impossi-

bilitat d'establir si Roth passà o no al catolicisme, i creu més 

important el fet de no haver negat mai el déu dels seus majors en la 

seva obra, i haver-se sotmès voluntàriament al destí d'Ahasver. 

Amb això Bohm passa a 1' evolució política de Roth, tot polemitzant 

contra la tesi de les "màscares" de Kesten, i postulant la identitat 

entre totes les fases a partir de la constatació que Roth no va acceptar 

mai cap ideologia en concret. 2 > Per a ell, la creència de Roth Em el 

destí és de per sí antirevolucionària, i podria ser destructiva i anar-

quista si no estigués ancorada en el judaisme. "Der Glaube an die grol3e 

Ordnung gi bt, obwohl theoretisch ganz una.usgefal tet, Roths Werken die 

innere Struktur. "''D Aquest ordre inclou també categories com la 

monarquia. D'aquí la deducció que podem identificar com a tesi bàsica de 

Bohm: 

"Joseph Roth brauchte also im Grunde erst gar nicht konservativ 
<van links gesehen 'reaktionar') zu werden¡ nach dem Ausweis seiner 
Werke war er es immer. <. .. ) Dal3 er au f ihn [den Nationalsozialis
mus] nicht wie so viele andere Schriftsteller ahnlichen Werdegangs 
'links', ·sandern 'rechts' reagierte, bezeugt unwiderleglich, daS 
seine Personlichkeit van je konservativ bestimmt gewesen ist. <. .• ) 
So wurde er, der einstige Republikaner aus Humanitat, nun aus dem 
gleichen Grunde erklarter Legitimist und bezeichnete sich als 
glaubigen Katholiken. 114 > 

1> Bohm, p. 347. 
2) Ibídem, p. 349. La influència de Kesten ex negativo es pot documentar 
en aquest paràgraf en l'ós que fa de l'estil tipic d'aquell: "Er liebte 
die Armen, aber er war kein Marxist¡ er hal3te den Krieg, aber er war 
kein Pazifist¡ er machte aus seinen menschlichen Gesinnungen keine 
Theorien und keine Revolutionsparolen." <p. 349) 
3) Ibidem, p. 349. 
4) Ibidem, p. 349-350. 
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A continuació Bohm aborda el tema de l'austriacisme de Roth i la seva 

actitud davant allò alemany. Bohm constata en Roth una visió d'Austria 

no vienesa, sinó construïda a partir de la vivència de Galítzia i de les 

al tres províncies de l'imperi, a diferència de la pròpia dels típics 

representants de l'escola vienesa. Roth associa la idea d'Austria a la 

d'humanitat i pau, fetes possibles per una monarquia vista a través dels 

records d'infantesa¡ per a Bohm, la idea d'una pàtria multinac:l.onal dins 

l'imperi no és gaire més que una regressió infantil. Les obres de Roth 

situades a l'antic imperi. són totes elles un comiat resignat, i no 

permeten catalogar l'autor d'ideòleg de la restauració habsbúrgica. Més 

a més: "Joseph Roth, trotz se inem Konverti teneifer, . wurde nie zum 

kritiklosen Lobredner der alten Monarchie."':. 

Roth veu l' essènc:l.a d'allò alemany en la llengua, en una pàtria 

espiritual de la qual exclou els que considera representants de 

1' Alemanya prussiana, denominador per a ell del nacionalisme de via 

estreta, en contra del punt de vista austríac ampli. "Preul3en" i 

"Sudetendeutsche" són per a ell els "Reichsverderber", en una línia que 

va de Luter a Hitler. 

"Roths 'Oesterreich' ist ein Gegenbild zu 'Preugen', aber kein 
Gegenreich zu 'Deutschland'. Dieses Deutschland freilich gibt es nur 
als ein geistiges, ein 'inneres' Reich. Aber es ist gebunden an den 
deutschen Sprachlei b. In ihm lebte Joseph Roth. "'~::. 

Bohm remarca l'actitud negat i va de Roth envers la tecnologia i la 

modernitat, i en lloa la ca pac i tat narrat i va i la disciplina 

lingüística. Una crítica a la forma en què s'ha fet l'edició - sense 

criteris clars per a l'ordenació de la prosa breu, i amb incorreccions 

en els textos - i una lloança a l'oportunitat de la seva aparició 

tanquen l'article. 

u Bohm, p. 352. 2) Ibidem, p. 355. 



El 1959 es presentà la tesi de Rolf Eckart sobre la incomunicació a 

la novel.lística de Roth. 1 > L'autor segueix el métode fenomenològic¡ 

desconeix les tesis de Powell i Houska, i de la de Jansen només té 

referències així doncs, ignora l'existència de Das Spinnennetz, 

localitzada per aquest darrer el 1956. Kesten és per a Eckart 

l'au tori tat màxima i i napel. la ble. El seu plantejament és el següent: 

"Eine Grundtendenz Joseph Roths ist durch sein gesamtes Werk - in 
den ersten Romanen am starksten - zu verfolgen: das Ungenügen an der 
Zeit, an der Gesellschaft, am Menschen, entsprungen aus dem Anlegen 
idealer Mal3stabe. Die Enttauschung entlud sich bei Joseph Roth in 
Aggression, mit einem Schlagwort gesagt: Joseph Roth war ein 
'mil i tanter Humanist'. (. .. ) Niederdrückend ist die Summe van Leid, 
Schmerz, Unglück, Verzweiflung und Einsamkeit, die einem aus seinen 
Romanen geballt vorgewiesen wird. Var allem die Einsamkeit ist es 
jedoch, in der Joseph Roth das Ur-Leid des Menschen sieht ( ... ). Und 
Joseph Roths Menschen sind einsam, rettungslos einsam. u::i:> 

La definició i valoració de la solitud segons Roth, les seves causes 

i els mitjans que utilitza per a fer-la present són el tema d'aquesta 

monografia, que comença revisant la solitud en les relacions familiars i 

amicals i en la relació amb Déu, tot establint judicis de valor des 

d'una actitud moralitzant.:'') Donat que els personatges de Roth valoren 

la solitud de forma negativa, intenten fugir-ne de diverses maneres, per 

exemple a través de l'alcohol, el sexe, el joc o la mort. Les causes 

d'aquesta solitud no assumida les situa Roth, segons Eckart, en la 

dificultat per a establir contacte, en l'egoisme i egocentrisme i la 

instrumentalització de l'altre, actituds que Roth denuncia en la 

1) Rolf Eckart: Die Ko1111llunikationslosigkeit des Henschen im Romanwerk 
van Joseph Roth. Disertation, masch. Philosophische Fakultat der Ludwig
Maximilians-Universitat zu München, 1959. 169 p. 
2> Ibídem, p. 15-16. 
3) Vegeu per exemple la p. 22 o la 68. Fins i tot arriba a qualificar 
Roth de pornogràfic <p. 25, nota 1). De fet, la ideologia d' Eckart es 
palesa tot sovint, per exemple quan, en parlar de la relació entre pares 
i fills, constata "wie wenig die Stimme des Bluts bei Joseph Roths 
Menschen vermag." <p. 28), 
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societat decadent de l'època que descriu. Franz Tunda seria el principal 

portantveu de la crítica cultural de Roth. 1 :• 

Els mitjans utilitzats per Roth a fi de mostrar aquesta solitud són 

segons Eckart el diàleg, escàs i estereotipat; el monòleg interior, amb 

la freqüent utilització de "man" en comptes de "ich"; localitzacions 

típiques com el cementiri o la presó, estacions i trens, i també 

tavernes o llocs similars; fenòmens naturals com les estacions de l'any, 

etc.; mitjans estilístics com els contrasts, les comparacions, etc. La 

conclusió d' Eckart és la importància de la solitud per a Roth com a 

fenòmen universal de validesa permanent: 

"<. .. ) seiner Kunst gelingt es, das Aktuelle transparent werden zu 
lassen für das dahinterliegende Zeitlose. Stell t man namlich die 
wesentlichen Merkmale, durch die Joseph Roth se i ne Zei t charak
terisiert findet, zusammen, so erhalt man damit ein gültiges Struk
turmodell für jede Uebergangs- bzw. Spatzeit. 
Joseph Roth zeigt das Allgemeine im Besonderen. <. .. ) Er spricht 
nicht ü b e r die Einsamkeit, er verwandelt sie sprachkünstlerisch 
gültig in dichterische Wirklichkeit." 2 ) 

En general, i a diferència de Jansen, Eckart no demostra un 

coneixement molt profund de l'obra de Roth, i no matisa gaire. Per 

exemple, no distingeix entre l'autor Joseph Roth i el narrador Joseph 

Roth que intervé a Die Flucht ohne Ende i a Zipper und sein Vater. 8 > La 

ingenuïtat i els judicis de valor rooralitzants són característics 

d'aquest treball. 

Després d'aquests escrits i de l'onada de breus recensions i 

comentaris generats per la publicació de 1956, el "fenomen Roth" sembla 

haver passat de moda, un cop resti tuït l'autor caro a menció obligada 

especialment per a qui parli de la literatura austríaca. Així per 

1) Eckart, p. 107 i següents. 
2> Ibidero, p. 168-169. 
3) lbidero, p. 47. 
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exemple Hans Kohn, en el seu llibre sobre Kraus, Schnitzler i Vleininger, 

no pot deixar de ci tar Roth, encara que molt de passada i situant-lo 

exclusivament com a convers catòlic fervent i legitimista compromès. 1 :• 

Entre les escasses publicacions d'aquest període trobem també 

l'article de Hermann Bausinger "Moglichkeiten des Marchens in der 

Gegenwart",::z) Com a colofó de les consideracions teòriques, Bausinger hi 

estudia breument l'obra d'Alfred DobUn Marchen vom Xaterialismus i la 

Legende vom heiligen Trinker de Roth, la qual qual i fica de "nur wenig 

bekannt", com a exemples de la vigència i possibilitats del conte per a 

la literatura contemporània. ''l :> 

El 1963 apareix l'obra de Claudio Magris Il mito absburgico nella 

letteratura austríaca moderna'-t:>, la primera ocasió en què Magris estudia 

Roth, fet rellevant degut a la difusió i ressonància que l'autor italià 

li proporcionarà d • ara endavant tant als països de llengua alemanya com 

fora d'ells¡ a més contribueix decididament a situar-lo entre els 

escriptors de primera fila. Cosa remarcable: Magris dedica especial 

atenció a les novel.les anteriors a Hiob, i per la resta es concentra en 

Radetzkymarsch, a la qual al, ludeix constantment al llarg de tota la 

monografia; Kapuzinergruft apareix només en tant que seqüela molt 

inferior de l'anterior. 

1) Kohn, Hans: Karl Kraus - Arthur Schnitzler - Otto Weininger. Aus dem 
jüdischen Wien der Jahrhundertwende. Tübingen: J. C. B. Mohr <Paul 
Siebeck) 1962. 72 p. Vegeu p. 32-33. 
2) Bausinger, Hermann: "Moglichkeiten des Marchens in der Gegenwart". A: 
Marchen, Xythos, Dichtung. Festschrift fiir Friedrich van der Leyen, 
hrsg. van Hugo Kuhn und Kurt Schier. München 1963, p. 15-30. 
3) La tesi de Fritz Hackert (1967) tractarà en profunditat l'ús que fa 
Roth de formes tals com conte i llegenda. 
4) Magris, Claudio: Il mito absburgico nella letteratura austríaca 
moderna. Torino: Einaudi 1963. Traducció a l'alemany: Der habsburgische 
Mythos in der osterreichischen Literatur. Salzburg: Otto Müller Verlag, 
1966. 354 p. Ens referirem a aquesta traducció. Sobre Roth vegeu passim, 
però especialment les pàgines 255 a 265. 



La influència de Kesten és en aquesta primera publicació de Magris 

notòria, si bé posteriorment <Veit von wo, 1971) esdevindrà gairebé 

negligible. Resulta interessant com explica Magris la relació entre les 

primeres novel. les, crítiques amb la societat de la postguerra, i les 

següents, situades majoritàriament a la preguerra: 

"Diese Romane sind ein negativer, indirekter Weg, um des Dichters 
Bindung an die habsburgische Welt zu bezeugen. Nihilismus und 
Pessimismus si nd die Reaktion au f den Zusammenbruch. ( ... ) Zunachst 
verharrt Roth noch in dieser negativen Haltung¡ spater aber wendet 
sich seine Phantasie wieder dem habsburgischen Kaiserreich, der Welt 
von gestern, dem Radetzkymarsch zu." 1 :> 

Vegem també com explica Magris la disparitat ideològica al llarg de la 

vida de Roth, i al mateix temps la seva objectivitat com a escriptor: 

"Er blieb ein ewiger Jüngling und erhob sich nie ins Reich der Ideen 
(. .. ) . So ist sein anarchiefreundlicher Sozialismus nur der 
vorübergehende Ausdruck seines Pessimismus und des Mangels an 
Anhaltspunkten, und sein Legitimismus die Folge einer lyrischen, 
phantastischen Rückkehr zur Vorkriegswel t. < ..• ) Denn trotz seiner 
ideologischen Begrenzung ist Roth ein groSer Realist: gleich anderen 
Schriftstellern hat auch er in seiner Dichtung, vielleicht unbewuSt, 
die Enge seiner Anschauung überwunden. So ist auch der Radetzlry
~rsch keine leere Verherrlichung einer verlorenen Zeit, < .• ,) 
sondern ganz einfach ein Roman, der jene Wel t begriffen hat. <. .. ) 
Darum kann er nicht als reaktionarer Schriftsteller angesehen werden 
< .• ,), Er ist der epische Erzahler einer Welt, deren Saga er 
schrieb. n::;;::• 

Per últim Magris remarca la temàtica perifèrica amb elements eslaus i 

jueus, aspecte que ampliarà el 1971: 

"Die Dimension des Kaiserreichs, die Roth vermi ttel t, ist typisch 
slawisch-foderalistischer, peripherer Art. Sein Reich ist das Reich 
der Kronlander < •.. )¡ nie < ••• ) hatte sich der habsburgische Austro
Slawismus so vollendet in Dichtung umgewandelt, wie in seinem Werk. 
(. .. ) Der EinfluB des nahen RuBland, vor allem aber das jüdische 
Element, geben diesen Werken eine tiefreligiose Note, die nie zum 
leeren Mystizismus wird, sondern das konkrete Geschehen durchdringt. 
Joseph Roths habsburgischer Mythos ist jüdisch-slawisch <. .. ). ""'':. 

1) Magris, p. 257-258. 
2) Ibídem, p. 258-259. La similitud amb la recensió de Lukacs a 
Radetzky~rsch és palesa. 
3) Ibídem, p. 261-262. 
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El 1964 es publicà un interessant estudi de Rolf GeH.ner 1 :> on es 

comparen novel.les que en el seu moment foren qualificades de decadents 

per la crítica de tendència "volkisch" i posteriorment per la nacional-

socialista, amb altres que pertanyien a aquest corrent ideològic. Com a 

exponent de novel. les "decadents" Geil3ler escull els Zei tro.roane 

següents: Therese (Arthur Schni tzler), Der RadetzkyJllQrsch (Joseph Roth), 

Der Zauberberg (Thomas Mann) i D.ie S'chlat'wandler <Hermann Broch), 

contraposant-les a Volk ohne Raum <Hans Grimm) i al tres de similar 

procedència, a les quals no concedeix tanta atenció. Ernst Jünger 

s'estudia sense definir-ne l'adscripció - per la qualitat estilística 

podria pertànyer als acusats de "decadents", per la ideologia és sens 

dubte membre de l'altre corrent. 

Resulta especialment interessant la confrontació de l'ideari propagat 

en els escrits teòrics - si se'n pot dir així - dels crítics literaris 

nacionalsocialistes i dels seus predecessors amb les realitzacions 

concretes d'uns i altres; queda clara la instrumentalització d'un 

concepte d'història mític, subsumit sota la idea de "missió" d'un poble, 

l'alemany, escollit per Déu per a exercir el domini, tant moral com 

territorial, tot recuperant l'expansió medieval. Si bé les novel. les 

considerades per ells "decadents" mereixen per a Geil3ler la qualificació 

de Zei troJllQne <Entwicklungsromane portats a la conseqüència última, amb 

herois anti-heroics, que no segueixen el procés d'evolució típic de les 

obres paradigmàtiques d'aquesta classe de novel.la), ja que analitzen la 

1) Rolf Geil3ler: Dekadenz und Heroismus. Zeitroman und volkisch
nationalsozialistische Literaturkritik. Stuttgart: Deutsche Verlags
Anstalt (1964). 168 p. <= Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für 
Zeitgeschichte, 9.) 
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societat i el procés històric que ha portat a ella, en canvi les de 

1' altra tendència no són en tot cas altra cosa que Gegenwartsromane, 

perquè no ofereixen cap mena d'anàlisi, sinó que simplement apliquen 

unes premisses ideològiques concretes. El cas més típic per a aquest 

segon grup és el de les novel.les de guerra (d'autors com H. F. Blunck, 

Beumelburg, Wehner per exemple)':>, que no qüestionen el fet de la guerra 

en si, sinó que l'accepten com un fenòmen natural més, i ensalcen 

l'experiència del front per si mateixa, com a màxima demostració de 

l'heroisme que és el seu credo principal - la conversió dels combatents 

en uns híbrids d'animal i autòmata és l'experiència iniciàtica que els 

permetrà després lluitar per a la salvació de la Pàtria. A aquestes 

novel. les GeiSler contraposa Der Zauberberg, que considera "Wel tkriegs-

roman katexochen", "als Sammelpunkt aller geistigen Zeitstromungen." 2 ) 

La conclusió principal a la qual arriba GeiSler és que la decadència 

de què els crítics nacionalsocialistes acusen els literats prominents no 

es dóna en aquests, sinó en les obres de la tendència contraposada. Ben 

al contrari, amb llurs anàlisis de la situació històrica els "decadents" 

aconsegueixen definir-ne les coordinades i constatar aspectes positius 

que apunten cap a una societat de masses democràtica que està 

emergint.=:~:· 

1) En aquest context és interessant, almenys des d'un punt de vista 
històric, la tesi doctoral de Johanna Bezdeka: Der HeiJIJlrehrer in der 
Dichtung der Gegenwart. :Mecanografiada. Universitat de Viena, 1941. 117 
p. L'interès no radica en l'anàlisi, que hi manca totalment, sinó en 
verificar el punt de vista dels convençuts, i en passar revista a una 
sèrie de novel.les d'ideologia "volkisch-nationalsozialistisch". Per 
exemple, la confrontació entre els HeiJIJlrehrer de Roth i els d'aquesta 
ideologia no pot ser més flagrant. 
2) GeiSler, p. 105. 
3) Particularment interessant resulta la contraposició de conceptes de 
valor que els "Volkische" apliquen a la literatura ideal segons ells i a 
la contemporània dominant <p. 45-46). 
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Aquestes virtuts de la literatura "decadent", GeiSler les troba a 

Radetzky:marsch reflectides en la reacció del baró Trotta a la "Lese-

buchlüge" i en la mort de Carl Joseph per una causa antiheroica, però en 

canvi molt solidària. Remarca el fet que l'emperador sigui ell mateix 

presoner de la mentida- pedagògica i ideològica-, i que se'l descrigui 

d'una banda amb els atributs de Déu i de l'altra amb els de la mort. 

Carl Joseph, incapaç d'existir sense recolzar-se en l'exterior, és 

l'heroi només en el sentit formal. El seu pare exemplifica la pèrdua de 

contacte amb el món exterior, en una ignorància volguda per tal d'evitar 

la confrontació amb la rea li tat¡ la seva situació com a Bezirkshaupt.mann 

deixa clar que aquest comportament no és tan sols opció personal, sinó 

propi d'un estament tan important per al manteniment de l'imperi com era 

la burocràcia. 1 ) 

Per a GeiSler, formalment Radetzkymarsch segueix l'esquema d'un 

Entwicklungsroman, amb dues generacions com a rerafons, però no descriu 

un ascens sinó tot el contrari. La casualitat hi té un paper determi-

nant: "Das Leben schreibt die Geschichte, nicht der Held gestaltet 

sie. n:;;;::• La literatura aquí s'entén com a procés de reconeixement de la 

culpa, no com a producció de lectures "edificants". 

Citem per óltim un passatge on GeiSler es refereix a l'obra de Roth: 

"Eine untergehende Welt, hier die der Habsburger Monarchie, spiegelt 
sich in einem immer lebensuntüchtiger werdenden Dasein. Var allem 
Carl Joseph van Trotta macht das Scheitern und die Gestaltungs- und 
Erkenntnisschwache eindrucksvoll sichtbar. Er ist ein passiver Held, 
valler Probleme, aber ohne selbst zu Losungsmüglichkeiten zu 
gelangen. (, .. ) Welt und Kaiserreich sind ohne Glaubenskraft, 
inneren Sinn und ohne Zukunftshorizont. Was dem Menschen bleibt ist 
ein Schauspielerdasein, gepaart mit einer grundsatzlichen 
Resignation. Die neuen gesellschaftlichen Probleme (. .. ) setzen sich 

1) Sobre Roth vegeu les pàgines 60 a 65, a més d'al.lusions disperses al 
llarg de tot l'estudi. 
2) GeiSler, p. 67. 
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clurch, gerade indem sie die alte \llelt, die sie nicht \'Jahrhaben will, 
sprengen. Die neue pluralistische Gesellschaft bedarf weder der 
Hierarchie mit einem Kaiser als Fixpunkt (dabei kommt auch die alte 
Gottesvorstellung i ns \llanken), noch des padagogischen Lei tbildes 
eines Heldenkultes." 1 ~ 

Al mateix any 1964 pertany la tesi d' Erika Wegner Die Gestaltung 

innerer Vorgiinge in den Dichtungen Joseph RothEP' >, dedicada a l'estudi 

dels mitjans estilístics que Roth utilitza per a configurar la vida 

interior dels seus personatges. A la primera part, analitza d'entrada a 

ni vell teòric general i després a través de llur aparició a la narrat i va 

de Roth els següents elements: "Direkte Rede", 14 Erlebte Rede", 

11 Erzahlerbericht", "Monolog", "Historisches Prasens"; considera sepa-

radament les narracions en primera persona. A la segona part estudia la 

funció i importància d'aquells mitjans estilístics dins de les obres, i 

constata que Roth estructura la narració al voltant d'una Erlebniskurve; 

estudia l'aspecte austríac en l'autor; i finalment determina la seva 

situació històrica-literària. 

Els aspectes estilístics més interessants són els d'"Erlebte Rede" i 

11 Erziihlerbericht"; la "Direkte Rede" té una importància quantitativament 

menor. La comunicació per als protagonistes és difícil, com demostren 

les escadusseres converses, marcades per la dificultat d'expressar i 

comunicar allò que hom voldria dificultat deguda d'una banda a 

problemes en la relació interpersonal, i d'altra banda a l'escassa 

capacitat dels personatges de formular i concretar allò que només 

vagament senten o intueixen. Exemples adduïts són la relació de Carl 

1) GeiSler, p. 64-65. 
2) Erika \llegner: Die Gestaltung innerer Vorgiinge in den Dichtungen 
Joseph Roths. Dissertation. Philosophische Fakultat der Rheinischen 
Friedrich-Wilhelms-Universitat zu Bonn, 1964. 254 p. 
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Joseph von Trotta amb son pare o amb Max Demant <Radetzlry:marsch) 1 :•. 

Wegner fa un interessant estudi de l'ús del pronom indefinit :man per 

part de Roth. 2 :• 

L'ús d'"Erlebte Rede" permet a Roth distanciar el narrador respecte a 

allò que conta, fent passi ble una presentació perspectivista que no 

reflecteix totalment el flux associatiu, sinó només algune:;:; idees 

principals¡ sovint no resulta clar si es tracta d'"Erlebte Rede" o 

d "'Erzahlerbericht", ja que Roth sol moure' s en una zona límit que 

participa d'ambdues vessants¡ per això Wegner estableix la denominació 

"Bericht in der Brechung der Erlebnis\'feise der Gestalt"''n. Fins i tot 

les descripcions d'objectes exteriors, com ara les de paisatges o 

ciutats, estan determinades per un component subjectiu, que en marca 

l'atmosfera, l'estat d'ànim, etc., per a la qual cosa els adjectius són 

l'element principal 4 :>, 

D'entre els monòlegs Wegner en destaca alguns que demostren el 

desconeixement dels personatges respecte de si mateixos, i en els quals 

el narrador intervé proposant formulacions que ironitzen sobre el 

personatge (exemples: Eibenschütz, de Das falsche Gewicht, i Tarabas), i 

altres monòlegs, els més extensos (dos d'Andreas Pum, a Die Rebellion, i 

un de Mendel Singer, a Hiob) configurats com a converses amb un 

interlocutor imaginari i situats en moments límit¡ aquests darrers 

utilitzen un llenguatge més artificiós, pròxim al de l'Antic Testament, 

i contràriament al grup anterior indiquen que el personatge ha obtingut 

un nivell de comprensió d'ell mateix i del món que l'envolta molt 

1) Wegner, p. 21-31. 
2) Ibidem, p. 51-60. Aquest tema el tornarem a trobar en altres estudis. 
3) Ibidem, p. 82 i ss. 
4) Ibidem, p. 97. 
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superior al que li. era habi tual 1 :>. També en el cas del monòleg la 

frontera amb l'"Erzahlerbericht" és difusa. 

Wegner considera que el narrador rothià no desapareix mai totalment, 

sinó que es manté sempre present, encara que en molts moments predomini 

el punt de vista d'un personatge¡ la novel. lí stica de Roth es troba a la 

di vi sòria entre el tipus personal i el ttpus auctortal, amb predomint 

d'aquest darrer. De la mateixa manera, 1' escriptor opta per formes 

narratives situades al límit de les característiques de cada una 

d'elles, i no analitza la vida interior dels personatges, sinó que la 

reflecteix amb el major nombre de matisos possible: 

"Alle diese Formen konnen als 'gebrochene' angesehen werden, das 
heHít der Blickpunkt der Gestal tung liegt sowohl im Inneren der 
epischen Figur als auch gleichzei tig im Erzahler, der über seiner 
dichterischen Wel t steht. <. .. ) Roth analysiert die inneren Vorgange 
nicht, sondern er laBt sie als ein differenziertes, komplexes Ganzes 
erscheinen. 11 :<: :> 

Com que aquestes formes límit en les quals intervenen personatges i 

narrador omniscient permeten matisar molt, i a les narracions en primera 

persona l'omnisciència del narrador resulta impossible, Wegner considera 

que les obres d'aquest tipus són menys reeixides i profundes que les 

formulades en tercera persona¡ analitza com a exemple d'aquelles Beichte 

eines Norders, que creu una de les novel. les més ben estructurades i 

elaborades de l'autor. Per a Wegner, Roth no pretén presentar un 

individu, sinó un tipus: 

11 Dieser ist der differenzierte, geistige, sensible Mensch, dessen 
Geistigkeit - mit der nicht Intellekt gemeint ist - einen Wert und 
eine Schwache bedeutet. Er ist das hochgezüchtete Produkt einer 
Zei t, der heimatlos auf der Grenze zwischen zwei Wel ten steht und 
der zum Untergang bestimmt ist. < ••. ) [RothsJ Hauptgestalten kennen 
nur noch die Sehnsucht nach 'primi ti vi sm' < ••. ) • Doch das Geistige 
ist <. .. ) allein zu schwach, um existieren zu konnen. 11 '~') 

1) Wegner, p. 111-121. 2) Ibídem, p. 142-143. 3) Ibídem, p. 183-184. 
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El capí tol dedicat a "Das 'Oesterreichische' in Roths Dichtungen" 1 :. 

estableix una sèrie de motius que Wegner considera característics per 

als autors d'aquesta procedència, així com l'interès de la generació de 

Roth pel tema de la decadència de l'imperi, tot constatant una conco-

mitància entre els motius rothians i els de la literatura austríaca en 

general. Considera com a tema bàsic de Roth la decadència d'un món 

ordenat, sia privat o públic, que havia ofert seguretat; el trencament 

dels vells lligams origina la crisi personal en un món mancat de les 

antigues coordenades bàsiques. El pes del totpoderós passat i la 

consciència del caràcter efímer de la realitat fan que els personatges, 

proclius al sofriment i incapaços d'establir lligams personals 

autèntics, no puguin enfrontar-se amb la realitat i cerquin defugir-la. 

En resum, per a Wegner la principal característica de les obres de 

Roth és una doble perspectiva narrativa: "es wird ein 'Innensicht-

standort' (Spranger) bezogen, der Erzahler bleibt aber auch dem 

Erzahlten übergeordnet."::;n El resultat és un estil impressionista, 

flotant, molt matisat. Wegner considera que només Hotel Savoy i Die 

Rebellion són "sozialkritisch", encara que elements de crítica social es 

mantinguin presents a totes les obres. No creu en una divisió en 

períodes de l'obra de Roth, a qui considera fonamentalment tradicional 

en quant a la forma, si bé amb una tendència moderna a donar primacia a 

l'aspecte subjectiu. En fi: "Roth war keine epochemachende Erscheinung", 

però sí "ein bedeutender Erzahler. n::=•:. 

1) Wegner, p. 184-198. 
2) Ibídem, p. 197. 
3) Ibídem, p. 215. 
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El treball de Siegfried Wlasaty sobre la imatge de la monarquia 

austro-hongaresa a Roth, Kraus i Musil es donà a conèixer també el 

1964 1 >, Després d'una breu introducció històrica en la qual dóna 

especial importància al fenomen del liberalisme i de la premsa associada 

amb ell, tot valorant molt negaU vament el paper de la Neue Freie Presse 

i del seu cap Moritz Benedikt (Vllasaty remarca la importància dels jueus 

especialment en la vida econòmica i l'activitat periodísticà i en fa una 

valoració molt negat i va, no desprovista d'accents anti semi tes'2 >), passa 

a ocupar-se de cada un dels autors sobre els quals centra el seu estudi, 

dedicant un espai similar a cada un d'ells. En paraules de l'autor, 

"Diese Untersuchung verfolgt die 'Absicht, das Bild Oesterreichs 
bei Roth als Wiederspiegelung seiner Entwicklung zum katholisch 
orientierten Monarchisten u nd Legi timisten zu erweisen. ( ... ) immer 
deutlicher kehrte der Dichter den katholisch gesinnten Monarchisten 
heraus. "'3 :• 

1) Siegfried Wlasaty: Das Bild der untergehenden osterreichisch
ungarischen Monarchie bei Joseph Roth, Karl Kraus und Robert }[usil. 
Dissertation, maschinengeschrieben. Philosophische Fakultat der Leopold
Franzens-Universitat zu Innsbruck. Februar 1964. 290 p. Recordem la tesi 
de Lusher (1956) que comparava els mateixos autors. 
2) Aquest antisemitisme no gaire dissimulat <vegeu en especial p. 10-14) 
s'explica per exemple en comprovar que una de les principals fonts per a 
aquest apartat és el llibre de Hans Pirchegger: Geschichte und Kultur
leben Deutscho·sterreichs von 1792 bis nach dem Weltkrieg. Auf Grundlage 
der "Geschichte Oesterreichs" van Franz Martin Mayer. Wien und Leipzig 
1937 (!). Wlasaty no sembla posar en qüestió en cap moment l'equanimitat 
de Pirchegger en judicar el paper dels jueus en els "mals del segle" -
atribuint-los per exemple la major part de culpa de l'especulació. 
Al tres aspectes contribueixen a qüestionar la fidedigni tat d'aquesta 
monografia, com ara la moralina subjacent (l'alcoholisme de Roth és 
anomenat "ein Laster"; vegeu p. 20) o la inexactitud en resumir l'argu
ment de Radetzkymarsch, tot i constituir aquesta obra el seu principal 
material (inverteix la seqüència dels esdeveniments, fent que Carl 
Joseph deixi l'exèrcit i esdevingui administrador de Chojnicki ~de 
la festa del regiment i l'atemptat de Sarajevo; vegeu p. 30), així com 
l'omissió de Hotel Savoy en passar revista a les novel.les de Roth; etc. 
Per cert, també aquí Walther Brecht és considerat el germà gran de 
Bertolt Brecht <p. 17-18). De fet, aquest treball ha rebut escassa 
consideració en la literatura sobre Roth, i sembla que per exemple 
Willerich-Tocha no el conegui directament <vegeu sinó la p. 129 de la 
tesi d'aquesta autora.) 
3) Wlasaty, p. 82. 
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D'acord amb aquesta intenció, 'illasaty passa revista a l'obra de Roth, 

establint com a principi de treball una projecció extraordinàriament 

intensa de la vida de Roth sobre els seus escrits. No analitza les obres 

anteriors a Radetzkymarsch, ja que considera que no tenen res a veure 

amb Austria, si bé remarca que les primeres obres són revolucionàries en 

la sàtira i la crítica, però la resignació dels personatges és 

conservadora. Per a ell, el tema. d' Austria no s'inicia fins a 

Racletzkymarsch, i ha estat només anunclat per l' artlcle de 1928 "Selne 

k. und k. apostolische Majestat", i per tant la continuïtat bàsica 

postulada per Kesten per a l'obra sencera de Roth sota les dl verses 

actituds externes és inexistent 1 :>. Tant a l'article esmentat com a la 

novel.la, l'actltud de Roth és encara crítica i irònica: "die kóstliche 

Mischung von Ernst und Ironie [wird] wichtig als Spiegelung der 

zwiespal tigen pol i tischen Hal tung des Dichters zur Zel t der Abfassung 

des 'Radetzkymarsches' . n:;u Degut a això, aquesta novel. la és designada 

com a "Auftakt zur 'Bsterreichischen Període'"~'':>. 

'illasaty considera que Radetzkymarsch assoleix validesa general com a 

d.escripció d'una societat en ple canvi d' època4 >, si bé la cronologia i 

certs components materials no són exactes6 :>, Un ample espai es dedica a 

la imatge de l'emperador Franz Joseph, al paper de l'exèrcit, que molt 

encertadament considera ambigu i vist amb escepticisme, i al del funcio-

nariat. Remarca l'elecció de la batalla de Solferino com a inici de la 

novel.la: el factor positiu és la salvació de l'emperador per part 

1) 'illasaty, p. 25. 2) Ibídem, p. 27. 3) Ibídem, p. 28. 
4) Ibídem, p. 34. 
5) Wlasaty situa per exemple les maniobres de tardor a Galítzia el 1914 
i per tant les considera cronològicament impossibles; en la nostra 
opinió, és ell qui ho malinterpreta, ja que les creiem situades a la 
tardor de 1913; vegeu Wlasaty, p. 44. 



del tinent Trotta, però precisament aquesta batalla constituí una gran 

derrota, preludi de les que seguirien el 1866 i el 1918; l'ambivalència 

irònica i l'escepticisme de Roth queden ja reflectits amb aquesta 

tria 1 ). Wlasaty considera llargament la situació de Carl Joseph entre 

els altres oficials, el seu aïllament i la seva solitud, causats per una 

actitud diferent de l'habitual. El pare de Carl Joseph, Franz, encarna 

"das k. u. k. Beamtentum par excellence" amb la seva entrega total a 

l'estat, reflectida fins i tot en la imitació de l'aspecte de 

l'emperador - tòpic que també remarcarà pel que fa a Kraus i Musil. El 

poble té dues menes de representants: els fidels a l'antic ordre 

<Onufrij, Jacques, Slama) i els obrers en vaga, anunciadors del canvi'"'). 

Wlasaty no es pregunta en absolut si la societat en conjunt queda o no 

prou representada. 

A continuació l'autor passa a considerar les obres posteriors, 

especialment Die Kapuzinergruft i l'article "Rede über den alten 

Kaiser", de 1939, que qualifica de "Hohepunkt im poli tischen Glaubens-

bekenntnis zur verlorenen Heimat"''n. Aprecia en Roth una desmesurada 

ingenuitat política, i raona la seva evolució amb el desig de creure, 

defugint la seva tendència innata a l'escepticisme a través de la 

confessió legitimista i l' alcohol 4 :•. Aquesta evolució, Wlasaty la veu 

reflectida en la configuració que experimenta la imatge de l'emperador 

Franz Joseph: si a l'article de 1928 aquest apareixia com un personatge 

mític i llunyà, ara, el 1939, el que Roth cerca és la implicació 

sentimental i la identificació amb ell, sense, però, caure en una 

glorificació cega: 

1) Wlasaty, p. 48-49. 
2) Ibídem, p. 78. 
3) Ibidem, p. 82. 
4) Ibidem, p. 82-84. 



es 

11 Geradezu meisterhaft versteht er es, die altfeudale Gesinnung Franz 
Josephs, das Denken in wei t zurückliegenden absolutistischen 
Kategorien, das ausgepriigte Ma.jestatsbewul3tsein als Movens für die 
Handlungs- und Reaktionsweise des Herrschers der osterreichisch
ungarischen Monarchie herauszustellen. 111

:. 

Per a Wlasaty, Die Kapuzinergruft és un intent de vindicar el record 

de la monarquia extinta, tot fent professió de fe en ella. Roth hi deixa 

clar el seu amor als països dependents de la corona, el seu odi a 

Prússia (exemplificat en el personatge de Von Stettenheim, que Wlasaty 

compararà amb l' Arnheim de Der Hann ohne Eigenschaften) i el paper 

negatiu de Viena i el seu món aristocràtic, tant a través del narrador i 

protagonista, Franz Ferdinand Trotta, com del comte Chojnicki. També 

aquí expressa Roth la seva creència que foren els alemanys, i la 

preferència de la monarquia envers ells, els principals culpables de 

l'ensorrament de l'imperi, i la convicció que el catolicisme constituí 

un dels puntals sobre els quals la monarquia es sostenia. Wlasaty 

observa: 

11 Auch das Bekenntnis des 'al ten' Roth zur kathol ischen Kirche ist 
weniger das eines gottsuchenden Herzens als e in 'Ja' zu dieser 
Konfession als unabdingbaren I Bestandtei l' Oesterreichs. n::i!:. 

Després d'una breu comparació entre Roth i Grillparzer, passa a 

considerar breument el fet que bona part de les obres de Roth 

s'interrelacionen a través de personatges que apareixen en di verses 

d'elles (sense documentar les afirmacions) i conclou: 

"Die Ansicht, Roth sei dJll:. Panegyriker der Habsburger und ihrer 
M:onarchie gewesen, für den er in der Li teratur da und dort ausge-
geben wird, liiBt sich nicht recht halten. ( ... ) Roth will kein 
pathetisches Heldenlied der Monarchie schaffen ( ... ) wohl aber eine 
sorgfiiltige Diagnose ihrer Zersetzung geben. Der immer schmerzlicher 
werdende Unterton ( ... ), der flammende Eifer ( ... ) er weist nur zu 
deutlich die steigende innere Beteiligung des Dichters, seine 
Parteinahme für die versunkene Welt. ( ... ) Eine seltsame Mischung von 
Resignation u nd verzweifel ter Hoffnung taucht namentl i eh die 
Spiitwerke des Dichters in e in unverwechselbares Licht. ~~~~ :• 

1) Wlasaty, p. 87. 2) Ibídem, p. 98. 3) Ibídem, p. 103-104. 
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A continuació Wlasaty fa el mateix procés amb Karl Kraus, escollint-

ne l'obra Die letzten Tage der Nenschheit, i amb Robert Musil, del qual 

es centra en Der Na.nn ohne Eigenscha.ften. En conclou que tots tres 

autors analitzen l'atmosfera d'un món en procés de desaparició, la 

pèrdua del qual els entristeix. Kraus és per a ell el més crític amb la 

monarquia, l'exèrcit i la burocràcia¡ les majors concomt tàncies es 

donen entre Musil i Roth, si bé Musil s• esforça per destruir "die 

'Legende' von der synthetischen osterreichisch-ungarischen Kul tur", al 

contrari de Roth, que s'esforça per fer ressaltar els aspectes unitaris 

i uniformitzadors, fins i tot els purament externs. L'agressivitat de 

Roth envers allò prussià i envers els elements nacionalistes alemanys 

dins la monarquia és contrastada amb l'actitud de Musil després de la 

guerra europea, favorable a l'anexió alemanya. 

"Mehr noch als Musil leidet Rotb. unter dem Nationalsozialismus, was 
wiederum zurückwirft au f se i ne Stellungnahmen zum al ten Deutschen 
Reich. CMan spürt an ihrer wachsenden Aggressi vi tat die zunehmende 
Verbitterung des Vertriebenen.) Die Betonung des eigenen Wesens der 
Deutschen in der Monarchie erkennt Roth als den Auftakt zum 
Nationali tatenreigen, und in wehmütiger Ironie versichert er immer 
wieder, daS die Monarchie zu retten gewesen ware, wenn man weniger 
das deutschgesinnte Zentrum betont hatte und ihre lebenserhaltenden 
Krafte an der Peripherie mehr zum Tragen gekommen waren. <. .. ) Die 
einzige Rettungsmi::iglichkei t wurde verpaBt u nd bildete nunmehr die 
fruchtlose 'Was-ware-wenn-Spekulation' des trauernden Hinter
bliebenen."1) 

La tesi doctoral presentada per Sidney Rosenfeld el 1965 als Estats 

U ni ts2 
:• persegueix un tema molt concret, que com a punt de partida 

d'estudis literaris no ha tingut gaire continuïtat: la funció de l'espai 

1) Wlasaty, p. 289. 
2) Sidney Rosenfeld: Ra.umgesta.ltung und Raumsymbolik im Roma.nwerk Joseph 
Roths. Dissertation. Urbana, Illinois: University of Illinois, 1965. 295 
pags. 
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dins l'estructura narrativa, seguint les bases establertes pel 

germanista neerlandès Herman Meyer 1 :•. El principi bàsic és el següent: 

"Für die Romananalyse ist die Unterscheidung von faktischem 'Lokal' 
und sinnbezogenem 'Raum' von ausschlaggebender Bedeutung. (,.,) Das 
Lokal <. .. ) ist der blo!ile Schauplatz der Handlung, ohne Sinngehal t 
und ohne strukturelle Bedeutung. Der Raum dagegen 'ist geladen mit 
menschlichem Sinngehalt'. ( ... ) [Der Raum vermagl menschliche 
Gefühlswerte zeichenhaft zu offenbaren. "'2 

:• 

A Rosenfeld l'interessa, doncs, establir quin grau de simbolisme, 

d'al.legorització, assoleix Roth en cada una de les seves novel.les, que 

agrupa en tres perí odes: "Frühwerk" <Hotel Savoy, Die Rebellion, Die 

Flucht ohne E'nde, Zipper und sein Vater, Rechts und links), "Romana des 

Hohepunktes" <Htob, Radetzkymarsch> i "Spatwerk" ( Tarabas, Die hundert 

Tage, Beichte eines Norders, Das falsche Gewicht, Die Kapuzinergrutt, 

Die Geschichte von der 1002. Nacht), 8 > 

En el primer grup, Roth assoleix segons Rosenfeld el més pur 

simbolisme amb la configuració de Hotel Savoy, que utilitza els 

personatges com a elements configuradors de l'espai, tant de l'hotel com 

de la ciutat oriental on aquest es situa. 4 :• A Die Rebellion no hi ha un 

únic espai dominant, sinó diversos encadenats per les seves carac-

terístiques de tancament (lazaret - presó - lavabos), i el carrer com a 

element estructurador, viscut com a obert i positiu mentre el 

protagonista es sent amb dret a fer-hi estada (és a dir, mentre posseeix 

la llicència per a tocar l'orgue de maneta), i com a hostil i negatiu 

1) Rosenfeld cita (a la p. 21) els següents articles de Meyer per a 
exemplificar el seu punt de partida: "Raum und Zeit in Wilhelm Raabes 
Erzahlkunst", a: Deutsche Vierteljahresschrift XXVII <1953), p. 236-267, 
i "Raumgestal tung und Raumsymbolik in der Erzahlkunst", a: Studium 
Generale X (1957), p. 620-630. 
2) Rosenfeld, p. 9-10. 
3) Observem que hi manca Das Spinnennetz, i que 1002. Nacht és 
considerada la darrera novel.la de Roth. 
4) Sobre aquesta novel.la vegeu p. 25-98 de la monografia de Rosenfeld. 
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després. La visió final durant l'agonia, amb la rebel. lió del 

protagonista, trenca els patrons d'espai i temps. 1
:. 

A Flucht ohne Ende l'espai no és considerat simbòlic per Rosenfeld. 

En canvi a Zipper und sein Vater i a Rechts und links el tema principal 

de l'abisme entre les generacions és configurat a nivell d'espai en la 

descripció de la casa paterna (el saló dels Zipper i les diferents 

reformes de la casa dels Bernheim, respectivament)=:<>, L'altre espai 

simbòlic és el cafè, indret separat de la resta del món quotidià, on el 

temps no compta (el rellotge no té busques, per exemple), i on hom pot 

ignorar el seu transcurs inexorable. 8 ) 

Rosenfeld considera que la discussió al vol tant del "miracle" a Hiob 

no és pertinent, ja que aquest miracle es deu a la concepció de l'obra 

com una llegenda, més que no pas com una novel. la4 :>, L'espai hi té una 

funció simbòlica: es tracta de la relació dels jueus amb el paisatge i 

especialment amb el firmament, que són experimentats com quelcom aliè i 

hostil mentre són a Rússia, paral. lelament a la seva situació aïllada i 

distant de l'entorn. L'experiència de l'emigració a Nova York i la soli-

tud cada cop més real fan que Mendel Singer arribi a sentir el paisatge 

natal com a propi i estimat, ja que allà hi ha restat el fill petit, 

Menuchim. L'arribada d'aquest a Nova York donarà també un valor positiu 

a la gran ciutat.e) 

A Radetzkymarsch, Rosenfeld troba dos espais simbòlics: el primer 

d'ells és el cel infinit, a l'igual que a Hiob un signe de la presència 

divina i de la transcendència, però només percebut així per l'emperador 

1) Rosenfeld, p. 43-60. 
3) Ibídem, p. 82-85. 
5) Ibídem, p. 101-121. 

2) Ibídem, p. 69-81. 
4) Ibídem, p. 99-101. 



i els jueus; aquesta percepció està vedada als al tres personatges 1 :•, 

L'altre espai amb càrrega simbòlica és la frontera, paral. lel local de 

la finitud temporal de la monarquia, amb el pantà com a element 

principal¡ queda caracteritzat, doncs, per nocions irracionalment 

fatídiques i amenaçadores::z:., 

Pel que fa a Tara bas, Rosenfeld en destaca la irracional i tat com a 

element predominant a tota la novel, la, i la funció de 1 1 hostal, per al 

protagcmista símbol de la manca d'estabilitat, i en canvi, per al seu 

propietari, hereu de generacions d'hostalers jueus, símbol de 

continuïtat i perduració''':>, A Die hundert Tage apareix com a únic espai 

simbòlic el firmament, amb una densitat menor que a Radetzkymarsch i a 

Hiob, obra que comparteix l'element legendari amb aquesta novel. la de 

tema històric";.:>, 

A Beichte eines Korders, en canvi, la taverna "Tari- Bari" té una 

important funció, en marcar un espai on ni el temps ni el món exterior 

tenen cap importància: "Wie in einem Schiff ka.men wir uns vor. Und unser 

Meer war die Nacht. 11 La novel.la posseeix elements característics del 

conte fantàstic o del somni, com ara el paper que hi juguen els noms 

dels llocs i dels personatges"''), A Das falsche Gewicht, Rosenfeld 

considera la presència del cel i de la frontera com elements espacials 

simbòlics, si bé amb menor càrrega que a altres obres"'·:•, 

1) Rosenfeld, p. 121-141. 2) Ibídem, p. 141-148. 
3) Ibídem, p. 161-182. 4) Ibidem, p. 183-195. 
5) Ibídem, p. 195-213. L'anàlisi que Rosenfeld fa d'aquesta obra és molt 
interessant i aguda; podem retrobar-la en el seu article "Die :Magie des 
Namens in der 'Beichte eines Morders"', a JRudT, p. 305-317. 
6) Rosenfeld, p. 213-222. Resulta sorprenent que, des de l'enfoc 
d'aquesta monografia, la taverna fronterera tan important en la novel.la 
no obtingui la consideració d'element simbòlic; al menys en la nostra 
opinió reuneix totes les condicions necessàries, tant o més que en el 
cas de l'hostal a Tarabas. 
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Pel que fa a Die Kapuzinergruft, la cripta constitueix un espai 

poètic que visualitza el final de la monarquia i encarna la situació 

desesperada per a un Trotta, quinta essència dels lleials a la 

institució. Zlotogrod, en canvi, ha actuat de símbol dels territoris de 

la corona, i la frontera i els pantans no hi han tingut connotacions 

negatives, si bé a posteriori el narrador i protagonista s'adona que 

això ha estat només pel seu desig de no percebre-les; el cafè, aquí, és 

convertit en l'últim asil, premonitori de la cripta':>, A Die Geschichte 

van der 1002. Na.cht, el bordell de .Josephine Matzner és utilitzat com a 

espai simbol i tzador d • exotisme i magnificència en la perspectiva dels 

personatges no desil.lusionats (el xa i Mizzi en un primer moment), i 

llur posterior percepció de la seva misèria i mesquinesa indica 

l'assoliment d'una major maduresa que percep la falsedat d'aquell luxe 

aparent. Rosenfeld no troba cap espai únic que estructuri tota l'obra. :<n 

Podríem afegir a aquestes consideracions de les obres que, tot i 

oferir diversos judicis valuosos cenyits al tema de l'espai, Rosenfeld 

sembla sentir-se encotillat per aquest enfoc concret i no sempre el 

realitza a fons. Més interès sembla revestir sovint per a ell la 

interpretació de cada una de les obres; així, dedica una extensió 

important a Radetzkymarsch, però no es centra gaire en els elements 

espacials, sinó que fa referència a tot d'altres aspectes. 

Al 1965 pertany l'article de David Bronsen "Das literarische Bild der 

Auflosung im Radetzkymarsch" 1 :>, on es compara la vivència d'Austria en 

1) Rosenfeld, p. 222-239. 2) Ibidem, p. 239-259. 
1) David Bronsen: "Das li terarische Bild der Auflosung im Radetzlry
marsch". A: Jahrbuch der Grillparzer-Gesellschaft, 3. Folge, 4 (1965), 
p. 130-143. Reimprès a: Bernd M. Kraske <Hrsg.): Joseph Roth. Werk und 
Wirkung. Bonn: Bouvier Verlag 1988. Pags. 9-24. Ci tem textualment el 
comentari que en fa Hartmut Scheible a T+K <p. 133): "Im Gegensatz zu 
anderen Veroffentlichungen Bronsens: keine biographische Untersuchung. 
Interpretatorisch wenig ergiebig, z. T. anfechtbar." 



91 

la novel. la de Roth i en Gri llparzer (especialment a Konig Ottokars 

Gliíck und Ende) i fa una sèrie d'observacions al vol tant dels persa-

natges i de la temàtica d'aquesta obra rothiana, relacionant-la molt 

breument amb al tres d'autors austrí aes coetanis <Musil, Csokor, Braun, 

Hofmannsthal, Kraus), 

El 1966 trobem quatre publicacions extenses, la qual cosa és sens 

dubte indici d'una decidida resurrecció de Joseph Roth en el món 

literari, gràcies a la publicació dels Werke deu anys abans. 

Cttem en primer lloc l'assaig de Vlilhelm Grasshoff 1 >, el més breu i 

també més pròxim a la línia habitual en les publicacions dels amics de 

Roth durant la postguerra: subjectiu, laudatori i sense entrar gaire en 

consideracions concretes al voltant de l'obra. A aquesta tipologia 

responen també algunes inexactituds biogràfiques <pel que fa al lloc de 

naixença, els pares, el grau militar i la mort), i sobretot l'apreciació 

del monarquisme i la proposta de canonització d'unes novel.les 

determinades, en aquest cas Hiob, Radetzkymarsch, Die Geschichte der 

1002. Nacht. 

Grasshoff comença per establir l'actitud monarquista de Roth, 

l'aparició de la qual situa el 1917 per reacció a la caiguda de les 

institucions imperials, i afirma que a nivell personal Roth les 

mitificava - ja d'aleshores ençà! però que en canvi en la faceta 

d'escriptor desmentia aquesta postura. 

"Joseph Roth, und hier korrigiert der Künstler den Politiker, sah im 
Schicksal des sterbenden Oesterreichs ein Sinnbild des Menschen, der 
im Untergang lebt. Das Reich der Vater, in Briefen und Gesprachen so 
sehnsüchtig in die geschichtliche Gegenwart zurückgewünscht - in 
seinem Werk ist es nurmehr ein Schattenreich, wo Lebende und Tote 

1) Grasshoff, Vlilhelm: Joseph Roth. Georg Trakl, Zwei Essays. Zürich: 
Diogenes Verlag 1966. 55 p. <= Sammlung Die Lowengrube, 11.) 
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die l~ollen tauschen; schwacher scheinen die Lebenden zu werden, 
starker die Toten. <. .. ) Der Tod ist Herr über diese Welt. Er ist 
auch die wahre Muse des Erzahlers. 11 

., :> 

Resulta interessant la interpretació de Roth com una persona infeliç, 

fins i tot desesperada, però que fingia lleugeresa i plagasitat fins al 

punt de jugar amb les pròpies dades biogràfiques, 1 que donava com a 

explicactó: 11 'Wenn man befreundet ist, 1st das doch ganz egal' ,u:::n Per a 

Roth, doncs, l'aspecte 1deogràfíc era molt més important que el 

blogràfic, que tenia per secundari. 

Grasshoff considera Roth com un dels millors periodistes en llengua 

alemanya, i el qualifica de moralista dotat de gran capacitat 

d'observació i formulació preclsa'"':', i d'un estil narratiu elegant, 

mesurat, "ein leichtfüBiges Allegro". Grasshoff s'até a la divisió 

habttual en dos períodes, un prtmer d'anàlisi de la societat dels anys 

vint, que compara amb Kafka, però que en Roth es plasma en una rebel. lió 

oberta, la qual aboca en un segon període a una revolta metafísica que 

el porta a la nostàlgia i a la fe, tot mantenint l'element de la 

desil.lusió. En Roth es mostra "Das moderna, gebrochene Ich, das Ich als 

Versuchs- u nd Manoverfeld aller nur vorstell baren Moglichkei ten. 114 :> La 

problemàtica del "Ich ohne Eigenschaften11 constitueix, per a Grasshoff, 

un tema predominantment austríac, que es dóna especlalment en Musil 1 

Hofmannsthal, però també en Roth, plasmant-se especialment en el 

personatge de Nikolaí Brandeís de Rechts und Línks, novel.la que 

qualtfica de propera a Proust, Joyce o Musil però sense abandonar les 

formes clàssiques. 

1) Grasshoff, p. 13. 
2) Ibídem, p. 14. 
3) Ibídem, p. 18. 
4) Ibídem, p. 24. 
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Grasshoff acaba citant la descripció que Walter Mehring fa de Roth a 

Die verlorene Ei bliothek1 >, descripció farcida de paradoxes, i que fa 

pensar que és la pròpia persona li tat de Roth la que mot i va la gran 

freqüència amb què se l'ha dibuixat a través de característiques 

antinòmiques; i després d'algunes consideracions sobre la mort de Roth i 

el seu estil de vida, conclou amb una definició que ha fet fortuna: 

"Vielleicht meinte dieser metaphysisch beunruhigte Skeptiker immer 
nur das künstlerisch Vollkommene, wenn er in manchen Augenblicken 
von Gatt sprach." 2 J 

De 1966 és també l'obra de Frank Trommler Roillà.n und f¡firklichlrei f~'>, 

que estudia la presentació i interpretació que la novel.la austríaca fa 

de la realitat, a partir de Roth, Musil, Broch, Doderer i Gütersloh. 

1) Walter Mehring: Die verlorene Bibliothek. Autobiographie einer 
Kultur. Frankfurt a.M. I Berlin I Wien: Ullstein 1980. 320 p. La cita es 
troba a la p. 27 del text de Grasshoff. Reproduim aquí part del text 
original: 

"Seit er sich im "Bistro de la Paste" niedergelassen hat, mit seinen 
44 Jahren ein Greis, den seine wunden, geschwollenen FüBe nur noch zu 
umliegenden Bars oder sonntags zur Messe tragen (falls er diese im 
Rausche nicht verschliHt): dieser ungetaufte Konverti t, der van se inem 
Judentum nicht loskommt; dieser eingefleischte Reaktionar, der wie ein 
Jakobiner hohnt; dieser zerlumpte, rücksichtslos boshafte Eremit, der um 
j edes wei bliche Wesen wie e in k. u. k. osterreichisch-ungarischer Ober
lieutenant <sic> (ohne es je gewesen zu sein) herumscharwenzelt - um so 
luzider, je sinnloser er sich besauft wird van Laien wie von 
Priestern, von Apostaten jeder Gesinnung in seiner Exil-Einode 
aufgesucht, daB der "Heilige Trinker" nicht ohne Getranke bleibe ... ! 

Jeder neue Raubzug in Europa mehrt seine Bettlergemeinde der 
geistlich Verarmten (. .. ) . In einem solchen Begriffs-Wanken des Abend
landes <. .. ) wahrte allein der Torkelnde das Gleichgewicht, der wie ein 
Noah der Sintflut sich anpaBte. 

Roth war in den Orden der Trunkenbolde eingetreten, um den Versu
chungen der Nüchternheit zu entgehen. Da die Sprache bis auf den letzten 
Wortgehalt ausgeleert worden war, schien ihm das geschriebene Wort 
buchstablich der letzte Hal t zu se in. Um die Quintessenz zu finden, 
trank er umschichtig jede Sorte Alkohol herunter <. .. ) und jede Sorte 
Weltanschauung: Maimonides und Thomas d'Aquino, Spinoza, Marx und 
Bergson." [Mehring, p. 282-283.) 
2> Grasshoff, p. 28. 
3) Frank Trommler: Roillà.n und Wirklichkeit. Eine Ortsbestimmung am 
Beispiel van Nusil, Broch, Roth, Doderer und Gütersloh. Stuttgart I 
Berlin I Koln I Mainz: W. Kohlhammer Verlag (1966). 180 p. Creiem que 
l'ordre d'enumeració dels autors estudiats correspon també a la 
categoria que Trommler atribueix a cada un d'ells. 
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L'estudi s'inicia amb dos capí tols genèrics, en els quals TroJTIInler 

estudia l'evolució de la novel. la en la seva relació amb la realitat i 

la tematització de la consciència pròpia de la modernitat, que es va 

donar de forma especialment pregona i primerenca a l'Austria de 

principis de segle: 

"Im Einzugsbereich der sterbenden Vielvolkermonarchie wuchs am 
frühesten das Gefühl fUr die Transparenz vorgegebener Ordnungen, fUr 
die Fragwürdigke:i.t einer Wel t aus Konventionen und UebereinkUnften. 
Das Erlebnis einer schillernden Oberflache, die ein Vakuum 
überdeckt, pragt sich tief ei n. (. .. ) Das 'ganze Dasein als eine 
groBe Etnheit' ist nicht mehr vorauszusetzen. (. .. ) Die Erfahrung 
ist durch k~:dne vorgegebene Norm me hr strukturtert." 1 :o 

El tercer capítol';') s'inicia amb consideracions generals sobre la 

st tuació de la generació d' austrí aes que van vi ur e l'ensorrament de la 

monarquia, experimentant una realitat social que es qüestionava a si 

mateixa i deixava l'individu sol en el seu aïllament. Aquesta situació 

tenia la novel.la com a forma idònia, motiu pel qual Trommler justifica 

la seva selecctó d'autors8 :o. A continuació l'interès es centra en Roth, 

en qui el procés de desintegració d'una societat i les seves canse-

qüències per a l'individu queden clarament reflectits. 

"Bei ihm (Joseph RothJ erreichte die Desillusion des von allen 
Bindungen beraubten, heimat- und glaubenslosen einzelnen ein hohes 
MaB. Seine Romane, zunachst von der Analyse der Zeitumstande 
bestimmt, münden ins Bekenntnis der Subjektivitat, ihr Feld wird die 
Erinnerung, ihr Thema der Mensch in seinem einsamen Schicksal. " 4 ;, 

Trommler caracteritza Roth a partir de la frase d'aquest "Ich kann 

nur erzahlen, was in mir vorging und wie ich es erlebte"'-'\:>, com un autor 

dotat de gran capacitat d'observació, però mancat de distància envers 

allò que narra, i que per tant s'hi implica sempre ell mateix. 

1) Trommler, p. 38. 
2) Ibídem, p. 50-67. El capítol 
3) Ibídem, p. 50-54. 
5) Citat per Trommler, p. 56. 
curiosa errada 11 Daniel Gran" 
protagonista de Hotel Savoy. 

es titula "Die osterreichische Szene". 
4) Ibidem, p. 56. 

En aquesta mateixa pàgina es troba la 
per comptes de "Gabriel Dan", el 
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En les primeres novel. les, dedicades al tema del repatriat, exclòs de 

la societat a la qual pertanyia, Trommler hi observa ja la dominància de 

la "Figurenperspekti ve" i el desemmascarament de la rea li tat quotidiana 

com una ficció en la qual cada individu viu sense reconèixer-la com a 

tal, i per tant sense accedir a la plena individualitat. En novel.les 

posteriors, aquesta opció per la subjectivitat es farà més marcada, en 

direcció a l'estranyament total respecte als processos socials. Des d'un 

principi Austria representa per a Roth una opció de fe, dependent de la 

perspectiva individual, única que li dóna vida. La seva pèrdua porta a 

l'allunyament de l'individu envers l'existència i fins i tot envers si 

mateix, i per tant la conseqüència n'és la mort, com a confirmació 

definitiva de l'aïllament':>. Segons Trommler, mentre Roth s'allunyava 

progressivament del seu temps en les novel.les, seguia criticant-lo en 

els Feuilletons i a Der Antichrist des d'una subjectivitat absoluta que 

només deixava com a passi ble referent la transcendència. Des d • aquest 

punt de vista l'opció polí tj_ca de Roth per la recuperació d'una 

monarquia austríaca s'explica com una sortida reconegudament il.lusòria, 

basada en el somni i la nostàlgia. 

Per a Trommler, la contaminació d'una novel.la amb elements 

ideològics que trobem a Die Kapuzinergruft és perjudicial per a aquesta¡ 

en canvi, Die Geschichte der 1002. Nacht manté una ironia resignada per 

part d'un narrador omniscient que percep la situació dels personatges i 

les conseqüències que se'n derivaran, però no hi pot intervenir. "Denn 

es ist die eigene Erfahrung der Auswegslosigkeit, die er Gestalt werden 

laSt. n:;;~:> Finalment, constata el deute de Roth envers Gustave Flaubert 

<tema que Hartmut Scheible desenvoluparà posteriorment), i la seva 

1) Trommler, p. 63. 2) Ibídem, p. 66. 



negació de la possibilitat d'obtenir coneixement a través de la 

narració: 

".Joseph Roth stieg an die Grenze des Erzahlens. Er verzweifel te an 
den Erkenntnismoglichkeiten des Dichters. Er bestatigte im Erzahlen 
die Entfremdung des einzelnen vam Zeitalter. Hier konnten nur Wunder 
den Lauf verandern. (, .. ) in seinem Erinnerungsreich gelangte er zu 
einer unnachahmlich heiteren Grazie. Im Land der 'Fiktion' ist sein 
Stil klar u nd hell, bisweilen valler SentimentaHtat, immer aber 
geistig beherrscht. Im Erzahlen bekundete er die 'tiefe 
Ratlosigkeit des Lebenden'." 1 ) 

Al 1966 pertany també la interpretació de Radetzkymarsch deguda a 

Werner Zimmermann:;n, molt acurada i detallista, que situa el centre 

temàtic de la novel. la en la representació del canvi de les normes i 

relacions dins la societat. Un interessant aspecte que remarca és que 

els personatges centrals són homes vells, envelHts prematurament o que 

ho semblen; aquest motiu de l'ancianitat es concentra, sobretot, en la 

figura de l'emperador (i també en la de Franz van Trotta, el seu 

representant), adquirint validesa com a símbol històrica-polític, com a 

encarnació de l' "al te Zei t" en sí, un ordre social i estatal basat en 

l'eternament vell. La caracterització de Franz Joseph, amb la seva 

pèrdua de memòria i de contacte amb el món exterior, relativitza 

l'enlairament ideològic que d'altra banda es fa de la seva figura"'':>, 

1) Trommler, p. 67. 
2) Werner Zimmermann: Deutsche Prosadichtungen unseres Jahrhunderts. 
Interpretationen für Lehrende u nd Lernende. Teil I. Düsseldorf: 
Padagogischer Verlag Schwann. l'l"eufassung <1966). 7. , verbesserte Auflage 
1985. 396 p. <Sobre Radetzkymarsch vegeu p. 50-54 i 296-373.) Cal dir 
que no disposem de l'edició de 1966, i que per tant, en situar la nova 
versió <que evidencia una sèrie de revisions particularment notables en 
el cas de Roth) en l'any de la primera edició es poden produir certes 
distorsions, ja que no podem jutjar amb exactitud quin nivell 
d'informació sobre l'autor i de valoració de la novel. la presentava 
Zimmermann en aquell moment. L'edició de què disposem evidencia un bon 
nivell de coneixement de la bibliografia primària i secundària 
corresponent a finals de la dècada dels setanta. L'única llacuna que hi 
apreciem és que Zimmermann sembla desconèixer la interpretació de la 
novel.la feta per Alfred Kurer. 
·3) Zimmermann, p. 298-304. 
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Un altre element destacat és la caracterització de la soctetat a 

través de 1' estructura jeràrquica i de la forma de vida feudal de la 

classe dominant, simbolitzada en primer lloc per l'atribució a 

l'emperador de característiques divines, i per la relació de Franz 

J oseph amb Déu, relactó pròpia d.' un subordinat amb el seu superior 

i:mmediat. La relació de subordinació es reprodueix al llarg de la 

piràmide jeràrquica, i té la manifestació més palpable en la similitud 

externa dels subordinats amb el monarca (recordem l'audiència concedida 

per Franz Joseph a Franz von Trotta, on la identificació amb el superior 

arri ba a reflectir-se fins i tot a la imatge física). Aquest i al tres 

elements mítics són utilitzats pel narrador per a indicar una posició 

enlairada per sobre del comú dels mortals, i s'apliquen també a la 

descripció dels oficials i dels membres de les capes altes de la 

burocràcia, que formen castes apart, protegides dels al tres per una 

sèrie de pd vi legis i de normes de comportament dirigides a mantenir la 

distància <per exemple les matisacions en la forma de saludar que 

observa el "Bezirkshauptmann" segons la categoria social de 

1' interlocutor 1 >). El caràcter au tori tari i patriarcal de la societat, 

reflectit en l'educació, l'estructura familiar i la relació entre 

superiors i inferiors, dibuixa una organització que permet als seus 

membres sentir-se protegits dins les seves normes, però no els concedeix 

cap mena d'autonomia, estabilitzant així les relacions de d.ominació 2 >. 

Zimmermann subratlla l'ambivalència de les manifestacions de deca-

dència social, ja que són a la vegada l'anunci d'un nou ordre social en 

emergència. Com a tals fenòmens positius per a una nova societat 

1) Zimmermann, p. 304-305. 
2) Ibídem, p. 315-327. 



democràtica trobem en primer lloc la dubtosa heroïcitat de la salvactó 

de Franz Joseph a Solfertno, t la negactó de l' 11 herot" a permetre que la 

seva acció sigui modificada i estilitzada; i en segon lloc la mort de 

Carl Joseph en una acctó ambtvalent en si, que es deu tant a una manca 

de consctència de la realitat causada per una actitud elittsta com també 

a una motivació altruista. Altres elements de la novel.la dtns aquesta 

mateixa categoria són els intel. lectuals, les dones i els obrers i 

agitadors revolucionaris, amb uns comportaments que tendetxen a 

l'e manc i pac ió 1 
''. 

L'intèrpret caracteritza l' act1tud del narrador com una distància 

crítica envers la "gute al te Zei t 11
, marcada per la ironia t al mateix 

temps la nostàlgia, i d'altra banda per la desaprovació de la realitat 

actual. Zimmermann considera que la postura és decididament de crítica 

envers la societat, si bé de forma predominantment indirecta, a través 

de la ironia i el sarcasme. Sovint la crí Uca és posada en boca dels 

personatges que viuen més al marge de la societat Ofax Demant per 

exemple), per als quals el narrador experimenta una evident simpatia'2 ). 

La conclusió per a aquest apartat seria la següent: 

11
( ••• ) die heute gangige Charakterisierung des Romans als 'Nachtraum 

des alten Oesterreichs' [darfJ keineswegs als unkritisches 
Nachtrauern oder gar als Verherrlichung der alten Ordnung verstanden 
werden. "'')) 

Zimmermann es pregunta fins a qutn punt l'actitud del narrador de 

Ra.detzkyma.rsch es pot identiftcar amb la de l'autor, i es manifesta 

d'acord amb Günter Blocker, el qual comparava Roth amb Tucholsky: 

1) Zimmermann, p. 327-350. 
2) Ibídem, p. 350-362. 
3) Ibídem, p. 361. 
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"(. .. ) wie Tucholsky ist er so etwas wie e in Sozial ist von eigenen 
Gnaden, hausgemacht und selbsternannt, ein bürgerlicher Linker ohne 
Absicherung durch irgendeine Doktrin. Sein Engagement entspricht 
keiner Ideologie, es ist auf spontane Art humani tar und nimmt damtt 
naturnotwendig Richtung auf die Benachteiligten (. .. ). " 1 :> 

Per a aquest intèrpret, que valora especialment els treballs de Rolf 

Geili\ler, Hartmut Sc he i ble i en menor grau Hansj ürgen Boning=~;: =•, 

Radetzky:marsch es situa al bell mig de la trajectòria política de Roth, 

tan distanciada dels inicis sociaHstes com de lI acabament legitimista, 

amb elements característics per a ambdues postures~":>. 

La darrera monografia de 1966 és la tesi de Curt Sanger sobre la 

decadència de la societat austríaca en les novel.les de Joseph Roth4 ', 

treball que es basa en les cinc novel.les que creu situades més 

clarament a Austria: Die Rebellion, Zipper und sein Va ter, 

Radetzkyl1k.~rsch, Kapuzinergruft i Die Geschichte der 1002. Nacht'3 :>. El 

primer capítol, dedicat a la persona de Roth6 :., presenta algunes 

informacions interessants: a diferència dels estudiosos precedents, 

Sanger ha utilitzat els fons de l'arxiu Roth del Leo Baeck Instituta, 

d • on ha obtingut entre al tres coses dades facili tactes per una tia de 

Roth que aclareixen la identitat del pare d'aquest, i ha realitzat 

1) Blocker, Günter: 11 Am deutschen Himmel keine Sterne mehr. • Der Neue 
Tag• - Joseph Roths polí tische Schriften. 11 A: Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, 22.8.1970. Citat per Zimmermann, p. 362-363. 
2) Zimmermann, p. 365-372. Remarquem que en la valoració de les mono
grafies de Boning i Scheible i de l'article de Blocker es manifesta la 
distorsió cronològica a la qual feiem referència en una nota anterior. 
3) Ibídem, p. 362-365. 
4) Curt Sanger: The Decadence ot Austrian Society in the Novels ot 
Joseph Roth. Tesi doctoral, mecanografiada. University of Cincinatti, 
1966. 250 p. 
5) No se • ns indica el motiu d'excloure Das falsche Gewicht, situada 
clarament a la perifèria de l'imperi, i per tant amb dret a formar part 
de les obres analitzades. 
6) Sanger, p. 1-45. Tractarem el tema de la paternitat de Roth al 
capítol 4. 
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algunes entrevistes a antics coneguts de l'autor <per exemple el doctor 

Hans Hahn, psicòleg). A més, al llarg de l'estudi Sanger relaciona 

encertadament les novel.les amb articles publicats per Roth en la mateix 

època. El nivell d'informació i coneixement és, doncs, prou 

acceptable. 1 :> 

Sanger estudia les di verses definicions de decadència':":>, centrant-se 

sobretot en Nietzsche i Spengler, els quals creu que van influir en 

Roth; també té en compte 1' obra de Rolf Geif3ler de la qual hem parlat 

anteriorment. Els aspectes que destaca de la presentació de la 

decadència per part d'escriptors de llengua alemanya són, entre 

d'altres, el fet que els personatges decadents siguin els darrers 

membres de f amí li es de classe al ta en situació d'extinció, cegament 

adherí ts a un codi d'honor tradicional i un ordre social ri gid¡ la 

situació de final d'una època i inici d'una altra, en la qual deter-

minats indi vidus, com ara els que retornen de la guerra, poden ésser 

incapaços d'adaptar-se¡ el tema de la megalòpolis, pecadora i decadent, 

en contrast amb la ruralia sana i puixant¡ la dona emancipada moderna i 

per tant decadent¡ el caràcter de les persones decadents, incapaces 

d'amor i d'establir lligams personals profunds, i en conseqüència 

solitàries, que en no poder adaptar-se al present tendeixen a reviure el 

passat i a fugir cap a l'hedonisme i el desig de la morF':>. La novel. la 

familiar ("family novel") constitueix el medi ideal per a presentar la 

decadència social, en opinió de Sanger, que constata la relació de Roth 

amb la tradició literària austrí aca4 :>. 

1) Tot i així, a la p. 16 es repeteix la suposada condició de germans de 
Walther Brecht i Bertolt Brecht. 
2) "The End of an Era: Social Decadence and its Implications", p. 46-72. 
3) Vegeu especialment p. 60-64. 
4) Ibídem, p. 69-72. 
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A continuació s'estudien dues novel.les d'entre les cinc relacionades 

amb la problemàtica del Heimkel1rer: Die Rebellion i Zipper und sein 

Vater. Sanger considera aquestes cinc primeres obres "essentially a 

cdt i cal indictment o f contemporary european society" 1 ~, Hiob 

constitueix una cesura entre dues parts de l'obra, però Sanger remarca 

que també inicia el retorn cap al paisatge de la infantesa de 

l'escriptor, retorn que es mantindrà en la majoria de narracions 

posteriors~~ :•, 

Després de resumir llargament Die Rebellion - cosa que farà també amb 

les altres quatre novel.les examinades-, Sanger passa a estudiar els 

aspectes decadents que apareixen en ella, entre d'altres la preferència 

del protagonista, Andreas Pum, per dones masculines i la incapacitat 

d'estimar de Katharina Blumich. Interessant és l'adjudicació a l'escena 

del tramvia del caràcter de premonició de la resposta que posteriorment 

Undrien les masses davant les consignes totali tàries'3 :>, Pel que fa a 

Zípper und sein Vate.rt:., Sanger constata la condició d'obra que 

contrasta dues generacions entre sí i estableix en la generació anterior 

la base de les mancances de la segona. El pare no és encara decadent, si 

bé presenta característiques d'aquest tipus, per exemple la manca 

d'objectius personals, o la relació amb la seva dona, indiferent i 

mancada d'amor. Es remarcable la similitud que Sanger observa entre ell 

i l'"armer Spielmann" de Grillparzer, pel que fa a la relació amb la 

música. El fill, Arnold, sí que presenta tots els trets propis d • un 

decadent, la gran sensibilitat del qual li provoca tristesa, pessimisme 

i depressió; el seu paper d'espectador passiu n'és també un bon exemple. 

1) Sanger, p. 73. 
3) Ibidem, p. 79-99. 

2> Ibidem, p. 74-78. 
4) Ibidem, p. 100-125. 
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En el personatge d'Erna tenim el retrat de la "femme fatale" egocèntrica 

i perversa, que a més es dedica al cinema, quinta essència d'allò 

decadent per a Roth. En aquest context, Sanger ofereix una possible 

explicació de l'odi de Roth al cinema: ens informa que els jueus 

orientals ortodoxos consideraven el fet de fotografiar algú com a equi-

valent de privar-lo de l'ànima. "Thts vesttge of reU gi on a nd super-

stttion might have been a subconscious influence on Roth in his 

conceptton of the ver i ta ble decadence of the fHm and its industry." 1 :• 

Zípper und se in Va ter marca l' j.nici de l'interès de Roth pel passat, 

que continuarà d'ara endavant, fins que amb Ra.detzkyroarsch la nova 

tendència s'estableixt definttivament''~). La novel.la no idealitza el 

passat, stnó que retrata de forma realista la decadència d'una societat 

que contribuí a la seva pròpia desfeta externa i no pogué sobreviure la 

caiguda de la seva estructura política. L'heroi de Solferino és l'únic 

dels Trotta capaç encara de llu i tar contra la decadència, més que el 

mateix emperador, dibuixat com un personatge dependent dels seus 

ministres i dignataris, incapaç d'enfrontar-se a la ideologia que li és 

imposada~'¡)). El seu fill Franz, deslligat ja dels orígens, és en canvt 

molt més feble: no qüesttona mai les convenctons i estructures de poder 

existents, stnó que s'hi adapta totalment i intenta evitar el contacte 

amb tot allò que les pugui contradir. Carl Joseph encarna la decadència 

de la .societat austríaca: feble en el sentit físic i mental, hi per-

senst ble, girat vers el passat i incapaç d'establir lligams afectius 

duradors, marcat per la desconftança en el futur, la necessitat de 

1) Sanger, p. 118. 
2) Sanger dedica a aquesta darrera novel.la les pàgines 126 a 176. 
3) Ibidem, p. 134-137. 
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recórrer a 1' evasió i el desig de morir. . . Aquest darrer aspecte fa 

pensar a Sanger que la mort de Carl Joseph no pot ser interpretada com a 

fruit d'una motivació positiva, tal com fa GeiSler, sinó només com a 

conseqüència d'una actitud decadent. En suma, "Radetzkymarsch 

illustrated Roth's inherent conflict between the real and the ideal -- a 

tradi tion characteristic of many Austrian wri ters." 1 :• 

A Die Kapuz.ínergruft, Franz Ferdinand Trot ta i els seus amics d'abans 

de la guerra tipifiquen els principals aspectes de la decadència de 

l'tmperi: la sensació de final d'un món, l'hedonisme com a refugt, la 

por als lHgams, l' atracdó per la mort, la manca de patriotisme ... 

Altres aspectes més exclustus del protagontsta són la incomunicació i la 

manca d'afecte, exemplificades en la relació amb la mare i amb la dona, 

Elisabeth, exemple com Erna Zipper de la dona decadent emancipada, 

mancada d'instints maternals i amb tendèndes perverses. La dedicació al 

Kunstgewerbe i posteriorment al cinema són la confirmació de la 

valoració negativa d'aquesta figura, intensificada en els personatges 

que l'acompanyen: el seu pare, un especulador hongarès, i el prussià i 

estafador Von Stettenheim. Un altre tret decadent és la incapacitat de 

Trotta i els seus amics d'integrar-se en la societat de postguerra. 

Només ocasionalment els personatges passen a ser plenament conscients de 

les circumstàncies polítiques; una d'aquestes ocasions és la situació de 

guerra civil de 1934, que serveix per a augurar majors mals. 2 :> 

En darrer lloc, Sanger s'ocupa de la novel.la que considera última, 

Die Geschichte der 1002. NachtD:>, tot i disposar d'una informació 

1) Sanger, p. 176. 
2) Ibídem, p. 198-199. 
3) Ibídem, p. 207-237 
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contrària. 1 :> Degut a aquesta cronologia errònia, Sanger intenta justi-

ficar el to més optimista de la novel. la respecte a Kapuzinergruft amb 

l'argument que es tracta per part de Roth d'un intent d'evasió cap a una 

època en què l'impert estava encara incòlume. 2 :> El protagonista, el baró 

Tai ttinger, presenta un caràcter típicament decadent, intensament ego-

cèntric i incapaç de percebre la realí.tat; a mida que aquesta s'imposa, 

va portant-lo cap a una situació cada cop més inviable, que culminarà en 

el suïcidi. El fet que sigutn personatges del poble de Viena els 

causants de bona part de la seva desgràcia, i la forma en què són 

presentats, indiquen que l~oth capgira la tradició literària vienesa, 

laudatòria envers la gent senzilla. Aquests elements tan realistes són 

contraris a l'explicació que apuntava Sanger, segons la qual la novel.la 

representava un intent d'evasió per part de Roth; Sanger argumenta ara 

que Roth és aquí més objectiu que en anteriors obres, ja que ell mateix 

és conscient de l'intent d'auto-engany, i per això recorre a una forta 

dosi d'ironia. Aquesta ironia, segons Sanger, revela la desesperació de 

Roth davant del present. Com per als seus personatges, també per a 

l'escriptor, rebel i patriota alhora, la mort esdevingué l'única solució 

possible. 

En publicar-se~ el 1966 Der stuJ111lle Prophef3:>, l'editor, Werner 

Lengning, recull a l'epíleg en forma breu les vicissituds dels manus-

crits i el camí seguit per a la reconstrucció del que hauria constituït 

1) Es tracta d'una informació de la cosina de Roth Pauline Grübel, sobre 
el fet que Roth va retenir la publicació d'aquesta obra, i que la 
traducció polonesa precedí l'aparició de la versió original alemanya. 
<Vegeu Sanger, p. 208.) 
2) Ibídem, p. 207. 
3) Joseph Roth: Der stuJ111lle Prophet. Herausgegeben und mit einem Nachwort 
van Werner Lengning. Koln, Berlin: Kiepenheuer & Witsch, 1966. 285 pags. 
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la hipotètica novel.la de Roth sobre Trotzki. La principal contestació 

que rebé fou l'article de Bruna Frei "Joseph Roth und die Oktober-

revolution" 1 :•. Fre i • contemporani i amic de Rotb, aporta el seu 

coneixement personal de l 1 escri.ptor i la seva obra, especi.alment els 

seus records del període dels anys vi.nt, els quals li permeten afirmar 

que "Joseph Roth war politisch ein ahnungsloses Kind1
"

2
':', si bé en aquell 

moment pròxim a idees radicals d 1 esquerra, amb tendències anarquistes. 

però gens compatí bles amb la real i tat, com demostra la ci ta següent de 

Fre i: " 1 Stell Di.r var • die ha ben noch immer das Geld nicht abge:3chafft! ' 

Das war das Resümee seiner Ru~nandrei.se. "'"-':> 

Per a Frei. resulta clar que Roth no va voler publicar mai l'obra 

coneguda avui com Der stuJ11Jlle Prophet. degut a que era conscient de no 

haver comprès prou bé el fenomen de la revolució russa i per tant es 

sentia incapaç de plasmar-la en una novel.la, cosa que quedaria 

evidenciada per la diferència de qualitat en el tractament de la relació 

entre Hilde i Friedrich Kargan. molt elevada i típica de Roth, i dels 

aspectes més referits a la revolució, molt menys aconseguits. 

"DaB packende Einzelschilderungen mit blanker Rhetorik abwechseln, 
bat seinen Grund darin, daB Roth, der die realistische Erzahlform 
meisterhaft beherrschte, das Thema inhaltlich nicht bewaltigt hatte. 
Er konnte die russische Revolution nicht beschreiben, weU er sie 
nicht begriffen hatte." 4 ) 

Frei, que aporta elements molt interessants degut al seu bon 

coneixement del període en general i de Roth en particular, sembla per 

desgràcia estar exclusivament interessat en atacar Hermann Kesten, 

aparentment un dels seus "dimonis familiars", atribuint-li no ja la 

1) Bruna Frei: "Joseph Roth und die Oktoberrevolution", a: Neue Deutsche 
Literatur 15 (1967) 9, p. 156-160. 
2) Ibídem, p. 159. 3) Ibídem. 4) Ibídem. 
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iniciativa de publicar els manuscrits (és curiós que ni tan sols anomeni 

Werner Lengning, el responsable de l'edició de la novel.la i autor del 

seu epíleg), sinó bona part del text, aquell en el qual no reconeix les 

característiques del llenguatge de Roth: 

"Und doch ist hier ein Bruch nachweisbar, der das postume Erscheinen 
dieses Manuskripts zu einem literarischen Skandal zu machen geeignet 
ist. <. .. ) Das Auseinanderklaffen der beiden Elemente der Handlung, 
der politischen und der privaten, ist das besondere Kennzeichen 
dieses Produkts. Wahrend die Menschen in der pali tischen Sphare 
Papier reden und~ die Geschehnisse so glaubwürdig sind, wie die in 
einem Groschenheft, zeichnet sich die Beziehung zwischen Friedrich 
und der Wienerin Hi1de durch einen psychologischen Realismus aus, 
der die Rand des Meisters verrat." 1 :> 

Certament, podem afegir que 1' edició de Der stuJ111lle Prophet, amb la 

seva reconstrucció a partir de tres manuscrits fragmentaris, ha estat 

generalment considerada problemàtica. De tota manera, no tenim notícia 

que altres veus s'hagin unit en l'acusació a Kesten. Frei acaba així el 

seu comentari del que considera "eine Verunglimpfung im Gewande der 

Ehrung": 

"Die i nhal tlichen u nd formal en Unmoglichkei ten des nachgelassenen 
Romans erklaren sich daraus, daS der tote Joseph Roth vom 
überlebenden Hermann Kesten vergewaltigt worden ist. ( ... ) 
Wahrscheinlich haben beide Erwagungen [bei der postumen HerausgabeJ 
mi tgespielt: bei Kesten der kal te Krieg, bei den Verlegern das 
Gescha.ft. <. .. ) Vielleicht glaubte Kesten, befangen in den 
Vorstellungen einer anachronistischen Sowjetophobie, dem Andenken 
Joseph Roths einen Freundschaftsdienst erwiesen zu haben. In 
Wahrhei t <. .. ) hat er Joseph Roths Andenken in peinlicher Weise 
Abbruch getan." 2 ' 

El 1967, amb la publicació de Fri tz Hackert Kul turpessimismus und 

Erzahlfor~~:>, els estudis sobre Joseph Roth van elevar espectacularment 

el seu nivell. El profund tractament que Hackert féu de l'obra de Roth 

1) Ibidem, p. 158. 
2) Ibídem, p. 159-160. 
3) Fri tz Hackert: Kul turpessimismus und Erzahlform. Studien zu Joseph 
Roths Leben und Werk. Bern: Vlg Herbert Lang & Cie, 1967. 220 pags. 
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des d'una perspectiva que el situava en el context del pensament de la 

crítica cultural vienesa, relacionant-lo amb Arthur Schni tzler, Egon 

Friedell, Karl Kraus, Alfred Polgar i Hermann Bahr, i aportant gran 

quantitat de dades sobre prosa breu dispersa de l'escriptor, convertí 

aquesta monografia en una peça clau per a qualsevol dedicació posterior 

al tema. Malhauradament, mol ta de la informació bibliogràfica recollida 

ja aleshores, així com l'aplegada posteriorment per Ingeborg Sültemeyer, 

no va ser utilitzada en l'edició 1975-76 de les obres de Roth, sinó que 

calgué esperar fins al cinquantenari de la mort de l'escriptor. A més, 

cal esmentar que fou gràcies a la intervenció de Hackert que el Leo 

Baeck Institute obtingué el llegat Roth. 

V objectiu del treball és determinar la funció dels elements 

característics del conte i la llegenda religiosa que es donen en la 

narrativa de Roth. Amb aquesta finalitat, Hackert comença estudiant les 

referències històrica-culturals de l'autor. En l'apartat "Das repra-

sentative Abbild als Sinnbild" 1 ) constata l'actitud negativa de Roth 

davant dels mitjans mecànics de reproducció de la imatge i la seva 

preferència per la representació de tipus al. legòric o emblemàtic, que 

assoleixen per exemple el "Panoptikum" amb les seves imatges de cera o 

el "lebendes Bild". Aquesta postura és pròpia de la tradició del 

pessimisme cultural en la qual Roth s'emmarca, i com a representant 

teòric de la qual Hackert estudia Egon Friedell 2
), amb qui es constaten 

àmplies concordàncies ideològiques pel que fa a la consideració negativa 

que li mereix la tècnica i les seves conseqüències per a la societat. 

1) Ibídem, p. 1-B. 
2) Sobre el pessimisme cultural vegeu p. 10-21; sobre Friedell en 
particular, vegeu p. 10-16. 
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L'exemple per excel, lència per a la influència tecnològica, Amèrica, i 

el cinema, manifestació de 1' Anticrist, reben en ambdós autors 

tractaments emparentats, 1 > 

El següent apartat es reserva a 1' estudi dels models 1 i teraris 

vienesos, començant per Arthur Schni tzler2 :>, amb el qual es constaten 

motius (la figura del tinent, per exemple) i característiques estilís-

Uques coincidents; el nexe principal, però, és degut a l'interès 

d'ambdós per formular la nova consciència dels personatges, llur 

condició de titelles, llurs intents d'assolir un coneixement de si 

mateixos que a molts d'ells els serà denegat i 1' obtenció del qual pot 

portar a l'opció d'allunyar-se bé d'un mateix, bé de la societat, Ambdós 

autors mostren interès per ambients similars, com ara la convivència 

entre els oficials, la vida a les petites guarnicions, la frontera, etc, 

Un altre autor que Hackert relaciona amb Roth és Peter Altenberg"'' :>, 

que en els seus Feuilletons desenvolupa temes similars als que escollirà 

posteriorment Roth. Factors pròxims entre tots dos són la creació d'una 

transcendència més enllà de la racionalitat quotidiana, la utilització 

d'una visió infantil o d'un ruralisme idíl.lic, i el paper preponderant 

de l'adjectiu que aproxima el Feuilleton al conte, entre d'altres. 

1) Hackert matisa pel que fa a Roth la funció positiva que ocasionalment 
té Amèrica, per exemple a Hotel Sa.voy i parcialment a Híob. De la 
mateixa manera, caldrà contrastar la condemna del cinema per part de 
Roth amb les crítiques cinematogràfiques que posteriorment s'han donat a 
conèixer. Igualment, aspectes posteriorment tan negatius per a Roth com 
els gratacels són vistos en un període previ com a conquestes 
tecnològiques útils i recomanables <vegeu per exemple els articles 
"Wolkenkratzer" i "Wenn Berlin Wolkenkratzer bekame.,, 11

, publicats a 
BSB, p. 182-185 <W[ 89J 1 p. 765-767> i 117-120 <WC 89] 1 p. 447-449>, 
així com el pròleg de Klaus Westermann, p. 11-19. Retornarem sobre el 
tema en relació amb la monografia de Westermann, el 1987.) 
2) Sobre Schnitzler vegeu p. 21-24. 
3) Hackert, p. 24-27. 



La relació de Roth amb Karl Kraus és examinada amb més amplitud 1 :', 

Roth, que afirmà sempre estar en contra de Kraus, n • és deutor en molts 

aspectes, per exemple a ni vell d • estil, en la forma de polemitzar o 

d'atribuir valor simptomàtic al material periodístic del seu temps. Comú 

a tots dos és el desig d'un món pur poblat per criatures innocents, que 

poden trobar representades per infants o animals, així com llur condició 

cwceptada d'epígons del classicisme. Comparteixen també una valoració 

similar del periodisme (molt més negat i va en el cas de Kraus), dels 

aspectes perjudicials del progrés, del mercantilisme <per exemple, el 

Kunstgewerbe és menyspreable per a ambdós, ja que intenta disfressar el 

valor originari. dels materials) o la conv:i.cció de viure en una època 

pròxima a la fi del món, amb la consegüent aplicació de vocabulari 

religiós de caire apocalíptic (recordem que la noció d'" Anticrist" era 

d'ús molt corrent entre els representants del pessimisme cultural 

vienès) i la nostàlgia d'una fe ingènua i senzilla, motiu de l'interès 

de tots dos per l'església catòlica, que consideren dipositària d'una 

valuosa tradició. A nivell estilístic, Hackert remarca la utilització 

comuna de la metàfora retornada al seu significat literal, en una 

tendència cap al llenguatge usual, en el qual els girs idiomàtics i les 

frases fetes són objecte d'atenció i crítica. 

Pel que fa a la relació de Roth amb Alfred Polgar'2 :., Hackert constata 

el deute d'aquell en la utilització de la metàfora i sobretot el joc amb 

la perpectiva, que permet entremesclar elements de tota mena i crear una 

atmosfera pròpia d'un conte amb materials aparentment ben inadequats. Hi 

ha interessos concordants per un gran nombre de temes vistos de forma 

similar, com ara l'afició al circ i als pallassos, les 

1) Hackert, p. 27-42. 
2> Ibidem, p. 42-50. 
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reflexions sobre esdeveniments, objectes i figures quotidians, sobre 

fenòmens propis del progrés (vistos per un i altre com a negatius), o la 

manera de tractar les narracions de viatge convertint les coses 

habituals en noves i estranyes. 

Finalment, es constaten concomitàncies amb la novel.la vienesa'> (per 

exemple comparant Drut, de Hermann Bahr, amb Radetzkymarsch) i s'examina 

la influència de la tradició jueva i jidica en Roth2 >, Hackert relaciona 

di verses obres de Roth amb narracions populars jueves o amb l'obra 

d'autors jídics, sobretot pel que fa a les característiques dels 

personatges, a l'actitud del narrador i a l'estil; finalment s'incideix 

en la probable influència que l'hassidisme hagi pogut tenir en obres com 

Hiob, Tarabas o Die Legende vom heiligen Trinker, i que caldria tenir en 

compte per a una correcta interpretació.":<:> 

Pel que fa al tema de la imatge poètica4
,, Hackert constata 

l'impressionisme de l'estil de Roth, que presenta la realitat d'acord 

amb la subjectivitat dels personatges que la perceben, i passa a ocupar-

se de la fisiognomonia, a través del seu teòric Rudolf Kassner, 

important per al moviment de la crítica cultural. La caracterització 

dels personatges que fa Roth respon a criteris fisiognomònics, fundats 

en la màgia i la mitologia i no en la psicologia; aquesta és la raó de 

la caracterització d'un personatge com Lakatos, el maligne, amb trets de 

serp. La imatge en 1' obra de Roth pot funcionar de forma al. legòrica8 :•, 

seguint una tradició del segle XIX ben representada a Der Antichrist, o 

1) Hackert, p. 50-53. 2) Ibidem, p. 54-62. 
3) Caldrà esperar fins a les monografies d'Ausserhofer <Joseph Roth und 
das Judentum, 1970), Magris < Weit von wo, 1971) o Steinmann ( Von der 
Würde des Unscheinbaren, 1985) per veure continuada aquesta direcció 
interpretativa. 
4) Ibídem, p. 63-81. 5) Ibidem, p. 70-72. 
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bé simbòlicament, de forma generalment explícita, amb predomini dels 

fenòmens naturals, als quals s'aproximen alguns elements tècnics ja 

assimilats (el tren, per exemple). Certs conceptes són elevats a la 

categoria de símbols del seu temps, amb funció de leitmotiv en molts 

casos (Amèrica o el cinema, per exemple)¡ altres en canvi només obtenen 

llur funció simbòlica des de l'actitud de l'autor i el conjunt de la 

seva obra¡ altres encara adquireixen significat dins la perspectiva del 

personatge que domina la narració, per exemple dins del context de les 

supersticions de cada un, si bé sovint en el marc d'una tradició popular 

(com en el cas de la reacció de Tara bas davant dels jueus de barba 

vermella). 

La segona part de la monografia, "Die Orientierung an der Einfachen 

Form"' :>, s'inicia amb 1' estudi de la postura de Roth pel que fa a la 

novel. la;z :> ¡ Hackert considera que Roth, fins i tot quan defensava la 

Neue Sachlichkeit, seguia considerant la novel.la com a similar als seus 

reportatges eminentment subjectius, i rebutjava la sobrevaloració d'allò 

únicament documental. S'analitza també el tipus de novel. la històrica 

que crea Roth, en el cas de Radetzkymarsch dins la tradició d'utilitzar 

un personatge interposat i no l'autèntica figura històrica dominant com 

a protagonista, i en el cas de Die Hundert Tage en canvi a través del 

gran personatge històric, però sense pretendre en absolut ajustar-se a 

la historiografia ni crear una novel. la en clau, sinó ben al contrari 

mostrant una evolució personal considerada modèlica. 

Amb més amplitud s'estudia la utilització de formes i motius propis 

del conte i la llegenda religiosa~";'. Els més freqüents són el canvi de 

1) P. 82-151. Hackert es basa en els estudis d'André Jolles i Max Lüthi. 
2) Ibidem, p. 82-92. 3) Ibidem, p. 92-111. 
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mida de les persones segons la percepció del personatge, unit sovint al 

motiu del doble, i l'adquisició de vida per part d'objectes inanimats, 

Un altre aspecte és l'aparició de motius religiosos, que poden procedir 

de creències i supersticions populars, o bé de la tradtció bíblica i 

eclestàstica; dins aquest mateix camp es situa la utilització d'un final 

narratiu transcendent (somni, visió o escena situada a l'altre món), amb 

formes mixtes menys clarament religiose:s. L'ús de formes narratives 

simples ve condi.cionat per la perspectiva que Roth aplica, des del punt 

de vista d'uns personatges que no capten la real i. tat del món que els 

envolta i per tant el perceben en categories simples, pròpies del conte. 

El narrador, en canvi, posseeix una perspectiva diferent, i la seva 

intervenció relativitza constantment la percepció dels personatges, 

establint-se a.ixí una relació dialèctica, irònica. Aquesta duplicitat 

pot establir-se ja a nivell d'una simple paraula, una metàfora percebuda 

pel lector i el narrador en els dos nivells que presenta, i en canvi de 

manera unilateral pel personatge. Això s'esdevé sobretot en els 

anomenats "miracles"; segons el nivell de percepció del personatge, 

poden ser considerats com a tals esdeveniments banals (com fa Paul 

Bernheim a Rechts und Links) i quedar així ridícul i tzats personatge i 

esdeveniment, o bé poden tenir una dimensió religiosa (és el cas de 

Hiob), encara que sempre se n'ofereixi una explicació racional. 

Roth no aplica un tipus concret de forma narrativa simple a les seves 

novel.les, sinó que en totes elles es produeixen combinacions de 

diverses estructures i elements, regides per la cosmovisió del 

personatge principal. Kol ts aspectes propis del conte apareixen en la 

seva obra, tals com l'enumeració dels objectes, la repetició, la 

peculiar utilització de l'adjectiu o la funció de la casualitat <que en 
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el conte porta sort, però en l'obra de Roth porta desgràcia); també el 

fet que els protagonistes siguin personatges i Unerants, aïllats i al 

mateix temps units a l'univers sencer, i dibuixats de forma al.legòrica, 

en representació d'un únic concepte. Fins i tot trobem inicis 

literalment típics per al conte en diverses obres. L'apartat es completa 

amb la interpretació de Die Geschichte van der 1002. Nacht 1 > 1 com a 

novel. la en la qual apareixen múltiples elements propis d'un conte, 

entre ells la configuració del protagonista, el baró Taittinger. Però, 

al contrari d'un conte, la meta que assolirà l'heroi no és la felicitat, 

sinó la ruïna, que perseguirà amb la mateixa eftciència. La narració 

presenta també una magnífica apHcació del motiu del doble <Mizzi i la 

comtessa). El nexe entre la narració marc i la novel.la en si, 

constituït pel tresor mític - les perles, portadores de dissort - i el 

motiu de l'exotisme aplicat a Europa, són al tres elements propis d'un 

conte. 

En desenvolupar el tema de la llegenda religiosa, Hackert fa atenció 

a Tarabas i Die Rebellian, i interpreta Die Legende vam heiligen 

Trinker'=' com la via d'un pobre home cap a la salvació, en una 

combinació paradoxal d'elements profans i sacres. Hackert qüestiona tant 

la interpretació de Kesten, que la considera una sàtira, com la de 

Wal ter Nigg, que la creu una obra blasfema. Segons ell, cap dels dos 

n'ha captat el sentit ni la ironia. 

En opinió de Hackert, Roth manté sempre envers els seus personatges 

una distància irònica~"), al mateix temps que un sentiment d'interès i 

compassió, elements ambdós comuns al Feuilletan, a través del qual Roth 

1) Hackert, p. 125-131. 
2) Ibídem, p. 135-143. 
3) Hackert, p. 143-146. <Apartat "Frommigkeit, Sentimentalitat und 
Ironie als Spannungsverhaltnis und Stileinheit.") 
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va. aprendre el seu ofici. La seva obra es mou entre els dos pols de la 

realitat i la sobre-realitat o irrealitat, per a la qual utilitza la 

perspectiva d'uns herois intel. lectualroent li mi tats que apHquen a la 

realitat estructures de coneixement com ara el conte. Tècnicament aixó 

s'aconsegueix mitjançant l'ós d'"Erlebte Rede" i la realització de les 

metàfores. D'aquesta manera el lector s'identifica amb el protagonista, 

al temps que en reconeix les limitacions; així s'assoleix la ironia, 

l'ambivalència que li permet utilizar formes narratives simples o 

paraules ja desgastades tot relativitzant-les en relació a la 

consciència moderna. 

Menció apart mereixen els apèndixs que aporta Hackert: en primer lloc 

la traducció de la recensió de Radetzkymarsch feta per Georg Lukacs; un 

important recull d'obres de Roth localitzades i per localitzar; 

informació sobre els diaris en el quals l'autor hauria treballat (alguns 

d'ells no han estat recercats fins a la monografia de Westermann, el 

1987!) i la primera bibliografia que mereix el nom d'exhaustiva. Hackert 

constata el gran interès del treball de Leos Houska, així com la. tasca 

de recerca biogràfica que estava portant a terme David Bronsen. 

A començaments de 1967 es presentà la tesi d' Ilse Plank sobre els 

Feuilletons de Joseph Roth 1 ). S'inicia amb generalitats sobre aquest 

gènere i passa a situar l'autor dins el context de la seva època, sense 

pretendre donar cap mena de dades, davant la manca d'una biografia. 

Unicament es constata la importància de la guerra i de la pèrdua de la 

pàtria, el record de la qual convertirà a Roth de rebel en monàrquic 

1) Ilse Plank, geb. Hühn: Joseph Roth als Feuilletonist. Eine Unter
suchung von Themen, Stil und Aufbau seiner Feuilletons. Dissertation. 
Universitat Erlangen, 1967. V + 169 + VII pags. 
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nostàlgic. ':• Planlt intenta establir les característiques del Feuilleton 

a partir d'articles de Roth d'aquest tipus, fent atenctó a l'anomenat 

prectsament "Feutlleton":z), definint-lo com una obra literàrta breu, 

caracteritzada per la improvisació, i que pot basar-se en un 

esdeveniment quotidià, un incident, una cita, un objecte,... Especial 

importància revesteixen el llenguatge i la manera de presentar els 

continguts: cal allunyar-se de la forma d'expressió corrent, per a 

despertar l'interès del lector i fer-li veure allò que s'amaga sota la 

quotidtanitat. 3
) Plank constata influències de Heinrich Heine en Roth, 

especialment en els reportatges de viatges (el viatge pel Harz es sttua 

explícitament en les pet:) ades de 1' antecessor li te rar i). 

Plank considera oportuna la di vistó temàtica de la prosa breu en 

l'edictó de 1956 ("Panoptikum" I "Portraits" I "Reisebilder" I "Pole-

mik", divisió mantinguda a la segona edició). En l'apartat "Panoptikum-

Die Verwandlung von Welt und Gesellschaft in Roths Feutlletons" 4 ·', 

l'autora estableix l'existència en el cas de Roth d'una "panoptikale 

Sehweise"~':-:.: la presentació dels personatges a manera de figures de 

cera, i del rerafons (natural o creat per l'home) com si constituí s un 

decorat. Amb aquests mitjans s'aconseguetx un efecte distanciador, que 

mostra l'anquilosament de la vida en una seqüència mecànica. La meca-

nització pot mostrar diferents ni vells d'intens i tat, segons l'actitud 

més o menys favorable que l'autor demostri envers el que descriu. Per 

exemple, el tractament del paisatge com a decorat es dóna sobretot en el 

cas d'un rerafons industrial o urbà, però rarament pel que fa a la 

natura, en el tractament de la qual predomina un estil impressionista. 

1) Plank, p. 10-39. 
2) Joseph Roth: "Feuilleton", Berliner Bi:irsen-Courier, 24.7. 1921; VI IV, 
p. 803-806; \11[891 1, p. 616-619. 
3) Plank, p. 17-22. 4) Ibídem, p. 40-101. 5) Ibídem, p. 44-57. 



L'agressivitat de l~oth va dirtgida contra el burgès, que és 

caricaturttzat a partir d'elements del vestit i de la fesomia i conver-

tit en un titella, un autòmata, en el cas que se'l consideri un exponent 

del seu temps¡ en canvi, per als personatges que gaudeixen de la simpa-

tia de l'autor, aquest tractament no té lloc, o bé pot assolir la comi-

cl.tat sense ser agressiu, Al tres elements són els motius de la maligni-

tat dels objectes i del món capgirat, fins i tot grotescs, i més fre-

qüents en les descripcions de viatges per Alemanya, potser reflectint la 

situació anímica de l'autor en un context sentit com a hostil 1
). 

La darrera part del treball està dedicada a l'estil i als elements 

estructurals dels Feuilletons de Roth. Segons Plank, els principals 

factors són la concisió i l'originaUtat, l'economia lingüística i 

l'expressivitat. Un aspecte remarcable és la freqüent aparició del 

zeugma <tant zeugma sintàctic com zeugma semàntic), a més de la figura 

estilística que l'autora anomena "Zeugma im weiteren Sinne" o 

11 satirische Aufzi'ihlung", en què es comprimeixen en una enumeració els 

elements descriptius d'un personatge o objecte, o fins i tot la 

biografia d'un individu::<:), Altres elements menys rellevants són la 

sinècdoque, el capgirament de la perspectiva, la comparació absurda o 

l'establiment de nexes erronis ("Falschkopplung"), També trobem paròdies 

estilístiques, en les quals s'utilitza a consciència un nivell 

lingüístic inadequat com a mitjà per a ridiculitzar quelcom. En la 

polèmica s'empra també el comentari detallat de cites o d'esdeveniments, 

que segons els casos pot assolir diversos graus d'intensitat o 

patetisme, fins arribar a les malediccions."":> 

1) Plank, p. 84-94, 2) Ibidem, p. 104-121. 
1) El millor exemple seria "Wiegenfest", dedicat a l'aniversari d'Adolf 
Hitler, a: Die Oesterreichische Post (Paris), 1.5.1939; W IV, p.702-703. 
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El tipus més habitual de Feui.lleton per a Roth entra directament in 

medias res, amb una breu i objectiva frase introductòria que pot donar 

informacions concretes sobre l'esdeveniment o l'objecte en qüestió. En 

general el tractament és en forma d'una exposició continuada o d'una 

sèrie d'impressions o petites escenes, acompanyades d'observacions que 

van encadenant-se com en una conversa¡ Plank observa que "Roth ist als 

Dichter und Feuilletonist ein visueller Erfasser der Welt." 1 ) Un tipus 

de nexe molt utilitzat per l'escriptor és l'anàfora, que li permet 

lligar de forma aparentment espontània i informal els diversos elements 

del text entre sí. 

La part final del Feuilleton, considerada per al gènere com un 

component obligatòriament diferenciat, formant el que s'anomena "Pointe" 

("ei ne unerwartete Wendung"), és també present en Roth, però rares 

vegades conté aquest element de sorpresa. Roth prefereix un acabament 

menys artificiós, encara que amb una entitat clarament distinta del cos 

del text, algunes vegades en forma de rei te ració concentrada, o més 

freqüentment un enunciat subjectiu, que recull una conclusió en primera 

persona de to agressiu, irònic o sovint resignat. El final obert és poc 

freqüent, i apareix només quan l'article s'ha dedicat a reflectir una 

atmosfera, un estat d'ànim. 

Un altre aspecte estudiat per Plank és la longitud de les frases i 

les seves característiques sintàctiques. Constata un predomini de frases 

semi-llargues i llargues, degudes a la tendència de l'autor a utilitzar 

recursos com l'enumeració, la repetició i la variació. En frases 

1) Plank, p. 126-127. 



llargues, la construcció predominant és la subordinació coordinada, és a 

dir l'aparició de di verses subordinades coordinades entre sí, generant 

dins la frase llarga dos únics nivells que permeten una fàcil comprensió 

del contingut. En les de longitud mitjana, més freqüents en els 

comentaris literaris, predominen juxtaposició i coordinació, amb 

anàfores a tall de lli gam. 

En acabar la seva monografia, Plank es pregunta si els Feuilletons de 

Roth són inconfusibles, i conclou que, si bé l'autor utilitza els 

recursos típics del gènere, mostra una sèrie de característiques 

personals, entre les quals es destaca la "panoptikale Sehweise", que 

s'estén a persones i coses. El repertori propi de l'estil grotesc, 

l'escàs ús de "Pointe" i de joc de paraules, la utilització de 

comparacions absurdes, l'actitud agressiva. i responsable davant dels 

esdeveniments són factors de l'estil personal d'aquest autor. 1 ) 

Cal observar que el treball de Plank ha estat fortament criticat per 

Ingeborg Sül temeyer2 :> per haver-se cenyit als materials de l'edició de 

1956 sense haver intentat recercar-ne d'al tres, quan Houska, Boning, 

Hackert o ella mateixa havien localitzat un nombre important d'articles 

de Roth que haurien ampliat enormement el corpus i amb ell l'enfoc de la 

monografia. Certament, la tesi es ressent de la manca d'obres del primer 

període, més crític i agressiu amb la societat, i d'haver acceptat la 

divisió temàtica de Kesten sense tenir en compte el moment de redacció 

de les peces concretes. Igualment, Plank extreu conclusions per al 

1) Plank, p. 168-169. 
2) A: Das Frühwerk Joseph Roths, p. 19, i a "Das Wiedererwachen des 
Interesses an osterreichische Dichtung in der Bundesrepublik Deutschland 
seit 1945", dins: Da.uer im Wa.ndel, Wien- Freiburg- Basel: Herder 1975, 
227 p. <Pag. 75. > 



Feuílleton dels reportatges titulats per error "Im mi ttaglichen 

Frankreich", quan aquests són en realitat un llibre de viatges mai 

publicat en vida de Roth que havia de dir-se "Die weiBen Stadte", i són 

diferents dels Feuíl.letons sobre el mateix tema que, amb la denominació 

conjunta "Im mi ttaglichen Frankreich", foren publicats al Frankfurt er 

Zeítung del 8. 9. 1925 al 4. 11. 1925. 1 -' 

El 1968 apareix una nova tesi sobre Roth als Estats Units, aquest cop 

sobre la representació de la realitat.:;;:::> L'autor, Joachim K.R. Beug, 

comença amb un capítol "quasi-biogràfic""''-', de tipus assagístic, sense 

voler arriscar-se a donar cap mena de dades, per altra banda insegures, 

sinó constatant la fascinactó que la maldat exercí sempre sobre 

l'escriptor, el qual ja de jove adaptà constantment la màscara de la 

malevolència i la vellesa; a la maduresa, amb Der Antíchríst, passà de 

la fascinació a l'acusació, ja que la maldat no havia sigut altra cosa 

que l'amargor d'un moralista decebut. 

La tesi, per a la qual s'han utilitzat els fons del Leo Baeck 

Institute, es divideix en das apartats, el primer dedicat a les repre-

sentacions plàstiques, el cinema i la fotografia, i el segon al llen-

guatge i la consciència lingüística de Roth. El capítol "Panoptikum" 4 :' 

parteix del Feuílleton dedicat al museu de cera parisencs:>, reproduint 

1) VI III, p. 856-934; VI[89J 2, p. 427-450. Cf. Sültemeyer, p. 82-87. 
2) Beug, Joachim Klaus Robert: Joseph Roth, Untersuchungen zum Problero 
der Wirklichkeitsdarstellung. Dissertation. Evanston, Illinais, 1968. 
224 p. 
3) Ibídem, p. 7-17. Tot i evitar el risc d'aportar dades biogràfiques de 
forma connexa, al llarg del treball apareixen algunes indicacions 
errònies: la datació de Leviathan <p. 212), la menció de fills de Rath 
<p. 213), l'adjudicació del nom de Berthe a Blanche Gidon <p. 175) a la 
transformació de P.VI. Jansen en J.P. Jansen <p. 181). 
4) Beug, p. 19-44. 
5) "Panaptikum am Sanntag", a Frankfurter Zeitung, 10. 6.1928, VI III, p. 
535-538; VI[89J 2, p. 931-934. 
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reflexions sobre aquest tema d'A. W. Schlegel, Hegel, Ortega y Gasset, 

Shakespeare i Goethe, totes elles contràries a aquesta mena de 

representació massa pròxima a la real i tat, i constatant en canvi que 

Roth hi troba aspectes positius: per a ell aquestes figures han 

aconseguit detenir el temps i convertir-se en un "museu de la llegenda", 

ja que capten el detall realista, que en la seva opinió pot aportar la 

veritat de la persona representada. 1 :> Un aspecte que preocuparà Roth és 

la possibilitat de distingir la veritat de la falsificació, tot 

defensant la veritat enfront de la realitat. 2 ) 

Beug constata el desinterès de Roth per les arts plàstiques des del 

punt de vista del valor expositiu ("Ausstellungswert") només el 

retrat'"'') sembla escapar-se a aquest desinterès, però el que en rea li tat 

hi aprecia Roth és el seu valor cultural <" Kul twert" )'0 • Beug ratiftca 

el seu assert amb l'anàlisi de la narració Die Büste des Kai.sers, on 

aquesta estàtua és considerada per la població del llogarret com un 

ésser viu, que per tant té dret a morir i ésser enterrat, de forma 

similar al tractament que rebria un ídol. A continuació passa revista a 

1) Convé contrastar-ho amb l'article "Philosophie des Panoptikums" 
<Berliner Borsen-Courier, 25.2.1923¡ W[89J 1, p. 939-941), del qual Beug 
no disposava i que insisteix en l'excessiva proximitat a la rea li tat: 
"Die paradoxale Philosophie des Panoptikums fügte es, daB irdische GroBe 
u nd Schrecklichkei t just durch e in wachsernes Verewigtsein lacherlich 
wurden. <. .. ) Das einzige Verdienst des Panoptikums war die ungewoll te 
Lacherlichkeit, durch die es das Pathos dieser Welt ausglich und sie in 
eine Art Lachkabinett verwandelte. (.,.) Es sieht aus, als hatte man ein 
Massengrab konservierter Haupter aufgedeckt, eine grausige Walstatt 
toten Lebens." 
2) Beug, p. 43-44. 
3) Sobre aquest tema vegeu p. 45-67. 
4) Beug utilitza aquí aquestes dues noctons establertes per Walter 
Benjamin, que reproduïm segons la terminologia seguida per la traducció 
de l'obra d'aquest darrer L'obra d'art a l'època de la seva 
reproductibilitat tècnica. Barcelona: Edicions 62, 1983. 
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la funció del retrat en di verses obres, especialment a RadetzkyroarsclJ, 

amb el quadre oficial de l'emperador :1. el retrat de l'avi Trotta. En 

alguns casos <Die hundert Tage, Fl ucht ohne Ende) l'heroi arri ba a 

sentir-se només com una còpia del seu propi ésser anterior, mostrant 

així el perill de perdre la pròpia identitat. 

Roth prefereix restar per darrera del seu propi temps negant el valor 

del cinema i la fotografia':>, el~:3 quals per a ell no garanteixen una 

capta.ció fidel de la verí tat, que només creu passi ble a través de la 

subjecti vi tat d'una persona. L'argumentació de lxoth contra la nova 

tècnica no és lògica, sinó que es basa en el conjur d'un perill. Beug 

s'ocupa d'establir les significacions del mot "Schatten", des de la 

metàfora platònica passant per la concepció de l'Hades fins a la noció 

romàntica de la pèrdua de la pròpia ombra, i creu que a la base de tot 

aquest complex es troba la prohibició que fa la llei mosaica de les 

imatges, ja que la reproducció pren al model tota possibilitat 

d'existir:;;::.. La negació de la rea li tat és per a Roth un procés en 

progressió: 

"Für Roth behauptet das Schattenhafte die Abwesenhei t von Sin.n.i u nd 
weil es ihm zunehmend schwerer fallt, in irgend etwas noch Sinn zu 
sehen, erscheint ihm die Wirklichkei t der Menschen und der Bilder 
zunehmend 'schattenhaft'." 8 ) 

Beug s'ocupa ara dels aspectes que entren en contradicció amb la 

negació del cinema i la fotografia, com ara el fet que Roth conegués i 

apreciés les pel. lí cules de Chaplin, que hagués escrit ell mateix un 

guió cinematogràfic, etc.¡ així com la funció positiva que la fotografia 

1) Beug, p. 68-101. 
2) Ibídem, p. 90. Cf. el que diu Sanger <p. 118 de la seva tesi) sobre 
aquest tema. 
3) Ibídem, p. 91. 
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de Menuchim juga dins Hiob. Per a Beug, resulta evident que Hoth es 

sentia fascinat per les noves tècniques, sobretot pel cinema, el qual li 

oferia una ficció primitiva que es reconeixia a sí mateixa com a tal. 

Beug constata que tota l'obra de Roth mostra una forta consciència 

crí tíca del llenguatge, la qual li fa mostrar i comentar determinats 

processos lingüístics, ja que per a ell la consciència lingüística és 

inseparable del deure moral de fer póblica la veritat. ll L'interès de 

l'escriptor pel llenguatge el porta a observar els processos que s'esde-

venen en el pensar i el parlar dels seus personatges'"' :•, dí versos dels 

quals es troben amb una mena d'incapacitat per a parlar, en alguns casos 

superada - en el de Theodor Lohse per a arribar a una retòrica falsa i 

buida: juntament amb les inhibicions ha perdut la moralitat. Alguns no 

surten mai d'aquesta si tuacíó afàsica, com ara Carl Joseph Trot ta, que 

pateix fins a la desesperació a causa de la seva incapacitat d'expres-

sar-se. Altres, com els germans Bernheím, no estan pas mancats de 

paraules, però es tracta d'una el.loqüènci~ buida, feta a partir de la 

fraseologia preexistent, d'estereotips d'experiències. L'ónica evolució 

posí tí va cap a una f acili tat d'expressió amb contingut es dóna en 

Andreas Pum, però només en la visió prèvia a la mort. Un aspecte 

interessant d'aquest darrer personatge, i que apareix també en Zipper 

sentor, és l'hàbit d'atribuir significats totalment arbitraris a 

determinats mots, seguint un codi d'ús únicament individual. 

Com a màxim exponent de la preocupació de Roth per la relació 

problemàtica entre realitat i llenguatge, Beug passa a analitzar Beichte 

eines Norders, que anomena "der Kriminalroman eines religíosen 

1) Beug, p. 103-104. 
2) Ibídem, p. 105-135, capí tol "Die Sprachbewul3thei t des Erzahlers und 
seiner Charaktere". 



Moralisten" 1 :>. La forma de confessió serveix per a intensificar la 

situació narrativa i permet mostrar a Golubtschik com a narrador en 

primera persona d'uns fets que contempla des de la perspectiva distant 

de qui jutja els pecats de la pròpia jovenesa. Els noms juguen un paper 

essencial, mai arbitrari.; especialment i.mportant és l'aparició de 

pseudònims, comparats B.mb vestits que permeten posar-se una nova 

exi.stènda quan la pròpia ha esdevingut problemàtica. El personatge de 

Jeni::i Lakatos, artificiós i amanerat, serveix per a mostrar la relació 

entre el dimon:l. i l'artifici.. Semblantment, la falsa identitat, 

artificiosa, esdevé un perHl capaç d • anihilar l'autèntica. Per a Beug, 

el terna central de la novel, la és la primacia de la paraula, més 

poderosa que els fets, tal com la identitat arbitràriament adquirida pot 

arribar a predominar sobre l'originària. 2 > 

Un capítol sencer és dedicat a l'estudi de l'ús que Roth fa de les 

cometes, en tota mena de textos i èpoques. Aquestes apareixen per a 

marcar expressions procedents d'un llenguatge especialitzat, però també 

\ 

els girs idiomàtics que han arribat a esdevenir formularis. Així mateix 

es marquen amb cometes expressions pròpies d'una classe social 

determinada o típiques d'un personatge novel. lístic concret, fent 

aleshores funció de cita sense haver de recórrer a la reproducció d'un 

diàleg. Amb aquest mitjà, Roth fa recaure l'atenció del lector sobre 

aspectes determinats del llenguatge i intenta conscienciar-lo de com és 

de problemàtic, sense renunciar però a utilitzar-lo: 

"Roth versucht unablassig, se i nen Leser zu dem Einverstandnis zu 
bewegen, daB man es mit Wort- und Begriffsruinen zu tun hat, wenn 

1) Beug, p. 138. La interpretació de la novel.la ocupa les pags. 136-
165. 
2) Ibídem, p. 166-179. 
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rnan schrei bt oder spricht, daB man Bescheid weiB über die Zerfalls
erscheinungen der gegenwartigen Welt, daB man die Skepsts zur 
Pflicht erheben muB und eben weiter spricht und weiter schreibt." 1 :> 

El capítol final, "Die Darstellung der Wtrklichkeit durch die 

Sprache'"2 :>, recull a manera de conclusió les reflexions teòriques de 

Roth sobre aquest terna - reflexions que a ni vell de novel. la semblen 

trobar-se immerses dins del conjunt, degut a l'escassa o nul.la 

distància entre narrador i personatges. Per a Beug, la base és la 

creéncia de Roth en un llenguatge originari intacte, en la paraula com a 

veritat real, que fa que les seves narrac~ons obtinguin credibilitat a 

partir de llur condició de llegendes de caire religiós; d'acord amb 

aquestes consideracions, Beug nega a Roth la qualitat d'ironista que 

Hackert i sobretot Powell li atri bueixen"n. 

Roth uti.l i tza sovint la comparació amb el vestit per a la relació 

entre paraula i cosa, i es rebel. la contra el dogma de 1' exactitud 

objecti va que creu entronitzat sobretot en l'alemany, on les 

denominacions es confondrien amb les coses. A Der Antichrist, la 

relativització de la nomenclatura i l'escepticisme resultant han avançat 

cap a la noció d'una ceguesa apocalíptica que impedeix qualsevol 

aproximació a la veritat 1 pitjor que la confusió de la torre de Babel, 

ja que ara hom està convençut de la possibilitat d'entendre's. Per a 

Beug, l'anàlisi que Roth fa en aquella obra és clarivident i crítica amb 

el seu temps, però el llenguatge que la revesteix la fa totalment 

ineficaç i demostra que Roth considerava la ironia inadequada per a 

aquesta temàtica. 4 :> Tot seguit, Beug passa revista a la relació de Roth 

amb la Neue Sachlíchkeit, que relaciona amb el rebuig de la fotografia 

1) Beug, p. 177-178. 
3) Ibidem, p. 185-187. 

2) Ibidem, p. 180-218. 
4) Ibídem, p. 195, 



pel que té a ni vell programàtic de reproducció mecànica, no fil tracta per 

una subjectivitat interposada, com ell exigeix del "künstlerischer 

Bericht" 1
:.. Roth, atret per l'evasió "romàntica" de la real i tat, es 

resistí sempre a cedir-hi, però amb múltiples concessions en les 

darreres obres. L'única norma estèti.ca que seguí amb tot rigor fou 

l'exactitud lingüística::c::•, malgrat els dubtes envers les possibilitats 

del llenguatge. Tot i haver elegit per a si mateix la fugida cap a la 

mort, s'exigí fins al darrer moment continuar la tasca d'escriure, 

lluitant contra la mentida i la futilitat. e'>:. 

El 1968 es publicà la tesi de Hansjürgen BBning dedicada a l'anàlisi 

de Radetzlrymarsclt0 , molt precisa, detallada i ben documentada, que 

demostra un coneixement minuciosíssim de la novel.la i aporta una 

bibliografia secundària molt completa, així com alguns textos de Roth 

localitzats pel doctorand, Boning descriu el narrador6 ) com un 

"laudator temporis acti" que utilitza amb preferència una actitud 

omniscient, al ternada amb la perspectiva eles del punt de vista dels 

personatges¡ s'avança a l'acció, s'allunya del tema o retrocedeix, 

mostrant la seva omnisciència, en una actitud pròpia del cronista que es 

sent escèptic respecte del moment actual, Els esdeveniments importants 

sovint queden eliminats de la narració, deixant pas a detalls 

característics, en el que Boning anomena "Eisberg-Technik", seguint la 

tònica d'" understatement" que suposa narrar l'ensorrament d'un món a 

partir només de tres persones de distintes generacions. 6
) Sense emetre 

judicis de valor, el narrador deixa clara la seva simpatia per la 

1) Beug, p. 197-208. 2) Ibidem, p. 211. 3) Ibidem, p. 218. 
4) Hansjürgen Boning: Joseph Roths "Radetzky:marsch". Thematik - Struktur 
- Sprache. Nünchen: Wilhelm Fink Vlg, 1968. 220 pags. 
5) Boning, p. 14-43. 6) Ibidem, p. 18-32. 
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majoria de personatges, fins i tot quan ironitza sobre ells, per Hxemple 

en el cas dels oficials. 1 ) 

La configuració dels personatges i llur personalitat reben molta més 

atenció. 2
) Bóning analitza els principis generals que Roth aplica, en 

aspectes com els noms, l'aparença externa i les tècniques d'introducció 

i caracterització dels personatges.'~·:. Es interessant remarcar que tots 

ells, per menors que siguin, tenen un nom, i en la majori a dels casos 

alguna mena de titol indicador de la classe social a la qual pertanyen; 

reflecteixen també les diferents nacionalitats, a manera de mirall de la 

monarquia plurinacional. Així mateix, també els personatges secundaris 

són caracteritzats de forma indi vidual i tenen vida pròpia a través de 

les manifestacions externes de llurs actituds i sentiments. 

Remarquem l'estudi dels paral. lelismes utilitzats per a configurar 

Carl Joseph en la seva relació amb el pare, establint similituds i 

canvis, i amb l'avi i el seu retrat, que té una funció capi tal dins de 

la novel. la4·). El paral. lel amb les generacions anteriors permet 

constatar les diferents actituds del més jove pel que fa a la capacitat 

de decisió, cada cop més feble, o al paper dels sentiments, que dominen 

Carl Joseph fins al punt de dificultar-li qualsevol acció efectiva; la 

representació paral.lela amb l'avi mostra la personalitat molt més feble 

del successor, i la comparació amb el pare dibuixa aquest com una 

persona dominada absolutament per les convencions i la rutina, capaç 

d'experimentar sentiments però no d' expressar-los'~':•. La funció tant de 

l'alcohol com de la mort és per a Carl Joseph la d'un mitjà de defugir 

1) Bóning, p. 32-43. 
3) Ibídem, p. 44-58. 
5) Ibídem, p. 65-69. 

2) Ibídem, p. 44-113. 
4) Ibídem, p. 59-75. 



la realitat, ja des de les visions heroiques de la infantesa; la mort, 

omnipresent, s'esdevé de forma paral.lela, per exemple la mort de 

l'emperador i del seu lleial servent Franz Trotta, o la de la primera 

amant i del primer amic de Carl Joseph. ') La funció d'aquests 

paral. lelismes, que mostren el sentit del narrador per a la forma t la 

simetria, és 1' encadenament dels personatges entre si, tot denotant 

l'estricta jerarquia pròpia d'aquell món ja pretèrit. Les repeticions 

que aquest tipus de configuració comporta subratllen l'actitud 

conservadora dels personatges i la sensac1ó de decadènc1a general 

inelud1ble. 2 ) 

Boning examina tot seguit la personaU tat de Carl Joseph, la 

constel. lació dels personatges i el diàleg'"'). Carl Joseph, un típic 

representant de la decadència de final de segle que anhela retornar a la 

vida senzilla que atribueix als seus avantpassats, és un ésser passiu a 

cavall entre dues èpoques, que viu a remolc dels seus estats d' àn1m i 

desitja la mort. La configuració dels personatges roman constant al 

llarg d'aquesta novel. la generacional 1 que posseeix tres protagonistes, 

un com a representant de cada generació 1 tots ells orientats cap a 

l'emperador com a centre comú i nexe entre llur vida privada i l'esfera 

pública. L'interès del narrador es centra en Franz Joseph a nivell 

privat, vist com una persona feble i sotmesa a les convencions imposades 

per un entorn que queda molt per sota d'ell en qual i tat humana. La 

condició central de l'emperador es confirma amb la seva mort, que 

representa la mort tant de l'imperi com de la nissaga dels Trotta. 4 ) 

1) Boning, p. 69-71. 
2) Ibídem, p. 73-75. 
3) Respectivament p. 75-77, 7'7-100 i 100-113. 
4) Ibídem, p. 80-82. 



Un altre tret que marca aquesta preponderància és el fenòmen de la 

similitud amb Franz Joseph, expressió de submissió voluntària per part 

dels subordinats a tots els ni vells socials, i que desapareix en les 

generacions j aves, apuntant cap a les tendències desintegradores d'una 

estructura social basada en l'assumpció de la piràmide jeràrquica. 1 ~ 

Dins l'estructura paral.lela que s'estén fins i tot a les relacions 

d'amistat dels personatges, la fi.gura de Choj nicki, que pot considerar-

se portantveu del narrador, r;:;erveix d'element de contrast degut a la 

seva clarí vidència a ni vell intel. lectual i polí Uc, sense deixar de 

presentar ell mateix aspectes decadents.:":. La constitució jeràrquica de 

la societat és dibuixada a través dels grups socials <pagesos, obrers, 

soldats, oficials), amb els pri vílegiats formant castes apart i marcant 

la distància respecte als inferiors <cas del comportament del "Bezirks-

hauptmann" en les seves relacions socials), i mitjançant el dibuix dels 

fenòmens decadents dins l'església, l'exèrcit, els estaments civils i la 

família, columnes de la monarquia que comencen a vacil.lar.~'') 

Tot seguit Boning examina els tipus de diàleg, mai simètrics, sinó 

dominats per un superior, constata la preeminència de la narració i 

examina les dificultats que tenen els principals personatges per 

expressar-se i fer-se entendre, 4 ) Cada personatge i classe social és 

caracteritzat individualment per les peculiaritats del seu llenguatge, 

sovint a través d'estereotips. Les cartes que els Trotta s'intercanvien 

són també marcadament estereotipades i formulàries, expressant la 

difícil intercomunicació entre pare i fill. El narrador utilitza de 

1> Boning, p. 82-83. 
2> Ibidem, p. 86-87. 
3) Ibidem, p. 90-100. 
4) Ibidem, p. 100-113. 
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forma predominant "Erlebte Rede" per a les opinions dels personatges, 

amb gran nombre de variacions¡ d'aquesta manera pot mostrar llur 

passivitat, llur pensament associatiu, fins i tot matisos psíquics 

lleugeríssims, i en canvi mantenir la seva presència, motiu que li fa 

preferir aquesta forma al monòleg interior continuat. 1 :> 

L'estudi del temps narratiu'"':> es concentra primerament en la relació 

entre "Erzahlzeit" i "Erzahlte Zeit", amb especial atenció a l'ús de 

"Raffungen" i la manera com s'aconsegueix una sensació d'inexorabilitat 

en el transcurs del temps, dins d'una tònica de regularitat i 

monotonia. ~:n A continuació es tracta de la percepció del temps per part 

dels personatges i llur constant comparació del present amb un passat 

considerat "aurea aetas" que no els permet captar les virtuts del moment 

actual. El pes dels records fa que tots els personatges importants es 

sentin vells o prematurament envellits, i la monotonia generalitzada 

dóna als esdeveniments o sentiments sobtats connotacions de catàstrofe. 

El temps verbal escollit pel narrador és el pretèrit imperfet, que li 

confereix distància i superioritat, tot contribuint a fer sentir els 

esdeveniments com a actuals i reforçant l'atmosfera de ficció. 4 :• 

Pel que fa al tractament de l'espai, el paisatge i els objectesE;), 

les descripcions són de caire impressionista, amb repeticions que 

marquen el caràcter d'un món envellit i a través del paral.lelisme 

arriben a conferir als signes una qualitat líricament màgica. Un 

rerafons apreciat pel narrador és la pluja, relacionada amb motius de 

mort. Acostar-se a la finestra constitueix un recurs freqüent en 

situacions clau, per exemple com a gest d'evasió o desemparament. Els 

1) Boning, p. 110-113. 
4) Ibidem, p. 124-136. 

2) Ibidem, p. 114-181. 3) Ibidem, p. 114-124. 
5) Ibidem, p. 137-153. 
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paisatges són generalment descrHs des de la percepció d'un personatge, 

tenyint-se per tant del seu estat d'ànim. 

En l'estil lingüístic del narrador, Boning hi constata el predomini 

gairebé absolut de la parataxi, corresponent a l'impressionisme que 

concedeix independència a les parts, fins i tot a nivell sintàctic. Els 

verbs tenen un paper secundari, amb Jnarcada preferència per l'ús de 

participis i aposicions, que permeten una dicció concisa i l'alineament 

de les impressions sense requerir subordinació. 1 :> Anàfores i epí feres, 

juntament amb isocolons, paral.lelismes i repeticions, sovint variades, 

lliguen les frases paratàctiques entre si. Els adjectius, sovint 

lndividuals i inesperats, i les comparacions que reforcen l'estil 

paral. lel contribueixen a evitar la monotonia i a donar una impressió 

més atmosfèrica que racional d'allò que es descriu. 2 ) El paral.lelisme i 

la parataxi es compleixen també a ni vell de grans blocs narratius, amb 

capítols configurats de forma independent però entrellaçats per la 

seqüència cronològica i avançant de manera regular i continuada cap a 

l'ensorrament ineludible. L'epíleg es confronta amb el primer capítol, 

que funciona a manera de pròleg, i juntament amb la mort de Franz 

Trot ta, paral.lela a la de l'emperador, arrodoneix l'estructura 

narrativa afegint a l'ensulsiada de l'imperi la de la família Trotta.~"> 

Boning clou el treball 4 :. tot remarcant com a característica l'actitud 

ambivalent del narrador, que vacil.la entre el rebuig i l'enyorament 

d'allò que descriu, amb preferència pel temps passat, i utilitza de 

forma discreta i encoberta els mitjans estilístics moderns. En 

1) Boning, p. 154-163. 
2) Ibídem, p. 163-178. 
3) Ibi dem, p. 178-181. (" Exkurs: Der auBere Aufbau des Romans",) 
4) Ibídem, p. 182-190, 
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l'acumulació impressionista de sensacions els personatges resulten 

gairebé dependents de les coses, tan intensa és la seva passivitat i la 

seva tristor, amb la qual el lector és portat a simpatitzar. La novel.la 

assoleix un alt nivell de compacitat gràcies a la utilització conseqüent 

l continuada del paral.lelisme a tots els nivells, donant lloc a una 

gran unicitat de la narrativa, que manifesta així les coincidències i 

similituds i redueix l'indi viduallsme. Degut al cltma de regularitat 

monòtona, els esdeventments inesperats es destaquen molt més nítidament 

com a final d'un temps, caràcter intenr;;ificat pel declivi vers la 

decadència cada cop més marcat en la novel. la. Per a Boning, l'amor de 

Roth es dirigia, no a l'Austria històrica, sinó a la que ell recordava i 

descrivia, és a dir una Austria inventada, desenvolupada i estilitzada 

per ell :mateix. 1 :> 

El mateix 1968 es publicà una altre interpretació de la mateixa 

novel. la"':>, de signe completament distint. Si la monografia de Boning 

era marcadament densa i acadèmica, cenyint-se molt de prop al text, en 

canvi la d'Alfred Kurer és més breu, de tipus clarament assagístic, i 

recorre sovint tant a la comparació amb la resta d'obres de Roth com amb 

les d'al tres autors contemporanis, adjudicant-li major capacitat 

narrativa que a Musil o Broch, per exemple. Aquesta qualitat la veu 

manifestada a partir de Hiob, que formalment representa un retorn cap a 

la narració del segle XIX i concedeix preponderància a l'individu i el 

seu destí.'") 

1> Boning, p. 189. 
2) Alfred Kurer: Josef Roths "Radetzkymarsch". Interpretation. Ein 
Bei trag zum Phiinomen des Spatzeitlichen in der osterreichischen 
Literatur. Zürich: Juris Druck + Verlag 1968. 140 pags. 
3) Kurer, p. 13-15. 
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El primer apartat, "Die Gesellschaft" 1 ), s'inicia amb la constatació 

que el servei com a màxima vi tal constitueix una característica de 

l'ésser austríac, i que per tant, quan els servidors de l'estat deixen 

de creure-hi, ha de sobrevenir necessàriament la ruïna. Això 

s'exemplifica en una gamma de personatge.s representat i va de tota 

l' escB.la jeràrquica, amb especial èmfasi sobre els funcionaris i 

oficials. Després d'aquesta consideració general Kurer passa a estudiar 

els personatges prtncipals de la novel. la, començant per Franz van 

Trotta2 ), de pensament estrictament dtnàstic j_ jeràrquic, que s'até en 

tot moment als manaments de la tradició, fins i tot en l'aparença 

personal, imitada de l'emperador, sense permetre' s dubtar ni fj_ ns i tot 

percebre res que qilestioni l'ordre establert. Els indicis de crisi són 

ja nombrosos des de l' adol.lescència del seu fill, però no començarà a 

adonar-se'n fins que viatgi a la frontera i allà entri en contacte amb 

la realttat de la pertfèrta i escoltt les predtcctons de Chojnicki. Amb 

la pèrdua de la fe, el "Bezirltshauptmann" continua exteriorment la seva 

rutina, però és un funcionament maquinal, fantasmagòrtc; interiorment, 

ell es refugia en el record, assemblant-se ara al seu fill, que viu en 

el somni. 

Per a Ca.rl J oseph':''), representant de la darrera generació de la 

monarquia, situada entre dues èpoques, la realitat es converteix molt 

aviat en un problema. El paper de nét que viu de la proesa de l'avi, 

model obligat i inassolible, és per a ell una càrrega, una maledicció 

que esdevindrà una obsessió cada cop més dominant. El retrat de l'avi i 

la marxa de Radetzky són els dos leitmotivs que acompanyen aquesta 

condició epigonal. 

1) Kurer, p. 16-69. 2) Ibídem, p. 18-29. 3) Ibídem, p. 30-38. 
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JJ' actitud de Roth envers l'emperador a Radetzkymarsch és confrontada 

amb l • expressada a dos Feu i lletons, un de 1928 i l'altre probablement de 

1939 1 :>, constatant una evolució de l'escepticisme crític cap a 

l'admiració ilimitada. A la novel.la, per6, la figura llegendària que ja 

en vida constituí Franz J oseph és presentada com un anti -heroi, dotat 

d'un poder només fictici. El caracteritzen com a austríac un cert 

fatalisme <"Da kann man nbc machen"), el conreu del plaer sensual 

(l'afecció a les desfilades, per exemple), i sobretot una actitud 

d'evident desav1nença interior, que li permet servir la seva 1dea tot i 

pensar que és inútil: "Auf der e1nen Sette steht das So-Tun-als-ob - das 

aber, für den Aussenstehenden ein standiges Ratsel, nie ohne Engagement 

ist -, au f der anderen der total e Unglaube. "::n 

El comte ChojnickF':. és considerat, amb un cert anacronisme, 

"Sprachrohr des exilierten konservativleg1timistischen Dichters'' <potser 

extrapolant la intervenció del personatge homònim a Kapuzinergruft). 

Aquí Kurer s'estén sobre el diagnòstic que Roth fa dels motius de 

l'ensorrament de l'imperi, sense 1 imitar-se al personatge concret que 

era el punt de partida. Els tres factors citats són: primerament, 

l'actitud de la classe dirigent alemanya, que abandona el concepte 

originari de la monarquia danubiana i preconitza l'anexió a Alemanya; en 

segon lloc, l • envelliment excessiu de la monarquia: "Das Bewusstsein, 

daB es 'zu spat' sei, hat sich wie eine Erstarrung über alles gelegt." 

1) Kurer, p. 39-43. El primer d'ells, 11 Seine k. und k. apostolische 
Majestat", publicat per primer cop el 6. 3.1928 a Frankfurter Zeitung (W 

III, p. 624-629; W[89J 2, p. 910-915 )¡ el segon, 11 Rede über den alten 
Kaiser. Am Abend vom 17. auf den 18. August 11

, fou publicat el 1.7.1939 a 
Die Oesterreichische Post <Paris) <W IV, p. ?71-777), i és datat per 
Kurer el 16.-17.8.1939 (el natalici de Franz Joseph), cosa evidentment 
impossible¡ només es pot afirmar que fou escrit posteriorment a 
l'AnschluB, i probablement en els darrers mesos de vida. 
2) Ibídem, p. 42. 
3) Ibídem, p. 44-51. 
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En tercer lloc, però no menor en importància, es situen les forces 

destructores externes, entre elles el nacionalisme, sobretot el 

paneslavisme, i la problemàtica social, que Chojnicki, d'acord amb la 

seva condició feudal, no percep, però que tant el narrador com l'autor 

no deixen de remarcar 1 >. Tant Chojnicki com Carl Joseph viuen en una 

atmosfera crepuscular, el primer a plena consciència, el segon a nivell 

d'estat d'ànim, amb similar resultat: la inca pac i tat per a qualsevol 

mena d'acció, letal en darrer terme. 

Els oficials, refugiats en l'exèrcit que els ofereix un món 

reglamentat i re!:;guardat del real, són una colla de fracassats, d'anti-

herois poc individualitzats, amb Taittinger, de 1002. Nacht, com a 

prototipus: un personatge enormement ingenu i alliberat del deure de 

pensar, d'actuar, de prendre decisions2 l, Per a Kurer, l'exèrcit cacani 

ja no té cap més funció que la de representar'"':', com a titelles que 

moren inútilment en defensa d'un honor tronat o d'una Austria-Hongria 

que ja fa molt de temps ha deixat d'existir. 

Pel que fa a les dones4
:., Kurer observa que els papers s'han 

capgirat: "Die Frau als aktiver, zielstrebiger, auf Eroberung bedachter 

Mensch hat gleichsam die Rolle des Mannes übernommen; der Mam1 ist der 

gegen sein besseres Wollen Verführte"(sl, com veu demostrat en les 

relacions femenines de Carl Joseph. Les dones semblen pertànyer a la 

generació moderna, decidida i eficaç, sense gaires escrúpols, i els 

homes a l'antiga, que es troba indecisa i no aconsegueix afirmar-se. En 

1) Kurer, p. 47-49. 2) Ibídem, p. 52-58. 
3) Kurer passa per alt la funció repressora interna, molt important i 
evident a nivell històric, i que en la mateixa novel. la queda ben 
representada amb la intervenció de Carl Joseph al front de la tropa que 
ha de reprimir la vaga. 
4) Ibídem, p. 59-69. 5) Ibídem, p. 60. 
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aquest context, Kurer relactona Roth amb Hermann Broch t Otto Wetntnger. 

L'apartat "Die Landschaft"., :• toca només lateralment el tema indicat 

pel títol i en realitat s'endinsa en elucubracions de caire més genèric 

sobre aquesta novel.la i les restants de Roth, comparant el personatge 

de Carl Joseph amb Lord Jim, de Joseph Conrad';?.:•. La fugtda del darrer 

Trot ta cap a la infanteria i la frontera oriental, per als companys 

degradant, és per a ell una aproximació als antecessors eslovens, i el 

paisatge infinit és percebut com a protector; Kurer no remarca l'element 

inquietant fins arribar a l'enfrontament amb els obrers. A més d'aquesta 

fugida en l'espai, apareix l'alcohol com a mitjà d'evasió, reforçant la 

tendència al somni ja existent. Carl Joseph només aconseguirà aproximar-

se a l'ideal de l'avi quan intenti salvar l'honor de la dinastia, en la 

festa del regiment. Kurer observa una correspondència estructural entre 

les morts de Franz Joseph i Franz van Trotta, que han sobreviscut més 

enllà del seu propi temps, i les de Franz Ferdinand i Carl Joseph, abans 

del seu temps. Observa en l'obra una tendència cap a la subjectivitat i 

fins i tot al sentimentalisme, però la voluntat èpica de l'autor 

s'imposa amb una estructuració molt elaborada, que pot documentar-se en 

la configuració de cada· capítol, inici d'una nova fase narrativa, amb 

canvi de lloc i de protagonista, i amb una acció pròpia, si bé en certs 

moments la novel.la presenta escassos esdeveniments. 

L'evidència de símptomes de decadència al terri tori oriental és 

contrastada amb la sensació incòlume i exultant que ofereix Viena - si 

bé nosaltres remarcaríem que es tracta de la zona més distingida del 

1) P. 70-123. Kurer anomena aquí Schwabenbm::g. el lloc de naixença de 
Roth <p. 70). 
2) Ibídem, p. 80-92. 



1 (J 

centre, i d'una ocasió solemne, la processó del Corpus: "Das Leben in 

der Residenzstadt ist, kurz gefasst, eine urrlassende, gewal tige 

Sel bsttauschung. " 1 
:• En relació amb aquesta ficció d'indemnitat es troba 

l'organització de la festa del regiment, que Kurer compara amb la 

"Parallelaktion" de Musil, mencionant trets similars en obres de Stefan 

Zweig, Karl Kraus i Franz Theodor Csokor, subratllant que la notícia de 

1' atemptat de Sarajevo no és pas 1' inici de 1' ensulsiada, sinó la seva 

manifestació definitiva: la decadència s'havia iniciat ja a Solferino; 

la guerra mundial i la capi tula.ció no serien sinó un epíleg cruel. El 

silenci que regna al front oriental no té res a veure amb la 

tranquil.litat, sinó amb la mort. 

Ens ocuparem tot seguit de la interpretació de la novel. la Das 

falsche Gewicht. Die Geschichte eines Eichmeisters publicada el 1968 per 

Albrecht Weber 2
). El primer aspecte que es considera és l'inici en forma 

de conte, que indica un món tancat en si mateix i una llunyania en el 

temps. Però aquesta distància temporal no pot ser gaire gran, i Weber 

estableix l'època als vol tants de 1910: el món de la monarquia i de la 

infantesa de l'autor, separat de l'actual per un abisme. L'acabament de 

l'obra, amb la marxa del castanyer Sameschkin, té també característiques 

de conte, però en contrast el contingut és fosc, l'evolució del 

protagonista avança cap a la destrucció; tot i així, segons Weber, 

seria excessiu parlar d'un anti-conte. ::on La narració és en temps passat, 

però quan el tema és l'execució del servei es recorre al present, 

denotant la presència permanent i impersonal de l'estat, marcada també 

per l'ús d'un llenguatge encarcarat, propi de l'ús oficial de l'exèrcit 

1) Kurer, p. 99. 
2) Al brecht Weber: Joseph Roth. Das falsche Gewicht. Interpretatíon. 
München: Oldenbourg 1968. 86 pags. 
3) Weber, p. 10-18. 
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(" ararisch"). Ei benschütz s'ha vist forçat a abandonar l'exèrcit per 

imposició de la seva dona, Regina, amb la qual cosa ha perdut la seva 

llar i la seguretat d'una vida reglamentada i organitzada des de fora. 

La seva incapacitat d'enfrontar-se a la vida civil es veu intensificada 

per les dificultats a nivell personal: l'odi B. lB. seva dona, que 

considera culpable del seu "exili", destrossa la seva esfera privada, 

l'únic lloc d'on hauria pogut obtenir la seguretat i força d'esperit 

necessàries per a enfrontar-se al món hostil d'aquella ciutat 

frontElrera, comparable a un "salvatge Est". 1 :• L'evolució que seguirà la 

faula ja queda marcada des de l'inici: Eibenschütz, expulsat del seu 

medi, no estima ni és estimat; excessivament honest de natural en un 

ambient on el delicte pertany a la normalitat, es refugiarà en un sentit 

del deure excessiu, que serà afeblí t només per l'eufòria de la relació 

amb Euphemia, i quan aquesta falli esdevindrà inhumà. 2 ;, 

La inhabilitat d'Eibenschütz per a adaptar-se a Zlotogrod, que 

representa la frontera tal com ho feia la ciutat de B. CBrodyJ a 

Radetzkymarsch, no és un problema individual únicament, sinó que respon 

a la problemàtica dels càrrecs oficials, especialment dels inferiors, 

dins de l'imperi austro-hongarès. 

"Die Unteroffiziere und unteren Beamten sind es, die mit dem 
eigentlichen Volk standig zusammenkommen. Ihnen widerfahrt die 
Kontaktlosigkeit als schmerzlicher .Mangel, und sie sind ihr weder 
gesellschaftlich noch geistig gewachsen. <. .. ) Kontaktlosigkei t und 
grundsatzliche Einsamkeit ist ein altosterreichisches Schicksal, 
historisch und sozial bedingt. Notwendig wird diesen 
"Oesterreichern", dieser künstlichen Uebernation, der Staat, wirksam 
als Armee, gegenstandlich als Kaserne, zur Heimat, jedenfalls den 
Unteren."'"') 

El resultat d'aquesta situació, agreujada en el cas d'Eibenschütz a 

nivell personal, és la solitud i a partir d'ella l'angoixa vital que el 

1) Weber, p. 43-48. 2) Ibídem, p. 71-77. 3) Ibídem, p. 72-73. 



portarà cap a 1' autodestrucció a través de la beguda, en un terri tori 

dominat pel poder del "Neunziggr~diger" (un altre nexe amb 

Radetzky:marsch>. El camí seguit en la dependència és dibuixat en les 

seves diverses fases amb tot el virtuosisme d'un bon coneixedor del 

tema; la mort a mans de Jadlowker evitarà tot ,just el delirlum 

tremens. 1 :> 

L'indret on s'encarna l'essència de la frontera i del mEü és la 

taverna fronterera':2 :>, centre dels negocis de .Jadlowker j_ de Kapturak, 

aquest Gltim el contrabandista per excel.lència a totes les novel.les de 

Roth, i a més la vivenda d'Euphemia, al voltant de qui es centrarà tota 

l'evolució del mostassaf, desencadenant la seva dependència alcohòltca. 

Tant Euphemia com Regina són vistes sempre des de la perspectiva 

d'Eibenschütz, indicant així que no és capaç de captar-les ni 

comprendre-les adequadament. '3 :> 

Per a Weber, el nucli de la problemàtica de la novel. la és de caire 

religiós, si bé els personatges no hi fan gairebé mai referència. 

Ei benschütz s'enfronta a Déu després de la crisi de la relació amb 

Euphemia, aproximant-se a la situació de Job, encara que sense les 

característiques prèvies d'aquest personatge. Però posseeix una 

consciència i reconeix el bé; quan al final de la seva vida, influenciat 

per l'agent Piotrak, s'excedeix en el seu zel faltant així als deures de 

la misericòrdia, demostra el seu allunyament de Déu i de la bondat. El 

narrador no nega la transcendència d'un altre món, però la que apareix 

en la visió final, en l'agonia del protagonista, és de mena terrenal i 

immanent, similar a l'acabament d'altres narracions del mateix autor, 

especialment Die Rebellion. 4 :' 

1) Weber, p. 75. 
3) Ibídem, p. 62-70. 

2) Ibídem, p. 49-57. 
4) Ibídem, p. 78-84. 



Un apartat molt interessant d'aquest treball és el dedicat a 

l'estructuració de l'obra, en capítols lligats entre sí a manera de 

baules d'una cadena, iniciant-los amb repeticions o variacions del 

final dels anteriors, i introduint premonicions que anuncien els 

esdeveniments de capítols propers. Pel que fa al ritme de la narració i 

la relació entre temps narratiu i temps narrat, Weber aporta una taula':. 

que il.lustra molt bé el contingut dels capítols i la seva longitud, tot 

remarcant que l'extensió major correspon a aquells on s'acumulen els 

esdeveniments, però també als que segueixen més de prop i detalladament 

els pensaments i sentiments del personatge principal; d'aquesta manera 

es subratlla 'el fet que la narració es centra en el flux de la 

consciència del protagonista. L'aparició de capítols breus, però 

importants pel seu pes específic, contribueix a una composició de les 

fases narratives molt elaborada i elàstica';;' :•. Una brevíssima 

bibliografia tanca el conjunt. 8 :. 

A l'estudi sobre la llegenda religiosa publicat el 1968 per Birgit 

Lermen4 ), dins de l'apartat "Die moderne Legende. Neue Form" s'estudia 

Die Legende vom heiligen Trinker. Lermen s'enfronta a l'opinió 

expressada per Hermann Kesten6
:., que nega tot caràcter transcendent a 

l'obra i la considera única i exclusivament paròdica- l'únic que Kesten 

veu de "sant" en Andreas Kartak, "ein gerissener Gauner", és que resulta 

absolutament incorregible i obstinat en continuar com fins aleshores. 

1) Weber, p. 23-25. 
2) Ibídem, p. 19-27. 
3) En ella es dóna la curiosa confusió de ci tar a Alfred Wegner en 
comptes d'~ Wegner (p. 86). 
4) Birgit Lermen: Noderne Legendendichtung. Bonn: Bouvier Vlg 1968. 302 
pags. Sobre Roth vegeu especialment p. 177-186. 
5) Hermann Kesten: "Joseph Roths 'Legende vam heiligen Trinker'". A: 
Berliner Hefte 6 (1949) p. 533. Citat per Lermen especialment a p. 177. 
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Lermen, en canvi, creu que Andreas està sempre disposat a començar de 

nou, sense caure mai en la indiferència o la desesperació. L'autora 

creu, d'acord amb Peter Wilhelm Jansen, que l'obra és una projecció 

biogràfica de l'escriptor, i que el problema bàsic que s'hi planteja és 

l'essència de l'home. Kartak, segons Lermen, és un "Augenseiter" 

solitari i :mancat de contacte, egocèntric i incapaç d'establtr relacions 

autèntiques amb el seu entorn; però el tret decisiu per a la profunda 

sol i tud és la seva manca de comunicació religiosa. De tota manera, no és 

areligiós, com afir:ma Kesten, sinó que mostra sempre confiança en Déu. 

Els "miracles", explicats de for:ma racional pel narrador, són per a 

Andreas esdeveniments meravellosos degut al seu desig d'experimentar-ne. 

Un dels grans motius que Kesten estableix per a la vida i l'obra de 

Joseph Roth és la por, "die metaphysische Angst vor dem N1chts", i 

aquesta és qui porta Andreas Kartak a intentar tota mena d'evasions. 

A través de les di verses repeticions, la narració s'estructura en 

quinze passos interdependents, i el motiu central de la solitud, 

reflectit en les situacions en què es troba el protagonista, aconsegueix 

donar-li una certa unitat. L'ús del monòleg interior, de contrastos i de 

determinades metàfores i comparacions serveix també al mateix objectiu, 

donant una impressió conjunta unitària. El llenguatge clar, precís i 

exemplar dóna fe d'una disciplina estilística conscient i ben aplicada. 

La distància que marca el narrador respecte del protagonista és 

eliminada amb la frase final "Gebe Gatt uns allen, uns Trinkern, einen 

so leichten und so schonen Tod!", de tal forma que l'obra esdevé "ei ne 

eigentliche Doppel-Ich-Erzahlung". 1 ) 

1) Lermen, p. 186. 
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El 1969 no aparegué cap treball extens sobre Roth, però sí diversos 

articles, el més ampli i important dels quals fou l'intent de Fri tz 

Hackert d'oferir una sèrie d'informacions biogràfiques sobre 

l'escriptor 1 :., en la línia que David Bronsen havia iniciat i completaria 

el 1974 amb l'aparició de la biografia. Si bé posteriorment la biografia 

de Bronsen, evidentment molt més extensa, es convertiria en l'obra 

canònica per a qui s'ocupés de l'estudi de Roth, nogensmenys l'ampli 

article de Hackert conté una gran quantitat d'informació densa i concisa 

obtinguda a partir del treball sobre l'obra publicada, els materials de 

l'arxiu Roth de l'institut Leo Baeck i de l' edi toria.l Kiepenheuer, de 

recerques sobre la premsa contemporània a l'escriptor, i del coneixement 

de les obres de coetanis com Hermann Kesten, Leonhard Frank, Friederike 

i Stefan Zvfeig, etc.; així mateix també va posar-se personalment en 

contacte amb la cunyada de Roth i amb Irmgard Keun, que havia estat 

companya seva durant l'època de l'exili. Creiem que hi han aspectes de 

la vida de l'autor, especialment l'activi tat periodística dels primers 

anys vint, que estan més ben plantejats aquí, si bé evidentment no 

acabats d'elaborar, que no ho foren després a la biografia de Bronsen; 

el resultat d'aquesta, si hagués estat realitzada per Hackert, hauria 

estat probablement bastant distint. L'aspecte de la relació amb els 

intel. lectuals contemporanis sembla molt ben resolt aquí en la seva 

formulació inicial, abarcant tot l'espectre, i establint gran quantitat 

de nexes en totes direccions. La conclusió que podem extreure és que, 

amb aquesta publicació, quedava resolta la major part de les preguntes 

1) Fritz Hackert: "Joseph Roth. Zur Biographie." A: Deutsche Viertel
jahrsschrift 43 (1969), p. 161-186. 
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al voltant de la biografia de Roth (exceptuant-ne l'època de la guerra 

europea i la implicació de Roth en ella), i que les encara no resoltes 

aquí tampoc no ho han estat fins avui; per tant, si hem d'establir una 

línia divisòria entre una etapa mancada d'informació sobre la persona de 

Roth i una de ja. informada, aquesta línia es sttua ja el 1969 amb aquest 

arUcle, i no cal endarrerir-la ftns a 19'74 amb l'obra de Bronsen. 

Un article molt breu de Curt Sanger 1 ) estudia la figura de l'anti-

heroi a l'obra de Roth en connexió amb els personatges de Schni tzler i 

la 1 i teratura austríaca en general. En el cas de Roth es tracta d'un 

tipus de personatge decadent i escèptic, generalment el darrer de la 

seva família, incapaç de sentiments autèntics i desitjós de la mort. 

Sanger es centra en Carl Joseph i Franz Ferdinand Trotta, i constata 

que, malgrat les característiques negat i ves del personatge, hi ha una 

actitud de simpatia per part de l'autor que evidencia a la vegada la 

seva nostàlgia d'un passat ideal - la monarquia habsbúrgica. 

Del mateix any és l'article d'Alfred Doppler sobre la presentació 

dels esdeveniments històrics a la novel.la austríaca, a partir de 

Radetzkymarsch de Joseph Roth, Die Damonen de Heimito von Doderer i Der 

Mann im Schilf de George Saiko'0 • Doppler comença postulant la 

diferència que necessàriament ha d'haver-hi entre el tipus trivial de 

novel.la històrica i les obres que realment posseeixen un nivell 

artístic i constitueixen la novel.la històrica legítima. Aquesta serveix 

com a il.lustració de la historiografia, sense pretendre cenyir-se 

estrictament als esdeveniments, però reflectint l'ambient i la societat 

1) Curt Sanger: "The figure of the non-hero in the Austrian novels of 
Joseph Roth". A: Hodern Austrian Literature 4 (1969), p. 35-37. 
2) Alfred Doppler: "Historische Ereignisse im osterreichischen Roman." 
A: Oesterreich in Geschichte und Literatur 13 (1969), p. 503-516. 
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de l'època en qüestió. Tot seguH Doppler passa a analitzar les tres 

novel.les austríaques que hem citat, i que es basen en tres fets de la 

història d'aquell país. Pel que fa a Roth, Doppler remarca l'actitud 

narrat i va amb i valent entre amor i odi al seu objecte, i que corregeix 

constantment la idealització afecti va d'allò narrat mitjançant una 

ironia desesperada que de vegades deixa pas a una melangia resignada. 1 :> 

Esmenta també la freqüent utilització d'"Erlebte Rede 11
1 que li permet 

canviar de perspectiva narrat i va sense trencar la gramaticalitat de la 

narració en tercera persona 1 i es deté en l' ús de. 1' i ndef i nit 11 man11
: 

11 Es 

ist ein fatalistisches "man", ein Wort, das in der Graii1Tilí'ltik des 

Oesterreichers Ohnmacht und Resignation des Subjekts ausdrückt. n:;o::• La fe 

en l'església i en la institució monàrquica s'ha perdut, i l'estat, 

mancat de sentit fins i tot per als cossos encarregats de mantenir- lo, 

és a dir l'exèrcit i la burocràcia, es disgrega de viu en viu. Roth es 

situa dins la tradició del realisme poètic, però intensifica a la manera 

impressionista els elements que reprodueixen l'atmosfera, remarcant els 

signes de decadència. Doppler considera especialment reeixida l'escena 

de la festa del regiment, on l'arri bada de la notí cia de l'atemptat a 

Sarajevo és subratllada per una tempesta, sense que el clixé literari 

que iguala la tempesta amb la guerra sigui percebut com a desgastat.'"':> 

En la seva opinió, Roth aconsegueix aproximar al lector la veritat 

històrica d'una època, meta de l'autèntica novel.la històrica. 

Finalment ci tem 1' article de Max von Ri cca bona sobre els darrers 

temps de Roth, típic exponent de les aportacions d'antics amics a partir 

1) Doppler, p. 505. 
2) Ibidem, p. 506. 
3) Ibidero, p. 508. 



dels seuE;; contactes amb l'autor. 1 > Com a tal el classifica la defensa 

que fa de la condició de tinent de Roth, d'acord amb les afirmacions 

d'aquest. Riccabona aporta testimonis interessants sobre l'activitat 

legitimista i els intents de posar en marxa una resistència austríaca, 

així com sobre les relacions de Roth amb E. E. Kisch i Th. Mann, i sobre 

l'evolució de la seva dependència alcohòlica en els darrers temps. 

El 1970 aporta una gran ampliació de l'obra periodística reeditada de 

Roth, gràcies al treball d' Ingeborg Sül temeyer, la qual en les seves 

recerques per a una tesi sobre l'escriptor <presentada el 1968, i que 

tractarem d'acord amb la data de la seva publicació el 1976) havia 

localitzat uns quatre-cents cinquanta treballs periodístics, a més 

d'alguns poemes i narracions. Una selecció d'aquestes obres escrites 

entre 1919 i 1927 apareix ara sota el títol Der Neue Tag, al. ludint al. 

diari vienès on Roth inicià la carrera periodística2
'. Són de destacar 

la recuperació dels disset reportatges sobre el viatge a Róssia i els 

poemes satírics de 1924 agrupats sota el títol "Deutsche Elendsreime", 

En el pròleg"">, Sültemeyer es pregunta com ha estat possible que una 

part tan important de l'obra periodística de Roth hagi passat 

desapercebuda, quan hi havia indicis de la seva existència, i arriba a 

la conclusió que ningú, començant pel mateix Roth dels anys de maduresa, 

tenia interès a recordar l'existència d'uns escrits compromesos amb el 

socialisme en un autor catalogat aleshores com a conservador i, més 

1) Max van Riccabona: "Herr Roth im Café Tournon. Erinnerungen aus den 
letzten Jahren Joseph Roths. 11 A: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
10.9.1969, p. 32. 
2) Joseph Roth: Der Neue Tag. Unbekannte politische Arbeiten 1919 bis 
1927. Wien, Berlin, Noskau. Herausgegeben und mit einem Vorwort van 
Ingeborg Sültemeyer. Koln I Berlin: Kiepenheuer & Witsch, 1970. 280 p. 
3) Ibídem, p. 9-17. 
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encara, legitimista 1 :.. L'aparició dels Werke el 1956 va confirmar 

aquesta tendència, iniciada per l'escriptor, de negligir l'obra 

periodística juvenil, però Sültemeyer no s'explica que no s'hagin emprès 

recerques per a completar aquest aspecte. Així per exemple, és ella qui 

ha carregi t l'errònia identificació del manuscrit inclòs a l'edició de 

1956 amb el nom "Im mittagltchen Frankreich", en realitat un llibre de 

viatges mig novel. lat (Die weiBen S'Uidte>, amb els articles que realment 

s'havien publicat a la Frankfurt:er Zeit11ng, i que ella va localitzar, 

aclarint així el malentès;<=:>. 

Per a Sül temeyer, la posició de Roth entre 1919 i 1925 es trobava 

pròxima a 1' ala esquerra del partit socialista, posició que s'expressà 

més clarament als treballs per a Vorwart:s, Der Drache i Lachen Links, i 

que ja el 1925 començaria a entrar en crisi, degut a la seva 

desesperació i resignació davant l'ascens del radicalisme alemany de 

dretes, i als seus dubtes pel que fa a la possibilitat d'emancipació de 

la classe obrera i l'aptitud del socialisme per a aconseguir-la. El 

viatge de 1926 a Rússia marca l'inici del canvi d'orientació de 

l'escriptor, tot mantenint un esperit crític tant davant dels fenòmens 

d'aburgesament de la revolució com tocant a la situació social i 

política a occident. A manera de resum podem recollir el següent 

enunciat: 

"Die Scharfe und Gezieltheit der Attacken, der bose Wi tz und die 
prognostische Kraft machen die Arbei ten des 'roten' Roth zu e inem 
der glanzendsten Beispiele der politischen Literatur in 
Deutschland. n:2•) 

El 1970 és també l'any de l'aparició de la correspondència de Roth, 

que l'editor, Hermann Kesten, acompanya amb el text introductori 

1) Der Neue Tag, p. 9-11. 2) Ibídem, p. 12. 3) Ibídem, p. 2. 
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"Joseph Roth schreibt Briefe". 1 
:' En ell Kesten destaca la sociabHHat 

de l'escriptor, recordant la manera en què enllestia la seva nombrosa 

correspondència <Kesten calcula que Roth podria haver escrit unes cinc 

mil cartes en total, de les quals per tant les quatre-centes cinquanta 

publicades no són sinó una petita mostra) enmig de la seva tertúlia, a 

la taula del cafè, així com l'extraordinària varietat de gent que es 

sentia atreta per ell. Remarca també la variabilitat dins les actituds 

dB Roth, si ncBrBs en tot moment però extremadament canviants, i que es 

reflBcteixen dins la correspondència: 

"Er schrieb se i ne Briefe in valler Aufrichttgkei t, frei.l ich nur mit 
der Aufri.chtigkei.t eben jenes Augenbltcks. Er wuSte, daS man mit 
Menschen im personHchen oder briBflichen Verkehr freundschaftlich 
oder freundHch nur umgehen konnte, wenn man sich ihnen anpaSte 
( ••• ) • 11 ::<: :> 

Kesten fa referència a l'acurada expressió lingüí sti.ca esmerçada en 

les cartes, que compara amb la prosa periodística de Roth, i a les 

vicissituds que hagueren de passar la majoria d'elles i que expliquen el 

baix nombre que ha pogut recopilar-se' n. Justifica també el fet que 

n'hagi publicat la majoria de les que disposava a través de la manca 

d'una biografia, llacuna en el coneixement de l'autor que aquests 

materj_als podran suplir parcialment. Degut a aquest afany de permetre 

conèixer-lo millor, i per tolerància envers ell, Kesten ha renunciat a 

actuar com a "Zensor ei ne s tot en Freundes" , "auch wo er e twa unsern 

gemeinsamen Freunden oder Gegnern, und jenen pol i tischen, moralischen, 

literarischen Ueberzeugungen, die wir einrnal geteilt haben, ja sich 

selber unrecht tut. n::.o:> 

1) Hermann Kesten: "Joseph Roth schreibt Briefe", a: Joseph Roth: Briefe 
1911-1939. Herausgegeben und eingeleitet van Hermann Kesten. Koln I 
Berlin: Kiepenheuer & Witsch 1970. 642 pags. P. 9-19. <Sobre la 
correspondència de Roth vegeu també l'apartat 2.a del present treball.> 
2> Ibidem, p. 10. 
3) Ibidem, p. 19. 
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El 1970 es presenta a Bonn la tesi de Hansotto Ausserhofer sobre la 

relació de Roth amb el judaisme 1 >, que s• inicia amb consideracions al 

voltant de la crisi de la societat jueva a l'època del canvi de segle2 >, 

motivada per la seva situació insegura. La sensació de desarrelament es 

reflecteix per exemple en els personatges de Roth, solitaris, mancats de 

llar, amenaçats sempre per una por indefinible. Aquesta problemàtica, 

aguditzada pel caràcter jueu, oscil. lant sempre entre el sentiment de 

privilegi i el d'estigmatització, porta als jueus assimilats a intentar 

resoldre-la a través d'una dedicació intel. lectual intensa, en molts 

casos a ni vell 1 i te rar i. En aquest camp s • evidencia l'especial relació 

jueva amb la paraula, experimentada com a santa, arrel de l'enorme 

respecte per la llengua i l'exquisida sensibilitat lingüística que 

demostren Roth, Kafka i altres autors jueus. La comparació de Roth amb 

Kafka serà constant al llarg d'aquesta monografia. 

El següent tema tractat és la ubicació del judaisme de Roth dins 

l'espai marcat per l'antisemitisme i el sionisme:::.•:•. En primer lloc 

s'examina l'antisemitisme i el seu reflex dins l'obra de Roth <per 

exemple l'escena del pogrom a Tarabas, o la mala acollida que reben els 

jueus orientals a les ci u tats d • occident, a Juden au f Wanderschaft), 

així com la valoració que l'escriptor fa de l'hostilitat als jueus 

segons sigui causada per una política racial o adduint motius 

religiosos; Roth manifesta una certa comprensió pel primer Upus, mentre 

que considera la segona <que veu representada per Georges Bernanos) com 

un sacrilegi 4 :>. 

1) Hansotto Ausserhofer: Joseph Roth und das Judentum. Ein 
Verstandnis der deutsch-jüdischen Symbiose im 
Jahrhundert.Dissertation. Bonn, 1970. XI + 389 pags. 
2) Ausserhofer, p. 1-42. 
3) Ibidem, p. 43-88. 4) Ibidem, p. 57-65. 

Beitrag zum 
zwanzigsten 
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Pel que fa al sionisme, Roth el creu un gravíssim perill per al 

judaisme, ja que representa un retrocés cap a un període ja superat on 

la nació jueva es trobava al mateix nivell de les nacions modernes; en 

la seva opinió la missió escatològica del poble jueu és la dispersió, en 

la qual el punt de mira és la transcendència, que corre perill de ser 

oblidada degut al predomini d'interessos profans. 

A continuació s'intenta determinar el punt de vista religiós i 

polí tic de Joseph Roth 1
:., començant per examinar 1' atracció que el 

catolic:isme exercí sobre ell. Ausserhofer creu que l'església catòlica 

revestia per a Roth qualt tats relacionades amb la seva imatge de 

1' imperi austro-hongarès: uni versaHsme, humanitat i tendència vert:ical. 

A més, la considerava l'única entitat capaç de fer front a l'Anticrist, 

és a dir el nazisme; d'aquí la decepció davant dels concordats amb 

l'Alemanya nazi i el règim austrofeixista. Els continguts de les 

religions jueva i catòlica són per a ell molt pròxims, especialment pel 

que fa al precepte de 1' amor al proïsme; Ausserhofer creu que aquesta 

similitud fou el motiu de no convertir-se formalment, reforçat 

posteriorment pel desig de no apartar-se dels perseguí ts. A més, Roth 

creu que és impossible deixar d'ésser jueu, creència que comparteix per 

exemple amb Tucholsky, i considera que només la gràcia, en una accepció 

molt més àmpli a que no pas la teològica 1 és realment poderosa. A ni ve11 

polític, Ausserhofer pensa que el cas de Roth és "ein Wandel ohne Bruch 

von links nach rechts" 2 :. i que el seu ideal de juventut hauria estat la 

monarquia parlamentària (sense aportar documentació que ratifiqui aquest 

assert('-':>). La ironia i el pessimisme de la primera època no serien sinó 

proves indirectes del lligam de l'escriptor amb el món habsbúrgic. 

1) Ausserhofer, p. 89-112. 2> Ibídem, p. 117-129. 
3) Retrobarem aquesta idea a la tesi de Klaus Paulí (1985). 
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El tema central per a Roth és l'home, que 1' impulsa a buscar la 

justícia i la veritat, primer rebel.lant-se contra una societat cega, 

després buscant la transcendència, i a l'exili girant la vista cap a una 

pàtria perduda i més humana. El rebuig del bolxevisme Ausserhofer el veu 

relacionat amb l'empresonament de Roth a Ucraïna, que creu cert, i 

centrat en el fracàs de la revolució, que no ha assolit els seus objec-

tius a nivell humà, però sí en el camp tècnic, per a ell sospitós; el 

socialisme de Roth és de caire humanista, no ideològic. Davant del 

nacionalsocialisme, el perill del qual reconegué molt aviat <aquí 

s'analitza breument Das Spinnennetz), la condemna és absoluta. Aspectes 

de la postura de Roth són la radica li tat moral, pròpia d'un profeta de 

l'Antic Testament, el conservadurisme com podria ser propi d'un noble 

austríac, i el nexe espiritual amb Alemanya, ara usurpada pels seus 

botxins, i la llengua i herència espiritual de la qual cal que defensin 

els escriptors jueus enfront dels "alemanys aris". 

Austria encarnaria una cultura alemanya millor, més antiga i de 

tendència universal, tal com la representaren els Habsburgs des del punt 

de vista jueu. 1
) L'imperí, concebut com a refugi dels petits pobles que 

no podrien subsistir d'altra manera, representa una imatge del món 

sencer amb la seva complexitat, i l'emperador en el vèrtex de la 

piràmide està revestí t d'atributs di vins¡ les grans litúrgies com la 

processó del Corpus, entre profanes i religioses, són l'epifania 

d'aquest poder arrelat en dos móns. Per als jueus, Franz Joseph 

constitueix una mena de pare substitut que els protegeix. Per això li 

seran més fidels que els altres súbdits, especialment les classes altes, 

per les quals començarà el procés de desintegració. 

1) "Bundesvolk und Reichsgedanke - Verhal tnís der Juden zur Habsburger 
Monarchíe." P. 182-214. 



La segona part es dedica al reflex de la pàtria judeo-oriental de 

Roth dins la seva obra':>, per a la qual cosa es passa revista a Brody i 

a Galítzia en general, fent atenció a la situació sociològica dels jueus 

orientals i llur peculiar religiositat; així mateix es parla de 

l'emigració a Amèrica i la imatge d'ella en les obres de Roth. S'estudia 

ara Hioli':o, fent atenció als diversos tipus de religiositat que hi 

apareixen, als processos d'assimilació, la relació de la novel.la amb el 

model bíblic i la funció del "miracle" final, i s'arriba a la conclusió 

que es tracta d'una paràbola de l'essència del poble jueu oriental que 

ofereix com a solució l'actitud de Menuchim, respectuós amb les 

tradicions, però adaptat a la societat moderna. Seguidament s'analitza 

Der LeviathaJi?.• :•, establint que el valor de l'ésser mític del títol no és 

el bíblic, on és una criatura del Maligne, sinó el de la tradició jueva 

oriental, en la qual constitueix el protector dels habitants del mar i 

compleix una funció relacionada amb l'espera del Messias; s'estudia 

també l'evolució del protagonista i la seva funció. Finalment, es passa 

revista a les característiques específiques de les figures jueves dins 

l'obra de Roth4 :o, resumint-les en tres: llur situació d'aïllament, entre 

involuntària i volguda, la tendència a seguir el destí d'Ahasver, 

vagarejant constantment, i el missatge de què són portadores. Completa 

el treball una extensa bibliografia, que inclou un llistat de les 

primeres aparicions de les obres de Roth, així com una àmplia relació 

d'escrits de l'autor no inclosos en l'edició completa.s:o Malhauradament, 

aquesta monografia tan extensa i documentada no ha tingut la ressonància 

en els estudis posteriors que es mereixia. 

1) Ausserhofer, p. 215-245. 2) Ibidem, p. 246-290. 
3) Ibidem, p. 291-313. 4) Ibídem, p. 314-331. 5) Ibidem, p. 337-352. 



Del mateix any 19'70 és un article de Klaus Peter sobre la novel. la 

pòstuma Der stu:mme Prophet 1 >, que comença relacionant l'interès de Roth 

pel destí de Trotzki amb la situació que trobà en la seva estada a la 

Unió Soviètica el 1926, moment en el qual es vivia un clima de 

persecució i d'incertesa respecte del que pogués haver passat amb aquell 

revolucionari esdevingut persona non grata. Però, per molt que 1' escena 

inicial sigui versemblant, la figura del Trotzki històric és ben 

llunyana del Friedrich Kargan de la novel.la, personatge situat dins la 

línia dels qui representen en 1' obra de Roth la generació que hagué de 

patir la guerra europea, emmudí ts degut a la duresa d'una experiència 

que ha deixat la seva vida mancada de sentH. N1 tan sols la revolució 

pot retornar aquest sentit a la seva existència, ja que els ideals que 

representava han estat traïts per una estructura de poder inhumana, 

entronitzada en la figura de SavelU-Stalin, i per una tendència 

imparable cap a l'aburgesament. Les qualitats individuals han passat a 

ser supèrflues, i la persona ha quedat reduïda a una mera funció. En 

aquestes circumstàncies, per a Kargan l'aïllament constitueix l'única 

possibilitat, i Sibèria n'és la màxima expressió, El personatge, reduït 

a la condició d'observador, pertany al tipus del soli tari romàntic, 

enfrontat no només amb la burgesia, sinó amb la societat en general, 

condemnada per inhumana. L'única felicitat possible radica en el record, 

actitud per la qual Peter relaciona Roth amb Proust, observant que en 

aquest darrer els records formaven una unitat continuada, i en canvi en 

el cas de Roth es tracta d'un seguit d'imatges inconnexes, separades per 

abismes que qüestionen el sentit de la vida. De la mateixa manera les 

1) Klaus Peter: "Die Stummheit des Propheten. Zu Joseph Roths nachge
lassenem Roman." A: Basis. Jahrbuch für deutsche Gegenwartsli teratur. 1 
<1970), p. 153-167. 
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di fe rents i denti tats adoptades per Kargan estan mancades d'una u ni tat 

que els confereixi sentit. També el llenguatge és suspecte d'estar 

devaluat, i Kargan ho experimenta mentre l'utilitza amb virtuosisme al 

servei de la revolució¡ la mudesa es deu a la impossibilitat de 

comunicar-se, com s'esdevé entre Kargan i Hilde. Peter comenta la 

conclusió de Boning segons la qual Roth utilitza els dos principis 

estructurals del paral.lelisme i l'impressionisme, afirmant que es 

resumeixen en un sol, ja que el paral.lelisme és part integrant de 

l'impressionisme. 1 :> 

El 1971 es publicà una monografia de Hartmut Schei ble sobre Roth"'' :> 

que per a nosaltres constttueix un dels treballs més acurats i 

reveladors que s'hagin realitzat sobre l'escriptor. El principal mèrit 

consisteix en una minuciosa anàlisi del llenguatge, a partir de la qual 

Scheible pot establir deduccions i nexes amb aspectes temàtics o 

biogràfics, tot recordant que l'objectiu no és una dissecció del 

llenguatge per tal de trobar rera ell alguna "essència rothiana", sinó 

que la forma lingüística en sí té una funció de transmissió de 

coneixement i ella mateixa constitueix un contingut. Per a 

exemplificar-ho, Scheible procedeix a l'estudi d'una escena de Das 

Fa.lsche Gewichf3>, tot esmentant que en el cas de Roth és molt difícil 

aïllar cites concretes: la cita ideal seria la novel.la sencera o en el 

seu defecte tota una escena o imatge (en el sentit de "Tableau"), ja que 

aquests són els components de la seva narrativa. L'estudi del passatge 

en qüestió posa de relleu quins procediments generen la sensació que la 

1) Peter, p. 165-166, nota 30. Vegeu més enrera el que diu Boning <1968) 
sobre aquest tema. 
2) Hartmut Scheible: Joseph Roth. Nit einem Essay über Gustave Flaubert. 
Stuttgart I Berlin I Koln I Mainz: Kohlhammer Verlag 1971. 201 pags. 
3) Ibidem, p. 9-12. 
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seva lectura transmet. En aquest cas, Schei ble destaca entre d'al tres 

l'ús i l'omissió del pronom personal i el contrast entre verbs duratius 

i incoatius. El mètode que segueix l'estudi consistirà, doncs, en 

l'anàlisi de formes lingüístiques i la interpretació d'escenes de tipus 

"Tableau", sen.se deixar de banda aspectes de contingut quan siguin 

necessaris. Es tracta doncs d'un mètode eclèctic, que Schei ble creu 

justificat en Roth, ja que aquest escriptor formula en detalls del 

llenguatge les seves opinions: 

11 Es wird zu zeigen se in, daB die Kri tik Roths an den gesellschaft
lichen Verha.l tnissen dort trifft, wo sie vom DetaD ausgeht; wo sie 
in einem Wort, einem Satz, einer Geba.rde sich verbirgt; weshalb sie 
bisher meist überhort wurde. " 1 :> 

Scheible constata la crassa contradicció entre les afirmacions del 

Roth tardà, a nivell periodístic o privat, a través de les quals només 

pot qualificar-se'l de reaccionari i fins i tot obtús, i la lectura que 

es desprèn de la seva narrat i va, on es mostra sagaç i subtil en les 

seves anàlisis de l'època històrica. ::z ·' 

Scheible qualifica Zipper und sein Vate.r~·:> de "spates Frühwerk" 

situat en la fase de transició de l'actitud fins ara observada de 

reflectir la realitat amb la mínima distorsió - la resposta de Roth a la 

Neue Sachlichkeit, plasmada de manera més radical a Die Flucht ohne Ende 

- cap a la ficció no encoberta per cap pretensió documental. Per això 

conviuen en aquesta obra elements de les dues fases: de la primera es 

manté la preponderància del contingut sobre la forma, i la segona 

s'anuncia en una manera indirecta d'expressar el "missatge" a través de 

manifestacions psicològiques dels personatges i de matisos lingüístics. 

Com a exemple Scheible compara l'escena final de Die Rebellion, on 

1) Scheible, p. 12. 
2) Ibídem, p. 12-13. 
3) Sobre aquesta obra vegeu el capital II, p. 15-40. 



Andreas Pum formula de manera directa i explícita la seva protesta, i la 

reacció de Casar Zipper que, retornat invàlid i emmudit del front, es 

menja els reportatges sobre la guerra que acaba de llegir el seu pare: 

11 Casar Zipper fri!iJt das Grauen in sich hinein; schon hier zeigt 
sich, was tmrner wieder bei. Roth festzustellen sein wird: dal3 eine 
verbrauchte Redewendung, deren konkreter Inhalt kaum noch 
vergegenwarttgt \'drd, unversehens und erschreckend in seine 
ursprüngliche Bedeutung wieder f;:d.ngesetzt wtrd." 1 ;> 

Scheible estudia els personatges principals, el pare Zipper i el seu 

fill Arnold, així com el paper del narrador en primera persona, un 

11 Joseph Roth11 que pretén estar en relació amb la f amí Ha i al mateix 

temps narrar-ne l'evolució amb objectivitat. Però el joc de l'escriptor 

amb la fabulacJ.ó és constant, J. s'entrellacen elements que subratllen 

l'aspecte novel. lesc i fJ.ctJ.ci amb al tres que desemmascaren l'autèntica 

actitud subjectiva sota l'aparent objectivitat del narrador. Aquest 

darrer objectiu és servit sobretot per la figura d'Eduard P., que 

comenta des d'un punt de vtsta pretesament olímpic els esdeveniments. 

Especialment J.nteressant per al dibuix dels personatges a través dels 

seus gustos, hàbits i matisos d'expressió és la caracterització de 

Zipper senior i del procés a través del qual Arnold va esdevenint cada 

cop més semblant a ell. 

Scheible estableix una sèrie de nexes entre Flaubert i Roth a nivell 

de procediment literari'-''>: l'afinitat en l'exactitud de l'expressió, les 

diferències i similituds en l'actitud del narrador, la crítica 

lingüística continguda dins l'acte mateix de la narració, són objecte 

d'examen i de múltiples reflexions centrades en aspectes de cada un dels 

autors. Així per exemple es comenta la temptació dels crítics 

d'utilitzar les afirmacions del narrador de les obres de Roth com a 

1) Scheible, p. 20. 
2) Vegeu el capítol III, p. 41-65. 



reflex de l'opinió de l'autor mateix, temptació qüe no es dóna en el cas 

de Flaubert, però que pel que fa a Rot}? ha portat a molts intèrprets a 

prendre per dogma enunciats que eren només vàlids dins del context d'una 

escena determinada, i podien ésser en realitat irònics o deliberadament 

paròdics en relació amb la perspectiva dels personatges. 1 :> L'actitud del 

narrador envers personatges i objectes té un radi de variació molt 

a.mpli, i en cada cas se n'hauria d'establir el grau d'objectivitat; la 

seva distància es plasma en l'absència de comentaris a allò que s'esdevé 

amb les figures, silenci que adquireix valor de comentari. 

L'extensa anàlisi de Radetzkymarsch:;;;,;., amb múltiples comparacions amb 

al tres obres de Roth, gira al voltant del nivell de credibilitat que 

posseeixen les afirmacions en boca dels personatges i del narrador; 

Scheible considera que els estudiosos han comès l'error de creure 

literalment tots els enunciats, degut a l'interès per la recerca d'un 

contingut, d'algun missatge més important que la forma externa. Però no 

hi ha cap cosa més important que aquesta forma, ja que en ella mateixa 

radica el contingut, i és ella el que cal examinar i analitzar: "Kein 

anderer Inhal t wird als verbindlich anerkannt als der, dessen 

Authentizi tat durch asthet isc he Vermi ttl ung <. .. ) bele gt ist. "~~) 

Especialment temptador ha resultat des de sempre prendre per bones totes 

les afirmacions del narrador, identificant-lo amb l'autor mateix, 

actitud reforçada per l'omnisciència que aparenta. Ara bé: 

"Im 'Radetzkymarsch' deutlicher als in allen anderen Vlerken Roths 
ist der Erzahler eingewandert in den Kreis der Romangestal ten, er 
ist ratlos wie sie, geblieben ist ihm die Geblirde der Allwissenheit, 
nicht diese selbst." 4 :> 

1) Scheible, p. 51 i 57. 
2) Ibidem, p. 66-156. 
3) Ibidem, p. 67. 
4) Ibidem, p. 68. 



156 

Evidentment el narrador es situa per sobre dels seus personatges, 

tant pel que fa a coneixement dels esdeveniments com per la capacitat de 

formulació que a ells sovint els manca. Rogensmenys, també ell té un 

paper assignat, i de temps en temps se'n surt inadvertidament, per 

exemple quan abandona el flux narratiu per caure en reflexions 

abstractes. La narració, formalment en passat, s' inid.a de forma similar 

a un conte, però farcit d'elements del món real, que no permet 

distanciar-se' n. Narrador i personatges formen una constel. lació al 

vol tant de l'emperador, en el qual es reuneixen tots els vestigis 

d'equilibri d'un món en contradicció amb si matej_x, En ell conflueix la 

ubiqüitat pròpia tant de la divinitat com de la burocràcia, un atribut 

diví que ha estat reduït a la mediocrttat. Schei ble no creu que hi hagi 

un protagonista principal, sinó que: "Held des Romans ist <. .. ) der 

Radetzkyma.rsch, die Idee Oesterreich, die in ihm sich versinnlicllt. " 1 
:• 

El comentarista dedica un apartat a la xarxa de personatges i llocs 

que es repeteixen, idèntics o no, al llarg de l'obra de Roth':z), 

mantenint el conjunt narratiu com un u ni vers obert i ple de nexes 

interns, que a la vegada es completen i qüestionen entre sí. 

Schei ble s'enfronta a la creència que el món representat per la 

generació dels avis sigui millor. Aquesta és la mittficació dels néts, 

però no és pas la realitat, segons aquest intèrpret. Per tal 

d'asseverar-ho examina de prop la fase dedicada a l'heroi de Solferino, 

i estableix que tampoc en la seva vida s'hi donà la utopia que hi busca 

1) Scheible, p. 82. 
2) Ibi dem, p. 82-90 (" Joseph Roths Comédie humaine"). 
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el seu nét: també per a l'avi el punt de mira quedava fora de la pròpia 

existència. L'intèrpret cri ttca l'ús excessiu de l'indefinit "man", que 

en devalua l'efecte, i lloa la capacitat de transposar conceptes en 

imatges, de manera que la percepció deformada que els personatges tenen 

dels esdeveniments es reflecteixi en la narració de forma tàcita, així 

com la suggestivitat i la precisió de l'estil, 

El personatge de Carl .Joseph, mancat d'evolució, té la puerilitat com 

una constant manifesta en molts aspectes que el narrador deixa ben 

visibles: "tats~chlich wird der Leutnant durch den Erz~hler so 

weitgehend desavouiert wie sonst keine Gestal t des Romans. 111 
:• L'escena 

de la mort és posada en relació amb les visions d'una mort heroica del 

Carl Josepll adol. lescent els diumenges al balcó de casa, mentre la banda 

de música tocava la marxa de Radetzky; la conclusió de Schei ble és que 

no es pot parlar ni de suïcidi camuflat ni de mort heroica i altruista, 

sinó que es tracta d'una acció mecànica, mancada de tota reflexió i de 

percepció del perill real, conseqüència de la manipulabilitat del 

personatge. 

La crítica social és present constantment a Ra.detzlry:roarsch, però 

gairebé mai en forma de digressió explícita, sinó a través d'imatges i 

d'aspectes del llenguatge. Les novel.les anteriors a Hiob contenien una 

sèrie d'enunciats crítics; en canvi a Ra.detzkyma.rsch l'anàlisi de 

l'època queda totalment integrada en la forma de la novel, la. Els 

objectes i la fraseologia semblen posseir vida pròpia i imposar-se als 

personatges, dominant-los. El llenguatge reflecteix també les relacions 

jeràrquiques regnants dins una societat basada en les desigualtats, ja 

que "Roth war unbestechlich genug, ungeachtet der Trauer über die 

1) Scheible, p. 128. 



AuflBsung des alten Staates auch den Preis zu nennen, um den jene alte 

Ordnung erkauft war." 1 :> 

Die Kapuzinergruft, 2 :> sovint considerada continuació de Radetzky-

marsch, està lligada a ella no només pels nexes familiars entre els 

protagonistes d'ambdues, sinó també per la similitud del caràcter feble, 

indecís i egocèntric dels dos cosins Trotta, així com per una sèrie de 

paral. lels formals. La novel. la, formada per un seguit d'episodis 

aparentment poc interconnectats, presenta en canvi una forta unitat 

interna i un final remarcablement conseqüent i integrat. L'explicació es 

troba per a Scheible en què Roth ha aconseguit unificar forma i 

contingut a través de múltiples detalls de tots dos ni vells. Per 

exemple, la utilització d'un narrador en primera persona l'obliga a no 

descriure sinó aquells fets en els quals aquest va estar present, i 

aquesta persona viu aïllada i sense consciència dels processos polítics 

que s'esdevenen al seu entorn i el condicionen també a ell. Degut a 

aquesta limitació, Die Kapuzinergruft no és cap novel.la política, per 

més que a primera vista ho sembli, i les opinions de Franz Ferdinand 

Trotta no són identificables amb les de l'autor; en tot cas són les del 

comte Chojnicki les que poden coincidir-hi. 

Franz Ferdinand Trotta és un personatge eminentment urbà, amb un 

interès purament turístic i folklòric per Eslovènia, d'on procedeixen 

els Trotta. La seva dependència envers Viena, únic escenari possible per 

a ell, marca l'evolució en direcció al final de la novel. la, on la 

cripta dels caputxins serà ja l'única referència possible. Trotta és un 

narrador diletant, i ho palesa repetint determinats girs, usant clixés 

trivials, o saltant-se regles de composició; també presenta associacions 

1) Scheible, p. 145-146. 
2) Ibidem, p. 157-193. 



i actituds immotivades i il.lògiques. La reproducctó adequada de la 

consciència del personatge ha predominat fent impossible la reflexió 

política¡ nogensmenys, quan aquesta apareix, és generalment errònia i 

qüestionable, cosa que Scheible relaciona amb diversos passatges de Der 

Antichrist, i en conclou que quan Roth abandona el terreny de l'èpica i 

del Feuilleton comet faltes greus. 1 ) 

Die Kapuzinergruft mostra el caràcter de missatge xifrat que han 

adquirí t molts conceptes dins les obres de Roth, els quals les lliguen 

entre sí. Un exemple d'això és el Kunstgewerbtf2 :>, associat amb el nom 

de Lakatos, que hem trobat anteriorment com a representació del dimoni; 

d'altres serien les similituds de Franz Ferdinand amb Carl Joseph, o la 

reaparició d'imatges desenvolupades en altres narracions. Per a 

Scheible, la novel.la mostra clarament trets propis d'una obra tardana, 

amb imperfeccions lingüístiques i tendència a manierismes. Els errors 

cronològics que comet el narrador estan relacionats amb la pèrdua de 

contacte amb la realitat, que ha passat a ser de segon grau, sotmesa als 

canvis d'estat d'ànim dels personatges: 

"Im Spatwerk Roths sind die Gestalten so vereinsamt, daS die 
Wirklichkeit zur leichten Kulisse geworden ist, ohne notwendige 
Beziehung zu den Gestal ten, die in i hr leben. 'Si e hat nichts zu 
bedeuten' . "=~·) 

El 1971 apareix la publicació de Claudio Magris Lantana da dave, que 

examina l'obra de Roth en relació amb el món jueu oriental 4 :>, El 

1) Scheible, p. 174-179. L'autor concedeix l'excepció de Juden auf Wan
derschaft, que no intenta estilitzar el llenguatge com Der Antichrist. 
2) Scheible analitza el significat negatiu del Kunstgewerbe per a Roth, 
i el confronta amb la postura afirmativa de Hofmannsthal <p. 183-188). 
3) Ibidem, p. 193. 
4) Claudio Xagris: Lantana da dave. Jaseph Rath e la tradiziane ebraica
arientale. Torino: Giulio Einaudi editore 1971. Ristampa 4, 1986. 323 
pags. Traducció a l'alemany: Wei t van wa. Verlarene Wel t des 
Ostjudentums. Uebersetzt van Jutta Prasse. Wien: Europaverlag 1974. 381 
pags. Ens referirem a l'original italià. 
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treball 1 organitzat en forma de quatre grans grups d'assaigs 

interrelacionats. però que poden considerar-se gairebé independents 

entre sí 1 és molt ric en al. lusions a la tradició i la 1 i teratura 

jidiques 1 i troba molts punts de contacte amb la producció de 

l'escriptor en un àmbit deixat de banda fins aleshores. Roth connecta la 

pèrdua de la llar originària el shtetl jueu orlental J. el microcosmos 

humà que aquest representava - amb la desaparictó de la monarquia 1 la 

pàtrta on aquell s'ubicava i l'única 011 era autènticament possible; el 

motiu per a la manca d' am.bdós punts de referència és la guerra europea. 

Aquests dos pols entrellaçats consti tu iran l'harmonia que serà 

constantment evocada 1 recercada de forma quimèrica i al mateix temps 

resignada. El shtetl dibuixat per Roth no és realista. sinó que té 

caràcters d'utopia contra la qual es projecten els mancaments i 

contradiccions del món real posterior. Les primeres novel.les de 

l'escriptor contenen totes la mateixa temàtica del repatriat que retorna 

a casa després d'una derrota. en direcció a l'oest 1 ben igual que el 

jueu que emigra del shtetl cap a occident. Les dues rutes semblen 

contradictòries entre sí 1 però això només és una aparença: 

"Apparentemente si tratta di un i tinerario opposto: se gli ebre i di 
Juden a.uf Wa.nderscha.ft abbandonano la lora patria 1 i reduci cercano 
di ri tornarvi. Ma il cammino di quest i ultimi è al trettanto 
ingannevole e si conclude non nel ri trovamento de lla Heima.t bensí 
nella verifica dell'a~senza ed inesistenza della patria." 1 :> 

Els jueus que emigren"':' deixen rera seu el món on estaven integrats. 

i només podran trobar una llar si porten amb ells les tradicions vives. 

El shtetl es troba ja en desintegració 1 condemnat a mort per la invasió 

de la societat moderna. I els "Heimkehrer" no retrobaran mai tampoc el 

1) Magris 1 p. 27. 
2) Ibidem1 p. 13-106 1 capítol "La fuga dallo shtetl". 
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món d'on partiren, ja que ha deixat d'existir durant la seva absència. 

El món cap al qual uns i altres es dirigeixen està secularitzat, ha 

perdut la dimensió vertical, i només pot oferir-los la integració en una 

societat caòtica, agressiva i alienada, que ha substituït els valors 

absoluts per uns inautèntics i manipulats. En la necessitat d'un ordre 

absolut radicaria l'anarquisme del jove Roth, que davant la manca 

d'aquell s'aboca a desemmascarar el desordre. Al voltant d'aquests 

conceptes bàsics 11agris passa rev:l.sta a Hotel Savoy, Die Rebellion, 

Flucht ohne Ende, Rechts und Links i Zipper und sein Vater, amb 

constants referències a Juden auf' Wanderschaft. L'èpica de Roth es 

centra en el Bildungsro:man, però els personatges de la seva generactó no 

són adequats per a aquesta visió: 

"Il personaggio del giovane appare segnato da un iter che si ripete, 
in quasitutti i romanzi, con sostanziale analogia: il giovane non si 
forma, non subisce un'evoluzione bensí piutosto una progressiva 
involuzione, che soffoca a poco a poco la sua esistenza, blocca ogni 
sua possibilità e toglie significato alle sue esperienze, ridotte a 
tumul tuosi e disordinati accidenti. <. .. ) Figure de lla guerra e del 
dopoguerra, questi sbandati antieroi vivono in un caos senza 
gerarchie né parametri, che non permette alcuna Bildung. 112

:' 

En conseqüència l'escriptor recurrirà a la generació anterior, tot 

passant d'una forma narrativa oberta i moderna a la tradicional, 

tancada. El capítol 11 11 mondo dei padrí e le possibilità dell'epicau:;,n 

té com a nucli central la novel. la Hiob, amb la qual Roth descobreix el 

món jueu oriental com a paisatge literari, en un intent de plantejar els 

arquetips d'aquella cultura. Aquest retorn a l'arcaic i l'ingenu és el 

motiu per a la utilització de l'estructura ahistòrica de conte que 

1) Magris, p. 13-106, capí tol 11 La fuga dallo shtetl". 
2) Ibídem, p. 89. 
3) Ibídem, p. 107-179. 
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disfressa la novel.la. El judaisme esdevé símbol de la llibertat mítica 

que anhela l'escriptor. Per a Magris, Híob encara es troba a cavall 

entre novel.la i paràbola, entre l'interès pel present i la concentració 

en el simbòlic, mentre que en les darreres obres Roth aconseguiria 

reduir a l'essencial la fa.ntasia i abocar totalment els continguts 

narratius en la forma. La situació de la faula en el passat, centrada en 

un personatge de la generació anterior, que encarna la figura del pare 

de família jueu oriental, denota una postura profundament conservadora 

que no vol ni pot participar dels esdeveniments contemporanis. Roth 

remarca el caràcter "burgès" del jueu oriental, un burgès ideal, 

patriarcal, membre d'una peti ta comuní tat quasi rural, i el contraposa 

als valors de la burgesia occidental urbana, considerada com totalment 

negativa. Dins d'aquest context la religió és vàlida pel que té de marc 

existencial, que confereix ritme i sentit a la vida quotidiana. 

Roth atribueix als pobles eslaus virtuts similars a les que troba en 

els jueus orientals, en una actitud austroeslavista que li fa veure en 

aquests pobles els mantenidors de l'imperi, i en els alemanys els 

causants de la seva disolució. Es tracta en rea li tat de l'atracció de 

l'escriptor pels "pobles · sense història", les societats rurals 

preindustrials ingènuament lligades a les seves tradicions, tal com 

s'esdevenia amb els jueus hassídics. 

L'emigració a Amèrica mostra que la generació jove, fàcil 

d'assimilar, s'anivella amb la societat tecnològica sense oposar cap 

resistència i és destruida per ella, mentre que Mendel, el pare, 

recolzat en la tradició, té la força necessària per a mantenir-se 

immutable. La novel.la acaba com un conte, referit a l'esfera privada, 

dins l'àmbit de les històries hassídiques¡ el shtetl d'origen ha estat 
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substituït a I~ova York pel carrer, en un intent de tot el co1.lectiu 

d'emigrats de mantenir una comunitat de referència per tal de fer front 

a l'enyorament i la nostàlgia. 

Les obres que centren l' enfoc del tercer capí tol':> són 

Radetzk_ymarsch; Der stumme Prophet i en menor grau Das 8pinnennetz, amb 

el denominador comú del rebuig d.e Roth a la burgesia i la modernitat, 

que comporten racionaltsme; aquest rebuig antiractonal s'estén també al 

protestantisme. El món de Roth està domtnat per la mort, la decadència i 

el desgast dels valors. La natura, seguint una tradició j í di ca, és 

predominantment tardoral o hivernal, desolada i nua, emblema de l'exili, 

on regna la melangia; no és en ella on l'home pot refugtar-se, sinó en 

una Heimat mítica, situada en els records de la infantesa, que només pot 

ser evocada de forma fragmentària. El pessimisme radical que 

caracteritza la visió que té Roth de l'home i de la història el fa 

concebir la idea d'un imperi sant, el regne del "Dama.ls", a manera de 

refugi on l'ordre sigui restablert i l'indtvidu es trobi protegit de les 

seves tendències egocèntriques. Però aquest indret és ambivalent: 

"Roth stesso demolisce, sopratutto nella Nilleduesima notte ma anche 
nel Radetzkymarsch, tutta l'illusoria proiezione di valori nel mondo 
austro-ungarico: la fedel tà, la durata, l' irrepetibile digni tà del 
singolo indi vi duo gli appaiono calpestati e violati non sol tan to 
nella società del dopoguerra ma, in misura forse ancor piú radicale, 
nella stessa Austria felix. L'impero si riduce quindi a una 
sacrali tà li turgica e ri tuale, all' i mi tazione vota ta 
all'esaurimento- d'una gerarchia religiosa e d'un ordine sovra
individuale negati da qualsiasi realtà política. Roth è uno storico 
cupo, un cronista della fine, ch'egli registra rinunciando perfino a 
ricercarne le cause ed accrescendo cosí (,,.) il senso d'una 
fatal i tà irreparabile e negat i va. u:;n 

1) "Il romanzo pali tico: natura lapsa e imperí unt', p. 181-240. 
2) Ibídem, p. 195. 
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L'emperador mateix no és sinó un astre ja apagat, els darrers raigs 

del qual encara ens arriben, donant-li l'aparença de vida. En ell 

s'encarna la paròdia d'un mite, la infantesa frustrada i convertida en 

senilitat, però és tot i així l'únic personatge que es situa dins de 

l'àmbit etern i transcendent que Roth anhela. En aquest regne del 

negatiu que és l'imperi, la immobilitat és el màxim que es pot desitjar; 

qualsevol canvi no seria sinó perjudicial, ja que destruiria el precari 

equilibri. La política, per tant, és un per1ll i cal negar la seva 

existència. 

Per als personatges de Roth, la decadència pròpia s'inicia amb 

l'entrada en l'àmbit històric: l'ingrés de l'heroi de Solferino a la 

noblesa el destruirà. L'assimilació i amb ella l'aburgesament dels jueus 

occidentals són el seu segon pecat original, i obren el camí que portarà 

cap al feixisme. La revolució és l'única esperança, i encara 

contradictòria, en un món que només ofereix un buit de valors, des d'una 

postura com la de Roth, per a la qual totes les opcions polítiques, 

democràtiques o no, han esdevingut igualment rebutjables. Però també la 

revolució no és sinó un camí cap a una altra burgesia igualment mancada 

d'una axiologia autèntica. Per això tant Roth com Kargan, el seu 

"revolucionari", són reaccionaris i d'un anarquisme profundament 

pessimista. L'actitud acusatòria envers tot i tothom es plasma en Der 

Antichrist, producte d'un període "di furente e paranoicale 

esaltazione", que abarca atacs i actituds contradictòries entre si. El 

nucli, però, és relacionat amb l'al.legoria de la torre de Babel: 

"Il male viene vista anzi tutto nell' alienazione dell' oggetto, nella 
scissione fra verità e parola: i nomi hanno presa il pasto del reale 
e dietro ad essi non v'è nulla." 1 ' 

1) Magris, p. 230. 



En l'obra tardana, un dels punts d'tnterès és l'tntent de recuperar 

la fe apltcant al "Btldungsroman" els esquemes de la llegenda medteval t 

del conte (és el cas de Tarabas i de Die hundert Tage), Aquesta dtmenstó 

reltgtosa permet a Roth retrobar unes possibtlttats èptques més enllà de 

la història, en l'actitud pròpia de les paràboles hassídtques, que 

partetxen de ver i tats humanes senzilles, No es tracta de donar 

motivacions pstcològiques, sinó simplement de narrar; els personatges, 

als quals està vedada la consciència de si mateixos, només poden optar 

entre la santedat transcendent i el seguiment automàtic d'un codi 

ritual. 

"L'universa di Roth è sterile ed ha la malinconia della sterilità." 1 :. 

L'absència d'infants en el conjunt de la seva obra caracteritza aquell 

món com el d'uns fills que interrompen la cadena de les generacions, 

Només la família jueva oriental es manté encara a Hiob, però ja a Der 

Leviathan el nihilisme creixent de l'autor penetra fins i tot en aquest 

àmbit, que consti tuia el darrer reducte incòlume: "nu lla píú dí questa 

negazione dell' ethos familiare ebraico può esprimere la vertigine di 

autoannullamento cu i egli s' abbandona", '2 :• El naixement ja no és sinó el 

fruit d'un error o d'una desgràcia. 

Magrís remarca la influència de Conrad en relació amb Beichte eines 

Morders, qualificada de paràbola moral que, amb les darreres frases, 

esdevé una novel.la moderna que penetra en el present, desobeint ja la 

voluntat dels dos narradors. El ritme que hi domina és el de l'etern 

retorn, la figura del cercle, reflectint l'actitud antihistoricista de 

Roth, el seu nihilisme i la seva desesperació, ja no suavitzada per cap 

mena de transcendència, Es la tragèdia de la banalitat, de la qual no hi 

1) Magrts, p. 257. 2) Ibídem, p. 258. 



ha escapatòria passi ble. L'obra es centra en la revelació del mal, a 

través d'un procediment al. legòric que utilitza categories mítiques, no 

psicològiques. 

"Roth si volge allara verso una specie di anti-Bildungsroman, messa 
ancor pi0 in risalto dalla stridente contraddizione tra la 
nichilistica frantumazione d'agni totalttà di valori e la perfetta, 

. iran ica compatezza delle forme narrat i ve. 11 1) 

Sota aquest signe del contrast entre forma i contingut es troba Das 

t'alsche Gewicht, història de la regressió d'una persona li tat en un 

ambient on fins i tot la natura i la vida famiHar, elements que sempre 

havien aparegut com a positius, indiquen hostilitat i desolació. Aquesta 

desolació coincideix amb la de les primeres novel. les, però ara E:1S 

refereix a l'època considerada daurada, la Fel.ix Austria. De la mateixa 

manera, també Die Geschíchte van der 1002. Nacht mostrarà un món d'ahir 

negatiu i amenaçador, mogut només per una "volontà di annientamento e 

di autoannientamento". Dins d'aquest avanç inexorable cap a 

l'autodestrucció, Roth ja només podia dir-se a si mateix el Kaddisch, 

l'oració funerària jueva, amb la Legende vam heiligen Trínker, paròdia 

d'ell mateix plena d'una religiositat gairebé blasfema. Malgrat la curta 

vida de l'escriptor, el cercle s'ha tancat, i ja no resta cap més 

possibilitat literària oberta: 

"< ... ) pare invece di pater affermare che l'itinerario di Roth 
risulta, nonostante la sua breve stagione, esemplarmente conclusa ed 
aprodato - nella Nílleduesima notte, nel Leviathan e nella Legende -
ad esiti sentimentali e formali altre i quali non si 'vede in quale 
direzione avrebbe potuto procedere. 112

) 

La monografia de Helmut Famira-Parcsetich''' :• sobre la situació 

narrativa a l'obra novel.lística de Joseph Roth procedeix de la seva 

1) Magris, p. 279. 2) Ibídem, p. 284. 
3) Helmut Famira-Parcsetich: Die Erzahlsi tuation in den Romanen Joseph 
Roths. Bern und Frankfurt: Verlag Herbert Lang 1971. 131 pags. 
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tesi presentada el 1968 i parteix de la hipòtesi que una evolució ideo-

lògica com la que Hermann Kesten definei.x per a Roth ha de quedar 

necessàriament reflectida en l'actitud narrativa; per tant, es proposa 

estudiar novel.la a novel.la com influeix el narrador sobre el lector, i 

com presenta la seva relació amb el tema. 1 :> 

L'autor organitza l'obra de Roth en tres grups: un primer període que 

s'acaba amb Hiob, un altre consti tuït úntcament per Radetzkyroarsch, t un 

tercer que engloba tota l'obra posterior. En el primer període tracta 

separadament l'evolució en la relació narrador-lector t narrador-

matèria, i conclou que els dos nivells culminen en Hiob i han arribat 

amb Die Rebellion a. l'estadi immediatament anterior en quant a qualitat 

i habilitat narrat i va; les quatre novel.les intermèdies, que engloba 

sota el nom de Berichte (Flucht ohne Ende, Der stu111Ille Prophet, Zipper 

und sein Vater, Rechts und Linlrs), constitueixen per a Famira-Parcsetich 

una desviació de 1' evolució seguida fins aleshores, i fins i tot una 

regressió al nivell de Das Spinnennetz, on la manca d'un narrador que 

unifiqués la narració de forma conseqüent donava a la navei. la la 

sensació d'estar desorganitzada. Hiob en canvi presenta una gran 

u nici tat i compacitat; d'ara endavant Roth es decidirà per la "rea li tat 

li.terària" i abandonarà la "realitat quotidiana". "Damit übernj.mmt der 

Erzahler eine hoher integrierte Funktion. er ist nicht mehr Reporter und 

Biograph, sondern er wird zum Dichter." 2 , 

A Radetzkyroarsch la tasca del narrador és aconseguir que el lector 

rebi una determinada imatge de l'Austria pretèrita, i per tant entra 

1) La definició del punt de partida teòric ocupa les p. 9-22. 
2) Ibídem, p. 43. 



directament en contacte amb el lector, especialment a través de la 

ironia. D'un intent de diagnòstic i denúncia del present s'ha passat a 

una narració exemplar, de validesa atemporal, i s'ha tornat ara a 

l'estudi d'una època, però ara es tracta d'un temps previ a l'actual¡ 

aquí "versucht Roth die Quellen aufzudecken, aus denen die Wirrnis 

seiner Zei t gespeist wird. Er wendet sich endgül tig von den Problemen 

seiner Gegenwart ab." 1
:. Així es justifica la per iodització al vol tant 

d'aquesta obra. La producció posterior s'organitza en dos grups segons 

que les obres tendeixin cap a la temàtlca de Hiob o la de 

Radetzkymarsch. Al primer pertanyen Tarabas, Die hundert Tage i Beichte 

eines Norders, centrades c-m la idea que l'home troba el sentit de la 

seva vida en l'intent d'assolir la gràcia di vi na; la darrera, amb una 

situació narrativa molt elaborada i un enfoc de la temàtica més 

terrestre i irònic, presenta notables diferències respecte de les dues 

primeres, més pròximes al to de la llegenda religiosa. A l'altre grup 

pertanyen Das falsche Gewicht, Die Kapuzinergruft i Die Geschichte van 

der 1002. Nacht, on la transcendència és vista com inexistent: "Es 

handelt sich in allen drei Romanen darum, daB der Verlust einer alten 

ordnenden Idee beklagt wird und daB am tragischen Schicksal einer 

Hauptperson, die sich in der neuen Welt nicht zurechtfindet, dieses 

Grundkonzept aus Radetzkymarsch exemplarisch vorexerziert wird. 11 ::c,:. 

Especialment negativa és la consideració que li mereix la que ell creu 

penúltima de les obres, és a dir Kapuzinergruft, degut a la reaparició 

de personatges i temes que n'és característica, mentre que a 1002. Nacht 

1) Famira-Parcsetich, p. 92 
2) Ibídem, p. 112. 
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li concedeix: 11 Dies tst einer der wenigen Romane van Joseph Hoth, denen 

man ble i bende Bedeutung zugesteht" 1 :>. 

El to general del treball fa la impressió d'una certa animositat o en 

tot cas condescendència respecte de l'autor en qüestió, impressió 

reforçada per la presència de múltiples observacions discutibles i de 

caire més aviat superficial. Com a exemple, la comparació del tractament 

que Scheible i Famira-Parcsettch donen a Kapuz:lnergnli't és revelo.dora. 

N·ogensmenys, la conclusió és c'"n to conci U a tori: 

"Die Erzahlsitl.1ation in den Romanen Joseph Roths ist im grolilen und 
ganzen einfach. (. .. ) Diese UnkompUzierthei t verführt sogar zu der 
Annahme, Roth habe planlos draufloserzahlt. 
Bei der Analyse zeigt sich, da/3 dieser Eindruck unrichtig ist. Die 
Struktur de Romane .Joseph Roths ist van exakten Ueberlegungen 
bestimmt. Die Einfachhett des Aufbaus, das unkomplizierte Verhaltnis 
des Erzahlers zum Leser, die scheinbare Mühelosigkei t des Erzahl
tones, die Klarheit der Darbietung des ideellen Gehaltes sind Frucht 
exakter Ueberlegung - einer mit traditionellen Mitteln gehandhabten 
Erzahlsituation." 2 ) 

El 1971 trobem un article de Hans-Albert Walter sobre la corres-

pondència de Roth, publicada l'any anterior.;,, :• A part de lamentar que 

l'edició no hagi estat més acurada, Wal ter remarca el gran interès que 

té aquell material de cara a poder perfilar més adequadament la 

personalitat de Roth i la seva evolució. L'autor fa un seguit 

d'observacions sagaces i molt encertades, per exemple al voltant de la 

postura política suposadament revolucionària del jove Roth, que 

qualifica de radicalisme sentimental més que no racional, postura 

deguda a la pèrdua de l'ordre establert, no al convenciment que aquest 

hagués de ser transformat. El resultat serà un 11 conservadorisme radical 11 

1) Famira-Parcsetich, p. 120. 
2) Ibidem, p. 128. 
3) Hans-Albert Walter: "Joseph Roths Widersprüche. Zu seinen Briefen 
1911-1939. 11 A: Jrferkur 25 (1971) p. 799-802. 
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elitista, per paradoxal que sembli la formulació, i d'aquesta actitud es 

desprendran les preses de posició que igualen comunisme i nacional-

socialisme. El rigor moral i l'idealisme situen Roth a la vora de 

Leopold Schwarzschild i fan comprensible la relació amb Stefan Zweig. 

Molt interessant és l'observació de Walter segons la qual la tendència a 

l'autodestrucció no es degué a la problemàtica personal i política dels 

darrers anys, sinó que ja era present anteriorment i només es vegé 

reforçada per les causes externes. En l'època de l'exili els trets més 

greus que observa Wal ter són la creixent desesperança i una forta 

agressivitat generalitzada que es dirigeix preferentment contra els 

millors amics i veu en tothom intrigues i enveges. L'art de la 

formulació punyent però extrei!lB.dament discreta que es donava sobretot en 

els anys vint gairebé desapareix en els darrers temps. En l'opinió de 

Walter, les cartes poden donar una visió més àmplia i matisada que no el 

clixé del "sant bevedor", mostrant els diversos aspectes d'una complexa 

i contradictòria personalitat. 

Una altra reacció a l'aparició de la correspondència és l'article de 

Margret Boveri 1 :> on l'autora, antiga col. laboradora del Frankfurter 

Zeítung, passa revista a la relació de Roth amb aquell prestigiós diari 

a través del que les cartes mostren. A part de lamentar que les 

anotacions al volum de Bríefe siguin insuficients i en ocasions 

errònies, l'autora creu molt interessants per a un futur judici cri tic 

sobre la importància i l'actitud d'aquell periòdic les diverses 

manifestacions que Roth fa al seu voltant, i que 11 reil3en starke Locher 

1) Margret Boveri: "Joseph Roth u nd die Frankfurter Zei tung". A: Jtferkur 
25 <1971) p. 786-798. 
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in die Legende. 111 :> Es tracta sobretot de l'opinió que mereixen a Roth 

diversos personatges dirigents, per exemple Bernhard Guttmann, Heinrich 

Simon, Friedrich Sieburg i especialment Benno Reifenberg. Lligada amb la 

relació personal de Roth amb els membres del diari es troba la postura 

política d'aquest, manifestada en les darreres èpoques en censures a 

articles de Roth i protestes del periodista, en un equilibri 

permanentment inestable. En opintó de Boveri, un factor fonamental per a 

l'interès inictal de Roth envers aquell periòdic i per al desencant 

posterior fou la coincidència que al començament existí entre la 

postura institucional i la pròpia, d'utilitzar el Feuilleton per a la 

diagnosi de la situació de postguerra, en una actitud compromesa que va 

deixar progressivament de ser seguida per la direcció, decepcionant així 

no tant sols Roth, sinó el mateix Benno Reifenberg. :.;,;. A més de l'aspecte 

de la relació amb el diari, l'autora ofereix interessants punts de vista 

sobre l'evolució personal de Roth. Per exemple, constata¡ 11 Von Anfang an 

si nd alle Elemente, die dieses Leben im Exil zerstoren soll ten, 

sichtbar. Wer von Bruch spricht, sollte besser van einer fortgesetzten 

Potenzierung der Widersprilche reden. 118 :>, observació propera a les 

opinions de Hans-Albert Walter, i que per tant sembla desprendre's de la 

lectura del volum de correspondència. 

El mateix any trobem també un article de Hansotto Ausserhofer, en 

resposta a la publicació del recull Der Neue Tag, que s'ocupa sobretot 

del viatge de Roth a la Unió Soviètica4 ) i subratlla el que la 

publicació d'aquestes obres de joventut aporten de nou a la imatge que 

1) Boveri, p. 786. 
2) Ibídem, p. 796. 
3) Ibídem, p. 789. 
4) Hansotto Ausserhofer: "Der Tinten-Terror der Bilrokratie. Zwei Jahre 
nach Lenins Tod: Joseph Roths Berichte ilber die Sowjetunion der 
zwanziger Jahre." A: Publik 22 (28. 5. 1971), p. 24. 
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hom tenia de l'escriptor. Ausserhofer considera que els reportatges de 

Roth sobre Rússia varen constituir una important aportació al conei-

xement d'aquell paí s, i trencaren els motlles de la literatura de viatge 

convencional. La postura antireaccionària de Roth prové d'un socialisme 

humanista no enquadrat dins cap ideologia que va deixant pas progres-

si vament a la resignació davant l'ascens de les forces contràries a la 

democràcia. L'experiència russa el fa arri bar a la conclusió que la 

revolució no és possible, o bé és inútil, ja que d'ella, per una ironia 

de la història, n'està emergint amb força una nova burgesia, acompanyada 

del "terror de tinta" de la burocràcia i d'un racionalisme pueril que 

aproxima Rússia a Amèrica a través de l'adoració de la tecnologia. 

Aquesta vivència no només ocasionarà un gir en la postura ideològica de 

Roth, sinó que la seva importància quedarà confirmada per dues novel.les 

que giraran al vol tant del mateix tema: Flucht ohne Ende i Der stuJ1JJile 

Prophet. 

L'article de Klaus Zelewitz "Joseph Roth: Zweimal politische 

Illusion111
) s'ocupa de l'evolució de Roth des de posicions compromeses 

amb el socialisme, antimonàrquiques i antimilitaristes, cap al manar-

quisme dels darrers anys. Zelewitz remarca la frustració de la il.lusió 

del jove Roth d'assolir una pàtria internacional socialista, i descriu 

el camí que el portarà cap a situar aquesta il.lusió d'una gran pàtria 

en el marc de la monarquia habsbúrgica, tant en el passat evocat com en 

una futura restauració, tot i tenir ben clar el caràcter utòpic del 

1) Klaus Zelewi tz: 11 Joseph Roth: Zweimal po li tische Illusion. 11 A: 
Peripherie und Zentrum. Studien zur osterreichischen Literatur. Hrsg. 
van Gerlinde Weiss und Klaus Zelewitz, Festschrift für Adalbert Schmidt. 
Salzburg I Stuttgart I Zürich 1971. Pags. 347-358. Reimprès a: Bernd M. 
Kraske <Hrsg.): Joseph Roth. Wèrk und Wirkung. Bonn: Bouvier Verlag 
1988. Pags. 101-114. 
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projecte. L'articulista lamenta que l'escriptor hagi estat encasellat 

unilateralment en el paper de bard de la monarquia agonitzant, a la qual 

cosa el mateix Roth contribuí de forma determinant. L'escrit és notable 

per l'equilibri que assoleix entre les dues facetes de Roth que sovint -

i més el 1971, any de la seva publicació - han estat contraposades sense 

establir cap mena de nexe, i demostra un molt bon nivell d'informació. 

El 1972 es presenta als Estats Units la tesi de Peter A. Winkel 

dedicada a les primeres sis novel. les publicades per l~oth, és a dir les 

que aparegueren entre 1923 i 1929':', El primer capítol·~=:> dedica un 

primer apartat a fer un breu recull biogràfic, basat en gran part en les 

cartes, que comença relacionant Roth amb Hemingway, Faulkner i Dos 

Passos per l'experiència comuna a tots ells de la destrucció del seu món 

a causa de la guerra. 

"He typified the wri ter 
expatriate, who lived out 
longing for a lost world 
li terature. ""'' :' 

who was a man without a home, alien, 
the period betwee'll: wars in uneasy peace, 
whose values he must search for in his 

A continuació Winkel fa una ullada a la prosa breu, limitant-se a la 

publicada a Werke (tot i que en al tres ocasions ci ta la recopilació de 

materials feta per Sül temeyer). Degut al ventall li mi tat que maneja, 

troba un contrast entre el to serè d'aquests treballs i el de les 

novel.les de juventut; de tota manera, no sembla captar sempre el sentit 

dels textos de Roth. No hi ha cap més explicació per aplicar a "Brief 

aus dem Harz" el comentari "a very amusing article" 4
:' • quan es tracta 

d'un dels més depriments i lúcids, carregat de tota la desesperació que 

1) Peter A. Winkel: Thematic and structural elements in the early novels 
of Joseph Roth. Dissertation. Rudgers University. New Brunswick, 1972. 
205 pags. 
2) Ibidem, p. 1-31. 
3) Ibídem, p. 1. 
4) W III, p. 685-689. Winkel, p. 17. 
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li produeix l'ambient enrarí t i apàtic de les peti tes ciutats, on 

l'escaparata d'una 11 i breria li presagia un futur que per desgràcia 

encerta de ple: 

"Aus einem gespenstischen, aber über Millionen Volksgenossen 
verbreíteten Hal bdammer steigt da ei ne Li teratur ans Tageslicht, mit 
Namen schreibender Gespenster, die sich groBer Auflagen erfreuen und 
die aller Gesetze gegen Schmutz und Schund spotten dürfen, weíl sie 
die "Keuschhei t" im Schilde :flihren und die voll bartige 
"Mannlichkeit" und weil sie die gesamte Zukunft des Dri tten Reiches 
vorwegnehmen. Wieviel Gift in veilchenblauen Kelchen!" 1

:. 

Tot seguit es fa una revisió de les novel.les, deixant de banda les 

narracions. Les sis primeres, al voltant de la figura del soldat 

retornat de la guerra, es subdivtdeixen en dos grups. Les tres prtmeres 

exposen la injustícia social i política de l'Alemanya de la postguerra, 

en un ambient urbà i turbulent, sense explicitar gaire el rerafons 

familiar dels protagonistes, que intenten retornar a la vida normal; els 

esdeveniments narrats abarquen un període d'aproximadament un any. Les 

tres següents, al voltant del mateix model però menys tumultuoses, 

centrades en l'esfera privada, inclouen la descripció de la generació 

anterior i de la infantesa dels protagonistes a través de flash-backs. 

L'expansió del temps fins a incloure l'època de preguerra prefigura les 

novel. les posteriors, indicant un canvi en els interessos de l'autor 

"from the social condit ions of the Weimar Republic to the peace and 

harmony of the nineteenth century. n::z) Aquesta evolució ja existent 

anteriorment a Hiob porta Winkel a discrepar de l'opinió generalitzada 

segons la qual aquesta obra marca un gir en la producció de Roth: per a 

1) Werke III, p. 689. Precisament la darrera frase serveix a Ausserhofer 
per encapçalar un article al voltant de les prognosis polítiques de Roth 
i de la seva postura davant Hitler i els seus partidaris: "Gift in 
veilchenblauen Kelchen. Joseph Roths Kampf gegen den National
sozialismus", A: Publik, 5. 9. 1969. 
2) Winkel, p. 23. 



ell, no es tracta sinó d'un desenvolupament d'elements estructurals i 

temàtics ja presents. 1 
:• En la ràpida revisió de les al tres novel. les, 

s'emeten alguns judicis de valor contraris a l'habitual, sense raonar-

los: així, Beichte eines Norders és per a ell la millor i Die Geschichte 

der 1002. Nacht <que creu la última) "is weak and lacks the 

psychological understanding that Roth demonstrated in other novels. It 

(, .. ) shows Httle artístic perception. tt:;n 

El capí tol segon"') es dedica a la variació temàtica en les sis 

novel. les a estudiar, començant per 1' aspecte de l'estabilitat de 

l'època de preguerra i seguint amb els fenòmens negatius que es 

presenten als personatges en retornar del front: l'ansietat, la 

inseguretat, la manca de llar i de religió, la sensació d'ésser¡ 

superflu. Winkel estableix relacions entre els arguments de les 

novel.les <amb di verses afirmacions gratuïtes, confusionàries o 

mora li tzants4 :o), i en conclou que Roth es preocupa per la lluita que 

l'home sosté per tal d'obtenir sentit i equilibri en un món de 

desesperança i caos. En el tercer capi tol '-'.\:• Winkel examina les 

condicions socials i econòmiques a l'Alemanya de postguerra, i tot 

seguit ho confronta amb diversos aspectes de la crítica social exercida 

per Roth, dividint-ho en els apartats de justfcia i ordre públic, atur i 

pobresa, antisemitisme, i immoral i tat en general. Winkel creu que les 

tres primeres novel.les, publicades de 1923 a 1924, es situen en un 

1) Winkel, p. 24 i 29-30. 
2) Ibídem, p. 26-28. 
3) Ibídem, p. 32-49. 
4) Per exemple p. 42-43 <Bernheim i Lohse serien més morals que Dan, 
Pum, Tunda i Zipper), p. 43-44 (sobre el rebuig de Dan envers fabricants 
i obrers>, op. 46 (afirmant que Tunda fou capturat pels bolxevics, quan 
aquests l'alliberaren dels zaristes que l'havien fet presoner). 
5) Ibidem, p. 50-87. 
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període de major violència i marcat per la inflació, i per això elles 

w.teixes són turbulentes. En canvi, les tres següents, aparegudes entre 

1927 i 1929, corresponen a l'era Stresemann, un "period of peace and 

prosperi ty", i són també més encalmades degut a això. 1 :> 

El capítol quart 2
' estudia el caràcter com a funció sociològica en 

aquestes obres, establint entre els personatges similituds que Winkel 

creu reflex autobiogràfic de l'autor <per exemple, els trenta anys com a 

edat predominant, l'experiència de desintegració del marc referencial, 

el sentiment de buidor i tnutili tat de la vida). Examina les relacions 

entre pares i ftlls i el tipus d'educació vigent, 1. passa a establir una 

tipologia dels protagonistes en dues categories: "opportunists" (Lohse, 

Bernheim) i "passive drifters" <Dan, Pum, Tunda, Zipper),'D:> De la 

matetxa manera, entre els personatges secundaris diferencia entre 

"skeptics" i "peasants", si bé reconeix que els dos principals <Benjamin 

Lenz i Nikolai Brandeis) de fet pertanyen a totes dues categories. 

El capítol cinquè4 ) s'ocupa de l'estructuració, establi'nt 

l'existència d'una exposició introductòria que en les primeres novel.les 

a barca els dos primers capí tols, en els quals es donen una sèrie de 

flashbacks, amb l'aparició d'anticipacions i leitmotivs que estructuren 

el text, i l'assoliment ràpid d'un clímax. En aquests tres casos primers 

es tracta d'un argument lineal simple, que en les tres següents obres 

esdevé més complex, amb un sub-argument estretament relacionat amb el 

principal. Aquest segon grup presenta també una "aufbauende Rückwende" 

més extensa, anticipacions i leitmotivs més elaborats i freqüents, 

absència de clímax, i un final obert. Les tres primeres, que es desen-

1) Winkel, p. 50-52, 
3) Ibídem, p. 99-113. 

2) Ibídem, p. 88-124. 
4) Ibídem, p. 125-182. 



1'/? 

vol u pen en un temps breu, al vol tant d'un any, mostren més consciència 

del transcurs del temps, mentre que les altres tres, que ocupen uns vint 

anys, no l'anomenen gairebé mai. L'acció té lloc de preferència en 

locals públics, i en les primeres es concentra en una sola ciutat. 

mentre que les següents en presenten di verses com a escenari. L'actitud 

del narrador seria omniscient en totes elles. Remarquem que Winkel no 

associa l'adscripció de Roth a la Neue Sachlicl1keit durant el període de 

redacció de Flucht ohne Ende i Zipper und sein Vater amb els intents de 

raonar 1' omnisciència del narrador que es donen a aquestes dues obres; 

més aviat el comentarista sembla experimentar aquests narradors només 

com molestos. 1 ) El treball de Winkel peca per a nasal tres de super-

ficial i d'un desig excessiu de generalitzar i establir classificacions 

a tota costa. S'hi troba a falta.r també algun intent de relacionar 

l'obra primerenca amb la posterior, per exemple pel que fa al caràcter 

dels protagonistes, assimilable a aspectes de Carl Joseph Trotta, o amb 

Kapuzinergruft, on tornem a trobar el tema del Heimkehrer inadaptat al 

nou entorn. També és desfavorable la presència d'errors en el contingut 

de les obres, per exemple equivocant la seqüència dels esdeveniments de 

Die Rebellion. 2 :. 

El 1972 apareix 1' article de Bodo Rollka "Joseph Roths Amerika-

bild""'':', que estableix dues línies per a la recepció d'Amèrica per part 

de Roth. En primer lloc, aquesta constitueix un refugi per als jueus 

orientals que estan obligats a emigrar, sense ser però de cap manera el 

1) Winkel, p.167-181. 
2) Ibídem, p. 172. 
3) A: Literatur und Kritik 70 <1972) p. 590-598. Reimprès a: Alexander 
Ritter <Hrsg. ): · Deutschlands literarisches Amerikabild. Neuere 
Forschungen zur Amerikarezeption der deutschen Literatur. Hildesheim -
New York: Georg Olms Verlag, 1977. 615 pags. Pags. 443-450. 



país de la llibertat anhelada: els antics problemes es repeteixen allà, 

i la persecució racista cessa només perque les víctimes elegides són els 

negres en comptes dels jueus. El complex de l'emigració a Amèrica amb 

totes les seves dificultats estaria condensat en la figura de Kapturak, 

l'encarregat de facilitar la fugida per mitjans legals o il.legals en 

totes les novel.les que s'ocupen del tema. L'altre aspecte que presenta 

Amèrica per a Roth és el de país on s'encarna la tècnica i el progrés, 

nocions negatives per al conservadorisme; l'actitud s'emparenta amb la 

dels cercles nacionalistes alemanys, però no s'hi ha d'identificar. El 

fenòmen més negatiu és el cinema, condensat a Hollywood (= "Holle-Wut"), 

simptomàtic per a la destrucció de tots els valors humans, on la persona 

ha esdevingut el doble de la seva pròpia ombra. Amèrica es va convertint 

al llarg de la trajectòria de Roth en el símbol del mal, cosa que es 

plasma per exemple en el fet que els coralls falsos de Lakatos 

procedeixin d'allà. 

Amb la publicació del volum Die Erzlihlungen1 
:• el 1973 es dóna 

rellevància a una part de l'obra de Roth que excepte Die Legende vam 

heiligen Trinker havia passat pràcticament desapercebuda, 1 s' oferelx 

per primera vegada l' odgl nal alemany de Tri u mph der Schonhei t i Di e 

Büste des Kaisers, que es creia perdut. A l'epíleg, Hermann Kesten 

remarca la capacltat de fabulacló de Roth, i la seva preferència per la 

forma del conte, així com el fet que la majori a de narraclons són 

retrats dels personatges principals, alguns d'ells qualificats de 

1) Jaseph Rath: Die Erzlihlungen. Mit einem Nachwort von Hermann Kesten. 
Koln: Kiepenheuer & Witsch, 1973. 288 pags. Conté: Der Varzugsschüler I 
Der blinde Spiegel I Apríl I Statianschef Fallmerayer I Triumph der 
Schonheit I Die Büste des Kaisers I Die Legende vam heiligen Trinker I 
Der Leviathan. L'epíleg ocupa les pàgines 2'75 a 288. 



11 Sonderlinge" per Kesten. En opinió d'aquest, Hoth recrea el seu univer.s 

a base de fer aparèixer en la seva obra persones que li eren conegudes; 

basant-se en suposicions de Wittlin, afirma que Anton \llanzl <Der 

Vorzugsschüler) és el Dr. Heinz Kindermann i el comte Chojnicki 

representa Ludwig Brudzinski, i afegeix que el Dr. Skowronnek reflecteix 

la personalitat i experiència del ginecòleg Dr. Josef Lobel, un amic 

comú de Roth i d'ell mateix. El to predominant d'aquestes històries tan 

quotidianes és per a Kesten de tristesa i desolació, L'epíleg acaba 

lloant la capacitat de Roth com a narrador oral i postulant per a ell 

una elevada categoria literària: 

"Freilich war er ein grol6er Erzahler, der starkste osterreichische 
Erzahler zwischen den beiden WeltkriegHn." 1 :> 

El mateix any 1973, en el recull editat per Manfred Durzak sota el 

títol Die deutsche Exilliteratur 1933-1945, trobem l'article de Fri tz 

Hackert 11 Kaddisch u nd Miserere, Untergangsweisen eines j üdischen 

Katholiken. Joseph Roth im Exil", i múltiples referències, en especial 

dins l'article d'Ernst Erich Noth "Die Exilsituation in Frankreich".:"::> 

Aquest darrer article, que recull la distància entre l'apreciació de 

França com a país clàssic de l'exili i la realitat expressada pel títol 

de Lion Feuchtwanger 11 Unholdes Frankreich" i estudia les peripècies 

típiques per als diversos grups d'emigrats, constata per al ca:::; de Roth 

una posició independent, si bé no aïllada respecte dels altres, gràcies 

als contactes personals, i una situació editorial relativament favorable 

deguda a la popularitat que ja posseïa a França. 

1) Ibídem, p. 288. 
2) Manfred Durzak <Hrsg.): Die deutsche Exillíteratur 1933-1945. 
Stuttgart: Reclam 1973. 624 pags. Pel que fa als articles citats, el de 
Fritz Hackert ocupa les planes 220 a 231, i el d'Ernst Erich Noth les 
pàgines 73 a 89. 



Hackert subratlla el fet que Roth es sentia ja en desacord amb l'evo

lució política alemanya molt abans de l'ascens al poder per part dels 

nazis, i que buscava en la ficció una forma de refugiar-se en un passat 

idealitzat amb el qual encara fos permès d' identtficar-se. Aquest refugi 

pot concretar-se en l'època de preguerra, en el món jueu oriental o en 

el regne habsbúrgic, establint "bestimmte Kul turraume und Tradi tionen 

als Orte der Heimat und Geborgenheit."') El des].g d'evasió, però, no pot 

eliminar la lucidesa crítica, generant un tractament ambigu d'allò 

mateix que s'està idealitzant; així, les obres més pro-habsbúrgiques de 

Roth han arribat a ser experimentades com a insultants per part d'altres 

partidaris de la restauració. La necessitat de denunciar els perills 

metafísics del present es plasma en Der Antichrist, on, amb el bagatge 

de la crítica cultural conservadora d'origen vienès, l'acusació envers 

el feixisme s'amplia gairebé a tot el món contemporani, movent-se a un 

nivell més mitològic que no analític. La situació política es reflecteix 

també en la narrativa, per exemple a Tara.bas amb el pogrom i el 

personatge de Ramsin, representació de Hitler, o a Die hundert Tage a 

través de la confrontació d'un tirà humà i capaç d'una evolució personal 

i religiosa amb els dictadors contemporanis. L'amarga experiència de 

l'ascens nacionalsocialista mitjançant formes democràtiques reforça 

Roth en les seves conviccions monàrquiques, cosa que expressa per 

exemple a Beichte eines Jtforders. L'amenaça prussiana a Austria, encara 

més terri ble que la presència turca, al. ludeix a l'actualitat dins de 

l'aparent llunyania de 1002. Nacht. I en aquestes obres tardanes la mort 

i el desig de morir hi són presents de forma constant, marcant 

1) Durzak, p. 221. 
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l'experiència de l' a·J: llament creixent i la vivència de la situació com a 

insoluble. Per a l'autor s'esdevé el mateix que per al protagonista de 

Die Kapuzinergruft: "Die sich steigernde Vereinsarnung der Hauptfigur 

zeichnet bis zur Ausweglosigkei t genau den Verlust personlicher 

Bindungen und politischer Hoffnungen des Autors nach." 1
, 

L'article de Carl Steiner "Frankreichbild und Katholizismus bei 

Joseph Roth'";,n remarca el valor d'actualitat que mantenen les obres de 

Roth, ja que tot analitzant una època determinada subratllen les 

constants de la soci.etat, i. establei.x quatre elements fonamentals en la 

seva obra: 

"Di.e geistig-wel tanschaulichen Grundpfeiler seines li terarischen 
Schaffens lassen si.ch arn besten wohl als (1) problematische Stellung 
zum Judenturn., (2) leidgetragene Kri tik an Oesterreich-Ungarn, (3) 
wachsende Frankreichliebe und (4) spate Neigung zum Katholiz1smus 
umreii3en. "''n 

Steiner formula la hipòtes1 que els dos darrers elements van uni.ts i 

consti tuetxen un darrer intent de l'autor de trobar una nova Heimat, i. 

analHza Die hundert Tage com la novel.la "wo bei Joseph Roth 

ideelich(!) neben einem freudigen Bekenntnis zum franzosischen Volk der 

endgültige Durchbruch zum Katholizismus erfolgt". 4 ) 

D'entre les diverses novetats de 1974, la principal és la llargament 

anunciada i esperada biografia de Roth deguda a David Bronsen!;:n, 

intciada a partir d'un primer contacte amb l'obra de Roth el 1954, i que 

1) Durzak, p. 228. 
2) Carl Steiner: "Frankreichbild und Katholizismus bei Joseph Roth". A: 
The German Quarterly, 46 <1973), p.12-21. Reimprès a: Bernd M. Kraske 
<Hrsg.): Joseph Roth. Werk und Wirkung. Bonn: Bouvier Verlag 1988. Pags. 
89-100. 
3) Ibidem, p. 90. 
4) Ibídem, p. 91. 
5) David Bronsen: Joseph Roth. Eine Biographie. Kêln: Kiepenheuer & 

Witsch, 1974. 714 pags. 
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havia estat precedida per diversos articles sobre aspectes de la vida de 

l'autor que ara es veuen unificats i ampliats. Tal com Bronsen narra a 

la introducció, la principal dificultat fou enfrontar-se a les versions 

contradictòries que Roth havia anat donant de si mateix, i que feien que 

els múltiples testimonis d'amics i coneguts <Bronsen parla de cent-

seixanta entrevistes) resultessin sovint oposats: només confrontant les 

diverses versions entre sí, les informacions facilitades per familiars 

supervivents, i la documentació obtinguda a partir d'instàncies of:i.cials 

.i de diversos arxius pogué finalment arribar a unes conclusions 

determinades. Bronsen descriu així la conclusió extreta d'aquesta 

acumul.ac:i.ó d€l confusions amb què es va haver d'enfrontar: 

"Nach u nd nach dammerte mir, daf3 ich es mit der unüberwindltchen 
Einbildungskraft eines Mythomanen zu tun hatte, der seine Lebens
geschichte immer wieder umdichtete, der das in der Phantasie Erlebte 
zur Wirklichkeit und schlieSlich zum Mythos steigerte und damit zum 
guten Teil se i ne Lebenshal tung begründete." 1 :> 

Els principals aspectes que Bronsen aclarí foren el lloc de naixença, 

la paternitat, el servei militar i categoria assolida, el no haver estat 

presoner de guerra, l'adscripció religiosa i la mort. En general, podem 

dir que es tractava de decidir quina de les diverses versions era la 

ver i ta ble, cosa que ja podia haver estat descrita encertadament per 

al tres autors amb anterior i tat 2 :>. L'aparició de la biografia fou en 

general saludada de forma elogiosa, amb la principal excepció d' Ingeborg 

Sül temeyer, · que l'acusà de no haver tingut en compte els nous materials 

periodístics descoberts per ella i màntenir una imatge corresponent a la 

1) Bronsen, p. 13. 
2) Vegeu per exemple el que comentàvem respecte de l'article de Fri tz 
Hackert "Joseph Roth. Zur Biographie." (1968) 



1 El l 

situació de les fonts de 1969, con tri bui nt així a cimentar una falsa 

imatge de l'autor: 

"Nun ist zu befürchten, daB die so sp~te Ankunft der Biographie und 
ihre ehrfurchtgebietende Dicklei bigkei t erst ei nmal so vi el unkri
tische Autori t~tsgl~ubigkei t auslosen, daS ei ne differenzierte 
Kenntnisnahme von Roths Leben und Werk wiederum eine Wetle zurück
stehen mu~3. Ste ist nochmals verschoben worden."' :> 

El 1974 aporta també una monografia dedicada a estudiar l'evolució 

ideològica de Joseph Roth 1 a confrontar els elements dels seu ideari 

conservador amb els corresponents de les tendències totalitàries que es 

donaven alr::; països de parla alemanya al mateix temps. Ens referim a la 

tesi de Wolf R. Jlfarchand Joseph RotlJ und volkisch-nationalistische 

Wertbegri.ffé0
, que porta anexos una sèrie d'articles de· Roth publicats 

durant l'exili a Das neu e Tage-Buch (I.laris) i encara no reeditats en 

aquell moment, importants per a il.lustrar les posicions ideològiques de 

la seva darrera època. Marchand parteix de la hipòtesi que Roth fuig de 

la realitat d'un present que rebutja cada cop més intensament, 

refugiant-se en un passat que considera millor; però en aquest passat hi 

troba les mateixes nocions de valor que els nacionalsocialistes estan 

intentant imposar per la força al seu entorn.'"':' 

1) Ingeborg Sül temeyer: 11 Das Wíedererwachen des Interesses an oster
reichischer Dichtung in der Bundesrepublik Deutschland se i t 1945. 11 A: 
Dauer im Wandel. Aspekte osterrei.chischer Kulturentwicklung. Hrsg. van 
Walter Strolz in Verbindung mit Oscar Schatz. Wien - Freiburg - Basel: 
Herder 1975. 227 pags. P. 63-84. La cita procedeix de la pàgina '16. 

També Westermann crí tíca a Bronsen la manca d'atenció a la faceta 
periodística de Roth, per exemple a la p. 10-11 de la monografia Joseph 
Roth, Journali.st. Eine Karri.ere 1915-1939. Bonn: Bouvier, 1987. 308 p. 
2) Wolf R. Ma.rchand: Joseph Roth und volkisch-nationali.sti.sche Wert
begriffe. Untersuchungen zur politi.sch-weltanschaulichen Entwi.cklung 
Roths und ihrer Auswírkung auf sein Werk. Mit eínem Anhang: bísher nícht 
wieder veroffentlichte Beitrage Roths aus "Das Neue Tage-Buch11

• Bonn: 
Bouvíer Verlag Herbert Grundmann, 1974. 386 pags. Vegeu la forta crítica 
de Klaus Pauli a aquesta monografiB. (a: Joseph Roth: 1 Die Kapuziner
gruft 1 und 1 Der stumme Prophet ', p. 199-211, especialment p. 200-206.) 
3) Ibídem, p. 7. 



El treball comença resseguint la fase 1nidal, de compromís 

socialista, i els aspectes que centren 1' interès del jove Roth fins a 

1924. 1 > La fase següent, anomenada "Abwendung vom Sozialismus", abarca 

des del viatge a França (1925) fins a 1929, amb un procés de. relati-

vi tzació dels conceptes de valor i una nova valoració de la ficció 

enfront de la tendència al documentarisme, i examinant les manifes-

tacions de 1' allunyament respecte a la ideologJa esqu(::lrrana::n. A partir 

d'aquí l'actitud de Roth es centra en l'interès predominant pel passat i 

la valoració de les tradicions literàries consolidades; la seva critica 

al nacionalsocialisme queda pràcticament reduïda a aspectes estèttcs, ja 

qw::l comparteix sovint les mateixes categories de pensament i es troba 

mancat d' argmnents racionals amb què combatre els seus adversaris, sense 

poder expressar el seu rebuig més que manifestant odi. en Aquest seria 

el problema bàsic de 1' evolució ideològica de Roth: 

11 Der I Sozialist' l~oth kri tisi ert die volkisch-nationale Reaktion 
durch Darstellung und Blogstellung ihrer ideologischen Verschwom
menheit und kriminellen Praxis. Der spate 'Konservative' Roth 
versucht den subjekti v als wahr u nd echt gesetzten Kern der natio
nalsozialistischen 'Werte' gegen ihre propagandistische Ausbeutung 
in Schutz zu nehmen, ohne den Nachweis der Wahrheit und Echtheit für 
die Gegenwart zu erbringen. Damit aber gerat er in bedenkliche Nahe 
zur Argumentation seines Gegners." 4 > 

La segona part està dedicada a examinar conceptes determinats que 

apareixen en l'obra de Roth i a confrontar-los amb els corresponents 

entre els escriptors i ideòlegs nacionalsocialistes i els predecessors 

d'aquests. Marchand arriba a establir un elevat nombre de coincidències, 

tant en valoracions positives com negatives. Negatiu és per a uns i 

altres l'efecte de la tecnologia i la civilització (en canvi, per al 

1) Marchand, p. 27-110. 
3) Ibídem, 163-172. 

2) Ibídem, p. 111-162. 
4) Ibídem, p. 31. 



jove Roth no ho era), així com tot el que es relaciona amb l'emancipació 

d_e la dona.. El món rural i el lli gam entre les di verses generacions, 

així com el paper tradicional de la dona com a objecte passiu i 

supeditat a 1' home, amb 1' única funció de donar fills a la pàtria, són 

idealitzats per l'un i els altres. En l'aspecte del militarisme i de 

l'assumpció d'una jerarquia preestablerta, Marchand remarca que allò que 

Roth rebutja en el cas de "PreuBen", ho considera bo i lloable quan es 

refereix a Austria' :>i tot i que anteriorment havia estat absolutament 

contrari a tot el que fes referència a l'exèrcit i a les institucions 

monàrquiques i clericals, hi ha una evolució posterior en direcció a 

acceptar pd mer i valorar molt positivament després tot el que pugui 

relacionar-se amb la imatge idealitzada de l' Austria imperial, és a dir 

sobretot l'exèrcit, la dinastia i l'església catòlica. Aquest canvi 

d'actitud ha estat possible a través de l'adjudicació a Austria del 

paper de "heile Welt", únic refugi en un món en procés de desintegració i 

a partir d'aquesta atribució d'un valor absolut, és possible confrontar-

la amb tot el que hi ha de negatiu, i molt especialment els nazis, 

hereus i culminadors del borussisme. Per a Marchand, Roth és sens dubte 

sincerament contrari al nacionalsocialisme, contra el qual intenta 

lluitar de tot cor; però les seves nocions de valor han estat ocupades 

per 1' adversari, i la seva argumentació es mou en un plànol tan poc 

lògic com la d'ells: 

"An der moralischen Integri tat Roths ist kein Zweifel erlaubt. Aber 
die Ideen, für die er kampfte, waren die Ideen einer langst 
versunkenen Zeit. DaS er sie - wie seine Feinde - in die Gegenwart 
retten wollte, macht seinen Kampf so problematisch, gibt seinen 
Ideen den Anspruch absoluter Gültigkeit." 2 J 

1) Sobre aquest tema vegeu 1' apartat "Anti mil itarismus - Anti borussis
mus. Oesterreich, Oesterreich über alles ... ", p. 223-231 i p. 235-251. 
2) Ibidem, p. 321. 



La monografia de Vlerner Sieg Zwischen Anarchismus und F.iktion' :> 

parteix de la base que l'obra de Roth es distribueix en dues fases, la 

primera de les quals, ftns a 1929, té com a objectiu criticar la seva 

època, mentre que la segona, de 1930 endavant, és apolítica, però es 

diferencia únicament en els enunciats polí tics. Els aspectes 

fonamentals, que no han canviat, Sieg els resumeix així: les obres es 

centren en personatges a~llats i la seva visió de l'entorn; els 

personatges es construeixen a partir de la seva consciència, i en el 

conjunt de l'obra n'apareixen dtverses menes, que podem agrupar en tipus 

determinats, els més extrems i oposats dels quals serien, d • una banda, 

els que Sieg anomena "Menschen im Spinnennetz", completament integrats 

en una forma de pensar determinada, sense ni adonar-se d'aquesta 

fixactó, i de l'altra banda els "Anarchtsten", que s'esforcen 

constantment per mantenir-se lliures de qualsevol lligam. Sovint les 

narracions giren al vol tant de figures que han vist trastocada la seva 

consciència i s'adonen de la fixació a què havien estat sotmesos, amb 

conseqüències predominantment negatives: "sie werden zu zerbrechenden 

Menschen". Un darrer aspecte fonamental de la narrat i va rothiana és la 

utilització d'una xarxa de referències que lliga unes obres amb altres: 

"Die Hinweistechnik macht neben der diachronischen Lektüre jeden Vlerkes 

auch die synchronische des Gesamtwerkes néitig. "'2 > Aquesta tipologia 

bàsica, utilitzada al llarg de la carrera de Roth, va patint variacions 

a mida que l'actitud política de l'autor es modifica. Inicialment el 

mateix Roth pot comptar-se entre els anarquistes, però, en resignar-se a 

1) Vlerner Sieg: zwischen Anarchismus und Fiktion. Eine Untersuchung zum 
Werk Joseph Roths. Bonn: Bouvier Verlag Herbert Grundmann, 1974. 170 p. 
La redacció de la tesi tingué lloc el 1970-71. 
2) Sieg, p. 10-11. 
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no poder assolir la llibertat absoluta, la ficció substHueix 

l'anarquisme: la U teratura constitueix per a ell el millor medi 

d'evasió. La seva ficció té característiques mítiques, però al mateix 

temps fa palès que es tracta d'estructures mitològiques. 1 ·' 

Sieg procedeix a presentar els tipus que ha establert entre els 

personatges de Roth, de forma. no exhaustiva ni cronològica, sinó 

escollint els que li semblen més representatius per a cada categoria¡ no 

hi fa res que els més amplament (~studiats siguin personatges secundaris, 

i en canvi al tres amb paper protagontsta no rebJn pràcttcament 

atenció. ::i!:> Un cop ha revista als que inclou dins dels grups 

titulats "Der Jl\:ensch im Spinnennetz", "Der zerbrechende Mensch", "Der 

Anarchist" i "Die Gegen-Gestalten", examtna la relactó entre la 

ttpologia i la ficció, i els aspectes de caire mític que revesteix la 

tipologia. Interessant és 1' apartat dedicat a la tècnica referencial, 

amb 1' anàlisi d'un fragment com a mostra. 

Menció especial mereix des de la nostra perspectiva l'apartat "Die 

politische Haltung van Joseph Roth", dedicat a examinar l'actitud 

antiburgesa del Roth dels anys vint, que Sieg considera anarquista, en 

contra de l'adscripció de Roth al socialisme que havia postulat 

Sül temeyer. L'argumentació de Sieg es basa en ci tes de cartes de Roth, 

així com en fragments narratius, i en l'estudi de les "Erloser-

1) Sobre la relació de l'obra de Roth amb el mite vegeu especialment p. 
118-124. 
2) Nosaltres pensem que aquest aspecte és criticable: de fet sembla que 
Sieg estableixi una sèrie de tipus i després deixi. de banda tot allò que 
no encaixa dins dels compartiments preestablerts, sense preocupar-se 
d'aprofundir-hi. També la manera de barrejar personatges de totes les 
categories narratives i èpoques possibles fa una certa sensació 
d'arbitrarietat. 
3) Sieg, p. 91-101. 
4) Ibídem, p. 93-94. 
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Gestal ten" que apa.reixen en le:=> novel. les, examtnant a més les crítiques 

que l'escriptor fa a la Untó SovtèUca després de la seva estada allà. 

Per a Sieg, la desil.lusió de Roth respecte de la política és 

perfectament comprensible des de les premisses inicials: la seva actitud 

és una esperança gairebé messiànica en un canvi súbit i total, 

evidentment impossible. 

Al mateix any 19'74 pertany la publicació d' Elke Nyssen sobre la 

novel.la històrica dels escriptors alemanys contraris al nacional-

socialisme. 1 :> Nyssen es proposa estudta.r la dedicació dels emigrants a 

la novel.la històrica en tant que reacció davant d'una situació política 

i social transformada, així com llur ús d'·aquest tipus de novel. la com a 

"Waffe im Kampf gegen den NationalsoztaHsmus. "'"') Després d'una primera 

part destinada a l'estudi de la influència de l'exili sobre els autors 

emigrats, llur consciència històrtca i la controvèrsia que tingué lloc 

entre ells al vol tant de la novel, la històrica, es passa a 1 1 anàlisi 

d'obres concretes. Dins d • aquest context s'estudia Die hundert Tage de 

Joseph Roth, en un grup dedicat a l 1 ús del tema històric com a medi 

d'evasió, en contraposició amb l'actual i tat que Nyssen reclama com a 

desitjable. En l'opinió de l'autora, Roth propaga el culte a l'heroi i 

1' absoluta subordinació del súbdit, en una evasió cap a un idil. li 

històric que propaga el retorn a una tradició catòlica ja superada, 

situada dins de la menta li tat de 1' Austria habsbúrgica. 3 :> 

1) Elke Nyssen: GeschichtsbewuBtsein und hmigration. Der historische 
Roman der deutschen Antifaschisten 1933-1945. München: Fink Verlag, 
1974. 192 pags. Sobre Roth vegeu especialment p. 88 a 94 ("Der 
historische Roman als Ausdruck einer Flucht in die Vergangenheit: Robert 
Neumann: Struensee I Klaus Mann: Symphonie Pathétique I Joseph Roth: Die 
hundert Tage",) 
2) Nyssen, p. 19. 
3) Ibidem, p. 94. 



El 1974 apareix també un volum especial de la revista TEXT + KRITIK 

dedicat a Joseph Roth. 1 :> S'inicia amb la publicació del que es considera 

darrer article escrit per Roth i que havia romàs inèdit fins aleshores: 

"Die Eiche Goethes in Buchenwald" 1 amb un breu comentari d' Eleonora 

Halldén. '''~ :> Segueix la reimpressió del prtmer article de Hermann Kesten 

sobre Roth, "Der SchrHtsteller Joseph Roth" 1 publicat el 1931 al 

Berl.iner Tageblatté'.•:>, A conttnuació 1 un extens article de Hugo 

Dittberner <"Ueber Joseph Roth") 4 " s'ocupa en pr:lmer lloc de la 

complexitat de la persona :l l'obra de Roth, en la qual apareixen 

elements tan contraposats entre sí com les crítiques concretes a la 

societat i les acusacions apocalípt:lques de Der Antichrist, En un segon 

apartat, D:lttberner fa atenció al llenguatge de Roth, especialment a les 

frases que presenten elements perspectivistes, i que Dittberner situa en 

la tradició d'Alfred Folgar i de Heinrich Mann. La construcció que juga 

amb diverses perspectives narratives és una característica d'aquest 

autor, que es situa dins d'una tradició present des de principis de 

segle. Dittberner examina també la convivència a les obres de Roth 

d'elements màgics i to narratiu propi d'un conte amb actituds iròniques 

i satíriques, altament intel.lectuals. La faula es concentra en la 

manera en què els herois perceben un món canviat, on l'individu es troba 

abandonat. 

L'article de David Bronsen "Die Ambitionen des jungen Joseph Roth" 1-":> 

es centra en els darrers temps de Roth a Brody, comentant les 

1) TEXT + KRITIK. Herausgegeben von Heinz Ludwig Arnold. Sonderband 
Joseph Roth. München: Richard Boorberg Verlag, 1974. EDITION TEXT + 
KRITIK. 140 p. 
2) T+K, p. 5-6. 
4) Ibidem, p. 10-31. 

3) Ibídem, p. 7-9. 
5) Ibídem, p. 32-39. 
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tnformactons sobre aquesta època t els textos de l'autor que s'han 

conservat, i. que reflectetxen una gran conftança en si matetx i en el 

futur. Uwe Schweikert <"' Der rote Joseph'. PoH ttk und FeuHleton beím 

frühen Joseph Roth <1919-1926)") 1 ' resseguetx l'evolució tdeològica del 

jove Roth a través de la seva obra periodística, arribant a la conclusió 

que el compromís socialista que postula per a ell Siil temeyer no va 

existir mai d~3 forma pura, sinó que ja des d'un principt són presents en 

ell elements distints a aquesta postura, que es reflecteixen per exemple 

en la seva dedicació al Feu.tlleton, burgès per excel. lència, i en 

l'interès per temes apolítics, existent des del primer moment i que 

anirà a partir de 1925. Ja el vtatge a França té 

característiques de fugida, de capttulactó davant la realitat políttca 

alemanya i la decepció davant la socialdemocràcia, expressada en 

categories irracionals, no en crítiques objectives. El viatge a R6ssta 

marcarà obertament el pas definitiu cap a a la tradició i el 

conservadorisme. 

La con tri buc ió de Hartmut Sc he i ble "J oseph Roths Fl ucht aus der 

Geschichte'"":' parteix de la canvi vència d'elements paradoxals en l'obra 

de Roth, que ja es poden documentar a nivell ideològic en escrits de 

1925, i que culminaran en una imatge del món en la qual la distribució 

entre bons i dolents passa per la relació amb allò que s'ha entronitzat 

com a món ideal: l'antiga monarquia danubiana. D'aquí ve, per exemple, 

que els hongaresos, que tingueren un paper important en la 

desintegració, representin el mal, i l'aristocràcia polonesa, el grup 

més fidel, rebi el tractament més positiu. L'establiment d'aquesta 

utopia política que es postula per al present es fa al preu d'una 

1) T+K, p. 40-55. 2) Ibidem, p. 56-66. 
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regressió que treballa amb arquettpus 1 es deu a un rebuig radical de la 

història. 

Wolfgang Jehmüller ("Zum Problem des 'zweifachen Zeugnisses' bei 

Joseph Roth") 1
:' examina l'evolució de Roth des d'una narrativa 

compromesa amb les tendències modernes, pròxima en un moment donat a la 

Neue 8achlichkeí t, cap a una H teratura que s'inscriu explícitament dins 

de la ficció, en la més estricta tradició classicista. L'autor considera 

que es tracta d'un procés conseqüent, anunciat ja en les obres 

primerenques per irrupcions de l'imaginari dins del pretesament 

documental, i en el qual la invenció va adquirint una rellevància cada 

cop més gran, fins a convert::tr-se en dominant, tal com ho indiquen les 

formes procedents de 1 conte: d'una simplici tat documental, innovadora, 

s'ha passat a una simplici tat tradicional dins de la ficdó que es 

reconeix a sí mateixa. 

"Der Prophet als Au8enseiter", de Sonja Sasse2 ), constata la qualitat 

aforística de mol tes de les frases de Roth, notable en els articles, 

els quals sovint semblen dominats més pel plaer de fer formulacions 

agudes que pel desig de donar informacions polítiques concretes, 

generalment absents. Aquest fet, que es dóna també en el període de 

major compromís amb les posicions d'esquerra, concorda amb l'explicació 

que Sasse ofereix per a la trajectòria ideològica de l'autor: aquest va 

ser sempre radical, però d'un radicalisme emocional, i en veure 

incomplertes les esperances desmesurades que havia dipositat en el 

socialisme, va optar per confiar en la restauració habsbúrgica, en un 

gir polític de cent-vuitanta graus que en canvi no va modificar la seva 

relació personal amb la política, sempre irracional i sentimental. 

1) T+K, p. 67-75. 2) Ibidem, p. 76-89. 



Martha Worsching, a "Die rückwarts gevmndte Utopie. Sozialpsycho-

1 ogische Anmerkungen zu J oseph Roths Roman 'Radetzkymarsch'" 1 :> fa un 

resum de la situació política i econòmica a la república de Weimar i, 

davant d'aquest rerafons, explica l'abandonament de l'interès per la 

política d'esquerres per part de Roth amb el seu desig d'obtenir la 

llibertat d'esperit, un privilegi lligat a la classe dominant, ja que un 

canvi social que permetés la llibertat per a tothom li semblava 

impossible. El món de l'imperi austríac és el contrast per a la realitat 

de Weimar, i permet a Roth demostrar el seu ideal de relació amb 

l'autoritat, un lligam de tipus feudal que segons Worsching és sinònim 

de la relació del cabdill amb el poble; segons l'articulista, Roth 

regredeix cap a l'esfera privada i la història vistes com a objectes de 

consum. 

A continuació s'inclou el fragment Erdbeeren, inèdit fins aleshores, 

i un comentari de Bronsen:::' :> sobre les notí cies existents al vol tant 

d'aquesta novel. la que Roth no va arribar a escriure, i que havia de ser 

"der Roman meiner Kindhei t". Tanca el recull una bibliografia sobre 

Roth, seleccionada i amb comentaris a algun dels textos a càrrec de 

Hartmut Scheible, molt interessant i útil en el seu moment.'"') 

La tesi de l'historiador James B. Street sobre el reflex de la 

monarquia habsbúrgica en l'obra de Roth4 :> es centra en la relació entre 

literatura i història, i vol estudiar la utilitat dels textos literaris 

1) T+K, p. 90-100. Vegeu més endavant les fortes crítiques a aquest 
article de Sül temeyer dins Dauer im Wandel (1975), p. 76, i de Paulí a 
la seva tesi (1985), p. 206-209. 
2) Ibídem, p. 101-121 i p. 122-131. 
3) Ibídem, p. 132-138. 
4) James Bradford Street: The Habsburg Xonarchy in the Writings of 
Joseph Roth. University of California, Santa Barbara, 1975. Tesi 
mecanografiada, IX + 208 pags. 



com a font historiogràfica. Aquest enfoc en el gual el material literari 

no és valorat per si mateix sinó instrumentalment porta a un tractament 

que per a un filòleg resulta irrespectuós amb la font, citada sempre en 

traducció 1 :. que hem de suposar pròpia del doctorand, a manca de 

qualsevol referència. Tot i anunciar que es tractaran "not only the 

famous 'Ha1x;burg novels', but Roth's entire literary and journalistic 

rernc:üm;"''0 , el cert és que Street només fa atenció a l'obra tardana i 

que considera els escrits dels anys vint com a inferiors i d'escassa 

qualitat literària, sense aportar raonaments propis ni citar autoritats 

per a aque!:;tes constatacions. ::•:> El mètode utiU.tzat consisteix en 

presentar un aspecte del tema amb les diverses opinions representades 

dins la historiografia, i a continuació resumir la descripció que en fa 

Roth. Si bé el tractament que Street fa de Roth és en general correcte, 

no aporta pas cap novetat, sinó que roman sempre força superficial; el 

més reeixit és l'anàlisi històrica, amb algunes informacions d'interès, 

com ara sobre l'aristocràcia, en la qual distingeix entre l'alta 

noblesa, pro-habsbúrgica, i la baixa noblesa, nacionalista, i sobre la 

tipologia de l'alt aristòcrata polonès, el més lleial a 1' emperador, 

encarnat en Chojnicki i Morstin. 4 :> Remarquem també el fet que Galítzia 

es trobés en una situació singular, de iure sota la legislació de la 

Corona, i de facto dominada per la minoria polonesa, cosa que Street 

addueix com a causa afegida de les dificultats amb què Ei benschütz <Das 

falsche Gewicht) s'enfronta en intentar exercir el seu càrrec; o la 

1) L'única excepció, per a la qual no s'indica cap motiu, és a la p. 63, 
amb un passatge de "Rede über den alten Kaiser". 
2) Street, p. VII. 
3) Vegeu p. 42; p. 61, nota 39; i p. 91; així comp. 38. 
4) Ibídem, p. 105-106, 112-113, i 160. 
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informació que els jueus hassídics desconeixten els mtralls 1 ), cosa que 

pensem que podria explicar en part la fascinació que aquests exerctren 

sobre Roth. Street recull també les di verses apreciacions sobre la 

burocràcia habsbúrgica, ·i les subdivisions d'aquesta en cisleitana, 

transleitana. i bòsnia., cada una d'elles amb comportaments diversos.'"':> En 

canvi, no estem d'acord en el tracte totalment superficial que rep 

1' atemptat contra Stürgkh fet per Friedrich Adler <que ni tan sols és 

anomenat) el 1916, ni amb l'apreciació que en aquell moment encara 

l'ambient fos favorable a la guerra';':., i ens e~:;tranya que es detxi de 

banda la funció repressora interna de 1' exèrcit, ben documentada dins 

Racletzlry:marsch, i que en canvi se' 1 tracti gairebé exclusivament de 

"that indispensable implement of civilization, the miUtary edifice". '1·:. 

Pel que fa a Roth, si bé Street coneix ja la biografia de Bronsen, no 

l'aplica, i creu encara en l'empresonament de l'escriptor a Ucraïna i en 

la seva lluita en les files de l'Exèrcit Roig; a més, desconeix 

l'existència de Das 8pinnennetz, publicada el 1966,G:> Hom troba a faltar 

un apartat de conclusions del qual es desprengui la valoració de la 

utilitat de l'obra de Roth com a font històrica que el plantejament de 

la tesi havia promès. L'escriptor, qualificat com 11 a remarkably non-

ideological politically amorphous conm1emtator""') interessat bàsicament 

pel destí individual dels petits personatges, no pels grans 

esdeveniments històrics, no sembla servir sinó de pretext per a un 

1) Respectivament p. 153-154 i 134. 
2) Vegeu p. 146-147 i 157. 
3) Ibidem, p. 172. 
4) Cita de la p. 188-189; vegeu en general l'apar"tat "The Army", p. 132-
145. Compareu també p. 84. 
5) Vegeu respectivament p. 11 i 18. 
6) Ibídem, p. 41. 



estudi de la societat austro-hongaresa en la seva darrera fase i, en 

menor grau, dels seus remanents després de la I Guerra 1>l:undial. 

El 1975 apareix un recull d'articles editat per David Bronsen sota el 

títol Josepb Rotb und die Tradition 1 :., div:i.dit en dos grups; "Zur 

Lebensgesch:i.chte" :i. "Zum Werk". Obre el prhner l'article de David 

Bronsen "Joseph l{oth und sein Lebenskampf um ein inneres Oesterreich":.c::•, 

que passa revista als de la biografta de Roth més estretament 

lU.gats a Austria i a la seva relació amb el "culte austríac" que 

posterj_orment establiria 1' autor. "Erinnerungen an Joseph Roth", de 

Józef Wittlin, 1 "Begegnung 1n der Emigration", d' Irmgard Keun, havien 

estat publicats ja el 1949. (ê•:• .Més ant1c encara és 1 • article de Hans 

Natonek "Die Legende Roth" <1939), que comenta des d'un punt de vista 

legitimista la mili tànc1a pro-babsbúrgica de Roth. 4 :> També es reimpri-

meix l'evocació que féu Benno ReHenberg de la seva am1stat amb 

1' escriptor~":> 1 l' art1cle de l'eslavista Ot to Forst de Battaglia 

"Wanderer zwischen drei Welten""':•, on es recorda la infantesa de Roth a 

Brody, illa austríaca en un món eslau ocupada majoritàr1ament per jueus 

atrets per la cultura alemanya, i es relac:i.ona l'obra de Rotb amb altres 

contemporànies. L'extens art i e le de Soma Morgenstern "J oseph Roth im 

1) Josepb Rotb und die Tradition. 
Herausgegeben und eingeleitet von 
Verlag, 1975. 399 pags. 
2) JRudT, p. 3-16. 

Au f sa tz- u nd Ha teri al i ensammlung. 
David Bronsen. Darmstadt: Agora 

3) A Gedachtnisbuch, el primer a les p. 48-58, sota el títol "Rede bei 
der Gedenkfeier, die anlaglich seines 5. Todestages in New York 
stattfand", i el segon p. 59-61 ; els hem comentat ja en aquella ocasió. 
Aquí ocupen les pàg1nes 17 a 26 i 36 a 38, respectivament. 
4) P. 74-76. Publicat a Die Oesterreichische Post <Paris), 1.7.1939. 
5) "Er1nnerung an Joseph Roth", p. 27-35. 
6) P. 77-86, anteriorment a Frankfurter Hefte 7 (1952) 6, p. 441-445. 
D'aquest article procedeix la suposició que Wal ther Brecht 1 Bertol t 
Brecht fossin germans; en la publicació que comentem a1xò ha estat 
eliminat per l'editor, Bronsen <vegeu p. 78), 



Gesprach" 1
:. és en canvi nou i aporta notícies biogràfiques des de la 

perspectiva d'un company dels darrers anys de l'escriptor, al voltant de 

la relació amb Stefan Zweig, amb les dones i amb el prototipus del seu 

personatge Dr. Skowronnek, i sobre el seu enfrontament amb la psíquía-

tria a rel de la lllD.lal tia de Fríedl. 

El segon grup s'inicia amb l'article de Friedrich Abendroth "Reichs-

und Bundesvolk - Das zweifache Zeugnis des Joseph Roth" 2 :., que situa la 

recupera.ció de Roth dins del renovat interès per l'extint imperi 

austríac, i examina l'apologia que Roth fa d'aquell món enfonsat, així 

com el seu diagnòstic de les causes que el destruireu. També la 

contribució d' Henri Plard, "Joseph Roth und das al te Oesterreich"'"n, 

s'ocupa de la relació de Roth amb l'imperi danubià, sobre el qual 

s'estén, remarcant els punts de fricció amb Prússia i posteriorment amb 

els estats successors; igualment fa atenció a la literatura austríaca, 

que considera diferenciada de la resta, i situa a Roth dins d'ella, 

examinant les seves obres sota diferents aspectes, com la religiositat, 

la ideologia o 1' estil¡ en aquest sentit, afirma que Roth s'ha vist 

perj udícat per haver mantingut tossudament formes del segle XIX en un 

moment en què la tècnica narrativa es trobava en ple procés de 

desintegració i renovació. 

Egon Schwarz ("Joseph Roth und die osterreichische Literatur") 4 :> 

s'esforça en delimí tar què pot anomenar-se literatura austríaca i per 

quins motius, tot criticant les posicions irracionals i retòriques que 

1) JRudT, p. 39-73. 
2> Ibídem, p. 87-97. Anteriorment a Hochland 50 (1958) 5, p. 422-429. 
3) JRudT, p. 98-130. Anteriorment en francès ("Joseph Roth et l'ancienne 
Autriche") a Revue Générale Belge, octubre 1959, p. 9-35. 
4) Ibídem, p. 131-152. 
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titlla de "Nadlerei", i arrtbant a la formulació següent: "oster-

reichisch ist ei ne Li teratur, Me aus der osterreichischen Geschichte 

hervorgegangen ist und auf sie Bezug nimmt" 1 :., premissa que Roth 

compleix. Schwarz analitza la influència que els esdeveniments històrics 

van tenir sobre Roth, establint paral. lelismes entre ell i els al tres 

contemporanis austríacs i remarcant la condició de jueu procedent de la 

perifèria, causa de la percepció mítica d'una sèrie de fets, com ara els 

suposats beneficis de la gràcia imperial per als jueus o la capacitat 

salvadora d'una restauració habsb6rgica. 

Adolf D. Klarmann constata a "Das Oesterreichbild im • Radetzky-

marsch'" 2 :. que, malgrat el mite personal que Roth es formà d'Austria, la 

imatge que en dóna no defuig els aspectes negat i us i anunciadors de 

l'ensorrament, sinó que els exposa ben clarament: "Joseph Roth ge ht den 

Weg von Solferino nach Sarajewo ohne Sentimentalitat. Trotz seines 

monarchistischen Eifers geht er ihn letzten Endes doch mit einer 

gewissen lronischen Genugtuung. "~'':. Werner G. Hoffmeister ("Eine ganz 

bestimmte Art von Sympathie - Erzahlhal tung und Gedankenschilderung lm 

'Radetzkymarsch'") 4 :. es centra en l'actitud ambivalent, a la vegada 

plena de simpatia i d'ironia, que adopta el narr~dor en la seva relació 

amb els personatges a través de tècniques subtils que li permeten 

presentar el món interior d'aquests sense deixar de palesar la pròpia 

postura crítica; aquest procediment és estudiat en la seva aplicació a 

Carl Joseph i al seu pare, tot analitzant el pensament dels dos Trotta i 

relacionant el jove amb figures similars d'autors contemporanis. 

U JRudT, p. 13'7. 
2) Ibídem, p. 153-162. 
3) Ibídem, p. 162. 
4) Ibídem, p. 163-180. 
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La con tri buc ió de Claudi o 1\fagris, 11 Der ostj üdisch€~ Odysseus - Roth 

zwischen Kaisertum und Golus11 1 :., és pràcticament una versió breu de 

Lantana da dave, apareguda el 1971, i que hem comentat més amunt. 

L'article de Sidney Rosenfeld, 11
' Hiob' - Glaube und Heimat im Bild des 

Raumes"':c::., estableix la funció de 1' espai dins l'estructuració de la 

novel. la, amb dos elements principals: el cel i el paisatge; segueix 

doncs la. mateix línia que la tesi doctoral de l'autor <1965), que hem 

examinat anteriorment. Jm:;eph Strelka (11 Das epische Un i versum Joseph 

Roths Der innere Vorstellungsraum als strukturbildende Kraft") 8 :. 

s'ocupa dels components de l'univers èplc de Roth, remarcant que no es 

tracta d'una construcció tancada i estàtlca, sinó oberta i dinàmtca, amb 

múl tlples estrats 1 una topografta en la qual est i oest es confronten; 

un element.primordial és la figura del narrador omniscient, contraposat 

als personatges, dotats, d'una percepció molt més limitada. Ingeborg 

Sültemeyer, a l'article "Eine stille Entwicklung - Gedanken zum Roman 

'Die Rebellion'") 4 :., remarca que la temàtica religiosa no és exclusiva 

de l'obra tardana de Roth, sinó que es dóna ja d'una manera molt intensa 

en aquesta novel.la de 1924 <i anteriorment en alguns poemes), 

estretament lligada a la crítica social que s'hi formula; Sültemeyer 

constata també múltiples nexes amb els treballs periodístics d'aquell 

moment, fins a 1927. 

"Joseph Roth und die Neue Sachlichkeit", de Frank Trommler :., situa 

l'escriptor dins dels corrents del seu temps, amb un profund coneixement 

1) Ibídem, p. 181-226. Traduit de "L'Ulisse ebraico-orientale. Joseph 
Roth fra l'impero e l' esilio", a: Studi Germani ci VI I I <1970), p. 2 ss. 
2) Ibídem, p. 227-240. Publicat ja a Jaurnal af English and Germanic 
Philalagy 66 (1967), p. 489-500. 
3) JRudT, p. 241-257. 
4) Ibídem, p. 258-275. L'autora exposa aquí idees procedents de la seva 
tesi, que estudiarem d'acord amb la data de publicació (1976). 
5) Ibidem, p. 276-304. 
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de l'època, i clarifica de forma í:)Xemplar tant la relaci.ó de l~oth amb 

aquella tendència com el seu ràpid distanciament i el procés que el 

portà primer a una temàtica atemporal i mística i després a un enfoc de 

tipus· històric, fent palès que no es tra.cta d'una evolució única ni 

insòlita, sinó que presenta moltes coincidències amb altres autors 

coetanis. Un segon article de Sidney Rosenfeld, "Die Magie des Namens in 

der 'Beichte eines Morders'"' >, analitza el signi. ficat dels noms propis 

i els topònims que apareixen en aquesta novel. la, predomtnantment 

d'origen eslau, estableix tota una xarxa de referències 

interconnectades que dónen una major profunditat a l'obra, i que haurta 

passat fàcilment desapercebuda. A continuació, Roman S. Struc estudia 

"Die slawische Vlelt tm Vlerke Joseph Roths•o:<:>, constatant el paper 

positiu que Roth reserva als personatges eslaus en les seves obres, en 

un grau només superat pels jueus, cosa que Struc atribueix a la 

convivència dels dos pobles que Roth va experimentar en la infantesa, i 

a aspectes caracterològics coincidents. Entre els autors eslaus que 

poden haver influit en Roth, Struc destaca Dostojewskij, i en menor grau 

Tolstoi i Gogol, L'article de Joachim Beug "Sprachkrise und 

Sprachglaubigkeit im Vlerk Joseph Roths"''~) repren de forma comprimida 

allò que l'autor va exposar a la seva test 0968), que hem comentat més 

amunt, El mateix podem dir de la contribució de Peter VI. Jansen "Der 

autofiktive Erzahler Roman u nd Existenz bei J oseph Roth" 4 ;, , que 

resumeix les línies bàsiques de la seva tesi (1956), Tanca el recull un 

important article de Fritz Hackert, "Joseph Roths NachlaS im Leo-Baeck-

1) JRudT, p. 305-317. Prèviament a The German Quarterly, 40 (maig 1967), 
3, p. 351-362, 
2) Ibídem, p. 318-344. 3) Ibídem p. 344-363. 
4) Ibídem p. 364-373. 
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Institut in New York" 1 :., que descriu els materials inclosos en l'arxiu 

Roth d'aquella institució agrupant-los temàticament i oferint noves 

informacions sobre diversos aspectes de l'obra i la vida de l'escriptor: 

entre al tres coses, aquí es troba la prova documental del fet que Die 

Kapuzinergruft fos escrita després de Die Geschichte van der 1002. 

Nacht2
:., i també es demostra que Roth escrigué més poemes dels que hom 

havia cregut fins aleshores. L'article inclou un afegit que descriu els 

continguts del llegat de Joseph Bornstein, ingressats a l'arxiu el 1975 

i que abarquen un gran nombre de poemes i molta correspondència. 

L'article de Hackert és molt orientatiu i estimula a qüestionar 

múltiples asp13ctes de la vida i 1' obra de Roth considerats fins 

aleshores inamovibles. 

El recull Dauer im fiandel. Aspekte osterreichischer Kul tur-

ent<tlicklung:c.:> conté tres articles que s'ocupen de Roth dins un. context 

més ampli. El primer d'ells, "Thematisterun.g der 'Ordnung' in der oster-

reichischen Ltteratur", de Walter WeiB,'0 remarca l'ambivalència en el 

tractament que fa Roth de la jerarquia, actitud que creu característica 

de la literatura austríaca. Friedrich Heer (a "Das kon.servative Element 

in der Wel trevolution des heutigen. Menschen'11''':>) s'interessa especialment 

per Der Antichrist; segons ell, "Roth gestaltet das grof3e jüdische 

Thema: 'Die sichtliche Ungerechtigkeit Gottes und seiner Irrtümer', Roth 

gestaltet die chassidische fro:mrne Erhebung gegen. Gott"). Més amplament 

1) JRudT, p. 374-399. 
2) Ibidem, p. 377-378 
3) Dauer im Wandel. Aspekte 
gegeben. von Walter Strolz 
Fre i burg - Basel: Herder, 
Verlag Herder Wien.) 227 pags. 

osterreichischer Ku.Z turentwiclrl ung. Heraus
in Verbindung mit Oscar Schatz. Wien 

1975. <"Wort un.d Wahrhei t"-Publikation im 

4) Ibidem, p. 19-44. Sobre Roth vegeu p. 36-37. 
5) Ibidem, p. 201-226. Sobre Roth vegeu p. 214-215. 
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s'ocupa de Roth Ingeborg Sül temeyer, a "Das Wiedererwachen des Interes-

ses an osterreichischer Dichtung in der Bundesrepublik Deutschland seit 

1945" 1 :>, on s'examina quin és el ni vell de coneixement actual de Roth i 

la seva obra i es revisa des d'una posició prou crítica la producció 

científica sobre el tema. Sül temeyer es didgeix sobretot contra els 

estudis de tipus immanent que deixen de banda la crítica. de fonts 

(al. ludint sense anomenar-la a la tesi d' Ilse Plank, de 196?), censura 

la biografia de David Bronsen <19?4):2
;, i 1' aplicació de cri.teris 

ideològics normatius, ara des d'una posició d'esguerres, a l'obra de 

Roth (l'exemple que addueix és el de Martha Worsching, que hem revisat 

anteriorment): "Vom Regen der Werk-·Immanenz nun in die Traufe vulgar-

marxistischer Betrachtung - das Werk Joseph Roths ist immer ein biBchen 

vom Pech u nd der Mode der Germanisten verfolgt." El desig que formula 

per al futur és que la gran quantitat d'obra period.í stica locali tzad.a 

sigui publicada per fi, en una edició filològicament correcta. 

Aquest desig només es vegé parcialment satisfet amb l'aparició de la 

segona edició d.' obres de Roth, ara en quatre volums. (o':' Hermann Kesten, 

l'editor, recorda en el pròleg el procés a través del qual s'arribà a la 

primera edició, sense cap esperança d'obtenir-ne beneficis econòmics, i 

com en canvi s'arribà a obtenir un èxit editorial reflectit en les 

diverses filmacions d'obres narratives i en un bon nombre de publica-

1) Ibidem, p. 63-84. Sobre Roth vegeu p. ?3-77. 
2) En recensar aquesta monografia de 19?4 hem ci tat ja l'opinió de 
Sül temeyer. 
3) Joseph Roth: Verke. Neue erwei terte Ausgabe in vier Banden 
herausgegeben van Hermann Kesten mit dem Vorwort zu der d.rei band.igen 
Ausgabe der Werke von 1956 und dem Vorwort zur erwei terten Neuausgabe 
19?5-19?6. Verlag Kiepenheuer & Witsch. El pròleg a aquesta edició ocupa 
les pàgines 29-43 del volum I. 
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cians científiques. d'entre les quals remarca les de 1lfagris i de 

Bronsen. A continuació. Kesten estableix algunes diferències de 

contingut entre les dues edicions. i justifica que no es tracti d'una 

edició històrica-critica amb les dificultats per a localitzar els 

material~mb les quals han topat els editors. La prosa breu lü ftgura de 

forma incompleta. i el criteri de selecció ha estat l'opinió de Kesten: 

"Ich erwog élllCh, zeitgeschichtlich interessant. für Roth 

charaktertstisch 1 vms mir heute aktuell erschien oder biographische 

Aufschlüsse gab." 1 ) Les cartes novament retrobades es dei.xen per a una 

posterior pubUcació d'una nova edició de la correspondència. i els 

poemes s'han omès per considerar-los poc interessants: "Auch die Verse 

von Roth habe ich nicht aufgenommen 1 da ich bei der \llahl zwischen einem 

Artikel oder Feu i lleton von Roth u nd e inem seiner Gedichte i romer die 

Prosa besser fand. "'2 .> Tot seguit Kesten comenta la varietat de temes i 

local i tats que es troben en l'obra de Rot h. i recorda la manera de 

treballar d'aquest. així com la forma en què col.laborava amb els 

lectors de l'editorial Kiepenheuer. Passa després a narrar les 

peripècies dels manuscrits i al tres materials que posseïa Roth en el 

moment de morir. i de quina manera aquests papers arribaren a mans del 

Leo Baeck Institut. a New York. Per últim inclou el seu article de 1931 

"Der Schriftsteller Joseph Roth" 1 donat que Fritz Hackert ha observat 

que ja hi apareixen gairebé totes les observacions que Kesten formularà 

posteriorment sobre el tema. 

Recordem que a aquesta edició se li ha criticat el no ser exhaust i va 

amb la prosa periodística. no incloure els poemes i aplicar uns criteris 

temàtics per a l'ordenació de la prosa breu que han estat considerats 

1) \11 I I P· 33. 2) Ibídem. 
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insatisfactoris i poc :::;istemàtics, en comptes el' introduir una ordenac1ó 

cronològica que permetés seguir els canvis en l'estil o l' acti tucl de 

l'escriptor. Pel que fa a la manca d'exhaustivitat, remarquem que molts 

dels textos recuperats per Ingeborg Sül temeyer i inclosos ja a Der Neue 

Tag no apareixen aquí, i que per tant la 1matge que hom pugui obtenir a 

partir d'aquesta edició de la posició ideològica i l'activitat del jove 

Roth resulta incompleta i. inexacta. 

El 19'76 es pub Ucà la tesi d' Ingeborg Sültemeyer Das FrüllWerk Joseph 

Rotl1s 1915-19261 
', que havia estat presentada a la tardor de 1969; part 

dels materials retrobats per l'autora havien estat publicats el 19'70 al 

recull Der Neue Tag. Sül temeyer delimita sota el nom de Friihwerk el 

període de 1915 a 1926, és a dir des dels primers escrits dels quals 

tenim notícia fins al vi.atge a R~ssia, i constata en aquesta etapa una 

evolució ideològica determinada. La producció abarca tres novel.les <Das 

Spinnennetz, Hotel Savoy, Die Rebellion) i diversos reportatges de 

viatges, ai.xí com un gran nombre d'articles i de poemes. La monografia 

inclou dues extenses i útils taules, la primera::''' referida a les 

publicacions de Roth fins a principis de 1927, la segona 8 ' als treballs 

periodístics del mateix període localitzats per l'autora després de 

1969, agrupats segons la publicació on aparegueren. Una selecció 

d'aquests textos, formada per un total de seixanta-quatre, clou el 

volum. 4
' 

Dins del període estudiat, Sültemeyer procedeix per petites etapes, 

la primera de les quals engloba els anys 1915 a 1918s-', amb producció 

1) Ingeborg Sültemeyer: Das Friihwerk Joseph Roths 1915-1926. Studien und 
Texte. Wien - Freiburg - Basel: Herder, 1976. 23'7 pags. 
2) Sültemeyer, p. 135-144. 
3) Ibídem, p. 145-153. 
4) Ibidem, p. 155-237. 
5) Ibidem p. 23-40 ("Joseph Roths schriftstellerische Anfange in Wien"), 
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en vers i prosa. Pel que fa als poemes 1 l'autora constata un to conven-

cional amb influències neoromàntiques, i la presèncta de característi-

ques expresstontstes en els procedents del període del servei mi li tar, 

La prosa inclou contes ("Die Geschichte vom jungen Musikanten und der 

schonen Prinzesstn") 1 narracions breus amb intencions crítiques 

(" Herbstwindes Kriegsgeschichten" 1 "Kranke Menschhei t") i <li verses bio-

<"Barbara" t "Der Vorzugsschüler")¡ aquesta darrera 1 

recuperada per Sültemey~?lr, es pot relacionar per la temàtica i 

l'estructura amb Das 8pinnennetz1 ja que és també un estudi psicològic 

del petit burgès ambiciós 1 disposat a ascend.ir a quah;evol preu, 

L'apartat següent 1 ) s'ocupa dels treballs periodístics situats entre 

1919 i 1926 1 fent especial atenció als tres diaris on segons ,Sül temeyer 

es centrà l'activitat de Roth: en primer lloc trobem Der Neue Tag1 a 

Viena 1 on Roth treballà durant tota la breu existència de la publicació 

(març de 19:19 a abril de :1920) escrivint reportatges locals i 

Feuilletons¡ en segon lloc 1 i vivint ja a Berlin 1 Vorwiirts (de 1922 a 

1924) 1 i en darrer lloc Frankfurter Zeitung <a partir de :1923), Per al 

període entre 1920 i 1922 1 Sültemeyer cita en el text només la 

col.laboració amb Berliner Borsen-Courier1 mentre que a la segona taula 

registra col, laboracions amb mol tes al tres publicacions, i especialment 

amb Neue Berliner Zeitung - 12-Uhr-Blatt¡ caldrà esperar fins a :1984 per 

a que aquests articles siguin editats per Klaus Westermann al volum 

Berliner Saisonberícht 1 i fins a 198'7 per a trobar-los considerats en 

una monografia""), L'interès principal de l'autora és d'establir 

1) Sültemeyer, p. 43-99 ("Joseph Roths politisch-journalistische 
Arbeiten in Wien und Berlin von 19:19-1926 unter besonderer 
Berücksichtigung seiner politischen Haltung"). 
2) En~referim a Klaus Westermann: Joseph Roth, Journalist. Eine Karriere 
1915-1939. Bonn: Bouvier Verlag Herbert Grundmann, 198'7. 308 pags. 



l'evolució ideològica de Roth, molt visible en les tres primeres 

publicacions; és, però, de lamentar que els resultats de la investigació 

posterior a la redacció de la tesi no hagin estat tinguts en compte en 

una segona versió d'aquesta, ja que aixf les conclusions adquireixen un 

caràcter provisional i incomplet, en reduir-se a una petita part de la 

producció periodística del Roth jove. 

Per al darrer ode vienès, Sültemeyer constata una evolució cap a 

l'esquerra al llarg de l'any de col. laboraci.ó amb JJer Neue Tag, 

de:;;envolupant "ein starlms sozialistisches Engagement", que s'interessa 

per les situacions d'injustícia social, critica l'ordre anterior i les 

supervivències d'aquest en la nova situació republicana, i saluda totes 

les iniciatives que puguin reforçar la democràcia; un indici. de 

l'evolució per~onal i estilística de l'autor és la nova versió del conte 

anterior, titulada ara "Das Marchen vam Geiger" i. convertida en un 

Feuilleton que comenta amb humor i agudesa els trets característics del 

conte. Aquesta línia ideològica seguirà vigent en el període de 

col. laboració amb el Vorwtirts, durant el qual Sül temeyer atribueix a 

Roth una posició propera a l'ala més radical del partit, en consonància 

amb el radicalisme de la socialdemocràcia austríaca d'on procedia Roth; 

l'argumentació es basa, a més dels articles i cartes del període, en 

l'abandonament del Berliner Borsen-Courier poc després d'haver començat 

a treballar per al diari del partit socialista alemany, i en la raó que 

indica per a acomiadar-se en la carta al col. lega Herbert Ihering 

(17.9.1922): no voler ser infidel al seu credo socialista. 

1) El passatge, que es troba a Sültemeyer, p. 65, i Briefe, p. 40, ha 
estat citat a l'apartat 2.c. 
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La temàtica i l'actitud que s'observa en els articles del Von1arts 

continua en la línia anterior, fins al punt que diversos d'ells són 

noves versions molt poc modificades d'altres publicats a Viena.•> La 

darrera contribució de Roth a aquest diari és la publicació per capítols 

de Die Rebel.lion (2'1.?. a 29.8. de 1924). L'activitat a la Frankfurt(H 

Zeitung, iniciada el gener de 1923 amb articles de tipus apolític, 

culmina. en el viatge pel sud de França de setembre a novembre de 1925; 

els escrits sobre aquest viatge són per a Sül temeyer particularment 

interessants pel que fa a la trajectòria política de l'escriptor.::è~:> 

Aquest mostra en el pròl del llibre We weiBen Stadte una actitud de 

distància respecte d'Alemanya t de la seva època que dóna lloc a. una 

sensació d'alliberament i feltcitat en arri bar a "das Land hinter dem 

Zaun", on el passat i la tradició cultural són vius. Els articles, 

a polí tics, contenen pocs elements de crítica social. Sültemeyer, basant-

se en cartes d'aquest període a Bernard von Brentano i Benno 

Reifenberg, creu que per a Roth aquest viatge tenia "die Bedeutung einer 

vorlaufigen Ueberbrückung seiner Resignation über die politischen 

Ver hal tni.sse in Deutschland". ~3 > Roth es sent frustrat per l'alça de les 

tendències antidemocràtiques a Alemanya i opta per la resignació davant 

del seu sentiment d'impotència i inutilitat. Aquest diagnòstic es 

mostrarà més clarament amb motiu del viatge a Rússia, on veu frustrades 

les esperances que li restaven per al triomf de la revolució. 

1) Sültemeyer, p. 63 i 76-78. 
2) Es aquí on Sül temeyer Cp. 82-83) aclareix la confusió entre el 
conjunt de reportatges publicats al diari i el llibre de viatges, inèdit 
fins a la publicació a la primera edició de Werke i confós amb aquells. 
3) Ibídem, p. 88-89. 
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La tercera part s'ocupa de les tres novel.les d'aquest període, tot 

posant-les en relació amb la producció periodística paral.lela. 1 :• Das 

Spinnennetz estudia les condicions polítiques i socials que configuraren 

el tipus del petit burgès frustrat que, mancat de la seguretat que li 

procurava la rígida estructura de l'exèrcit, troba refugi en una 

organització par ami 1 i tar d'extrema dreta i no repara en escrúpols per 

tal d'assegurar-se una posició social elevada. En articles del mateix 

període Roth s'ha ocupat també del tipus del reaccionari en les seves 

diverses versions, des de Ludendorff, el príncep o l'oficial fins a ''Die 

reaktionaren Akademiker". Tant en la novel. la com en els articles 1\oth 

demostra el seu bon conetxement de la polí t:lca i la societat del moment; 

s'ha remarcat sovint la qua li tat gairebé profètica de la novel. la, 

acabada de publicar pocs dies abans del putsch de Hitler a :M:unic el 

novembre de 1923: la realitat confirmava la veracitat de la ficció. 

Hote.l Savoy té per narrador i protagonista un personatge caracteritzat 

per la postura d'observador, curiós i interessat, però distant i que 

evita qualsevol mena de compromís afectiu o polític. Ideològicament està 

a favor dels desvalguts - els repatriats, els obrers en vaga, els 

desposseïts que habiten els darrers pisos de l'hotel però es 

relaciona també amb els rics que els oprimeixen. L'aïllament del 

protagonista, la seva manca d'implicació són les seves característiques 

més remarcables, i li permeten exercir a plena satisfacció el paper de 

narrador en primera persona. Sültemeyer no pot establir nexes entre la 

novel.la i la producció periodística del moment. 

Segons Sül temeyer, Die Rebel.Zion situa la crítica a la societat dins 

una dimensió religiosa a través de la percepció deformada del 

1) Sültemeyer p. 101-132. (sobre Das Spinnennetz p. 105-114; sobre Hotel 
Savoy p. 115-121; sobre Die Rebellion p. 122-129.) 
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protagonista, per al qual Déu és una instàncla encarregada del 

repartiment equitat iu del bé i el mal, mentre que el govern revesteix 

atributs di vins, com ara l' omnlsciència. Satisfet del seu mlserable 

destí, una sèrie d'esdeveniments encadenats aconseguiran fer-lo adonar-

se de la rea li tat, de manera que acabarà la seva vida enfrontant-se a 

Déu i acusant-lo d'injust. La novel.la té múltiples connexions amb 

articles que van des de gener de 1923 fins a gener de 1927. 

La línla evolutiva de JXoth c:Js pot resumir, pensa Sültemeyer, en una 

poUti tzació inictada el 1919 amb un interès i.ntens pels esdeveniments 

sociopolítics, que assoleix el màxim el 1924 i descendeix a partir de 

1925 (l'elecció de Hindenburg corn a president de la república de Weimar 

sembla haver-ne estat el detonant). El 1926 aquest rebuig a la postura 

anterior es plasma en una distanciació respecte de l'obra prèvia i 

s'inicia un període d'allunyament respecte de la política, sense 

aconseguir però la indiferència: 

11 Hi er beginnt der Weg, d.er ihn spater metaphysische u nd religiéise 
Gegebenheiten in den Mittelpunkt stellen lieS, von denen her er die 
Politik zu verstehen suchte. 
So befreiend diese Umorientierung (1925 und 1926) in künstlerischer 
Hinsicht gewesen ist Roth schrieb den ersten vollgültigen, 
umfangreichen Roma!J. nach einer Schaffenspause von drei .Jahren und 
führte spater die religii:isen Mot i ve der 'Re bell i on' zu ungeahnter 
Vollendung im 'Hiob' -, so leidvolle Auswirkung hatte si.e für sein 
Leben. Das neue BewuBtsein konnte die 'Kri tik an Deutschland' 
besonders, als das Jahr 1933 begann - nicht in vereinfachende, kalte 
Verachtung auslaufen lassen, sondern rief eine 'Trauer über 
Deutschland' hervor. 111

' 

Al 1976 pertany també la tesi de Charles Patrick Lutcavage sobre la 

presentació que fe~ Roth i Doderer de la monarquia habsbúrgica. 2 ' 

1) Sültemeyer, p. 133. 
2) Charles Patrick Lutcavage: The Habsburg monarchy as depi.cted i.n the 
worlrs of Joseph Roth and Hei.mito von Doderer: A comparative analysis. 
Tesi mecanografiada. Cambridge, Massachussets: Harvard University, 1976. 
247 pags. 



Partint de la base que la histortografia i la narrativa constitueixen 

camps absolutament diferenciats i que el novel. lista que escolleix com a 

tema fets o perí odes històrics té com a prerrogativa irrenunciable el 

dret a un enfoc totalment personal de la seva temàtica, Lutcavage es 

proposa establir les diferències que es donen en el tractament que Roth 

i Doderer fan del darrer període de la monarquia danubiana, tot 

constatant l'ampli interès que aquesta època va despertar també en 

al tres autors que comenta breument <Robert Musi 1, Hugo van Hofmannsthal, 

Franz Werfel, Stefan Zweig, Bru no Brehm, Bruna Schulz, Ant on Wildgans, 

Felix Braun, Karl Kraus, Franz Theodor Csolmr). 1 :> Una comparació entre 

el que significà per als dos escriptors en qüestió l'imperi austro-

hongarès i la seva desaparició estableix per a Roth un període crític 

envers el passat monàrqutc i una evolució cap a posicions cada cop més 

favorables a ell, documentant--ho a parttr sobretot de cartes i articles, 

i remarcant l'enorme importància que Roth donà aviat a la mort de Franz 

Joseph i l'ensorrament del seu regne, expertmentat com una ruptura 

irreparable. En canvi, per a Doderer aquells esdeveniments no van 

representar cap canvi fonamental per a l'existència d' Austria, i només 

l'interessaren en tant que la història afecta la biografia i és objecte 

de la memòria en el procés narratiu: 1918 no constituí cap trauma per a 

ell ni per als seus personatges. 2 :> 

A partir d'aquesta introducció es tracten aspectes concrets, sempre 

seguint la pauta d'oferir una breu introducció sobre el fet històric a 

1) Vegeu el capítol I <p. 1-16); altres al.lusions es troben arreu del 
treball, especialment al capí tol VI <p. 182-20'1). Un enfoc més extens i 
sistemàtic d'aquesta temàtica hauria estat d'agrair i hauria. pogut 
convertir la tesi en una obra standard per al tema. 
2) Vegeu Lutcavage, capítol II, p. 17-39. 
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examinar (ocasionalment incHcant l'interès d' a.l tres literats per aquella 

qüestió), estudiar l'enfoc del tema primer en Roth i després en Doderer, 

i recollir finalment els trets bàsics per a ambdós. Així es passa 

revista a la ded.icació dels dos escriptors al record de la monarquia i a 

l'actitud que adopten envers ella; al paper que assignen a la ctutat de 

Viena; a les referènc.ies històriques i polítiques concretes que aporten, 

així com a Ja manera en què reflecteixen 1' estructura sod.al de 

l'imperi; al tractament que fan de la persona de Franz Joseph; i 

finalment a la presentació de l'exèrcit i el funcionariat. 1 :. A grans 

trets podríem dir que la profunda implicació anímica de Roth J. dels seus 

personatges amb la monarquia i les seves institucions diferencia 

profundament la seva perspectiva de la de Doderer, per al gual la 

desaparició de l'imperi i les vicissituds posteriors de l'estat austríac 

restant no constituïren cap canvi fonamental ni tràgic, i que per tant 

utilitza sovint com a element humorístic les reminiscències de l'era 

imperi aP~ :•. 

Creiem que la tesi de Lutcavage ocupa un lloc destacat entre les que 

es proposen la comparació de Roth amb al tres autors, ja que revela un 

coneixement sòlid de la seva obra i de la bibHografia secundària, no es 

perd en resur~ i paràfrasis i aporta algunes observacions originals, com 

per exemple en remarcar l'actitud de menyspreu que a Ra.detzkymarsch 

mostra el comte Chojnicki envers al tres ètnies i grups socials, quan 

l'habitual és sempre qualificar aquest personatge de profeta amb el qual 

l'autor i el narrador s'identifiquen, passant per alt aquesta actitud 

elitista i el que implica de judici negatiu per al personatge dins la 

1) Es tracta, respectivament, dels capítols III (p. 40-75), IV (p. 76-
100), V <p. 101-181), VI <p. 182-207) i VII <p. 208-234). 
2) Per a un exemple molt marcat d'aquesta diferència de perspectives 
vegeu especialment l'apartat "The bureaucracy", p. 221-234. 
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narració; en aquest mateix context remarcarem l' estucH que ef3 fa de com 

reflecteix Roth l'estructura social. 1 :> 1-fenys afortunat és, però, que 

Lutcavage consideri encara Die Geschichte van der 1002. Nacht la darrera 

novel.la de Roth i la creg-ui escrita en el seu últim any de vida, a més 

d'alguna afirmació que creiem discutí ble''~ :•. 

L'article de Gottfried Stix "Vom 'roten Josepb.' zu Joseph Rotb" '~':> 

postula per a l'obra i la vida de Roth un denominador comú centrat en la 

religiositat, que el féu interessar-se durant tota la seva trajectòria 

per la justícia i per la política, sense lligar-se a cap opció concreta, 

per tal de no la solitud que li era essencial per tal 

d'aproximar··se a la verttat. Per El Stix, Rotb no juga amb les màscares, 

sinó que la seva actitud és la pròpia d'un infant, un "reiner Tor" que 

s'identifica amb els seus propts herois. Després de comparar elements 

d'obres de diverses èpoques, l'articulista conclou: 

"So hat dieser Mensch sich nicht verwandelt, sondern entwickelt. Vam 
Glauben komrnend, hat er im Kampf mit e inem gescbichtlich bewegten 
und scbmerzvollen Dasein diesen seinen Glauben in einer 
geschichtslos reinen Hohe vollendet. Er war kein Gespaltener, einer 
mit vielen Gesichtern. Sein Leben drangte stets aus der Vielhei t in 
die Einhei t, in einer dynamischen Harmonie, das heiflt, die Einbei t 
war ntcht einfach schon vorhanden, sondern wurde dem Wider
streitenden erst abgerungen. "';.:. 

L'article d' Eleonora Halldén sobre el fenòmen austríac a l'obra i la 

vida de Rothc.:• remarca els aspectes filo-habsbúrgics de Roth, oblidant 

1) Ibídem, p. 126-128 i p. 144-170. 
2) Ibídem p. 51-55. No creiem per exemple que 1002. Nacht reflecteixi 
realment "an atmosphere of peace and innocence" <p. 53), s1no que 
aquesta impressió es dóna inicialment per tal d'ésser desemmascarada al 
llarg de la novel. la; i pensem que Lutcavage identifica massa 
estretament el narrador de Kapuzinergruft amb Joseph Roth <p. 1!59-160). 
3) Gottfried Stix: "Vom 'roten Joseph' zu Joseph Roth." A: Akten des ~ 
Internationalen Germanistenkongress (1976) vol. 4, p. 223-230. 
4) Ibídem, p. 229. 
5) Eleonora Halldén: "Das Phanomen Oesterreich im Leben und Werk Joseph 
Roths". A: Literatur und Kritik, 104 0976), p. 226-238. 
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gairebé del tot els elements de crítica de la monarquia i les seves 

tnsti tucions que es troben en l'autor, així com l'etapa primera, inte-

ressada· per la societat contemporània; el més notable de l'article seria 

la informació que aporta sobre les relacJ.ons entre Kurt Schuschnigg i 

Otto von Habsburg, mentre que algunes afïrmactons, especJ.alment sobre la 

vJ.da de Roth, resulten gratuites. 1 ) 

La test de Thorsten Juergens Gesellschattslfri tische Aspelfte in Joseph 

Rotl1s RmnB.nen'") es proposa aportar una visió matisada de l'escrjptor, en 

la qual l'aspecte de crí ttca social, fins aleshores acceptat només per a 

l'obra primerenca, sigut reconegut també per a la tardana. .Juergens es 

pregunta perquè aquesta faceta no ha estat percebuda per la maj orla de 

lectors i d'intèrprets, i per quin motiu l'èxit del novel. lista no va 

començar fins a 1930 amb Hiob, i arriba a la conclusió que el motiu es 

troba en els receptors: 

"Allgemein hatte am Ende der zwanziger Jahre die Gegenbewegung gegen 
den Expressionismus in Deutschland eingesetzt. Dem bürgerlichen 
Publikum und seinem eher tradi tionalistischen Geschmack kam so Roths. 
'Hiob' gerade gelegen, denn es konnte die religiose Thematik in der 
überlieferten Erzahlweise lesen und ohne gro@ere Mühe den 
gesellschaftskritischen Aspekt im Buch ignorieren. Der Durchbruch 

1) Especialment les frases: "Ein Versuch, als etablierter Wiener Bürger 
zu leben, war seine Ehe, die er in Wien einging" <p. 228) i "Er hat 
viele Frauen gehabt, doch ist er nach seiner geschet terten Ehe keine 
dauerhafte Bindung mehr eingegangen" <p. 236), En el primer cas, Roth va 
marxar amb la seva dona immediatament a Berlin, i gairebé no van viure 
mai a Viena; en el segon, Halldén oblida el lligam amb Andrea Manga Bell 
<aproximadament 1930-1936) i Irmgard Keun (1937-1938), També crida 
l'atenció la propensió a barrejar cites d'obres de les més diverses 
èpoques sense indicar-ne l'any de procedència; només qui estigui 
familiaritzat amb la cronologia de là narrativa de Roth pot adonar-se de 
l'heterogeneïtat dels materials; a tall d'exemple, la p. 230 conté una 
darrera l'altra ci tes de Die Büste des Kaisers (1934), Das talsche 
Gewicht (1937) i Zipper und sein Vater (1928) per a il.lustrar el mateix 
fet i sense cap mena d'indicació sobre la data. 
2) Thorsten Juergens: Gesellschaftskritische Aspekte in Joseph Roths 
Romanen. Leiden: Universitaire Pers, 1977. <= Germanistisch-anglistische 
Reihe der Universitat Leiden, Bd XVI.) 173 pags. 
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als Romancier, den Roth mit 'Hiob' und dem 'Radetzkymarsch' endl:lch 
erreichte, hat seine Ursache nicht in der Aufgabe der 
gesellschaftskri tischen Thematik; denn diese besteht nach wie vor. 
Entscheidend aber erwies sich die Hinzufügung eines zwei ten 
Themenkreises: Im 'Hiob' war es der religiose, im 'Radetzkymarsch' 
begegnete man der historisch--konservativen Dimension. Der Leser 
konnte j etzt Roths Romane mit der Prosatracl:ition des 19, 
Jahrhunderts in Verbindung bringen." 1 

:o 

La temàtica de Roth és doble: la història és narrada des d'una 

postura de simpatia i :identificació, però al ma:teix temps es cri Uca 

durament la societat descrita. Aquesta crít:lca mordaç ha estat sovint 

ignorada, cosa que 1' est:ll narratiu tradicional que 1\oth utilitza ha 

facilitat. Per al mateix autor resulta dHícil mantentr 1' equUibri 

"zwischen einfühlender Ni:3.he und krittscher Distanz", que en algun moment 

és substi tu·it per una afirmació menys matisada del passat: l'exemple més 

marcat seria la narració Die Büste des Kaisers, encara que ni tan sols 

aquí la postura és totalment unívoca. La idealització no expressa res 

més que la l.mpotència de Roth davant el present, però en cap moment 

s' obl tela que les causes d'aquest present rauen en el passat, Com a 

escriptor, Roth també ocupa una posició que participa de la modernitat i 

de la tradició: 

"Obwohl Roth in seiner Sprache und als Romancier ein konservativer 
Schriftsteller war, sind seine Werke inhaltlich durch eine moderne 
Zeit- und Gesellschaftskritik -gekennzeichnet, die eher dem 
Expressionismus entspricht. Für die Modernitat der Romane spricht 
auBerdem die 'Voranstellung der subjektiven l.nneren Vorgange' der 
Romangestalten. u~n 

Aquestes postures ambivalents han estat sovint passades per alt pels 

estudiosos, els quals, en opinió de Juergens, han tendí t a buscar la 

simplificació i la univocitat, oblidant que la multiplicitat i 

1) Juergens, p. 5-6. 
2) Ibídem, p. 8. 
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l'aparició d'enunciats a diversos nivells és característica per a Roth 

com a autor d'una època intermèdia, en la qual el vell i el nou conviuen 

i s'enfronten. 

Juergens organitza el seu estudi de l'obra de Roth temàticament, i 

examina en primer lloc Das Spinnennetz i Hotel Sa.voy, que engloba sota 

t.ü denominador comú de 11 Bestand:::;aufnahme u nd Si tuationsbeschrei bung der 

europ~ischen Nacbkri llschaft" 1 ) • De la primera destaca l'estudi 

del petitburgès que evoluciona cap al totaU.tarisJne en mancar-li les 

coordenades sociològiques i cològiques en les quals va ser educat; de 

la segona, s'interessa sobretot per la descripció de la societat que les 

característiques del narrador i protagonista permeten reflectir. La 

següent novel.la, Die Rebellion~~:>, constitueix la primera ocasió en què 

Roth s'ocupa del període anterior a la instauració de la república, i 

per tant l'inici de l'interès pel passat; la críttca rau en la manera de 

pensar manipulada que Andreas Pum n'ha heretat, així com en el 

tractament que rep de les institucions tant en els darrers temps de 

l'imperi com ja en la nova situació. Zipper und se in Va ter i Rechts und 

Links són dues novel.les generacionals en les quals el canvi de 

generació no aporta cap conseqüència i que situen en el passat la 

responsabilitat per a la problemàtica del present. En el vell Zipper 

s'expressa ja tot allò que serà criticable en el seu fill Arnold, i 

encara més: tant la societat nova com l'anterior són jutjades 

negativament. Un tractament similar rep la f amí li a Bernheim a la segona 

novel.la, si bé la simpatia que en l'anterior mostrava el narrador per 

pare i fill és menor en el cas del pare i inexistent pel que fa als dos 

1) Juergens, p. 12-39. 
2) Ibídem, p. 40-49. 



fills; el patró de la narració és variat en la segona per l'aparició del 

personatge de Nikolai Brandeis 1 portantveu de les crítiques del narrador 

a la societat europea occidental i contrapunt de la feblesa i el 

convencionalisme d'aquesta. L'apartat "Europa~ Ruínand~ Ameri ka. 

Gegenwart~ Vergangenheit und Zukunft als dialektisch verschr~nkte 

Negat i va" 1 
:. reunetx d'una banda Fl ucht ohne Ende i Der sturmne Prophet 

sota el denominador comú del contrast entre 1' Europa occidental i la 

Rússia postrevolucionària 1 i d'altra banda ILi ob1 on Amèrica és pres¡:m

tada com la culmi.nadó de la banalitat occtdental i del tdomf de la 

tecnologia. L'oposició aparent entre Rússia i Amèr:tca no és tal 1 ja que 

la revolució ha portat els pobles eslaus a la racionaUtzació super

ficial i la tecniftcació 1 generant una societat dc~ masses cada cop més 

comparable a la d'aquell paí s. Juergens dedica un ampli espai a la 

personalitat de Franz Tunda 1 el qual en el seu pas a través de les 

societats desenvolupa una actitud tan crítica que en darrer terme l:t 

impossibilita qualsevol compromís amb elles i només li permet un paper 

d' Auf3enseiter conscient de ser-ho. Per a Der stumrne Prophet, Juergens 

afirma que 1' intent de llegir la novel. la en clau 1 identificant els 

personatges amb individus històrics, ha perjudicat la seva 

interpretació, ja dificultada per tractar-se d'una reconstrucció a 

partir de fragments. El protagonista, predestinat pel seu origen 

il.legítim, jugarà des del primer moment el paper d' Auf3enseiter que 

Tunda havia anat adquirint al llàrg de la seva trajectòria. A Hiob la 

crítica transcendeix la realitat nordamericana i es refereix a la civi

lització en general, gràcies al rerafons bíblic. La temàtica de la 

relació entre Déu i la societat constitueix el nexe amb les obres 

1) Juergens, p. 91-126. 
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anteriors, amb Dif:~ Rebe.llion, la qual també inicià 

l'interès pel passat que es desenvoluparia plenament a partir de 

Radetzkymarsch 1 :. 

"Von jetzt an wird sein Interesse an der Vergangenheit von zwei 
unterschiedl ichen Mati ven bestimmt, Einersei ts vam sozialkri tischen 
Inten;)sse u nd anderersei ts von der Suche nach Werten, die man der 
imrner trostloser werdenden Gegenwart entgegensetzen konnte. Trotz 
Zielgleichlleit besteht zwischen den Motiven ein Konflilü, da sie 
letztlich unvereinbar bleiben." 

Juergens examina la tendència dels estudiosos a constatar en aquesta 

novel.la només l' d'afirmació del passat, salvant la 

lnterpretació de Werner Zimrnermann, que segueix com a model, L'aspecte 

nostàlgic provocat per l'actitud simpatètica del narrador ha encobert la 

crítica que s'hi formula, i en alguns moments aquella faceta pot 

predominar, com ha passat de forma molt marcada a Die Büste des Kaisers, 

sense que s'ht arribi a abandonar totalment la dtstància. La postura 

ambivalent, tant crítica com afirmativa, s'ha mantingut també a Die 

Kapuzinergruft, la millor interpretació de la qual és, en opinJ.ó de 

Juergens, la de Hartmut Schei ble, 1' únic que distingeix clarament entre 

autor i narrador, sovint confosos pels comentaristes d'aquesta novel.la. 

Die Kapuzinergruft conté la crítica de Roth al darrer període de la 

monarquia i al paper negatiu que Viena i 1' aristocràcia hi jugaren. No 

és amb Franz Ferdinand Trotta amb qui més pot identificar-se a Roth, 

sinó amb Franz Tunda, l'observador distanciat i crític, sempre lúcid. 

Es de lamentar que Juergens no hagi estès la seva anàlisi a les 

altres obres tardanes de Roth, sinó que s'hagi limitat a les de temàtica 

més estrictament habsbúrgica: fóra interessant saber quins aspectes de 

crítica social hi hauria remarcat. 

1) Ibidem, p. 127-142 ("Besch"Yiorung der Vergangenhei t"). La ci ta 
procedeix de la p. 12'7. 
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La tesi de Werner Kmnstke Joseph Roths Zei trmnane 1 ) s'ocupa 

exclusivament de les sis primeres novel. le:::; de Roth, que estudia 

detalladament per tal d'establir si. la imatge de la societat que Roth hi 

ofereix respon o no a la realitat. Komstll:e es limi.ta a aquest grup de 

novel. les per considerar que només en elles Roth s' ínten~ssa per la 

crítica social, i que abandona el terna a partir de 1929. 

11 Aufs Ganze setzt si.ch diese Arbeít zum Zíel, die Zei.tromane 
Roths - ausgehend von den weltanschaulich-~astheti.l::>chen :Posí tionen 
des f.'rarxisrnus-Lenfni.smus - zu interpretieren und die realistische 
Leistung des Autors kritísch zu würdigen." 2 ) 

Aquest í:ms indica el punt feble d'un treball que fa una 

anàlisi acurada de les obres en qüestió, anàUsi especi.alment extensa i 

reeixida en el cas de Die Flucht ohne E'nde, i que estableix una sèrie 

d'observacions i conclusions molt vàlides, però que en molts moments 

aplica criteris valoratius marcats per una posició ideològtca molt 

concreta i explí cUa. Komstke lloa la capaèitat d'observació t de 

diagnosi dels processos socials que mostra Roth, la seva gran disctplina 

a l'hora de composar la narractó, el seu talent per a dibuixar els 

personatges, fins i tot els més secundaris, la seva insubornabi li tat en 

jutjar la corrupció i decadència de la societat occidental, . . . però 

condemna el fet que no ofereixi alternatives positives, sinó que en el 

millor dels casos els seus personatges es vegin abocats a l'aïllament i 

la marginació, convençuts com estan de la inutilitat de qualsevol intent 

de transformar la societat.''";, 

1) Werner Komstke: Joseph Roths Zeitromane. Handlungsstruktur, 
Erziihlform, Figurenwelt als Ausdruck weltanschaulicher Haltung. Tesi 
doctoral, mecanografiada. Universitat de Jena, 1977. 344 pags. 
2) Ibídem, p. I I. 
3) Vegeu especialment les conclusions, p. 2'74-277. 



Kom,stke procedeix cronològicament, tot oferint un resum de cada una 

de les novel. les. La que rep el tractament més breu és Das Spinnen-

netz1 :>, lloada per l'exactitud del diagnòstic de la societat i del 

protagonista, repatriat com tots els d'aquest grup de novel.les, però no 

passiu i resignat com ells, sinó dominat per l'ambició d'un poder que 

compensi els seus sentiments d'inferioritat; en la figura de Benjamin 

Lenz es reflecteixen les limitacions ideològiques de l'autor, que no 

oferetx cap més sortida que un anarquisme nihilista. M:és atenció rep 

Hotel Savoy';;;:>, de la qual s'estudien la composició i els recursos 

narratius, a més d'analitzar els personatges de Gabriel Dan i del 

"revolucionari" Zwonimir, i trobant en l'actitud d'observador distant 

del primer no només un magnífic mitjà estHístic, sinó també un reflex 

de la postura de l'escriptor. Protagonista - un intel. lectual lúcid i 

bon observador -i situació l'hotel com a microcosmos, una ciutat 

industrial anònima i conflictiva, les masses de repatriats i d'obrers en 

vaga - permeten a Roth formular una gran dosi de crítica a la societat i 

a l'època. Die Rebellion"":' en canvi aconsegueix un objectiu similar amb 

mitjans completament diferents: el protagonista, Andreas Pum, ha 

absorbí t fins a un grau absurd els missatges de la societat i confia 

cegament en la seva justí cia, sentint-se conforme i satisfet amb un 

tracte totalment injust; no serà fins que aquesta societat el privi 

immerescudament dels suposats "privilegis" que Pum començarà a adonar-se 

dels mecanismes que la mouen i es convertirà en un rebel, impotent però 

per fi capaç de formular el seu pensament de forma autònoma. 

1) Komstke, p. 10-25. 
2) Ibídem, p. 26-86. 
3) Ibídem, p. 87-125. 



Die Flucht ohne Ende 1 :> és extensament estudiada) de forma paral.lela 

a Hotel Btwoy) amb , la qual es relaciona. Atenció especial rep el 

personatge de Franz Tundat "der Typ des 'überflüssigen Menschen'"t un 

humanista que amb la seva lucidesa i insubornabi 1 i tat constitueix un 

observador J.deal, però que no aconsegueix superar aquesta actitud 

negat i va i degut a unes expectat i ves utòpicament radicals és incapaç 

d'assumir la v:ldfJ_ quotidiana postrevolucionària; a més, Tunda és 

inconseqüent i es deixa portar per critr::!ri.s estèti.cs contraris a allò 

que ell matei.x postula d'altra banda. Evidentment t la vj.sió que l~oth 

dóna de la Unió Soviètica a la novel. la és objecte de crí Uca. 2
' Zipper 

und se in Tia ter''':> interessa a Komstke sobretot per la temàtica 

generacional i la descripció del rerafons familiar petitburgès dels 

Zipper. També a Rechts und Links4·:> Komstke subratlla l'aspecte 

generacional, i s'interessa per la diferent tipologia dels dos fills: 

Paul, el "noi de bona casa", banquer ineficaç i d'una buidor i 

superficial i tat extremes, i Theodor, refugiat en organitzacions 

d'extrema dreta, antisemita fUl de mare jueva) caracteritzat pel seu 

oportunisme. El personatge de Nikolai Brandeis resulta més atractiu per 

a Komstke, que el considera portantveu de l'autor, tal com ho era Tunda: 

"bei den ist die glei che Grundhal tung des skeptischen Ausensei ters und 

absoluten Nonkonformisten eigen. ""'-'> Ambdós tenen en comú amb l'autor una 

inquietud perenne, i un mateix mancament ideològic, segons Komstke 

"Beider 'Trauma' erwachst aus einer undialektischen, unhistorischen und 

undifferenzierten Betrachtungsweise. nc:> 

1) Komstke, p. 126-211. 
2) Ibidem, p. 200-211 (11 Die 
3) Ibídem, p. 212-235. 
5) Ibidem, p. 270. 

Sowjetunion im Spiegel 
4) Ibidem, p. 236-273. 
6) Ibídem, p. 272. 

des Romans" ) . 
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La tesi presenta un coneixement molt detallat de les novel. les 

estudiades, però no fa en cap moment al.lusió a la resta d'obra de Roth, 

ni justifica perquè no inclou la novel. la Der stu1llllle Prophet, que hi 

escauria per cronologia i temàtica, ni tampoc raona la no inclusió de 

Die Kapuzinergrutt, que per a nosaltres és també un "Zei trollJ¡:m" centrat 

en la figura d'un repatriat, t per tant estretament emparentada amb 

aquest grup. Molt posi t:iu és el reconeixement i temat:i tzació del motiu 

del "Heimkehrer", fins ara només mencionat superficialment, així com 

l'èmfasi que es fa en la crítica social i en la utilització de la ironia 

i la sàtira per a la configuració dels personatges :i l'estructuració de 

les narracions. 

La tesi de David B. Dollenmayer sobre la relació entre la novel. la i 

la història 1 :> resol de forma força brillant el seu propòsit d'analitzar 

el valor que el fet històric - i en especial la guerra europea -

revesteix per a Musil, Roth i Doderer, des d'una actitud de respecte i 

interès per la narrativa en si mateixa, i no pas utilitzant-la de forma 

instrumental o anecdòtica, com ha passat en alguns al tres estudis de 

tipus comparatiu. Pel que fa a Roth, Dollenmayer es declara seguidor de 

Scheible, i en efecte les seves anàli.sis són sovint comparables a les de 

l'antecessor en el plantejament i la qualitat. Després d'un breu 

recorregut de l'evolució soferta per la manera en què ha anat valorant-

se la història, es defineix la I Guerra Mundial com la problemàtica al 

vol tant de la qual es si tu en les novel. les a estudiar 1 i que marca "the 

death of the historical optimi sm of the nineteenth century". '2 :> Cap dels 

1) David Bristol Dollenmayer: The Novel and History: Roth - Nusil -
Doderer. Princeton University, 1977. 273 pags. 
2) Ibidem, p. 5. La introducció ocupa les p. 1-10. 



221 

autors 1 però, intenta er:.;criure una 11 novel.1a htstòrtca" en el sentit que 

els seus personatges stguin determinats pels grans esdeveniments~ sinó 

que l'atenció es dirigeix sobretot la perifèria d'aquests 

esdeveniments~ a la peripècta d' indtvidus particulars situats en un 

context històrtc determinat. Cap d'ells posa l'èmfasi en la 

representació de la guerra; el fE1t que a Radetzkymarsch <aquí 

inststiriem en la neces:::;'i tat de matisar) i Der .Nann ohne Eigenscha.ften 

la novr~l. la es tanqui amb l' inic:l del conflicte "is t.he confirmat ton in 

brutal reali ty of a dtsintegratton vrhose subterranean roots are of more 

inten~st to Rcrth and M:usi 1." 1 :. La relactó dc') Dodt~rer per cert 

historiador de professió -- amb la històrta és més complexa: si bé Die 

Strudl hofst i e ge a barca cronològicament etapes molt anteriors i 

posteriors a la guerra 1 aquesta és pràcticament passada per alt en la 

novel.la, en consonància amb la postura de l'autor, que no la considera 

un esdeveniment crucial per a la història europea, postura exactament 

contraposada a la dels altres dos escriptors analitzats. 2 ' 

El cos de la tesi és format per 1' estudt de les tres novel. les, amb 

extensions variables. Der Radetzkymarsch ocupa el primer t més extens 

apartat'"'':' 1 amb un tnteressant i ampli apartat organitzat al vol tant de 

l'heroi de Solferino 1 "Rt tter der Wahrhei t 11 ~ i del capí tol I~ <l.) vist com 

una novel.la curta~ exemplar~ amb característiques pròpies que prefigura 

la resta de l'obra; Franz i Carl Joseph von Trotta són estudiats 

sobretot en llur interrelació mútua. Molt notable és el tractament de la 

piràmide jeràrquica de la societat imperial, en la qual la cúsptde només 

1) Dollenmayer~ p. 6. 
2) Ibtdem~ p. 6-7. 
3) Ibidem1 p. 11-100. 
4) Vegeu p. 11-45. 
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pot existir si la base accepta la seva funció i la compleix ftdelment, 

cosa exempltficada en els personatges de Franz von Trotta, del servent 

Jacques i de l'emperador. 1 :• L'apartat de conclusions parcials "The Navei 

as an Aesthetic Alternat i ve to History11 
'
2

" remarca l'actitud fataltsta 

del narrador i dels personatges, que accepten el destí a què es senten 

condemnats ells i el seu món, i la postura narrat i va, que fa atenció al 

passat, però no intenta pas emxnascarar-,ne les febleses. 

Pel que fa a la novel. la de Musi 1, '~'" Dollenmayer examina detalladament 

el tipus de protagonista, que situa dins la tipologia de l'home de 

trenta anys establerta per Theodore Ziolkowsld a Dimensions o.f the 

Modern Navei 0969) i es centra en les reflexions de Musil i del seu 

personatge Ulrich al voltant de l'actitud a prendre davant la història, 

entre les alternatives de passivitat i intervenció activa, 11 Gewahren-

lassen" i "Erfinden11 ¡ el fet que l'obra romangués inacabada ens deixa 

sense resposta per a aquesta qüestió, si bé Dollenmayer hi observa una 

tendència cap a la postura activa. 

Dollenmayer considera les obres de Roth i Musil més properes entre sí 

que no amb la de Doderer, que s'hi enfronta en la seva concepció 

històrica i narrativa, cancel.lant els fets de la guerra i del final 

d'un ordre social omnipresents en els altres dos. Pel que fa a 

Doderer"1·", el treball subratlla la importància de la memòria, del record 

com a procés no volitiu, sinó induït pel món exterior en un subjecte 

passiu, el novel.lista, i els seus personatges, que acompliran el seu 

1) Vegeu l'apartat "Ein treuer Diener seines Herrn", p. 59-95. 
2) Ibídem, p. 95-100. 
3) Capítol II, p. 101-158. 
4> A Doderer es dedica el tercer capítol, p. 159-236. Només sobre aquest 
autor es fan algunes observacions crítiques, des del punt de vista del 
contingut ideològic de la seva obra¡ vegeu p. 262-263, nota 41. 



procés de "Menschwerdung" únicament si abandonen l'actitud activista i 

no són conscients de la seva passi vi tat. Dollenmayer observa que la 

importància atribuïda per aquest escriptor a la gent senzilla i normal 

és infreqüent dins la literatura del segle XX, dominada pel personatge 

excepcional':>; nasal tres afegiríem que també Roth es centra de forma 

predominant en aquest tipus de personatges, fins al punt que el seu 

tractament de figures històriques com Franz Joseph I o Napoleó en 

subratlla únicament els aspectes més privats. 

En les seves conclusions::;n Dollenmayer remarca com a element comú a 

tots tres autors la noció que el present és incomprensible i 

inacceptable, provocant una fugida sia vers el passat o vers el futur, i 

que la història convencional és insatisfactòria, ja que només recull 

arbi tràriarnent uns fets determinats d'entre la multiplicitat gairebé 

infinita que configurà els esdeveniments en el seu moment, i constitueix 

la història de les masses, no la dels indi vidus. Un tret comú és també 

la passivitat a què la contemplació del passat porta els personatges. La 

diferència més marcada es dóna a nivel narratiu, ja que tant Roth com 

Musi l si tu en els seus narradors molt a prop dels personatges, amb una 

distància més fictícia que real, i es troben immersos en una 

problemàtica similar a aquests, mentre que en l'obra de Doderer el 

narrador adopta una major distància temporal i una postura més olímpica, 

menys implicada, tot utilitzant recursos de la novel.la més tradicional 

tals com els finals feliços. 

Al simposi internacional celebrat a Viena el juny de 1975 sobre el 

tema Oesterreícher im Exil 1934 bis 1945 la figura de Roth hi fou 

1) Vegeu p. 221-222. 
2) Ibídem, p. 237-245. 
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, ja que no amb una ponència dedicada a ell, sí en canvi corn a 

referència freqüent: catorze dels ponents el mencionen, segons les actes 

del simposi, publicades el 1977. 1 
:' En la fase introductòria l'anomenen 

Bruna Frei corn a exemple d'aquells "die am Exil starben, wie an einer 

todlichen Krankheit"'0 , i també Hilde Spiel. Dim-:; de la secció 

"0~J:3terreichisches politisches Exil" Roth és objf::lcte de tres mencions, 

com a col. laborador de la revista dels legi tbüstes LUe osterreic.hische 

Post, com a exiliat a Parí s i autor de les edi torialE> neerlandeses de 

l'exiLi.. Més intensa és l'aümció que mereix a la secció "Oesterrei-

chisches literartsches Exil", on apareix a vu:i.t ponènc:i.es, principalment 

a les de Víctor Sucl1y, Elisabeth Freundlich i Hubert Orlowsk:l. Suchy, en 

parlar de l'oblit generalitzat del qual han estat víctimes els exiliats 

austríacs, constata que la tardana renaixença de Roth és una excepció a 

la norma. '3 :' Freundlich constata en to molt pos:i.ti u la col. laborac:i.ó de 

Roth amb la "Ligue de l'Autriche v:lvante", fundada a París el 1938.·4 ) 

Qui més extensament s'ocupa de Roth és Orlowski, en parlar de la 

recepció a Polònia de la literatura austríaca de l'exili: "Die- für den 

polnischen Leser der 30er Jahre - mit Abstand bedeutendste Person-

lichkeit der osterreichischen Literatur der Zwischenkriegszeit war 

Joseph Roth <. .. ).ns:> En efecte, Roth havia estat traduït per escriptors 

1) Oesterreicher im Exil 1934 bis 1945. Protokoll des internationalen 
Symposiums zur Erforschung des osterreíchíschen Exils von 1934 bis 1945 
abgehalten vom 3. bis 6. Juni 19'75 in Wíen. Herausgeber: Dokumentatíons
archí v des osterreíchíschen Wíderstandes u nd Dokumentatíonsstelle für 
neuere osterreíchísche Líteratur. Redaktíon: Helene Maímann I Heinz 
Lunzer. Vorwort: Bundeskanzler Dr. Bruna Kreísky. Wien: Oester
reiçhíscher Bundesverlag fi.ir Unterrícht, Wíssenschaft und Kunst, 1977. 
618 pags. 
2) Ibídem, p. xv. 
3) Ibídem, p. 247. 
4) Ibídem, p. 515 I 520 I 523-525. 
5) Ibídem, p. 569. 
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coneguts (entre ells Józef Wittlin i Aleksander Wat) t publicat per 

editorials de prestigi, fins a un total de nou obres. Segons Orlowski, 

"Die quantitativ erstaunlíche 'Anwesenheit' der Werke von Joseph Roth 

vor 1939 UiiH sich durch die Anpassung an den Erwartungsborizont 

betra.cbtl icher TeU e der polnischen Li teraturgesellschaft erkHiren. "., :• 

L'interès es deuria, segons aquest ponent, a la presentació del món de 

Galítzia t dels jueus orientals en les obres d€>. Roth. La darrera menció 

er:; troba en la secc:Ló "Oesterreichtsche Wïssenschaftlc:>.r und Künstler t:m 

Exi 1". Creiem que la a de Roth assoleix un nivell prou 

acceptable. 

En relació amb la ponènc:ia de Hubert Orlowski m; troba J 'arU.cle de 

Martin Pollack "Joseph Roth in Polen 1937'"::::., que segueix a la premsa 

polonesa de 1' època les petjades del viatge de Roth per Polònia en 

companyia d' Irmgard Keun, per a donar una conferència en diverses 

ciutats en nom del PEN Club polonès. Pollack localitza una entrevista 

amb la revista sionista d'esquerra Kontratak, en la qual Rotb es fa 

passar per convers catòlic convençut (afirma haver-se batejat als disset 

anys) i on és durament criticat en un comentari editorial. Pollack 

estableix també que Roth entrà en contacte a Lemberg amb el seu traduc-

tor Izydor Bermann, catedràtic de germanística d'aquella universitat i 

conegut publicista dedicat a fer conèixer la literatura alemanya; és 

sorprenent que Hubert Orlowski no l'anomenés, ja que traduí tres 

novel.les de Roth al polonès. Berman, mort durant l'ocupació nazi de la 

ciutat, era redactor de la revista sionista d'esquerra Nasza Opínja i 

l) Oesterreícher ím I:f.:dl, p. 570. 
2) Martin Pollack: "Joseph Rotb in Polen 1937", a: Wiener Tagebuch, 
abril 1977, vol. 4, p. 19-21. 
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organitzà la publicació en aquesta revista de dos articles de Roth, un 

d'ells sobre la literatura al Tercer Reich i l'altra sobre la literatura 

alemanya del l'exili. 

Dins del :mateix any 1977 es situa la publicadó per part de .Joseph 

Strelka el' una segona versió gairebé invarlada del seu article "Das 

epische Universum .Joseph Roths", que hem examinat clins del volum Joseph 

Roth und die Tradit .. ion (1974). 1 :> 

El 1977 el crític Marcel Reich-Hanicki publica el recull d'articles 

Nachpnïfung, que aplega entre el' al tres quatre escrits seus sobre Roth 

publicats ja anteriorment'"':>, ara sota el títol conjunt ".Joseph Hoths 

Flucht i ns rwrchen". El primer dI ells, 11 Der Fanatiker der Klarhei t"' 

escrit el 1966, constata la :manca de bibliografia al voltant de Hoth, el 

situa com un narrador decidament tradicional i comenta la novel. la Der 

stumme Prophet, acabada d'aparèixer, rema.rcant la diferent qualitat de 

1) La nova versió, "Eine Art Synthese: Das epische Universum .Joseph 
Roths", constitueix un capítol dins: Joseph Strelka: Auf der Suche na.ch 
dem verlorenen Selbst. Zu deutscher Erztihlprosa. des 20. Ja.hrhunderts. 
Bern und München: Francke Verlag, 1977. 162 pags. El capítol a què ens 
referim ocupa les pàgines 67 a 81. 
2) Marcel Reich-Ranicki: Na.chprüfung. Aufsatze über deutsche Schrift
steller van gestern. München, Zürich: Piper Verlag, 1977. 312 p. 
L'apartat "Joseph Rotb.s Flucht lns Marchen" <p. 202-228) inclou els 
següents articles: 1) "Der Fanatiker der Klarheit", p. 202-208 <publicat 
anteriorment amb el títol ".Joseph Roth - barmherzig und unerbi ttlich. 
Aus dem NachlaS: Der stumme Prophet", a Die Zeit, 17.6.1966; i amb el 
títol "Joseph Roth und 'Der stumme Prophet'" a M.R.-R.: Die Ungeliebten. 
Sieben Emigra.nten, Pfullingen: Neske 1968, p. 18-22); 2) "Das liebliche 
Geklingel einer Narrenschelle", p. 208-214 <publicat anteriorment amb el 
títol "Joseph Roths Weg und Welt - Eine neue Sammlung seiner Feuilletons 
1919-1927" a Die Zeit, 29. 5.1970, p. 21); 3) "Filau und Poet clazu", p. 
215-220 (anteriorment a Die Zeit, 22.1.1971>; i 4) "Kakanien als Wille 
u nd Vorstellung", p. 220-228 (anteriorment amb el títol "Flucht i ns 
Marchen oder Kakanien als Wille und Vorstellung. Die Erzahlungen Joseph 
Roths" a Die Zeit, 7.12.1973, p. 26, i a Germa.nistische Streifzüge. 
Festschrift für Gustav Korlén, hrsg. von Gert Mellbourn u. a., Stockholm 
1974, p. 184-199). Es dona la curiosa confusió "Fi fi" per "Fini", la 
protagonista de Der blinde Spiegel, tres vegades a p. 226-227. 
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les dues esferes, privada i pública, que hi conviuen. Lloa sobretot la 

disciplina esttlística que en tot moment s'imposa l'autor: 

"Er sünMgt nie gegen die Natürlichkei t des Tonfalls, er vlird nie 
gesprachig, sein Stil kennt keine Koketterie. Streng und anmutig ist 
diese Prosa, konsequent und doch elastisch (. .. ) . Roth war ein 
gehetzter Mensch, ein Getriebener und daher ein Süchtiger, ein Mann 
am Abgrund. Von seiner Sprache indes geht eine vollkommene Huhe aus, 
ja Abgek1i3.rtheH. (. .. ) Er vmr ein herzHcher Analytiker und ein 
disziplinierter Plauderer. Und er war ein barmherztger und 
unerbí ttl icher Erzabler zugleich." 1 

:• 

"Das liebliche Geklingel einer Narrenschelle" <19'70) constata 

l'interès creixent que Roth desperta i observa que la seva ingenuïtat no 

és originària, sinó adquirida a la recerca d'una llar, d'un refugi, en 

l'alcohol, en l'assumpció de rols i màscares, en la recreació de 

l' imper:t austríac, en el catol:tc:tsme, en el món jueu oriental. Comenta a 

continuació el recull Der Neue Tag, que creu valuós no només perquè 

mostra una postura política fins aleshores poc coneguda, sinó també pel 

seu nt vell l:lterari ¡ per a Retch-Ranicki, el compromís socialista de 

Roth fou sempre seriós, però a la vegada superficial. 

"Filau und Poet dazu" (1971) fou escrita en aparèixer el volum de 

cartes de Roth, que Reich-Ranicki compara amb les de Thomas Mann, ja que 

ambdós utilitzaven en elles un to stmilar al de les obres literàries. 

Remarca la impulstvitat de Roth, la seva decadèncta agreujada per 

l'alcoholisme, que ell mateix apreciava amb tota lucidesa, i s'estén 

sobre les seves contradiccions, com han fet tants en tractar d'aquest 

autor, d'una forma que podem considerar exemplar dins aquesta tradtció: 

11 Roth vmr arm und zugleich verschwenderisch, asketisch u nd dennoch 
ausschweifend, etn leichtsinniger und verkommener Mensch, unserios 
und unsolide, und ein nüchterner und luzider Schreiber, 
unbestechlich und unerbittltch. Er war ein Filau und ein Poet dazu, 
ein Strizzi und fast ein Prophet. Er verband auBergewohnliche 
Leidensfahigkeit mit aui3ergewohnlicher Genul3sucht, Tragisches mit 

1) Reich-Ranicki, p. 207. 
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Kmní:ídiantischern, ahasverische Züge mit dem Babi tur:-:; e:tnes kakanischen 
Schwerenoters, die Skepsis des Ostj uden m:tt der Demut des Christen, 
d:te Strenge des Künstlers mit dem Charme des Desterreichers, den 
Zweifel des Intellektuellen mit der Na i vi tat des Kindes u nd mit der 
~erspieltheit des Artisten." 1 :> 

El darrer article, "Kakanien als Wille und Vorstellung" <19'73), 

comença int de l' obsc?rvació sobre el poc interès que Hoth despertava 

entre els estudiosos feta el 1966 i constatant que ara la situació ha 

canviat, amb el perill que ara es prengui a Roth de forma massa seriosa. 

Per a l={eich-Rarücki, Roth no fou ni un "poeta docttls" ni un periodista 

revolucionari, sinó únicament un poeta rebel, que seguí sempre els seus 

tmpulsos emocionals. L'aparició del volum de narracions, motiu de 

l'article, el porta a establir com a arrel de la imatge que Roth dóna de 

la monarquia austro-hongaresa j_ de la Galí tzia jueva l'enyorança, 

l'anhel, que li fan con::_:,truir-se una "rückwartsgewandte Utopie". Els 

miracles que li calien per a sobreviure se'ls procurà evadint-se cap a 

una realitat inventada, com a única via que li restava per a assolir una 

breu supervivència. 

El 19'78 es publica el treball d'Elvira Lima Nito ed utopia nel 

Rade.:f;zkymrsch di Joseph RotN'~ :>, en· el qual l'autora es proposa esbrinar 

a través de l'obra de Roth què va significar en realitat la caiguda de 

l'imperi austro-hongarès. Amb aquest objectiu resumeix la caracteri t-

zació que en féu Magris, a qui segueix de prop en tot moment, remarcant 

la importància que per a Roth tingué la figura de l'emperador, el pare 

d'elecció en substitució del carnal, mai conegut. Glosa breument la 

personalitat de l'escriptor, per a la qual cosa segueix Hermann Kesten i 

1) Reich-Ranicki, p. 216. 
2) Elvira Lima: Nito ed utopia nel Radetzky:marsch di Joseph Roth. 
Palermo: U. Manfredi editore, 19'78. 51 pags. 
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Bronsen; en canvi, a la bibliografia no cita la biografia d'aquest, sinó 

només dos dels seus articles. Es refereix a continuació al judaisme de 

Roth, basant-se principalment en Juden au f Wanderschaft, i preguntant-se 

si el Déu de Roth és el Jutge impassible de l'Antic Testament o bé un de 

més humà t condescendent, més paternal, "un P,to mt t1gato e :rado1c1 to dal 

contat to con il Cristianes1mo", i concloent que és aquesta imatge d'un 

Déu humanitzat qui 1' atrau, motivant el seu apartament del judaisme 

ortodox i l'aproximació al catolicisme, que conflueixen en ell en una 

unitat harmònica. Però Roth no deixa d'haver interiori tzat des de la 

infantesa les tradicions culturals del seu poble jueu or1ental; d'aquí 

el seu antagonisme envers els Jueus occidentals assimilats, 1 també una 

sèrie de qualttats pròpies del seu poble: 

"Dell'Ebreo, Roth possiede la saggezza, la forza di una tradizione 
vecchia di 5000 anni; l'ironia che non è mai sarcasmo ( ... )¡ 
dell' Ebreo possiede ancora il realismo, appena velato di malinconia, 
11 senso della natura ferma ed estranea alle vicende umane, il senso 
della storia, vista came un procedere verso mete ignote all' uomo e 
che egli non potrà mai mutare, il cau to conservatorismo di chi sa 
che ogni mutamento ha le sue vi ttime, e che gli Ebre i sono sempre i 
primi ad essere travolti. 
Dell' Ebreo possiede in ultimo il senso dell' autorttà, questa fede 
incrollabile nei valori canonizzati e fissi, nella protezione accor
data dall'alto e nel dovere dell'uomo di non rivoltarsi." 1 ) 

La infància de l'escriptor, tot i no haver estat feliç, esdevé l'únic 

refugi, ja que reuneix en el record les característiques d'un món més 

harmoniós, protegit per les tradicions de l'imperi i de la pròpia 

comunitat. 

L'humanisme de l'escriptor es reflecteix en l'interès pels que 

pateixen; en essència, Roth és un individu apolític, si bé observa tot 

el món que l'envolta. i per tant també la política. Per a Lima, no hi ha 

contradicció ni solució de continuïtat entre el període "revolucionari" 

1) Lima, p. 21. 
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i el "conservador": Roth és un rebt~l que intenta recuperar els valors 

tradicionals, i no enderrocar-los. Però l'actitud restauracionista no el 

portà mai a cap mena de connivència amb els règims dictatorials dels 

anys trenta. 

En aques:;;t punt, Lima estudia els aspectes que fan de Roth un 

escriptor austríac i l'interès de Roth per Austria, que Lima postula 

permanent per a tota l'obra, sense que els clos perí oders establerts es 

diferenci in per la ternàt:í.ca, sinó p('ll tractament el' aquesta: 

"Ma l' attegiamento di fondo rimane lo stesso, quello ell un 
r1gorm3o moral ismo e di una costante denuncia del la dtstruzionc~ 

sisternatica di principi fondamentali ed universali dell' umani tà." 1 ) 

Lima afirma que~ 1' estil del Roth periodista t el del novel. lista són 

diferents, sense raonar ni documentar gaire l'afirmació. A continuació 

l'atenció es centra en Radetzlrymarsch, on per primera vegada el tema 

d'Austria ocupa el primer pla, amb l'Imperi com a autèntic protagonista, 

personificat en l'emperador, únic personatge omnipresent, sigui en 

persona o a través dels seus retrats. En opinió de la comentarista, 

Franz Joseph només envelleix durant la pr1mera part de la novel. la, fins 

l'entrevista amb Joseph Trotta sobre el text del llibre de lectures, on 

el mateix monarca fa una declaració d'impotència davant de l'aparell que 

l'envolta; d'ara endavant, el temps resta aturat per a ell. El seu desig 

en l'agonia d'haver mort a Solferino lliga inici i final de la narració 

i palesa la futilesa de tots els sacrificis per a mantenir l'imperi. 

L'ensorrament, doncs, ja ha estat preparat per Roth eles del principi. 

L'autora remarca que 1' ascens dels Trotta de camperols a aristòcrates 

de1xa els burgesos fora de la novel.la i proveeix els protagonistes d'un 

rerafons rural, "una sorta di scialuppa di salvataggio". Per a Lima, 

1) Lima, p. 29. 



Franz Trotta és el personatge central, si bé Carl Joseph és el més viu i 

humà, víctima de l'herència de l'avi i de la monarquia, revolucionari 

pel seu desig de retornar a les arrels i per la seva mort. La novel.la 

és un acte d'amor de l'autor, així com un intent de reviure un món 

immers en el record, en un missatge d'humanitat i moderació. Reproduim 

per acabar la descripció que Lima fa de Roth: 

"Personalità complessa, in conclusione, ma non contradittoria, 
temperamento romantico, ma intelligenza realistica, evocatore di un 
mondo che fu, ma non sognatore, strenuo difensore dell'umanità e 
della giustizia superiors." 1 :> 

Un treball bastant poc convencional és la tesi del periodista Hans 

Peter Híiberli Eïn · I eh im All. Freundschaft .in Werk und Leben Joseph 

Roths'~', que estudia aquest aspecte partint de la següent constatació: 

"Der Dichter stell t (. .. ) Menschen dar, die si eh in dieser Welt 
fremd fühlen; Gestal ten, die echte mi tmenschliche Begegnung suchen 
und nicht finden kónnen, und die schlieBlich nur noch im Tode ihren 
Frieden zu finden glauben. Das Gefühl des Verlassenseins in einer 
unendlichen Leere pragt ihrer aller Leben." 8 :> 

El punt de vista, eminentment psicològic, intenta matisar la 

conclusió de Bronsen segons la qual la dependència respecte de la mare 

fou la causa del caràcter depressiu i de l'alcoholisme de Roth. Així, 

Haberli examina dues fotos de l'escriptor, una als quatre anys i una 

altra als quaranta-quatre, i troba reflectida en les dues la mateixa 

problemàtica personal que abocarà l'adult a la melangia, el dolor i la 

desesperació. Tot passant revista a la biografia, Haberli va destacant 

determinats aspectes que considera remarcables, com per exemple la 

motivació de Roth per a entrar a l'exèrcit, que per a ell radica en el 

desig de no estar sol. 4 ) Un altre punt estudiat és la relació amb les 

1) Lima, p. 27. 
2) Hans Peter Híiberli: Ein I eh im All, Freundschaft in Werk und Leben 
Joseph Roths. Universitat Zürich, 1978. 131 pags. 
3) Ibídem, p. 2. 
4) Ibídem, p. B-9. 
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dones, que en la vida dc~ Rcrth tenen el paper de vlctimes, mentrc:l que en 

l'obra són protagonistes act:l. ves i fatídiques; Haberli es pregunta si 

aquest tractament literari no és un intent de justificar el propi 

comportament. ':. Al tres punts interessants són els titulats "Hilfsbe-· 

reitscha.ft" i "Sterben".':'::> El capítol'"':. acaba establint per a l\'oth 

quatre característiques bàsiques i permanents: tristesa, hipersensi-

bilitat, solitud i por. 

El tol (" Warten Das 'l'he ma Freundschaft in 

Romanen u nd Erzahlungen Joseph Roths114
:.) examina la relació entre els 

personatges, en una seqüència que segons l'autor es regeix per la 

intensitat de la relació, però que nosaltres creiem totalment arbitrària 

i incompleta. A tall d'exemple, de Die Flucllt ohne Ende no es menciona 

la relació del protagonista amb Baranowicz o amb el narrador, però sí la 

conversa casual amb el "Fa bri kant" innominat.'";:. En relació amb Tr.iumph 

der Scl1onhe.i t, Haberli creu que la relació entre el metge i el marit de 

Gwendolin no arri ba a aprofondir-se perque ambdós, i també Roth, tenen 

por de reconèixer que es tracta d'una atracció homoeròtica, i es 

pregunta amb insistència quina fou l'actitud de 1' escriptor davant 

d'aquest tema. e;-.:. El resum d'aquestes relacions, titulat "Die unüber-

brückbare Kluft", estableix les següents línies generals: uns 

personatges incapaços de sortir del seu profund aïllament i resignats a 

1> 11 In den Dichtungen si nd die Frauen das Gift, das die Manner fast 
durchwegs in den Abgrund reiSt. Im Leben aber ist JR der Durstige, der 
die Frauen als Lustobjekt miSbraucht und sie ihrer Würde oftmals 
beraubt. 11 Haberlt, p. 14. Observem que l'autor ut i 1 itza sistemàticament 
l'abreviatura JR, excepte en els títols de capitals. 
2) Ibídem, p. 18-19 i 20-22. 
3) "Einsamkeit - Der Lebenslauf von Joseph Roth", p. 5-22. Observem que, 
tot i basar-se en la biografia de Bronsen, en ocasions no la reprodueix 
correctament <per exemple p. 5 i 19-·20). 
4) Ibídem, p. 23-59. 5) Ibidem, p. 28-29. 6) Ibídem, p. 39-46. 
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restar sols, si bé de temps en ünnps poden mentar l'anhel d'un 

amic, en qui depositen unes expectatives desmesurades: 

"Die jahrelang unterdrückte und nicht entwickelte Gefühls- und 
Empfindungswelt erwartet von ihrem seltenen Ausbruch die 
vollstandige Erlosung aus dem unertraglichen innern Scbmerz. Si e 
erhofft sich den Frieden der Seele, die augenblickliche Heilung 
ihrer Verkrüppelune;, das Ausloschen des so lange ertragenen Elends. 
l~:aJnose Erwartung anstelle maBlosen Leiden:=;. 1 :> 

El que el personatge espera és per a ell ma.teix indescriptible, 

impossiblc:J de concretar, i el sumeix en la confusió. A més, l'elegit no 

pot mai respondre adequadament, ja que se li demana qm~ renuncU 

totalment a Sl mateix. La tragèdia sorgeix de la incapacHat del 

personatge dH moderar els seus anhels i de la impossibilitat que aquests 

es vegin mai satisfets. La repetició constant del mateix problema, sense 

que en canviin mai els plantejaments ni hi hagi lloc a una sol. lució, :fa 

suposar a Haberli que aquest es presentava així en la vida del mateix 

Rot h. 

El capítol "Unendliche Tiefe - Freundschaft in den Briefen Joseph 

Rotbs'"2 :', basat en el volum de correspondència, l'edició del qual 

critica, fa una sèrie d'observacions generals sobre l'estil epistolar de 

Roth, i estableix una teoria sobre l'evolució de l'amistat dins la vida 

de l'escriptor, en les fases "Einsamkeit I Sehnsucht I Erwartung I 

Erfüllung I Bewahrung I Schwierigkei ten I Entfremdung I Abhangigkei t I 

Klagen I Traurigkei t und Verzweiflung I Resignation I Sterben", que ha 

deduït de la correspondència entre Roth i Stefan Zweig, la qual analitza 

a continuació. Aquesta és possiblement l'aportació més interessant de la 

tesi; de tota manera, creiem que Haberli hauria d'haver confrontat les 

escadusseres cartes de Zweig a Roth que s'han conservat amb les 

anotacions biogràfiques de Zweig i de la seva primera dona, Friderike 

1) Ibídem, p. 61. 2) Ibidem, p. 69-119. 
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Maria, amb la qual Hoth es relac:lonà abans i després de la seva 

separació; la valoració de l'actitud de Zweig envers Roth baurta 

resultat més precisa t completa. 

Si Haberli. hagués conegut l'obra de Friderike Maria Zweig 

Bpiegelungen des Lebens1 :>, hauria disposat d'informacions importants que 

li haurien permès matisar o raonar les sHves afirmacions. Així per 

exemple, el desinterès de Roth per refer la relació amb Btefan Zweig que 

Haberli constata a partir de 1937, sense trobar-ne la causa, es degué a 

que Roth totalment la separació matrtmonial de Zweig i el 

seu or casament amb la seva secretària.::;::> Haberll cita a ln 

bibUografia la correspondència entre Zweip; i la seva primera dona, però 

no sembla haver-la utilitzat, ja que passa per alt una carta del 

12.5.1937 important en aquest context.':<:> 

Citem per acabar la conclusió a què arriba Haberli: 

"Die Tragik im Dasein Jr\s liegt darin, dag sich v?abrend seines 
ganzen Lebens von fünfundvierzig .Jahren nicht ein einziger 11ensch 
findet, der sich in der Lage sieht, dem Menschen .JR wirklich zu 
begegnen und ihn aus seiner Einsamkeit, Lebensverachtung und Todes
sehnsucht herauszureissen, um ihn auf eine freundlichere Lebensbahn 
zu lei ten. 
Da bei ruft j edes seiner Werke u nd fast jedes seiner Schrei ben dem 
Leser ein horbares 'Freund- wo bist Du?' entgegen. Doch einsam lebt 
und stirbt JR ein Staubchen, ein einzelnes Ich, verloren im 
unergründlichen All ...... "4:> 

1) Fdderike Maria Zweig: Spiegelungen des Lebens. Frankfurt a.M.: 
Fischer Taschenbuch Verlag, 1985. Sobre Roth vegeu especialment les 
pags. 164-169. 
2) Vegeu F. M. Zweig, p. 141-142, i més explícitament p. 168: "Stefan 
gegenüber, dem er die treuesten Freundschaftsakte verdankte, augerte er 
meinetwegen und :::;ehr gegen meine eigene11 Gefühle geradezu Feindlichkei t 
und sagte mir eines Tages, er werde alle seine Briefe vernichten und 
unterlieg es nur, als ich ihn bat, sie mir zu überlassen." 
3) F. M. Zweig en ci ta a Spiegel ungen des Lebens <p. 141-142) la frase 
següent: "Du weiBt es, wie i eh Freundschaft hal te, wie i eh nie mi eh 
dieser Pflicht entziehe, selbst wenn Freunde mir Schweres antun <wie 
j etzt Roth)." 
4) Haberli, p. 125. 
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La tesi de Chong-Kí ll Lhi Das Phanomen der Dekadenz in den spaten 

Rollll2nen Joseph Roths1
' s'inicia constatant la manca d'una adscripció 

total de Roth a un grup social determinat, sia el jueu, 1' alemany o 

l'austríac, i passa a descriu re de forma molt breu i superficial el 

fenòmen decadent. Partint de la pertodi tzació dEl l'obra de Roth 

preconitzada per Kesten, Lhi es cenyeix estrictament a la fase iniciada 

amb Hiob, sense establir comparacions n:i. referències amb l'obra prèvJ.a · 

ni explicitar el motiu de plantejar el tn~ball d'aquesta forma e:~xcloent; 

la l'aó, doncs, sembla ser més de tipus operattu que no deguda al 

contingut de les obres no estudiades. Segueixen uns breus resums de les 

vuit novel. les a estudtar, que tot i anomenar-se "Inhal tsanalysen" no 

aporten gaires elements analítics:.;e:>, D'aquí endavant s'estudien de forma 

sistemàtica aspectes de la decadència reflectits en els protagonistes de 

les obres estudiades, començant per l'aparició d'aquesta a través de 

circumstàncies externes, tals com la manca de pàtria o professió o el 

conflicte entre generacions i sexes, i de la feblesa del jo8
'. Examina 

tot seguit la presentació de la decadència en els protagonistes a través 

d'aspectes tals com la discrepància entre idea i realitat o l'aillament 

dels personatges degut a les diftcultats de comunicació que experimenten 

1) Chong-Kill Lhi: Das Phanomen der Dekadenz in den spaten Romanen 
Joseph Roths. Dissertation, maschinengeschdeben. Johannes-Gutenberg
Universitat, Mainz 1978. 183 pags. 
2) Lhi, p. 20-49. Observem entre al tres coses que la part de Tara bas 
referida al pogrom és descrita de forma molt confusa, com sí no es 
comprenguessin o no es volguessin reproduir els esdeveniments <p. :30-32, 
p. 160), que el personatge Wokurka de Die hundert Tage és anomenat 
insistentment "Wokulka" (p. 34-36 i p. 162-163, en total sis vegades) 1 i 
que la seqüència aplicada per a les dues darreres novel.les escrites per 
Roth és Kapuzinergruft i 1002, Nacht, és a dir segons ordre de 
publicació i no de creació, sense que s• expliciti en cap moment la 
problemàtica <p. 43-49), En altres ocasions s'observen algunes 
inexactituds o confusions, sobretot en aspectes del contingut de les 
obres <p. 43, 72, 101, 115, 129-30, 162, 166), 
3) Ibídem, p. 50-73. 
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i a llur dependència envers el , que els condueixen a l'alienació; 

el mateix apartat engloba la influència negat i va exercida per 

personatges secundaris o elements ambientals <aquest darrer punt resulta 

força més original i interessant que la resta). Al llarg d'aquest 

cap-ítol s'observa el fenòmen següent: Lhi seguelx de prop la tesi de 

Rolf Eckart Die Kommvnikationslosiglreit des Kenschen .im Romanvmrk van 

Josepl1 Roth (1959), la qual estava ja estructurada de tal manera que 

ava i repetia l'obra de Roth constantment; aquí Eckart 

repeteix Roth, i Lhi ix Eckart. 1 :> 

El capítol "Versuche zur Ueberwindung der Dekadenz und die gleich-

zeitige Vertiefung der Delmdenz":"'::., manté en general la tònica de major 

interès iniciada poc abans, presentant els intents dels personatges de 

seguir models no decadents o d'establir una comunicació, intents 

fracassats, i els d'evadir-se a través de l'alcohol o la relació amb les 

.dones; un excurs tracta separadament els casos de superació de la 

decadència, a través de la religió Ofendel Singer i Tarabas) o bé 

d'algun medi d'evasió <Angelina Pietri i MJ.zzi Schinagl); finalment 

s'examina la relació entre la mort o premonició de mort del personatge 

decadent i l'ensorrament de la societat on s'emmarca. Un breu apartat de 

conclusions'"' :• resumeix els resultats de 1' estudi, culminant una 1 ínia de 

presentació on cada subapartat era introduït per un resum de la proble-

màtica, seguit de l'enumeració dels casos en qüestió, i acabava invaria-

blement amb un paràgraf que resumia els resultats parcials; el darrer 

capítol, doncs, resumeix i unifica les conclusions parcials. 

1) Lhi, capítol 4, "Darstellung der Dekadenz bei den Protagonisten" <p. 
74-136). El seguiment d'Eckart és més notori a les p. 82-99. En canvi, 
el punt 4. 6, "EinfluB der raum-zeitlichen Umwel t auf den Dekadenten" <p. 
132-136), nou en el seu contingut, és força reeixit i independent. 
2) Ibidem, p. 137-169. 
3) Ibidem, p. 170-173. 
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Creiem que la tesi de Lhi pateix d'una certa manca d'originalitat, 

subratllada per 1' estructuració repetí tiva i monòtona, i deguda en bona 

part a haver assumí t com a model un treball estrictament enumeratiu com 

fou el d 1 Eckart, deixant en segon lloc al tres també relacionats i més 

estimulants com ara el de Rolf GeH\ler Dekadenz u nd Fleroismus (1964); 

com hem remarcat abans, 8n els punts on 1 1 anàlisi toca aspectes nous i 

El 19'78 es publicà a la República Fc:!deral Alemanya el fragment 

Perletter. Die Gesch:ichte eines Búrgers, ':> nom donat per Friedemann 

lector de l'editorial !Uepenheuer que fou qui el localttzà i 

edità a partir d'un manuscrit <c']n dues retrobat entre els 

materials de la seu berlinesa de l'editorial que el març de 193~l van 

sobreviure a la confiscació per la Gestapo i al posterior incendi 

provocat. Per a Berger, els fragments Heute frúh lmm ein Briet.,, i 

Erdbeeren haurien forma.t part de la mateixa obra, i s'haurien redactat 

tots ells en el període febrer 1929 - maig 1930¡ creu que Bronsen erra 

en considerar aquests dos manuscrits apart i datar-los el 1935-1936, :;;o 

Concretament, Berger suposa que Perlefter era la novel, la que Roth 

s'havia compromès a escriure per a l!únchner Neueste Ntwhrichten. 

L'epíleg conté alguna informació interessant, com ara que Roth llogués 

una vi venda a Berlin el juny de 1929 ("die einzíge, die er je besaS", 

afirma Berger en contradicció amb Bronsen, per al qual l'única vi venda 

pròpia la tingué l'escriptor el 1922, poc després de casar-se), i que 

1) Joseph Roth: Perlefter. Díe Geschichte eines Bürgers. Fragment eines 
Romans aus dem Berliner NachlaS. Herausgegeben und mit einem Nachwort 
van Friedemann Berger. Koln: Kiepenheuer und Witsch, 1978. 166 pags. 
L'epíleg ocupa les pàgines 151 a 166. 
2) Vegeu Perlefter, p. 156-159. 
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ica l'al.lusió feta per Kiepenheuer 1 ) En canvi, sembla gratuita la 

datació de Die weíBen 8tadte el 1929, de la qual no ~;'indica cap raó.:~:) 

L'aparició d'aquest fragment amb honors de novel.la completa provocà 

reaccions crítiques desfavorables; de fet, sembla una maniobra editorial 

per a i tar la "moda Hoth" del moment més gue no una presentació de 

materials inèdtts d'interès per als especialistes.'''> L'acollida hauria 

estat més favorable st la publicactó s'hagués fet com la que a la veg·ada 

sortí al carrer a la Repúbl:lca Democràtica Alemanya,,¡:¡ en forma de 

recull que contenia així com 1' anomenat 

J,fendel, intc~ressant temptativa prèvia a Hiob, i diversos Feuilletons no 

inclosos a 1' f::!didó de W'erlre 19?51'(6. A la vegada s'hauria fet un millor 

servei als interessats en l'evolució de l'escriptor. 

L'article de Bruce M. Broennan sobre Die hundert TageS> ofereix un 

enfoc i una valoració positiva diferents de les habituals per a aquesta 

novel. la, i que entronquen amb la recensió d'Alfred Doblin i altres 

1) Ibidem, p. 155; cf. Bronsen, p. 222-223. El biògraf no sembla 
detectar la contradicció en citar l'article de Kiepenheuer "Eine 
Reverenz vor Joseph Roth", procedent de Gedachtnisbuch <p. 40: "Für 
kurze Zeit hatte er einmal eine Wohnung geroietet, und tch sah ihn in dem 
düstern, riesigen Berliner Ziroroer, die Hiinde in den Manteltaschen, wie 
in einero Wartesaal auf- und abgehen, als lauere er auf das 
Abfahrtszeichen seines Zuges."); recordem que la relació amb aquest 
editor s'inic1à el 1928. 
2) "wie grof6 ist nicht der Unterschied zwischen den Südfrankreich
Berichten des Jahres 1925 und den Essays über die W'eiBen 8tadte aus dem 
Jahr 1929 <. .. )" (Perlefter, p. 164.) 
3) Vegeu per exemple la recensió de Geoffrey P. Butler a Germnistik, 
19?8, vol. 4: 11 Im Perlefter storen trotz unleugbarer Vorzüge Symptome 
d.er Unfertigkei t - etwa d1e Lücken und Ungereimthei ten im Handlungs
ablauf, die Oberfliichlichkeit der Charakterschilderung und der 
'neuartige 11 gebandigte" Grundton' (e bda.), d. h. mutmaBlich das, was sich 
streckemmise eher als Telegrammstil einstufen liege - zu sehr, als dag 
man sich, und sei es auch nur in Germanistenkreisen, für die Entdeckung 
des ( ... ) Textes besonders begeistern konnte." 
4) Joseph Roth: Perlefter. Fragmente und Feuilletons aus dem Berliner 
NachlaB. Herausgegeben und m1 t einem Nachwort von Friedemann Berger. 
Leipzig und Weimar: Kiepenheuer Verlag, 1978. 
5) Bruce M. Broerman: "Joseph Roth' s Die hundert Tage: A New 
Perspectiva", a: Nodern Austrian Literature 1l (1978) 2, p. 35-50. 
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aparegudes en publicar-se la novel.la. 1 ) Aquesta ha estat criticada per 

Wolf R. Marchand i Elke N'yssf:m entre d'al tres, amb criteris 

historiogràfics i no literaris. Segons Broerman, I~oth vol exemplificar 

dos temes universals: "Man's endeavor to give life meaning within an 

of existential tsolation, and the phenomenon of the Napoleon 

myth, a force related to but independent of Napoleon the man. ":o A més, 

Broerman remarca que ¡:;ovint s'ha pt~r alt la importància del 

d'Angelina, simUar a la de Napoleó; la relació quasi míst:i.ca 

de la bugadera amb l'heroi no és cap tret sentimentalotde, stnó un 

reflex de la relació de les masses amb el seu dictadDr, J per tant 

perfectament modern. El pas de Napoleó de creure en el seu propi mi te a 

creure en Déu no és pas brusc ni immotivat, com t=mvint s'ha dit, sinó 

gradual i mat:i.sat. La novel. la és, doncs, un estudi de la psicologia de 

les rnasses i llur desig d'un mite, d'un dictador, causat no pas per 

l'individu en sí, sinó per llur necessitat de ser manipulats. El persa-

natge de Napoleó, capaç d'adonar-se de les conseqüències del seu mite i 

de renunciar-hi, és un model dposat als dictadors de l'època de Roth. 

Un article de Fritz J. Raddatz':'') que comenta conjuntament el volum 

Perlefter, la segona edició de fllerke, Briefe, i la biografia de David 

Bronsen planteja una sèrie d'opi ni o ns d'un radicalisme poc habttual. 

Començant amb l'edició pòstuma del fragment de novel.la, Raddatz 

constata amb raó que es tracta tan sols d'una pubHcació marginal ("eín 

hübsch boshaftes Feuilleton") i d'interès únicament filològic. A 

continuació la biografia de Bronsen és objecte d'un vehement atac: 

1) Vegeu Willerich-Tocha, apartat 4.3.6, ("'Die Hundert Tage' als 
Beispiel unterschiedlicher Rezeptionsweisen"), p. 267-274. 
2) Ibidem, p. 37. 
4) Fritz J. Raddatz: "In HaJ31ichkeit sterbende Welt. Joseph Roth -
Rornane, Briefe und Fragmente aus dem NachlaB." A: Die Zeit Nr. 31, 
28.7.1978, p. 31-32. 
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Raddatz la considera 11 eine enorme iscbe FleiSarheit, das 

peni ble ZusaTI1TI1entragen uw::mdlichen 1!faterials", que es perd en detalls 

inútils que U donen "den Charme einer Registrierkasse", i en ci tes 

d'autoritats contemporànies i reflexions de l'autor "die man 

schlechterdíngs nur als Plat i tüden bezeichnen kann." També és criticat 

el llenguatge poc àgil i en opini6 de Raddatz fins i tot incorrecte. La 

nova edició d'obres 

ocasiona una valoració 

, si bé se'n constata la neu3ssitat, també 

í va d'ella mateixa i de 1' 

kann auch l sein; zumal bei einem 
J Roth. Die über 4000 Dünndruckseiten der 

erschlagen den heiter-unbequemen, zartlich-zankischen 
~>mrtvernarrten Spieler. Sí e verraten ihn ichsam deutlich 
namlich wird: J l~oth war ein Feuilletonist, ein 
glanzvoller Polemiker und bohrender Menschenbeobachter. Er war 
nicht: ein bedeutender I"{omancier." 1 :> 

Raddatz valora sobretot els os i articles que descriuen 

personatges reals, però creu que els textos que s'allunyen d'aquesta 

temàtica esdevenen banals i inconcrets; així, les novel. les "stecken 

vall nachgerade unertraglicher Klischees", a manera d'un mal reportatge. 

La crítica es centra en l'escena de Radetzkymarsch on es rep la notícia 

de l'atemptat de Sarajevo, escena que Raddatz considera "'overwritten'": 

"Da gi bt ei ne schiefe, überladene, sorglos hlngeschriebene Metapher 
munter der anderen die Hand, und entstanden 1st der hastlge Bericht 
des Lokalreporters vom Brand ln der Klelnstadt, nlcht aber der 
Beglnn eines Wel t- Infernos. "'''n 

En canvi, Raddatz 11oa Juden auf Wanderschaft, "ein inte11ektuelles 

wie stilistisches Melsterstück", i es declara impressionat per la 

personalitat que les cartes revelen, amb totes les seves contradiccions, 

"der jahen Berg- und Talfahrt van Hohen der Noblesse zu Abgründen der 

Schlechtlgkelt", i en desitja una major difusió. Els criteris edltorials 

1) Raddatz, p. 31. 2) Ibídem, p. 32. 
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seguits per a la correspondència lJ. semblen adequats i l'edició 

reeixida, però critica fortament la reaUtzacíó de Werke i sobretot la 

seqüència temàtica i no cronològica aplicada a la prosa breu, que 

barreja escrits d'èpoques molt diferents i no permet deduir de la 

lectura cap mena d'evolució. Acaba citant llargament l'article "Die 

Eiche Goethes in Buchenwald", que com a darrer article escrit per Roth 

hauria d' hav(~r tancat també 1' edició, j en canvi queda amagat i 

neutralitzat en un lloc inconspicu. 

Le!':> rotundes afirmacions de Raddatz són en qüestió per dos 

petits detalls':>: un d'eUs, la frase "Nun weHl man auch, da@ 8r [ l~othJ 

Leutnant war, ( ... )", en criticar l'acumulació de detalls de la 

biografia de Bronsen, i que és obviament errònia - precisament haver 

clarificat aquest aspecte és un dels principals mèrits del Mògraf. 

L'altre detall consisteix en canviar en el títol del Feuilleton 

"Panoptikum arn Sonntag 11 el elia per "Samstag". Aquests petits detalls fan 

posar en dubte l'autoritat del crític. 

El 1979, la Deutsche Bibliothek organitzà una exposició a Frankfurt 

sobre Roth com a tema monogràfic. Tant l'exposició corn el seu catàleg:¿:>, 

molt complet, es proposen d'una banda donar a conèixer la vida i l'obra 

de l'escriptor, i d'altra banda intenten oferir "auch dem K?nner Roths 

ei ne Art Nachschlagewerk", "das ihm nützlich zu sein und wei terzuführen 

vermag"'"':>. Aquest objectiu s'aconsegueix plenament, primer de tot amb un 

extens resum biogràfic en forma sinòptica i després amb un recorregut 

1) Raddatz, p. 31. 
2) Joseph Roth 1894-1939. Eine Ausstellung der Deutschen Bibliothek 
Frankfurt arn Mai n. Frankfurt arn Ma in: BuchM.ndler-Vereinigung GmbH. 2., 
verbesserte Auflage 1979. XXIII + 553 pags. Ens hi referirem com a 
Ausste 11 u ng. 
3) Ibídem, p. VI. 
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per la vida de l'autor distribuit en tres odes ("Van Brody nach Wien 

(1894-1920)" 1 "Beruf: Journalist <1921-1932)" i "Im Exil 0933-1939)"), 

dintre dels quals s'ofereixen apartats referí ts a di versos aspectes. 

L'època i l'entorn queden molt ben documentats, i s'ut U i tzen sovint 

de l'obra de Roth no narrativa a tall d'il.lustració; 

observem que una de les metes secundàries de l'exposició era donar a 

conèixer els treballs adí stics i stics de l'escriptor. Dels 

amb qui l:(oth es relacionà se n'adjunten bio--bibliografies, 

així com, en ocasi.ons, mostres de l'obra. Un quart capí tol':> es centra 

en l'obra narrativa de Roth, que és cri.teris temàtics, 

en els conjunts: "Zei tkri tische Roma ne der zwanziger Jahn1" 

que inclou Das Spinnennetz, Hotel Savoy, Die Rebellion, Die Flucht ohne 

Ende, Zipper und sein Vater, Rec.hts und Links, Der stwwne Praphet, 

Perlefter i les narracions Apr:il i Der blinde Spiegel; "Ro:mane und 

Erzahlungen im ostjüdischen Milieu" 1 que engloba Hi ab, Das falsche 

Gewicht i Der Leviathan; "Ro:mane und Erzahlungen im osterreichischen 

M:ilieu" 1 amb les novel. les Radetzkymarsch 1 Die Kapuzinergrut't i Die 

GeschiclJte van der 1002. Nacht i les narracions Sta.tianschef 

Fallmerayer, Tríumph der Schonheit i Die Büste des Kaisers; finalment 

"Zeitkritische Romane des Exils" 1 amb Tara bas, Die hundert Tage i 

Beichte eines Norders. (Observem que Die Legende vam heiligen Trinlrer 

sembla haver quedat oblidada, en no poder-se adscriure clarament a cap 

grup.) Aquest capítol resulta particularment útil i interessant, ja que 

aporta per a cada narrat i va extractes d'un bon nombre de recensions 

coetànies a la seva publicació. En el cas d'aquelles recensions més 

antigues, l'aportació resulta molt d'agrair, ja que sovint són difícHs 

1) Ibidem, p. 408-490. 
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de localitzar, "Die Roth-ltezeption nach 1945" enumera lf)s edicions en 

alemany i algunes traduccions i monografies, i acaba oferint les dades 

sobre les filmacions d'obres de Roth. 

A més de remarcar la. utilttat del catàleg com a font d'informació 

sobre la vida i obra de Roth i les seves relacions amb els 

contemporanis, volem subratllar els criteris de distrJbució de la 

narrativa, que ens semblen icularment encertats. El criteri temàtic 

evitar la discutida di visió de les novel, les en dues fases, 

introduint una ma.j or objecti vi tat i Inati:::;ació, J fa ble 1' apUcadó 

de la cronol dins dels grups. Es també interessant 

l'adjudicació de la qualificació "zettkritisch" a obres tardanes, si bé 

és llàsttma que no dtsposem d'informació al voltant del mottu pel qual 

determinades obres l'han rebut i altres no. 

La tesi de Christina M. Alcantara Das Nenschenb:ild in den Romanen van 

Joseph Roth' :• es proposa establir a partir de la comparació dels 

personatges de totes les novel.les de Roth quin és el seu ttpus bàsic i 

de quins elements es composa. Per a l'anàlisi aplica les categories 

freudianes del conscient, subconscient i inconscient, i passant revista 

a les diferents figures estableix el predomini de gent senzilla, 

escassament intel.ligent o reflexJ.va, feblE=J de caràcter, amb escassos 

prJ.ncJ.pis étics 1 domJ.nada per reaccions irracionals, amb predomini del 

nivell inconscient. 

"Roth gestaltet se i ne 'Helden' nicht als von Verstand u nd Vernunft 
geleitete Menschen (,,, ), sie sind vJ.elmehr schwache, hilflose 
Charaktere, für die das Leben eine kaum zu bewaltigende leidvolle 
Qual darstell t, Im allgemeinen fehlen ihnen die notwendigen 
Fahigkeiten u nd die Intelligenz, um ihre Umwel t u nd Mitmenschen zu 
verstehen und somit ihre Pflichten und Aufgaben erfolgreich 
ausführen zu konnen. <. , . ) 

1) Christina M. Alcantara: Das Nenschenbild in den Ro1Ilanen von Joseph 
Roth. University of California <Davis), 1979. 176 pags. 
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Auch ihr Gewissen und ihre Wertvorstellungen sind nur unzulMnglich 
entwickel t. Es mangel t dJesen ï'<{enschen offensichtlich an moraHschem 
Empftnden und damJ t ethischen Grundsatzen <. .. ) . Da das Ich aller 
Protagonisten gleJchartJge Sch~>liichen erltennen liiti~t, zeigen si e auch 
alle dadurch bedingte ahnliche Charaktereigenschaften wie 
Willensschwache, Ziellosigkeit und UnfahigkeH, rationale EntscheJ
dungen zu treffen. C ••• ) Joseph Roth enhdrft ein pessimistisches 
Bild vom Menschen, Jn dem er seine starke Veranlagung zu :irratio
naler Emotional i tat betont. ( ... ) Stimmungen u nd Gefiihle übernehmen 
bei ihnen oft den Platz der Vernunft und daher haben sie über sich 
selbst und ihr Leben .kaum Kontrolle und neigen zu Zerstorung und 
Selbstvernichtung¡ alle sind zum Scheitern verurteilt, zum Untergang 
best t mrrrt . " 1 :> 

Hem reprodu1~t l cita perquè cretem que, tot i procedir 

de les conclusionE; del tol :•, n~cull molt bé el tarannà i. 

conti.ngut de la tesi., que es mou en cercles, amb un gran predomi.ni. cle la 

i el rEJsum en tot el seu curs. Si el primer capí tol ha fet un 

general de totes les novel. les, el segon (" Der Mensch und se in 

Rea li tatsbezug" ''' :>) estudia la percepció que tenen els personatges del 

món que els envolta i la seva relació amb ell, dificultada especialment 

pel fet que aquest món es troba en una situació de canvi, problemàtica 

per a tothom, i més encara per a qui posseeixi una estructura de la 

personal i tat tal com Al cantara l'ha de fi ni da anteriorment. El tercer 

capítol <"Die Grunderlebnisse des menschlichen Lebens" 4 :>) passa 

sistemàticament revista a les reaccions dels protagonj_stes davant "den 

Grunderfahrungen des Lebens wie Liebe, Freundschaft, Glück oder Unglück 

u nd Tod". El darrer capí tol, que té per tema "Die Wel tanschauung der 

Romanfiguren"s:>• es deté en l'organització jeràrquica de la societat 

1) Ibidem, p. 67-68. 
2) Capital I: "Typisierung und Charakteristik", p. 10-68. 
3) Alcantara p. 69-101. El subapartat 1. B. < "Stufen des Realitats
bezuges beim Erlebnis des Wirklichkeitswandels", p. 79-83 ) és potser el 
millor moment de la tesi. 
4) Pags. 102-129. 
5) Pags. 130-149. 
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s'apodera. dels personatges en 
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mi.sme i fins i tot nihilisme que 

els punts de referència amb la 

destrucció de les antigues estructures i del sentit religiós que 

inspirava l' etos de servei característic de l'imperi austro-hongarès 

(dibuixat per Alcantara com a sí. ac) . lÜ:3 dc~ la 

" perduda", degut al seu ego feblc~ment de::;envolupat, no són 

capaços d' a la nova societat i al seu nou sistema_ de valors. 

A les conclusions 1 l es relaciona la 1 mü:;ta dels 

rothians amb 1' actitud dominant a 1' or a la primera guerra 

mundial, pel cultural, i icable per les 

commocions de la transformació c-;ocio-pol í t ica. 

El treball resulta ttiu en si mateix j_ en relació a altres que 

han tractat el tema o aspectes d'ell, com ara els d' Eckart, Sanger, 

Jansen, Hackert, Sieg o Scheible; conclusions similars i més profundes 

les extreurà Maud Curling el 1981 en la .seva interpretació de Radetzky-

TflB.rsch. Sembla també que 1' autora hagi parttt de posicions preconcebudes 

i manegi el material de forma que aquestes es confirmin: personatges com 

Gabriel Dan, Franz Tunda o Friedrich Kargan <pel que fa a aquest darrer, 

hom troba a f al tar la indicació que la novel. la Der stumme Prophet és 

fruit d'una reconstrucció), que difícilment poden ser titllats 

d'escassament intel. li gents o irreflexius, reben menys atenció, o bé 

només en determinats aspectes, com ara la manca d'una voluntat 

d'adaptar-se a la nova societat o l'actitud pessimista. 

1) Pags. 150-154. 



El 19'79 es pubU.ca una interessant monografia sobre Rotb a Holanda 1 :., 

frut t de la col. laboració t::Jntre dos estudiosos. El primer d'ells, Koos 

van Weringh, aporta una introducció històrica, un esborrany biogràfic i 

un resum de l'obra de Roth. 2 , L'apartat biogràfic és prou correcte; pel 

que fa a l'obra, és estudiada en els apartats d'obra 

periodística, assaig i narrattva, amb resums d13 les obres més extenses, 

així com alguns ecos de premsa contemporanis; er;; renuncia explícitament 

a entrar en el camp de la ó científica. La segona part, "Joseph 

Roth in Amsterdam" :·• :• es deu a Toke van Helmond i constitueix 

l' ó original del 1 U bre. d'enumerar lE~s set estades de 

Roth a Amsterdam t la scwa probable durada (la més l fou de quatre 

mesos el 19;36), pac;sa revtsta a les fonts: la biografïa de Bronsen, el 

volum de Briefe i les anotacions fetes pel mateix Bronsen de les seves 

entrevistes i investigacions de 1960 durant la redacció de la biografia. 

Molt discretament, van Helmond no menciona altres fonts aconseguides per 

ell: dí verses cartes del germà. del que fou propietari de l'" Eden Hotel", 

l'allotjament de Roth a Amsterdam, que arribà a conèixer l'escriptor 

prou bé, entrevistes amb alguns cambrers dels locals on Roth solia 

estar-se, correspondència amb els editors, i una important quant i tat 

d'articles sobre Roth i entrevistes amb l'escriptor publicades per la 

premsa neerlandesa de 1930 ençà. La bibliografia inclou a més d'aquests 

materials un llistat de les obres de Roth publicades a les tres 

editorials holandeses Querido, de Lange i De Gemeenschap, tant en 

1.) Koos van Weringh I Toke van Helmond: 
Amsterdam: De Engelbewaarder 19'79. 201 pags. 
2) "De dubbelmonarchie van de Habsburgers" 
biografïsche schets" p. 16-32; "Het werk van 
3) Ibídem, p. 9'7-194. 

Joseph Roth in Nederland. 
<En neerlandès. ) 
p. 9-15; "Joseph Roth: een 
Joseph Roth", p. 33-96. 
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alemany corn en neerlandès, així com les al tres traduccions en aquesta 

llengua¡ igualment es reprodueixen di verses portades de les primeres 

edicions i traduccions. Amb gran riquesa de detalls, però sense perdre's 

en l'anecdòtic, van Helrnond ofereix una visió enriquidora de la vida de 

Roth durant l'exilt. La relació amb les editorials, de les quals 

forma.ven part amics i col. com l'editor Gerard de Lange o els 

di rect tus Herma.nn. Kesten., Wal ter La.n.dauer o Fd. tz Landshoff, és descrita 

Bn els tlus i ht!,:;;, per les dificultats degudes 

a unes elevade:::; econòmiques que molestaven els altres autors 

de l'editorial (com fou el cas de René Schj.ckele), o bé l'oscil.lació de 

Roth entre i desconftança deh:;; seu~; amics . S'obté 

així mateix una idea de la vida quotidtana de Roth, de 

l'evolució de la seva dependència alcohòUca, de la manera com tractava 

els diners (sembla que lt fou robada per excés de confiança tota la suma 

que havia de rebre per Die Kapuzinergruft), les relacions que va 

establir amb els j_ntel. lectuals holandesos, etc. Un aspecte que queda 

molt ben il. lustrat és el del catolicisme de Roth i les seves relacions 

amb cercles d'aquesta creència, que van Helmond creu més aviat passives 

per part de l'escriptor. Les informacions sobre les tres editor-ials 

neerlandeses de Roth no solament són rellevants pel que fa a aquest 

escriptor, sinó en general per a tota la situació dels literats alemanys 

exilats, gràcies a les clarícies sobre la política seguida per Querido i 

de Lange i les seves interrelacions. El treball, que creiem ben reeixit, 

acaba reproduint un poema dedicat per Anton van Duinkerken a l'amic 

Roth 1 :•, on es rememora la bondat i la tristesa de Roth, i el seu 

antifeixisme, sense però oblldar-ne l'alcoholisme. 

1) Anton van Duinkerken: In memoriam amici Joseph Roth. P. 192-193. 
Anteriorment a la revista De Gemeenschap, juny 1939. 
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Entre els COllYèntari.s suscitats per 1' ció monogràfica trobem el 

d' Otto B. Roegele "In der FHiale der Holle"';,, que subratlla la 

importància de l'obra pertodí stica de Roth, la renaixença del qual fins 

ara només havia abarcat la faceta novel. l í stica. L'article glosa la 

trajectòria i ideològica cie l' escrlptor, remarcant-ne la 

complexitat i les contradiccions que conviviren en ell. 

Del matei l'article d' Kri spyn "J oseph l~oth a nd 

the Art of i on"::::), que e xami na la versló feta per Roth de la 

Ballade van clE:1 KathoJ.iek del neerlandE~s Anton van Duinkerken, i. que amb 

el títol Jawohl, mein ich bin ein Katholiki constHueix una 

r:~.daptació que elimina amb gran autonomia els tons exceS!3i.vament 

local ü;tes de l'original i :reforça els elements de val i desa uní versal, 

"striving for the most effective contrast between Ca.tholicism - as the 

essence of civilization - and the Third Reich." A més de l'estudi 

estilístic i de contingut del poema, Kri:::c:;pyn informa sobre el rerafons 

que originà aquest, amb la ri va li tat entre nazis i catòlics als Països 

Baixos, de la qual procedeixen alguns elements concrets de l'original, i 

l'interès més amplt de Roth que es reflecteix en la seva versió, així 

com la relació de l'escriptor amb els cercles catòlics, esped.alment amb 

Van Duinkerken i el jesuita Friedrich Muckermann. 

Trobem també entre les publicacions de 19'79 un comentari de Peter 

Wapnewski sobre la vida i l'obra de Joseph Roth que dedica un ampli 

1) Otto B. Roegele: "In der Filiale der Holle. Sozialist und Legitirnist, 
Jude und Katholik - Der Journalist Joseph Roth. Bemerkungen zu einer 
Ausstellung in der Deutschen Bi bliothek." A: Rheinischer Herkur, 
25.5.1979. 
2) Egbert Krispyn: "Joseph Rotb and the Art of Adaptation", a: Protest
forro - tradition, Essays on German Exile Literature, edited by Joseph P. 
Strelka, Robert F, Bell, and Eugene Dobson. Alabama: The Uní versity of 
Alabarl!a Press, 19'79. 144 pags. P. 9'7-109. 



a revisar l' E~dició de Werke de 19'75--'76. 1 :> L'autor fa atenció a la 

multiplicitat d'elements paradoxals en la personalitat del poeta 1 

relaciona la mort d'aquest amb la d'Oedon von Horvath, que la precedí en 

un any 1 i revisa la trajectòria biogràfica de Roth, subratllant la 

procedèncJa jueva oriental i la fidel i tat a 1' imperi habsbúrgic com a 

ideal i tema literari, que es pot observar en tants autors austríacs del 

xx. inclou cites molt llargues per tal de familiaritzar 

el lector amb Hoth i amb la qua li tat del seu estil: 

"Ich habe bewuBt und bedo.cht ein Textstück: zitiert. Denn es 
soll ( ... ) den Dichter 1 den Epik:er Joseph Roth vorstellen. Den 
straffen Gang der Worte, die federnde Bi t der SiHze, die 

der Bilder. Alles ist stimmig und is 1 und k:aum Eüner 
vermochte wie er Atmosphare herzustellen ohne tn Wendungen des 
Gefühls oder gar des Gefühligen abzugleiten. Roth schreibt 1 wie ein 
Fechter ficht. Anmut, aber disz:lpliniert. Gefíihl, aber reguliert. ""~:' 

La meitat de 1' article es dt:}dica a examinar la situació editorial de 

l'obra de Roth, passant revista a la trajectòria d'aquesta en la 

postguerra fins a arribar a l'edició d'obres en quatre volums 1 ampliada 

en unes 1500 pàgines respecte de l'anterior. Wapnewski enumera les noves 

aportacions d'aquesta i conclou que la narrativa "nova" ja era coneguda 

i es trobava a la venda, que en canvi. les cartes recentment aparegudes i 

els poemes hi manquen i són impossibles de localitzar per al públic, i 

que les novetats són en realitat uns cinc-cent Feu i lletons, que resulten 

sovint antiquats. L'articulista critica també l'absència d'un índex 

conjunt dels quatre volums i d'una taula cronològica que orienti sobre 

la seqüència de les narracions, així com el fet que Szwaby sigui encara 

anomenat com a lloc de naixement de l'autor. 

1) Peter Wapnewski: "Hiob. Leben und Werk des Joseph Roth". Dins l'obra 
del mateix autor Zumutungen. Essa_ys zur Li teratur des 20. Jahrhunderts. 
Düsseldorf 1979. P. 140-162. 
2) lbidem, p. 149. 
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La tesi de Klaus Karlstetter sobre la i del jove en la narrativa 

alemanya entre 1918 i 1933 estudia tres novel. les de Roth juntament amb 

obres de Hesse, Wassermann, Werfel i Broch':.. La proximitat, riquesa i 

complexi tat del ode literari han induït l'autor a inventaritzar la 

produccjó literària de l' . La metodol escollida es situa en la 

tradició de la història de temes i mottus, d'origen positivista, i 

utiUtza el motiu com a tud heurística que ha de agrupar 

textos literaris diversos entre sí i estudiar-los des d'una perspectiva 

conjunta, tot tenint 13n compte a la vegada formals i de 

contingut. Karlstetter un llistat de les obres literàr:les del 

ode ç3n les gua.ls motiu esbrinar a 

ir de 1' estudi de les obres seleccionades si el jove és o no un 

motiu central per a la literatura d' època. 

Les tres novel.les de Roth pertanyen a la fase tardana del període 

estudiat, i presenten un marcat interès per la seqüència de les 

generacions, escassament present en Hesse i Wassermann i conflicte bàsic 

per a Werfel. La perspectiva de Roth és sociològica i crítica amb les 

ideologies, cosa que segons Karlstetter s'explica per la seva condició 

de periodista crític amb la societat. L'interès de l'escriptor pel 

passat neix de la constatació de la seva pervi vènc:i.a en el present i del 

desig d'establir-ne amb exactitud les conseqüències. La recerca 

1) Klaus Karlstetter: Das Bild des Jugendlicl1en .in der deutschsprachigen 
Erziilllliteratur der Zeit zwischen dem Ersten Weltkrieg (1918) und der 
Diktatur (1933). Studien zu H. Hesses 'Demian •, J. Wassermanns 
'Christian Wahnschaffe', F. Werfels 1 Nicht der MBrder, der Ermordete ist 
schuldig', J. Roths 'Zipper und sein Vater•, 'Rechts und Links·•, 
'Radetzkymarsch' und H. Brochs '1888, Pasenow oder die Romantik'. 
Uppsala 1980. Distri buted by Almqvist & Wiksell. 207 pags. (Sobre Roth 
especialment pags. 121-153.) 
2) Ibidem, p. 196-199. 
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històrica és mÉH3 intensa a Radetz.kymarsch, mentre que Zipper und se.ín 

Vater i Rechts w1d Links tenen com a eix central la guerra europea. En 

totes elles, les famílies protagonistes han experimentat un ascens 

social fa només una o dues generacions, i es troben en contradicció amb 

una. societat primordialment estàtica. Roth per donar una 

contiguració sociològica exacta dels seus personatge:::;, no per mostrar-ne 

una evolució individual com tE:den Hesse l Wasst:Jnl!B.nn. A més, Roth 

descriu el de t;ocialització dels fseus protagonistes a nivell 

familiar i onal. En les dues novel. les més antigues, és central 

la problemàti.ca del Kri dibuixada en tots els seus 

econòmics, socials, f amil ia.rs i psicològics. També 1' actitud 

entusiasta davant l'inici de la guerra ha centrat 1' atenció de Hoth, 

mostrant en el cas de Zipper senior l'actttud de la generació dels pares 

favorables a la mobilització, i a través de Paul Bernheim la dels f U ls 

superficials i arrogants, que veuen en la guerra un canvi a la monotonia 

i una possibilitat d'obtenir rellevament personal; en canvi, el jove 

Zipper exemplifica tots aquells que s'allisten perquè no poden fer altra 

cosa. Theodor Bernheim representa la generació de postguerra que amaga 

els seus sentiments d'inferioritat psíquica i física a través d'una 

cuirassa ideològica ultradretana i de l' adscripdó a organitzacions 

secretes. 

Roth descriu també els intents dels repatriats de defugir les seves 

dificultats tot refugiant-se en la institució matrimonial, intent fallit 

en els dos exemples¡ d'aquesta manera pot presentar també dos persa-

natges femenins joves, dibuixats de forma negativa. Especialment Erna 

Zipper representa la dona emancipada i ambiciosa que posa al servei de 

la seva trajectòria professi.onal tot allò que l'envolta, des del propi 



cos i comportament fins al seu home, que esdevé un esclau útil per a 

l'ascens en el món del cinema. A través d'aquest tema, Roth denuncia les 

pràctiques dels medis de comunicació i la seva manipulabHitat. 

Si bé les dones j aves s'adapten perfectament al seu temps i són 

capaces de determinar elles maV::d.xes el seu futur, els ex-soldats 

"erscheinen als Fossillen aus vergangener Zeit" 1 :>, estranys al món en 

que viuen. L'escriptor no està en cnncHcions d'oferir cap projecü~ de 

futur, sinó només d'analttz:ar <~1 :L, cada cop més, el , per 

a ar on es troben le~;; arrels dcüs esdeveniments actuals. D'aquí 

l'interès creixent de Roth per la novel.la generacional, que el porta a 

descriure a els 11 i gams entre i present a través 

de quatre generacions que arranquen d'una situació rural gairebé 

ahistòrica i pateixen un ascens social extremadament sobtat dins una 

societat tancada i estàtica. L'ascens a la noblesa aïlla l'heroi de 

Solferino del rerafons familiar :i. professional i U deixa com a única 

referència possible el servei a l'emperador i l'estat; per això el 

descobriment que aquestes insti tuc:i.ons sancionen la mentida és 

destruct:i.u. Per als Trotta la crisi de l'estat, ún:i.c punt de referència, 

equival a la cr:i.si de la pròpia personalitat. El lligam queda 

especialment clar en la trajectòria del jove Carl Joseph, que de nen es 

sent unit a l'emperador i protegit per ell, i troba el sentit a la vida 

en el desig de perdre-la en combat. La ident:i.ficac:i.ó va trencant-se, a 

través de la mort de Kathi Sl ama :i. de Max Demant, la repressió brutal 

dels obrers en vaga :i. la consciència de la :i.nutilitat de la seva 

professió. Els intents d'evasió no poden donar sentit a la seva 

existència; només el breu abandonament de l'exèrcit i el retorn a la 

1) Karlstetter, p. 144. 



vida rural dels li retrobar aquest sentit, que 

culmina en una mort al servei dels seus soldats. 

A les conclusions':>, Karlstetter subratlla 1' aspecte de crítica 

social i anàlisi històrica que es dóna en Roth i Broch, els guals 

escriuen "noveLles històrtques" no pas per defugir la realitat, L:>inó 

per a comprendre-la millor, i observa que l'actttud optimista de les 

novel. lE'!S de la immed:iata postguerra estudiades és ja absent en aquests 

dos autors. Finalment, constata que l' c:Ló de la del jove en 

el ode e~studiat no es deu a l'interès per e1la mateixa, stnó perque 

fl~r-·hi palès el poder de les id<3ologies sobre l'i nd:!. vidu. 

Al 1980 pertany també la tesi d' Angeltka Potbe Das Htobs:moti v .tm 

epíschen Werk Joseph Rotbsz:>, que s'inicia a.mb un preàmbul dedj .. cat a 

l'estudi del mite bíblic de Job 1 les diverses configuracions que ha 

anat mcmtant en la 1 i teratura, especialment l'alemanya a partir de 

1918. Pothe creu que 1' expedència de la primera guerra mundial i la 

postguerra portà a molts autors a actualitzar aquest mite, i fa especial 

atenció a quins elements en destacà cadascun per tal d'adaptar-lo a una 

intenció determinada; concedeix especial atenció a obres d' Alexander 

Faure, Hans-Joachim Haecker, Franz Rothenfelder, Ernst Wiechert, Kurt 

Eggers, Walter Bauer i Bertolt Brecht¡ a continuació planteja els 

objectius del treball, centrats en establir les variacions que la 

recepció del motiu bíblic experimentà al llarg de l'obra de Roth.'3 :' 

1) Karlstetter, p. 181-188. 
2) Angelika Pothe: Das Híobsmotív im ep.tschen Werk Joseph Roths. Zum 
Verhiiltnis Fon :mythischer "Vorlage" und sozia.lgescl1íchtlícher Darstel
lung. Dissertation, maschinengeschrieben. Gesellschaftswissenschaftliche 
Fakultat der Friedrich-Schiller-Universitat Jena. Oktober 1980. 280 p. 
3) "Vorwort", p. 1-50¡ conté una "Aufgabenstellung" <p. 49-50). Curiosa
ment Pothe al.ludeix diverses vegades a la importància del motiu de Job 
en l'obra d'Alfred Doblin, però no l'inclou entre els autors estudiats. 
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El cos de la_ tesi. està ccmsUtuH per l'anàUst d.e Die RcJ.heJ.lion, del 

fragment Nen del, de Hi ob, i cie Di e hundert Tage com a obra 

més representat i va del període tardà pel que fa a la utilització del 

mot i u bíblic. ':. Observem que en el tractament d'aquests temes Pothe 

demostra disposar d'una bibli a sc~cunclària lncompleta, ja que en 

rellevants per a la seva temàtica i desenvolupats per 

Sül Aucc>serhofer, Sche:l ble o Broerman no ci ta cap 

d' autors; els istes constantment citats són rebé en 

excluslva Bronsen, Hackert i Famira-Parcsetich. D'aqui se'n deriva que 

una test qu01 d'altra banda demostra un bon conAixement eh:~ les fnnh; i 

que fa una sèrie d'observa et ons anàlisis interHssants 

recles:c;cobreixi sovint coses ja conegudes i deixi de banda que 

altres autors ja ban remarcat 1 que haurien contribuït a un estudi de la 

problemàt:l.ca més reeixtt i complet. 

Potbe remarca que Roth no fa cap readaptació del mite de Job, sinó 

que "Er gest al tet mode rne Sch:l.cksale, die er a uf da.s Schicksal des 

biblischen Geschlagenen hin transparent macht. n:;n Amb això aconsegueix 

que la història :l.ndividual resulti a la vegada actual i a-temporalment 

vàl:l.da. Die Rebellion aporta la versió més modificada del mite, en 

funció d'una intenc:l.ó crítica amb la societat. Un personatge innocent, 

pobre i satisfet amb el seu destí, que identifica 1' ordre diví amb les 

estructures socials, assoleix a través de les "proves" a què és sotmès 

1) Es tracta de tres grans apartats: "Der Stre:l.t Hiobs als soziale 
Geschichte: 'Die Rebelli.on'" <p. 55-101); "Die Entwicklung des 
Hiobsmotives vom 1 Wassertrager' -Fragrnent zum 1 Hiob 1 -Roman" <p. 102-164); 
i "Das psychische Schema des schuldigen Helden - Zur Kontrafaktur des 
Hiobsmythos im Spatwerk Roths" <p. 165-199). 
2) Pothe, p. 200. <Seguim aquí el resum general de la monograf:l.a que 
ofereix l'autora a les conclusions, p. 200-209.) 



una capacitat crítica que U farà n'lbutjar l'ordre social t Déu com a 

responsable d'ell; la rebel. Hó és aquí l'element del mHe més remarcat. 

El :fragment f!lassertriiger M'tmdel mostra ja la separació en la consciència 

del protagonista dels aspectes socials i teològics, si bé el personatge 

arriba a l'enfrontament am.b Déu, que constituei l' més destacat 

del model bíblic, a ir de la vivència de la postguerra a Viena amb 

els seus problemf..'lS i j,njustícir..'ls; a Hiob es continuarà aquesta 

ectòr:La, en la qual lE's in,justícJe~; i la dissort són el punt de 

ida per al tonament de Déu, però l' en:frontamçmt e~; centrarà en 

la demanda d'una j ustHicació teològica de l'existència de la di vi nHat 

ó del sofriment en la vida humana. L'accent recau ara 

en el procés que porta de l'acusació i la rebel.lió a la reconciliació 

i l'obtenció de la divina, no d' per 

aconseguir~ la, sinó de :forma gratu·J:ta en plena actitud rebel. Segons 

l'autora, en aquesta obra, "Die Elemente der Hiobslegende Demut, 

Emporung, Erhalt der gé:ittUchen Gnade stehen der Bedeutung nach 

ausgewogen nebeneinander." 1 
:> Pothe no creu proble:mà.tica per a l'evolució 

de l'argument la presència del "happy end" tan sovint criticat, i que 

estudia comparant l'escena del sopar ritual de Pessach amb la paral.lela 

de l'obra de He i ne Der Rabbi von Bacherach - on, però, el curs dels 

esdeveniments serà de signe contrari -; per a ella, l'aspecte 

problemàtic és un altre: 

"Die wirkl:i.che Problematik des positiven Schlusses des 'Hiob'-Romans 
liegt nach unserer Ansicht weniger in der schnellen Ausséihnung des 
Helden mit Gott, in seiner l{ettung in 'ein inniges Gottvertrauen', 
als vielmehr in der gleichzeitigen Ausséihnung mit der modernen Welt 
Amerikas, in der Rettung der Hauptfigur tn das Vertrauen zur 
bürgerlich-zi vi lisatorischen Wirklichkei t. (, .. ) [ Roth] fürchtete 
einerseits den Verlust der Gleichnishaftigkeit durch die Sakulari-

1) Pothe, p. 205. 



des Mythos, brachte aber clennoch • AmerJ.ka' als eine Art 
Heim.suchung für Hiob-Mendel e in, wandel te schUei3Uch eben die~~es 

'Ameri ka' - entsprechencl dem Gang der Legende - zum beglei tenden 
BUd gottUcher Gnacle." 1 > 

L'obra tardana porta un tractament del mite ben diferent: ara els 

ja no són víctimes innocents, situades en les capes socials 

més baixes, s:inó que exercetxf~n poder, en graus molt variables - des de 

Napoleó fins a un coronel, un agent de la policia secreta o 

un controlador de pesos i mesures :t han esdevingut culpables per 

haver usat malament aque::3t poder. En B;que~;i;a configuració, el sofrimr:'lnt 

apareix ara com un càsttc diví justificat, que en s~'lr a.cceptat 

els a la humilitat :t la penitència; en resum, "Für den 

spaten Roth 1st das Hiobsthema im wesentHchen das Thema der bestraften 

Hybris. "'~"' El paral.lel amb el mite de Job està desenvolupat sobretot en 

les figures de Tarabas i lifapoleó; en aquest darrer es centra l'anàlisi 

de l'autora, que hi veu també un reflex de l'antifeixisme de Roth: "der 

HaB gegen die 'Führer' seiner Zeit drückt sich aus in der Konzeption vom 

Machtigen, der Schuld auf sich geladen hat und geschlagen wird. ""'':. El 

centre d 1 interès és ara la relació de 1 1 indi vidu amb Déu, cosa que 

implica un desinterès per la circumstància concreta i una pèrdua de 

realisme, tot i que la dimensió social segueix present en el :fet que la 

culpabilitat del poderós s'origina en l'actuació injusta envers els 

dominats, en la seva actitud immoral davant la societat. En aquesta 

fase, Job ja no es rebel. la davant Déu, sinó que sofreix resignadament 

el càstic, situant-se així en la línia de la teologia catòlica, mentre 

que les figures rebels seguien la interpretació que fa del mite el 

1) Vegeu: "Der problematische SchluS: Aussohnung mit Gott und der Welt", 
p. 159-164. Observem que l'autora no s'interessa per si la curació de 
Menuchim és o no plausible, aspecte central per a altres comentaristes. 
2) Pothe, p. 206. 
3) Ibídem, p. 207. 
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judaisme, i alment l 1 hassidisme. Les d:Uerents versions del mite 

de .Job al llarg de l 1 obra de Roth permeten, doncs, seguir també la 

trajectòria del seu pensament a nivells molt més amplis. 

L'article de Hans Robert Spielmann "Geschichtsdarstellung in der 

franzisko-joseplünischen Epik"':. aplica a tres novel. le~s la teoria de 

Johannes Anderegg, segons la qual a la ficció d'intencionalitat 

bistòrtca se li han d'aplicar els mateixos cri terts que a la 

ia. Spü~lmann examina primerament S'ch.lo/3 Kosten.itz, de 

Ferdinancl von Saar, i Die andera Bei te, d'Alfred Kubin, de~sprés 

a Ra.rle Per a SpieJmann, Roth menta la històrta com a 

factor detl~rminant del present, contra el qual no es pot actuar. La 

novel. la conté una sèrie de referèncieF3 mitològiques que es manifesten 

en forma de leitmotivs, de símbols que es mostren ambivalents ). caducs, 

ja que es tracta de pseud.o-valors. En opinió de Spielmann, Roth no 

avança cap a la desmitificació, sinó que, portat per l'enyorament de 

l 1 ordre habsbúrgic, mitifica ell mateix. 

El 1981 es publtca una nova interpretació de Radetzkymarsch, aquesta 

vegada des del punt de vista psicosociològic, a càrrec de Maud 

Curling. ':> L'autora analitza els conflictes psíquics dels personatges i 

les condicions socials que els han generat, i conclou que el mateix Roth 

pateix d'una problemàtica similar: 

"Einsamkeit, Entwurzelung, Sehnsucht, Angst, Kontaktschwache, 
Entfremdung, Schuld- u nd Unzulanglichkei tsgefühle si nd Mot i vketten 
und thematische Komplexe, die überscharf in den Blick treten. Diese 

1) Hans Robert Spielmann: "Geschichtsdarstellung in der franziskl1-
j osephínischen Epik. CFerdinand von Saar: SchloB Kostení tz - Alfred 
Kubin: Die andere Seite - Joseph Roth: Radetzkymarsch)", A: Oesterrelch 
in Geschichte und Literatur (1980) vol. 4, p. 238-256. 
2) Maud Curlíng: Joseph Roths 'Radetzkymarsch'. Elne psychosoziologlsche 
Untersuchung. Frankfurt am Main -· Bern: Verlag Peter Lang, 1981. 193 p. 



sind <. .. ) in hollem M.age Ausdruck: von Spannungen, di.e denen ahnli.ch 
sind, mit denen sich der Dichter k:onfrontiert sieht."' > 

Després d'establir el marc teòric psicosociològic, l'autora, que 

segueix de prop la biografia de Bronsen, passa a analitzar els 

dedicant la :màxima atenció a Carl Joseph"0 , l' anàHsi del 

qual en tres El pd. mer, 1' historial, que engloba 

1' estudi del mE3di. f ami 1 iar, amb 1' absència de la ma. re, la dominància 

del pare i la i omni de l'avi, tnternaU.t?:at com a model, 

així. com el 11 afE~ctiu amb la monarquia i l' , motivat tant 

pE)r l' ed.ucació n~buda n casn corn per la condició de cadet j_ 

oficial, i intensificat per la consciència d'ésser un 

Trot ta, t per les més al tes esferes. El segon apartat examina el 

món interior del personatge, elaborant primer 1' de les tensions 

internes, amb la fonna.ció d'un super-·j o a. partir de 1' extrema disciplt na. 

imposada pel pare i per l'acadèmi.a, i simboli.tzat en la i de 1' avi., 

model J.nassoli.ble que Carl Joseph intenta imitar en els seus dos 

aspectes d'heroi salvador de 1' emperador i de persona de procedènc:i.a 

rural que retorna a la vida dels ancestres; dins aquest context Curling 

estudia la mort de Carl Joseph~> com a part de la imitació de l'avi, i 

coinctdeix amb 1' opinió de Scheible, segons la qual no es pot parlar 

d'acció heroica ni suïcidi, sinó només de 1nanca de percepció de la 

realí tat, Curling rewrca també la identificació exce:::;siva amb l'avi, la 

manca d'identificació amb un grup determinat, deguda a trobar-se entre 

la tradició dels avantpassats, pagesos eslovens, i la pròpia de 

l'exèrcit austríac, així com el sentiment d'alienació envers si wteix i 

l'entorn. La conseqüència d'un super-jo excessivament rígid i exigent, 

1) Curling, p. 12. 2) Ibidem, p. 21-72. 3) lbidem, p. 50-51. 



que imposa uns ideals inat:;solibü~s, (:'lS un Jo Ü3ble, incapaç dEl procurar 

la mínima conftança en si mateix i la. ca pac i tat de decisió necessària, 

Segons Curling, la única decis1ó autònoma que arriba a prendre Carl 

Joseph es la petició d'abandonar l'exèrcH de l'escena a la 

fer::>ta del ment, feta ble per la identifjcac1ó roentada amb 

l'avi en defensar l'honor dels Habsburg. ll Un nou estudia les 

afectives dels conflictes interns, establint l'existència 

de sentiment¡:; de cul litat, de por (que s'analitza en relació amb el 

pare, a.mb els companys i amb les dones) i de scmtiments d'inferioritat, 

per la cl:i a entre el Jo i l'ideal, 

Hxtens és el tol dedicat a Franz vcm Trotta'~"l, de qui es 

fjubratlla l' ó total a la tradició austríaca i l' obl tt 

complet de 1' eslovena, mostrant els de la personalitat 

que denuncien el preu pagat pel Un infant sol i tari i mancat 

d'afecte, educat de forroa :c:;everament autoritària, es constituirà en un 

tipus de personalitat aïllada i rígida, que viu només per als seus 

deures de funcionari, sense distingir entre l'esfera privada i la 

pública, i converteix fins i tot la relació amb el fill en un afer 

estrictament regulat i ri tu ali tzat, Aquest model de funcionaris, que 

s'envolta de preceptes i convencions per tal d'evitar-se sentiments 

d'inseguretat, veurà trencada la seva armadura amb la mort del servent 

Jacques, que el farà adonar-se de la seva solitud i buscar per primer 

cop la relació amb el fi 11, Per primera vegada trencarà la seva rígida 

rutina i visitarà la perifèria de l'imperi, on el procés de canvt serà 

intensHicat en. percebre els signes de decadèn.da, la simpatia impotent 

pel fill que es sent desgraciat i les profecies de Chojnicki reveladores 

1) Curling, p. 55-57. 
2) Ibídem, p. 73-97. 



260 

districte perd absolutament el contacte amb l'entorn i es refugia en 

l'evocació de Carl Jm:;eph; ja només la mort de l'emperador pot despertar 

el seu interès. Un cop perduts els dos eixos de la seva vida, la mort és 

ja l'Gnic pas a seguir. 

Un breu tol s'ocupa de dues figures secundàries: :M·ax Demant i el 

comte Choj nickt. '' La problemàtica dr:~l mer és .lela a la de Carl 

J , ja que també E:s tracta del nét d'un avi id1::!alitzat, i oscil.la 

entre dues tradicions, la del judaisme ortodox, per l'avi, 

i l'assimilada, inaugurada pel pare. HI fet d'haver-se allistat a 

1' exèrcit, portat per la ponúria econòmica, ha Hstat el trencament 

definitiu amb el judaisme, pas lamentat sempre més. Demant, un 

i.ntel. lectual que no s'adapta a l'exèrcit i porta una vida matrimonial 

conflictiva i frustrant, mor en duel, vi et i ma del xoc dels dos codis 

pels quals es sent oblJ.gat. Chojnicki, també el darrer membre de la seva 

família, el tercer dels néts que apareixen en l'obra, presenta qualitats 

personals oposades a les dels al tres dos, i exf=mpli fica la impotència 

dels poderosos davant la situació històrica i social canviant. 

El capítol "Joseph Roth: Die psychische Struktur hinter den 

Fiktionsgestal ten""'' parteix de la biografia establerta per Bronsen i 

postula la simtli tud de la problemàtica dels personatges amb la de 

1' autor mateix. La :rrumca de pare, que hauria estat menys problemàtica si 

s'hagués degut a la mort, causà en el nen una síndrome d'abandó i 

sentiments d'inferioritat, i el portà a ocupar-se tntensíssimament de la 

figura absent. La relació amb una :mare sobreprotectora i angoixada 

1) Curling, p. 92-109. 
2) Curling, p. 110-158. 
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reve:c>ti Ull caràcter fortament ambivalent; Curl i ng rattfica J' afirmació 

de Bronsen segons la qual d'aquí es derivà la tendència de Roth a la 

depressió i a la dependència alcohòlica~ amb sentiments de culpabilitat 

envers la mare que es reforçaren un cop morta. Un apartat molt 

interessant és el titulat "Vorinnerlichung eines iven Selbstbildes: 

SelbsthaB Selbstverachtung - Se l ) que diagnostica com 

a odg;en de 1 iva de Roth la vivència de la condició de 

jueu. oriental en un ambjAnt hostil rr10.rcat per l'antisemitisme, 

juntament amb la ma.nca dc:¡ pare. L'Ediminació dGl nom dfJ Mosef:;, l'E~r;forç 

com a j Uf?. U, el otisme austríac, etc., són 

indi ets d' rebuig de la pròpia ètnia. Les seves acusacions contra 

els jueus assimilats van d:l.rlgidf:!S contra ell mateix. En rebutjar el 

sionisme~ Roth va privar-se de quf~lcmo que hauria afermat la seva 

consciència de si matelx i 11 hauria identlficar-se amb algun 

grup. 

En opinió de Curllng, el gran problema de Roth no és haver pertangut 

a dues comunitats~ la jueva i l'austríaca, sinó la manca de qualsevol 

adscri pcló: 

"Vielenorts in der LiteTatur über Roth Hest man über sei.ne 
zweifache Gemeinschaftszugehor1gkeit. (. .. ) Nach meiner Ans1cht 
j edoch ist Roths Problem anders u nd gri:H~er als ei ne zweifache 
Gemeinschaftszugehorigkei t, namli.ch dag er überhaupt keine Gruppen
identitat enhdckelte. Ihm hat der Halt, der e1ner Gruppenidentitat 
abzugewinnen gewesen v?are, vollkommen gefehl t. Er war n1cht eln 
'ilanderer zwischen zwei oder drei 'ilelten, sondern e1n véilltg 
Entwurzelter. Dies bevdrkte die tlefe Fremdheit, aufgrund deren er 
stch zett seines Lebens als ein 'Gast auf Erden' empfand." 2 ~ 

A partir d'aquestes premisses, Curl1ng pot explicar molts aspectes 

del comportament de Roth com a actituds compensatòries tendents a 

1) Curling, p. 122-142. 
2) Ibidem, p. 134. 
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ocultar mala i de si matet , per a través dels 

retocs a la pròpia bi ia o d'una vida de gran senyor; també la 

productivitat forçada pot interpretar-se sota aquest punt de vista. Un 

altre aspecte relacionat és 1' a·dlament, la manca de relacions personals 

autènti.cament :i.nümses i la incapacitat d'establir 11 i gams amorosos 

estables i basat:::; en la reciprocitat. Hemarquem per últim l'observació 

de CurUng sobre (Ü fet que conté una :i.ntem-:;a critica 

social, no sempre s , i que en ella es reflecteixen 

els sentiments ambivalenb; de Roth del món al qua) hauria 

desitjat 1 ) 

La tesi de Pamela S. Saur Family relationships in the vmrks of Josepll 

Rotli2 :o estudia exclusivament allò que es refereix a aquesta temàtica en 

la narrat i va i en la vida de l'autor, basant-se en la biograf1.a de 

Bronsen':'' :>. El treball s'organitza en quatre capí tols (" Love a nd 

"Fathers and Children", "Mothers a.nd Children" i "!"finor 

Relationsh1ps" 4 :>) dedicats a un aspecte de les relacions famiUars, 

1) Curling, p. 141-142. 
2) Pamela Sewell Saur: Family relationships in the works of Joseph Roth. 
Dissertat1on, University of Iowa, 1981. 245 pags. 
3) L'autora sembla haver suplit la manca de lectura d'algunes fonts -
imprescindibles i fàctlment localitzables - amb la biografia. AJ.xí, 
mostra no haver llegit el volum de Briefe, ja que per a la conegudíssima 
carta de Roth a Gustav Kiepenheuer amb motiu del cinquantè an1versari de 
1' editor <Briefe, p. 16f5-168; també a Gedachtnisbuch p. 43-4?) només 
indica com a font la cita que en fa Bronsen a la seva biografia <vegeu 
Saur, p. 149). El treball presenta també algunes inexactituds, com per 
exemple confondre Franz Tunda i Franz Ferdinand Trotta (p. 52), ci tar 
inexactament <p. 155, p. 1?1), substituir el nom del besavj. de Roth 
indicat per Bronsen 1 "Moische Jossif Graber" <Bronsen p. 31), per 
"Jossif Grüber" (Saur, p. 186), donar per confirmada la conversió de 
Roth al catolicisme <p. 224) 1 anomenar sistemàticament Franz Ferdinand 
Trotta "Franz Trotta" 1 amb el perill de confondre'l amb el 
Bezirkshaupt:mann Franz van Trotta, que és rebaixat també sistemàticament 
a "Captain von Trotta", quan el Hauptmann van Trotta era en realitat 
1' heroi de Solferino, i no el seu fill, el qual era func1onari i no 
mili tar. 
4) Respectivament p. 14-82, p. 83-148, p. 149-184 i p. 185-219. 
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examinat primer en la biografia d(c>. l'autor i en la seva obra. El 

tractament va poc més f:::nllà de l'enumeració d'aquells aspect(~s del terna 

que es donen en la narrativa de Roth, dels paral. lels biogràfics i de 

coincidènctes amb autors coetanis, especialment pel que fa a la relactó 

ilial i al conflicte anal. Aportacions interessants 

serten observacions sobre la tnfluència de la tradició jueva en 

actituds de Roth que no havien estat fetes abans, com és la gran 

d0l la família i. del JllB.tdmoni cUns del Juda.isme, que Emfoca 

el tema. de forma dJsttnta del cristJanismE:~' :> i l'actitud j ndulgent 

anomenada "mehila" que ex~~rceix Déu envers els homes i el pare envers 

els fills;":>; ambdós t'lón apHcats profitosament a l' e(::;tudi de 

Hiob. Sembla també e:::;timable la conclusió que Roth presenta la relació 

entre germans o parents col. laterals com a menys fructífera j pròxima 

que la que es pot donar entre amics, si bé tampoc aporta cap relació 

d' amtstat que a.rrt bt a reeixir del tot. 

En general, la test s'esgota en l'enumeració, si bé no de forma tan 

feixugament minuciosa com la seva predecessora en el tema, Die 

Kol!llllunikationslosigkeit des Nenschen im Romanwerk van Joseph Roth, de 

Rol f Eckart 0959), ni adopta un to moralitzant tan marcat com aquesta, 

tot i que també hi tendeix. El tractament pateix d'una certa superficia-

li tat que a moments esdevé confusionària, i no sempre demostra haver 

aprofitat la bibliografia secundària que enumera 1
'. Molt més informatiu 

sobre la visió que Roth tenia de la relactó familiar, per a si mateix i 

1) Vegeu, p. 19-22. 2) Ibldem, p. 122. 
3) Per exemple a la p. 139 no anomena Hartmut Scheïble <a qui ci ta en 
al tres ocasions) en comparar Arnold Ztpper amb "Der arme Sptelmann", 
quan aquesta similitud ha estat estudiada a fons per aquell autor, 
encara que entre el pare Zipper i el personatge de Grillparzer¡ és amb 
ell, més que no amb el fill, on es dóna un gran paral.lelisme. 



7.61, 

per als seus resulta el treball de J<!aud Curl:lng sobre 

Radetzkymarsc.h <19éH) que hem comentat ara mateix. 

El 1981 es publica dins la col.lecció "rowohlts rnonographien" el volum 

corresponent a Joseph Roth, el. laborat per Helmuth Nürnberger. 1 :> El fet 

quE~ Rotb sigui en aquesta col.lecció en certa ma.nera 

la confirmació del seu rE~coneixement com a autor¡ però a més el petit 

volum constitut'lix una fica ió de I~oth i la seva obra; 

valgui el comentari de Marcel Heich-RanickJ: 

"Wer eine wissenschaftliche und trotzdem klar 
Darstellung wünscht, eine solche, die 

tig ausweist und auch ei ne gut bearbei tete 
bietet, der sei auf die in jeder Hinsicht 
vcm Helmuth vt~rwiesen (. .. )"'"':> 

und 1<-')icht 
allE~ Zitate 

lHbliographJe 
Jl!onogra phi. e 

A manera d'introducció, l' "Ei n Dstj u de au f der Suc he nach 

einer Heimat" ens famHiari tza amb les divers<::Js facete:=; de la persona-

li tat i la temàtica de Roth, a la vegada que informa succintament sobre 

la situacló de les ediclons i dels estudis sobre ell. El recorregut 

biogràfic s'inicia amb "Brody und Lemberg", que informa també sobre el 

rerafons geogràfic i social, segueix amb "Vlien", que engloba de 1914 a 

1922, continua amb "Zwischen Marsei lle u nd Moskau" amb el període 1923-

1930, estudia a "Don Quijote von Sipolje" la gènesi de Radetzkymarsch i 

l' austriacisme de Roth, que per a Nürnberg és un austroeslavisrne, i 

finalitza amb "Ein Grab im Exil" amb els anys posteriors a 1933. 

Nünrberger distribueix correctament els accents, tenint en compte no 

només els estudis de Bronsen, sinó també els de Hackert i Sül temeyer, i 

fa aportacions pròpies, per exemple en reconèixer la similitud de 

1) Helmuth Nürnberger: Joseph Roth mit Sebstzeugnissen und Bilddoku
menten. Reinbek bei Hamburg: Rowohl t Taschenbuch Verlag, 1981. 152 pags. 
<= rowohlts rnonographien 301). 
2) Reproduït en les pàgJ.nes no numerades del volum. 



l'escena de la del Corpus a j a Ap.i s u nd Est e, 

de Bruna Brehm. 1 :> A més de la breu taula cronològica, habitual en la 

col.lecció, cal remarcar la bibliografta, molt acurada, amb la 

Uteratura sobre Roth distribuïda en apartats, cosa que la fa molt útil 

i manejable, :n Per a 1981 es tractava de la més extensa sobre 

l'escriptor, po:::Jteriorment només per Willerich-Toc::ha, i molt 

més manejable que a l'organització en grups i al criteri 

més selectiu que la 

L'article d' Allan F. Bance "In My End Is !~y Beginntng"';n constata els 

nexes entre Die Rebe.lJíon i Díe Legemte vom hi:o>.llí,t;ren Tr.inker, que 

con(;ti tueíxen la primera una "EntzaubArung der Wei t" i la segona una 

"Verzauberung der Welt", Bance remarca que Roth utilitzi marginats com 

a protagonistes, f:lns :l tot en l'època més "soc:lalista", i s'estén sobre 

el fet que 1' acreedora de Kartak sigui precisament santa Thérèse de 

Lisieux, ja que la devoció d'aquesta es referia a les peti tes case::;, 

precisament aquelles que el sant bevedor està en condicions de portar a 

terme, Kartak és per a Bance la culminació de la temàtica del Heimlfehrer 

tan present en Roth, el qual resol aquí el tema donant- U una resposta 

llegendària. 

1) Nürnberger 1 p. 99-101. 
2) Els apartats són: "Gesamtdarstellungen", "BibUographienl Kataloge; 
Anthologien und Sa:nunelwerke", 11 Monographien und Dissertationen; 
themenübergreifende Einzelschriften11

, 
11 Untersuchungen zu Einzel-

problemen" 1 
11 Rezensionen 1 Würdigungen und Essays11 (fent constar les 

aparicions repetides quan és el cas) 1 
11 Erinnerungen und Nekrologe 11 

1 

"Roth in Erinnerungswerken 1 Briefen und fiktiver Prosa von Zeitgenossen" 
<particularment d'agrair, ja que sovint indica les pàgines que en cada 
cas interessen) 1 i 11 Fernseh- u nd Spielfilme", 
3) Allan F. Bance: "In My End Is My Beginning. Joseph Roth's 'Dj_e 
Rebellion' and 'Die Legende vam heiligen Trinker'," A: 8tudies in modern 
Austrian Literature1 Glasgow 1981 1 p. 33-44. 
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L'obra de Friedrich Heer Der Karnpi' wn die osterre . .ich.ische Ident.i'tat':. 

es clou amb una referència a Roth, ja que la mul tipHci tat de rols 

assumits per l'escriptor el constitueix en una mena de resum de totes 

les possibilitats individuals: 

''In Memoriam der Dichter, Schriftsteller, Publizisten und 
polit i schen Denker e ri nnere i eh lü er e i nr~n Oest erre i cher, der na.hezu 
alles vlar, was man als ó:3terreichischt~r Patriot sei.n konnte: 
i:iozi.al i.st, der Sozialdemokrati.e nahestehend, dem Kommunismus 
nahe;::;tehend, Legitimist, Katholik, Jude: .Joseph Hoth."::::> 

Heer destaca el trauma que per a Hoth .i la seva generació 

desTllf~mbrament de 1' imperJ. i els problemes 

d' identificac1ó amb el "Rumpfstaat" restant. El desengany davant 

1' evolució polí ttca alemanya que portà fUndenbm·g a la presidència de la 

república de Weimar fou la causa de l'exiH pardal de Roth i d'una 

identH1cac1ó amb Austria cada cop més intensa. Heer remarca la mala 

acollida de Radetzkymarsch entn~ els lectors de Der Christliche 8tande-

Staat, així com la distància crí tlca de Roth envers l' austrofeixisme, i 

s'ocupa dels seus intents d'evitar l'AnschluB i de les seves denúncies 

d'aquest. Subratlla també la relació de Roth amb el teòleg de tendència 

ecumènica Johannes Oesterreicher, que en el Concilt Vati.cà es destacaria 

per les iniciatives de cooperació entre jueus i catòlics, i la seva 

desconfiança envers el cardenal Inni tzer, desconfiança que es vegé 

confirmada per l'actitud favorable als nazis que aquest dignatari adoptà 

immediatament després de 1' anexió austríaca. Per acabar, Heer evoca 

l'escena de l'enterrament de l'escriptor, on confluiren tants elements 

diversos i oposats. 

1) Friedrich Heer: Der Kampi' um die osterreichische Identitat. Wien 1 
Kóln I Graz: Hermann Bóhlau Nachf. 1981. 562 pags. Sobre Roth vegeu 
l'epíleg (p. 432-442). 
2) Ibidem, p. 433. 



Al 1982 pertany la tt~si d' Anne Bankowska "Wo gibt es Sicherheit?" ~ 

Aspects of Narration in tl1e Novels oi' Josepl1 Roth1 :•, organitzada en una 

breu introducció i catorze capítols, un per a cada una de les catorze 

novel. les <Radetzkymarsch i D:ie Kapuzinergrui't s'estudien conjuntament; 

aquesta darrera és 1' úni.ca que no e:;' examina segons la seqüència 

cronològica, sinó a ma.nera de continuació temàtica de l'obra de 1932) i 

per a Dle vmn he! 1 Tr.i nker; Per} eFter i Der stmnme Prophet 

es deixen de banda per llur condició L'absència d'un 

de conclusions resulta ment lamentable pel plantejament 

summament abstracte i elucubratiu del treball, que es situa en una zona 

de la critica literària contigua a l'epistemologia i la teoria de 

l'estètica, com demostren les freqüents cites de Roland Barthes, Theodor 

W. Adorno o Ludwig Wittgenstein, així com de Georg Lukacs. En la 

introducció, Bankowska acusa en general els estudiosos de Roth d'una 

postura excessivament ingènua envers l'obra d'aquest, de la qual no 

ofereixen més que paràfrasis o reorganitzacions dels continguts des d'un 

punt de vista temàtic, en la típica manera empírica¡ ci ta com a 

representants d'aquesta darrera tendència a Wegner, Eckart, Sieg, Kurer, 

Wlasaty, Winkel i Rosenfeld. Marchand, Siíl temeyer i Jansen reben més 

atenció, però també negativa, essent Magris l'únic acceptat, si bé al 

llarg de la tesi serà ci tat per a rebatre les seves opinions. Powell, 

Hackert, Scheible, Beug i Bbning apareixen a la bibliografia, però no 

s' al.ludeix a ells en el text; al tres 1 com GeiSler, Houska, Juergens, 

Kornstke, Sanger,Trommler, Weber o Zimmermann són totalment ignorats. No 

1) Anne Bankowska: "Wo gi bt es Sicherhei t?" - Aspects oi' Narrat i on. in 
the Novels oi' Joseph Roth. Tesi mecanografiada. Universitat d'Edinburgh, 
1982. 341 pags. 
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tocaríem tema s :i. no fos pe 1 plantejament de l'autora, que amb una 

arrogància considürable ve a der,larar nuls els trebal h:; previs, sense 

que demostri conèixer-los suficientment, i posteriorment porta a terme 

unes anàltsis de l'obra que, si bé assoleixen uns resultats força 

intf,}r<'l:::3sants t d~1mostren un bon coneixement de la narrati.va rothiana, 

fan referència només a e:; de cada una de le::; novel, les 

(forw:mt una mena de d'assaigs sovint escassament 

interrelacionats) i queden molt per sota de l'horitzó d' 

1' inici de la fa havta e:::;tablert, Un en foc com ('J) dc-'! Hf;!rtmut 

.Sc he i ble, que unifica mapi coneixemenü:; teòric::> amb 1' examen minuciós 

del text ltterari sens('l proclamar anatemes ni esperf;!nces 

excessives, ens segueix semblant molt més aconseguí t, i hf;!uria d' havf)r 

rebut més atenció per de Bankowska, ja que és a ell a qui més 

El punt de partida, desenvolupat a la tntroducció juntament amb la 

de posició davant dels estudis sobre l~oth que hem comentat 1 :>, i 

reiterat al llarg dels diferents capí tols, s'estableix de forma 

analògica a la defensa que fa Roth de la diferència essencial entre 

l'obra Uterària t la realitat empírica, i el seu rebuig de l'estil 

purament documental, Aquesta postura teòrica de Roth, formulada. per 

l'escrtptor en diversos articles~2 :., porta Bankowska a examinar l'èpJca 

de Roth com una sèrie d • entitats ben deU mi tades, dins de les quals els 

materials han adqui-rit una realitat independent de l'exterior i es 

1) Bankowska, p. 3-2'7. 
vegeu p. 5-13. 

Per a la discussió d'al tres estudis sobre Roth 

2) L'autora ci ta: "Die Tagespresse als Erlebnis" 
"Sel bstverril3" <IV, p. 240-242); "Das Pri vatleben" 
"Schlul3 mit der Neuen Sachlichkeit!" <IV, p. 
Amerikanlsmus im Li teraturbetrieb" <IV, p. 221-223). 

<IV, P· 
<IV' P· 
246-255) 

234-235); 
243-245); 

i "Der 



regeixen per normes pròples, evl tant la temptacló de comparar el text 

amb elements exterior~; a aquest o d' apUcar-ht valoraci.ons de catre 

moral, com si els personatges t esdeveniments pertanguessin al món real. 

L'autora constata que l 1 unt vers U. te rar i construït per Roth és extra

ordinàrtament elaborat, et-=/cable i harmoniós, :i. revesteix caracte-

rístiques ben diferenciades en cada novel.la. L' que més atenció 

rep és la narrativa, amb els seus diversos canvis, deguts sempre" 

a raons interne:::s, i amb eJ manf'lig que el narrador fa dels temps verbals. 

El del narratiu al indica un trencament en la 

narrativa i a al lector la qualitat fictícia del text, 

en detenir e1 flux dei temps. Les meres novel. les de Roth, c:m les 

quals es realitza el seu concepte de "künstlerischer Bericht'', recorren 

a diversos artificis per tal de justificar l 1 omnisciència del narrador, 

o bé introdueixen sectors de l'obra narrats en primera persona tals com 

cartes o de diaris, etc. (exemples serien Flucht ohne Ende j 

Zipper und sein Vater), remarcant al mateix temps la independència del 

text envers la real i tat a través d'aquests medis. En obres posteriors, 

aquest intent d' autojustificació és deixat de banda, i la ficció es 

reconeix cada cop més a sí mateixa amb la seva pròpia factici tat, 

emfatitumt la funció performati va del llenguatge com a única base de la 

creació literària. 

A més d 1 aportar interessants anàlisis de les di verses obres que en 

algun cas constitueixen un avanç (vegeu la consideració de D.ie Legende 

vom heiligen Trinker des del punt de vtsta hassídtc a partir de la 

col.lació amb textos de Martin Buber':.), la principal contribució 

d'aquesta monografta radica per a nosaltres en la presentactó de Roth 

1) Bankovmka, p. 318-328. 
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corn un autor profundament integrat en el seu temps, un novel. lista que 

qüestiona la narrativa tradicional des de dins, plenament conscient de 

la seva ficticitat, i no corn un autor ingenu i prolífic, apartat 

totalment de les preocupacions dels escriptors contemporanis i dedicat 

al conreu de la navei.. lí~0tica més tronada. Per Bank:ows·ka, el més 

tradicional és en tot cas l'aparença, gràcies a l'acurada integració de 

tots elf3 elements, fi ns i tot quan són totalment innovadors i 

de d.ü:;torsionar la narra.tiva: la lectura és insuf:í.cient per a 

descobrir·· los, només 1' anàU.si podrà i ci tar--los. 

La tesi de Gail Sarah .Jones The ktt.í tude of Constancy in the Ho.rly 

Novels of Joseph Roth' :> va preced:tda per un resum tan breu que ens 

citar-lo en la seva totalitat: 

"Joseph Roth <1894-1939), possibly Austria's prose writer 
of this century, emerges as a prolífic journalist and author 
beginn1ng in 1919. The twenties, specifically, are nf prirnary 
irnportance because Roth' s novels at this t1rne demonstrate a 

,,a .. r·"''"'""··ve conservativism inconsistent with authorial intent1on 
and ambition." 2 ) 

Apart d'adjudicar a Roth una categoria sobre la qual no retorna en el 

text, el brevíssim "Abstract" sembla considerar importants les novel.les 

dels anys v:tnt precisament per la inconsistència que hi denuncia. Aquest 

confusion:tsme es demostra també en el fet que l'autora no expliciti en 

cap moment dins la tesi a què es refereix l'"act1 tud de constància" 

mencionada en el títol. A una breu introducció('•:>, on es ert tiquen les 

denominac1ons apl1cades per Kesten a Roth i s'anuncia que s'estudiaran 

les novel. les anteriors a Hi ab, segueix un petit apartat biogràftc 

1) Gail Sarah Jones: The Attítude of Constancy in the Early Naveis of 
Joseph Rot h. Tesi mecanograf1ada. State Un i versi ty of New York at Stony 
Brook:, 1982. 265 pags. 
2) Ibídem, p. ii1. 
3) Ibídem, p. 1-6. 
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superficial i amb di Vl?rses errade~;, malgrat l'admiració que Jones 

proclaw. per la biografia de Bronsen. 1
) A l'apartat "Metaphystcal 

Determinants"'"':. 1' autora constata l'actitud pessimista de Roth envers la 

societat moderna, actitud que es reflecteix en totes les novel.les del 

període estudiat, els de les quals són mostrats com a 

clependents el' un fat incontrolable i inel, 1 u di ble, relacionat amb el Déu 

de l'Antic Testament. Aquest fat domina la societat 1. fa tnútil tot 

intent de canvtar-la. D' sembla 's que la 

constància al.ludida en el títol de la tesi la d'aquest fat 

amni a 1' actitud innovadora o fins i tnt 

revolucionària que l' adopta en fase. Per a Jones, Roth 

evoluciona clarament d'esquerra a dreta, del compromís a l'escapisme, 

tot mantenint 1' humanisme com a eix central de la ~3eva ideologia. 

1) Janes, p. 7-14. Hem localitzat errades o inexactituds als següents 
llocs: sobre la biografia p. 8 I 10 I 12 I 153 I 219 I 255-56¡ sobre 
l'obra p. 21 I 35 I 36 I 49 I 154 I 156 I 168 I 178 I 179 I 205 I 210. 
Trobem des d'afirmacions com que Walther Brecht era germà de Bert Brecht 
<p. 8) o que Roth no va protestar públicament contra HHler a l'exili 
<p. 255-56) com que Roth hagi estat presoner de guerra rus Cp.153), així 
com punts on es canvia el contingut de la narrativa. Igualment es 
tergiversa la sistematització cronològica que s'anunciava a la p. 6 en 
introduir elements anacrònics sense fer-ho notar, per exemple a la p. 
13 introduint esdeveniments de l'any 1930 mentre s'està parlant de 1.923, 
sense que s'indiqui la diferència de data, o a les p. 1.5-20 en referir
se a l'assaig sobre Grillparzer, de 1937, sense citar l'any, quan està 
parlant del període 1922-1929. En altres ocasions apareixen 
interpretacions que creiem gratuïtes i sovint errònies; si bé l'autora 
té tot el dret a formular-les, les repetides inexactituds que les 
acompanyen les fan més qüestionables. Citem a continuació dos dels casos 
en què creiem que això es produeix: un exemple seria la interpretació 
d'Alja, a Die Flucht ohne Ende, com a personatge revolucionari i 
personificació del nou ordre soviètic, anomenant-la d'una banda "the 
most complete of all Roth' s revolutionary characters", i d'altra banda 
"a child of nature, an emissary of a remate world in which harmony and 
simplicity remain central" <p. 159-161) ¡ creiem igualment que 
malinterpreta el procés pel qual Andreas Pum, a Die Rebellion, arriba a 
comprendre el funcionament de la societat, i que no capta la ironia del 
narrador <p. 66 i 68), 
2) Ibídem, p. 15-20. 
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Le:::; tres now~l. les són estudiades formant un g-rup amb la 

narració Der blínde Spíegel, de la qual s'afirma que resumeix les 

prl.ncipals característiques de les anteriors - sense que se' ns anomeni 

la. narració coetània April ni se' ns digui perquè se la deixa de banda. 

amb la resta d'obres. En aquest cd da l'atenció el fet que 

l'autora cmnenti 1 la tmatg<:~ dc:J la teranyina, que per a ella 

constitueix un sí. mbol dc'll dm;ti inexorable, sense constatar el ~:seu deute 

amb P. VI. Jansen ni anomenar en absolut \rl. S1.eg, quan ambdós han 

desenvolupat tema a fons. 1
' Un capítol intermedi, "A Hiatus from 

the Early Novels" •, contempla l'obra od:í sUca i stica situada 

entre 1925 i 192'/, remarcant l'actitud negativa a Alemanya i el 

conservadurisme creixent que es manifesten en els escrits del viatge a 

França, que i a una fugida cap a un paí s més amant de la 

història i per tant cap al món tradicional que s'hi ha mantingut. 

Observem que, malgrat el títol de la tesi, el nivell d'atenció rebut per 

1 • obra narrat i va t no narrat i va és molt similar. A continuació 

s'estudien les quatre 11 Report Novels" de 1927-1929 '"' >. La introducció 

d'aquest capítol i l'apartat "Schlug mit der 'Neuen Sachlichkeit'"''' 

constitueixen per a nosaltres cü més interessant del treball, en incidir 

sobre les bases teòriques que el mateix Roth establí per a la seva 

èpica; de tota manera, pateixen del mateix mal que la resta, és a dir un 

abús de la paràfrasi dels textos originaris. 

1) Jones, p. 27-45; vegeu especialment p. 38-40. 
2) Ibidem, p. 96-138. 
3) Ibídem, p. 139-241. 
4) Ibidem, p. 139-151 i 242-249. 



Lr3s conclusions' :> ctmenten la i. d'un Roth que, tncapar; 

d'aconseguir els canvis socials que defensa en le:s obres de :Joventut, 

reacciona criticant el present i refugiant-se en una "'strahlende 

Vergangenhe:i.t'"::o, en les institucions pre-soctals tals com família i 

religi.ó, i en l'interès per corrents. Tota l'obra posterior 

a 1929 és jutjada com una pura evasJó: 

"There i no recourse in the modern 
each endeavor of Roth's is an 
i.ncreasingly in the 
treated throup;h myth, 1 a nd 

et a rDJJL/}.nticized longing for 
i.ll mü on. s o f a 

El 1982 es publica una nova bi 

world but to S('le.k refuge and 
fHp;ht. This becomes 

od in which flight is 
taJ e. The works aft('!r 1UJ:l.h 

the a nd be corne 1 ost in 

a de Roth, a càrrec del 

norcl--americà Rudolf Koester'' :>, que com la ja citada de 

Nürnberger f.}S basa en la monop;rafia de Bronsen i examina 1' obra al llar¡;; 

de la vida de l'autor. Koester seguei una lfnia de tipus stic per 

a un públ:lc ampli, aportant resums més extensos de la narrativa i donant 

menys importància a la bt bli ta secundària. Es però remarcable 

l'atenció que rep l'obra period:í stica i el fet que el seu coneixement 

d'ella no es basi només en la conti.nguda a Verke. Possiblement es degui 

a imposici.ons de la col.lecció el fet que la bibHop;rafia que s'ofereix 

sigui molt breu; una taula cronològica completa el conjunt. Creiem que 

es tracta d'un treball correcte i molt ben informat, que compleix molt 

bé la seva finalitat divulgativa sense caure en cap error; només 

l'escassesa de bibliografia secundària i l'absència de notes fan que no 

resulti tan adequat com a punt de partida d'un estudi de l'escriptor, 

1) Jones, p. 250-256. 
2) Ibídem, p. 252. 
3) Ibídem, p. 253. 
4) Rudolf Koester: Joseph Roth. BerHn: Colloquium Verlag, 1982. 95 
pags. <= Kopfe des XX. Jahrhunderts). 
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La tesi de Peter BE~cher Der Untergang Kakaniens' •, situada cU ns del 

marc de la crítica historiogràHca, es proposa establir simUHuds i 

diferències entre les obres hist6riques i les narratives, per a la qual 

cosa es centra en el fen6men hist6ric de la fi de J.' imperi austro-

que ha estat tractat en els do.s camps. En la 

i.ntroducció :, ' es constata que els textos; hi.::=;tòri.cs; no són pas sempre 

objectius, sinó que f~(;:;tar molt Ioo.rcats la posició ideològica 

del sr0u autor, 1 que per tant el er i ter :i. de distinció segons el qual la 

històr:i.a seria objectiva i la J.iteratura subjectiva és insuficient; 

sc-Jria més c'!xacte d:i.r que l història té corn a finaUtat la rr~conf;:;trucció 

objc~cttva del , mentre la narratt va organitza el .seu tema sota un 

estèttc. 

A un tol em:l.nentrnent te6ric i abstracte que estudia el tractament 

d'historiografia i literatura81 i les seves relacions per part 

d'e:::;tudiosos com Hans Robert Jau(~, Werner Schiffer, Arthur C. Danto, 

Karlheinz Stierle o Wolfgang Iser entre d'altres, i en el qual hom 

agrairia una conclusió pròpia ben definida, el segueixen dos dedi.cats a 

revisar el primer les obres historiogràfiques sobre el període escollit, 

5. el segon les narrat i ves. 4 
:• Per als dos s'organitza el material en 

quatre períodes: 1919~1933, 1934-·1945, 1946-1968 Cdnquantenari de la 

proclamadó de la repúbUca austríaca) i 1969-19?9. Roth és contemplat 

de forma. molt somera, amb Radetzkymarsch per al primer període i 

Kapuzi.nergruft per al segon; en relació amb aquest segon període, ens 

1) Peter Becher: Der Untergang Kakaniens. Darstellungsweisen 
historischen Phanomens, Frankfurt a, M. , Bern: Verlag Peter Lang, 
40? pags. 
2) Pags. 11-40. 3) Pags. 41-6?. 
4) Respectivament p. 68-9? t 98-122. 

eines 
1982. 



sembla poc r.:l:x:pUcable en un historiador intc~ressat en els continguts 

ideològics dels escrits que no es faci cap mena de diferèncta entre els 

autors que van vi u re aquesta etapa a l' exU t i els que romangueren a 

Austria. 1 :> El capí tol més amplt és dedicat a analitzar i confrontar 

concrets de tres obres histori iques ( de Reinhold Lorenz 

<1940>, Robert A. Kann <1962> i Plaschka I Haselsteiner I Suppan (1974)) 

i tres narratives (de Franz Werfel (1929>, Ernst Leibl (1938) i Wolfgang 

Fischer (1972>>, sota els de vista: "Darstellungs-· 

und GE'lE;chichtsverstandn:is", "Hlemente des dokumentarischen 

Bewe1.st~s", "Elemente des "Die Roll e des 

Erklarem::;", "!.U ttel der 1J.ung" i 11 ive und 

e•", :~:) Potser el 1né~3 interessant és la constatactó de 

simil.i.tuds entre el:=; escritr:; de Lorenz i de Leibl, ambdós de marcada 

ideologia nacionalsocialista, i del fet que la pretec-;a objectivitat de 

la hi la pot molt bé ésc-;er ru:tnipulada, en tant que les al tn::1S 

due:3 obres narratives són molt més objectives que no la d'aquell 

historiador. 

Remarquem també el capí tol "Wesen u nd Funktion der 'osterrei-

chischen Idee'"~'·:•, motivat per la constatació d'afirmacions molt 

freqilents de l'existència d'una identitat austríaca, presents a diversos 

1) L'estudi del període literari 1934-1945 abarca les pags. 107-112. Pel 
que fa a Roth, Becher 1 i dedica una atenció escassí ssima, i sembla 
confondre elements de les dues novel.les considerades <vegeu p. 110): 
això, juntament amb al tres indicis <per exemple l'atribució de 
qualif1cacions per a les quals no s'apunta cap raonament, com ara en 
l' expresstó "Das 1 i terarisch anspruchsvollste Buch dieser Jahre, 'Der 
Stadtpark' van Hern~nn Grab" , p. 109), apunta a un tractament descurat 
dels ma.tertals 1 i te rar is en general. 
[Mencions de Joseph Roth apareixen a les pags. 11 I 33 I 104 I 106 I 108 
1109 I 110 I 111 I 114 I 115.J 
2) El capítol ocupa les pags. 123-250. 
3) Pags. 251-284. 



ni vells de formalització i abstracctó, Becher enumera valoractons de 

Claudi. o Wal ter Weiss, Frank Trommler, HHde Sp:iel, Joseph 

Strelka, Carl E. Schorske, Ernst Fischer i C. E. Williams entre 

d'altres, i estableix que la tdea austríaca està sotmesa a canvis en el 

i diverses variants - patri.ótica, crítica, mitificadora -

per6 només és des de posicions ideològiques que volen absorbi.r-la 

dins una única entitat alemanya, en la tradició dels "Deut:::;chnationale" 

j_ nrment del:::ò nazis. L' que fa Fjscher del tmna és 

considerada la més matisada t ret~txida~ 1 > 

A les conclusions, Bechí~r constata 1' existència de múlt:tples E~lements 

comum:; a historJ i narrativa, tot mantenint una forta 

individualitat, visible en una sèrie de crHeri.s distintius, tals com: 

la determinació del terna; el mètode, els mitjans i l'estil segons els 

quals s'organitza el material; la perspectiva apHcada a la presentació 

paradigma narratiu o historiogràfic dins del qual l'obra és 

concebuda, caracteritzat per determinats valors i tradicions 

diferenciats en cada camp. 

El mateix any 1982 té lloc la reedició del número especial de la 

revista TEXT + KRITIK dedi.cat a Joseph Roth, amb diversos afegí ts 

respecte de la primera edició, 2 :> En primer lloc trobem un arti.cle inèdit 

de Roth, "Oesterreich atmet auf", precedit per la introducció d'Albrecht 

Betz sota el mateix títol.(~:> Betz situa l'article, escrit a la tardor de 

U Becher fa referència a l'obra Die Entstehung des osterreichischen 
Volkscharakters, Vtena 1945. 
2) TEXT+KRITIK. Herausgegeben von Heinz Ludwig Arnold. Sonderband Joseph 
Roth. München: Richard Boorberg Verlag. 2. Auflage, 1982. 166 p. 
3) Albrecht Betz: "'Oesterreich atmet auf', Eine unveroffentlichte 
Satire Joseph Roths über den 'AnschluB' und sei.ne Folgen". A: T+K, p. 
132-136. Text de Roth: p. 137-140. 
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19~18, en el context de la vida de Roth durant l'r;¡xHi, :i ens informa de 

la revista per a la qual fou redactat: JJ:l e Zt!kunt't, acabada de fundar 

per "WH 1 i Jl1ünzenberg després de la seva expulsió del partí t comunista. 

Hoth escriu en primera persona des de la perspectiva d'un nazi que 

proclama la bona nova que l'AnschluB per a Austrta, Betz 

que no Bdità l'article per semblar-li 

excessivament frívol, i remarca la coexistència entre la utopia 

va que Hoth aplica a la narrativa i l'interès per la política 

actual amb clars di ics de la situació, reflect:it a la producció 

odísttca. 

xen dos articles de Hartrout Schetble, EJ d'ells, referit 

a Perletter' :>, situa 1' abandonament del treball en aquest fragment el 

1929, t amb ell el pas a un enfoc narratiu :més dtstant de la societat 

contemporània, Per a Schei ble, 1' anomenat "anarquisme" de Roth no és 

sinó una crítica total de les estructures socials t estatals, de la qual 

només n'exceptuava la classe obrera; en reconètxer que també aquesta, el 

darrer bastió, es desintegrava, Hoth optà per la regresst6 al passat. 

El segon article de Scheible, "Joseph Roth und d:ie Wissenschaft" 2 ', 

comenta el recull d'articles Joseph Roth und die T'radi tion, edHat per 

David Bronsen el 1975, Ataca en pdmer lloc la indeftnici6 del títol, ja 

que constata en Roth di verses tradtctons: la del moviment obrer, la 

judaica, la catòlica i l' habsbúrgica. Cr:i tica també la manca d'atenció 

als diversos aspectes de l'obra de Roth, amb absència total de la faceta 

1) Hartmut Scheible: '" Eine in HiH5lichkeit sterbende Welt', Joseph Roths 
Roroanfragment 'Perlefter'," A: T+K, p. 141-146. <A la p. 146 es produeix 
la. curiosa confus:ió L.e.u Brandeis per Nikolai_ Brandeis. ) 
2) Hartmut Scheible: "Joseph Roth und die Wissenschaft. Ein Blick auf 
allerlei Ungle:ichzei Ugkei ten." A: T+K, p. 147-150. (A la p. 148 es ci ta 
erròniament "Erinnerungsbuch" per comptes de "Gedachtnisbuch".) 
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socialista, i la ó de l'Em foc i romanent més tracti-

cional. Segons Scheible, el prefad i l'article de Bronsen no aporten 

res de nou, i dels diversos articles només mereixen atenció el d'Egon 

Schwarz i la reimpressi .. ó d'alguns escrits més antics i mals de 

lacaU tzar actualment. FinalmHnt comenta la publicació de Werner Sieg 

Zf·lischen Anarcllismus und Fiktion (19'74) de forma bastant favorable, tot 

contrac-:d;ant-la amb la vac1útat del arti.cles recensats abans. 

La bi. bl:i ta comentada que tanca el volum, a càrrec igualment de 

Scheible, c.om en Ja mera edició, ha augmentat considerablement. 

L' de fonts enumera les di verset:~ edicions en què les obres de 

Roth ha.n sortit a.l mercat, incloent-hi le~:;:; de butxaca. L'apartat de 

bibl secundària ix als continguts de la versió anterior 

noranta títols nous, alguns d'ells amb extenses cites. Per desgràcia, el 

crlteri el qual una obra rep comentari o no sembla totalment 

arbitrari, ja que manca a mol tes tesis, i en canvi apareix a 

bastants articles. De la Jnateixa manera, en algunes monografies 

s'indiquen les recensions publicades sobre elles, però això no s'esdevé 

de forma sistemàtica. 

L'article de Joachim Beug "Joseph Roths literarische Selbst-

portrats" 1 :> correspon a una ponència de 1982 i gira a l'entorn de les 

manifestacions autobiogràfiques de l'escriptor, relacionant-les amb 

elements de la narrativa i la Mografia. Especial atenció rep la carta 

de Roth a Gustav Kiepenheuer (1930), formulada. com una mena d'autoretrat 

fictici, i de la qual Beug en remarca el passatge "Wenn ich mich nur 

1) Joachim Beug: "Joseph Roths li terarische Sel bstportrats". A: Irish 
studíes on modern Austrian literature. Proceedings of the first Irish 
Symposium on Austrtan Studies, 1982. P. 51-75. 
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einmal verlasse, verlierEl ich mich auch. Deshalb achte Jch peinlích 

darauf, immer bei mir zu ble i ben." En analitzar la manera com Roth 

formula històries i i denti tats al vol tant seu, però, Beug conclou que 

's en ell>~s è:; el seu objectiu prioritari. La ponència 

fa també èmfasl en el tema del pseudònim i la falsa identi.ta.t en 1' obra 

de Roth, relacionant els elements narrat:J.ur::; amb el fE~t quE:~ Roth amagués 

el :;:;eu nom de í{oses i sovi.nt la :=;eva procedç'mcia jueva. Per a Beug, la 

diferènci entre ficció i veritat no es pot pl ar en el cas de Rnth, 

publicada el 19B3' :•, contempla el telilé1 d'Amèrica relacionant-lo amb <::;ls 

corrents ideològics contemporanis, com el misme cultural contrari a 

1' americanttzació o les actituds favorables per part de grups 

i amb la tradició cabalística i apocalíptica jueva. De 

lc1s seves quatre la més breu"'':> s'ocupa de les condicions de vida 

dels jueus a Rússia t Austria-Hongria j. de les respostes a aquesta 

situació (emigració, assimilació, sionisme), de l'atmosfera reflectida a 

Hotel Savoy, que compara amb 1' "Hotel Occidental" de Kafka, i la funció 

que Roth assigna a la frontera, amb la taverna i els personatges que 

l'encarnen. La segona part 8 :> gira al voltant de la influència 

nordamericana a Europa, partint de la conferència de Roth "Glauben und 

Fortschritt" 4 :., que Frey relaciona amb textos de Max Horkheimer. Passa 

1) Roiner Frey: Kein Weg ins Freie. Joseph Roths Amerikabild. Frankfurt 
a. M. I Bern: Peter Lang, 1983. 207 pags. 
2) "Ostjüdische Perspektive: Amerika", p. 1-30. 
3) "Die Zeichen der Moderne: Europa unter dem Einflug Amerikas", p. 
31-96. 
4) Conferència del 12.6.1936. Werke IV, p. 632-646. 
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a definir el concepte d'" Amerikanismus" i. e:3tabHr les 

coordenades socieoeconómiques que el feren ble, així com el rebuig 

i l'acceptació que despertà en cercles conservadors i progressistes 

ivament, Per a Frey, l'"antiamericanisme" de Roth no és sinó una 

reacció contra el domini de la tecnoloKia que destrossa la natura, que 

veu mét> a itordamèrica, i contra la pèrdua dels valors del 

S'lltetl: la l'autoritat ; el xoc entre aquests valors 

tracUcional::'; i 1 s el!::! 1 d.H l' emi ó junva, ts per 

l'èxit i l'ascens social J preu d'una EU3SimUac:ló completa, :;:;erà un 

dels temes centrals de Hiob. matrüxa dels valors 

tradJc:lonals en favor de l'efic:lènc:la, la rac).onal:l tz?l.ció i la 

tecnificació és una de les pr:l.ncipals raons pel d!?.Sacord de Roth amb la 

R6ssia postrevolucionària, en el títol aparentment paradoxal 

d'un dels del viatge a la Unió Soviètica: "Ru@land geht nach 

Amerika." A continuació, Frey comenta l'hostilitat de Roth davant el 

cinema i la fotografia, en la 1í nia de la crítica cul tm-al vienesa, com 

a mostra de la qual ci ta Egon Friedell: la tècnica i les imatges que 

aquesta permet produir domi nen 1' indi vidu i la natura que han servit de 

model, 1' ombra de la persona esdevé més perdurable i. important que la 

persona mateixa; la reaHtat és degradada al nivell d'un reservori 

d'imatges. A més, per a Roth només es pot reproduir la realitat 

adequadament a través del filtre de la subjectivitat; un dibuix o una 

pintura sempre seran superiors a una fotografia, de forma paral. lela a 

la. supremacia del "künstlicher Bericht" davant del simple testimoni 

ingenu. D'aquesta manera la. polèmica entronca amb la discussió menada 

per Roth al voltant de la Neue SaclJlichlreit. Frey no oblida, peró, que 

Roth no ha estat sempre desfavorable al cinema, i té en compte entre 
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al tres coses les St:Jves crítiques cinematognl.fique:~;, en les quals 

demostrava interès j pel nou medi. 1 :. El darrer aspecte 

d'aquesta temàtica que tracta Frey és el de 1 1 emancipació de la dona, 

que la portaria a desenvolupar uns valors antinaturals que concorden amb 

cüs atribtúts a la societat nordar!!E:1rtcana¡ la postura de Hoth no està 

llture d' trets mtsògins. 

La tercera :. e~:; centra r:m la temàtica dG HJnb, comparant les 

cond . .Lcion::; ciE:: vida el<~ ls jueu::; orienta. ls en les comuní tats el' ori. gen i a 

Estats Units, amb elc.; que es pl avenen un lloc i altre. 

FrElY remarca que la famí lta es troba ja a R0ssia en ple procés de 

ó; la figura és ja incapa(,: d'exercir la funció 

aglutinadora que hauria de i els tres fills sans intenten 

per diverses vies fugir dels rols que els asigna la tradició. 

L'emigració no farà sinó f3otmetre el:::> pares i dos dels fills a uns 

condicionaments difen:mts; només el pare es negarà a a.ssünUar-se i 

aconseguirà així sobreviure, mentre que els altres cauran víctimes d 1 un 

esforç excessiu per identificar-se amb una soctetat que els ha exigit 

renunciar a qualsevol tret diferencial. El pa:::; d 1 un model patriarcal 

autoritari a una 11 socletat sense pares 11 regida únicament pel princ:i.pi de 

l 1 efictència és la problemàtica central, a la qual Frey dedica especial 

atenció. L'alienació dels nous vinguts culmina en l'acceptació 

voluntària del deure de lluitar per la nova pàtria, en contra dels 

1) En quant a la crítica de la tecnologia, és de lamentar que Frey 
desconegués encara :ma.terials com alguns dels publlcats el 1984 al recull 
Berliner 8aisonbericht i a l'edició de Werke de 1989, que demostren una 
evolució similar a 1 1 esdevinguda en el camp del cinema, d'una actitud 
positiva a un rebuig en ocaslons fins i tot apocalíptic. 
2) 11 Ein neues Exil: Amerikas 1 Vaterlose Gesellschaft 1 und Roths Antwort, 
das Beispiel Jlfendel Singer11

, p. 97-138. 
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prl.ncipis n')ll.gim3os que van causar 1' emig;:ració. Només Mendel, que ha 

mantingut ¡3Js va.l ors tradiciona.ls, podrà superar la confrontació. Frey 

constata també que el "miracle" final de la novel. la té unes 

característiques molt profanes i constitueix per a Roth una projecció de 

l'esperança que Friedl pugui r. 

La i úl tJ.ma 1
) es centra en Der Antichrist, producte dE'l 

1' exLLi que recolzant-se sobretot en escrits de Gershom Scholem, 

relaciona amb la tradic.ió 

fenòmens més pròxims el 

í ptica J twva, de la qual t~stud:i.a com a 

cabalístic d' Isaak Luria i el mov:i.ment 

messiani stlc al voltant de Sabbatai Zvi, quf) obtingué tanta resr::;onància 

a Gal í tzia i Podò li a; tots dos corrents tenen en comú el fet d'haver 

estat desencadenats per la situació d'exili i persecució. Roth intenta 

fer una crítica de la civilització occidental no amb mitjans ractonél.ls, 

sinó mítics, denunciant la de l'Anticrist en tota mena 

d'àmbits de la societat. Dins de la tradictó apocalípttca es sl.tua 

segons Frey la proximitat de Roth al catoltcisme: el sabattantsme, espe

dalment en la fase ftnal, sota el liderat de Jakob Frank, predtcava 

l' apostasta i la conversió al catolicisme, per tal de forçar així 

1' arri bada del final dels temps. La postura ambí gua de Roth en aquest 

darrer període, en què es manifestava catòlic convençut t d'altra banda 

intentava desesperadament mantenir els lligams amb el judaisme, sobretot 

a través del contacte amb Joseph Gottfarstein, és explicada per Frey com 

a part del projecte utòpic de restauració habsbúrgica; el catolicisme és 

reconegut com a part tntegrant i premissa de la monarquta, la qual és a 

la vegada l'única garant possible del manteniment de les comunitats 

jueves: 

1) "Exil: Das heimatlose Dasein als Zustand der Welt", p. 139-179. 
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"Insofern mul~te man - um ClElsterreích und damít auch da:;:c; Shtcül zu 
retten bzw. wi.ederherzustellen süch polí t:i.sch zur romiscb
katholiscbEm Kirche bekennen oder paradoxer ausgedrückt, um Jude 
bleiben zu kéinnen, muBte man Katbolík werden."') 

En rebutjar les societats nascudes del racionalisme perquè exigien la 

nmúncía a la idt~ntitat, i davant l'amenaça nazi, l'ún]_c refugi. 

encara ble era ja la projecció en el futur d'un món tcJlerant 

ident:ificat amb una monarquia austríaca idealitzada, que als 

jueus víun:J segon~c::; li:ls sevr:Js trarHcions; negar aquest j odaisme per tal 

d' asso1Lr--nr3 la vèneta fou, doncs, segons Frey l' elegida 

per Hoth. 

la revolució i del revolucionari en l'obra de Rnth. :. Una introducció'"':. 

nn es define:i.x el concepte~ de revolució a aplicar, és a dir el marxista-

leninista, i es fa un breu segu:iment de l'evolució social d'entre-

guerres, amb al atenció a la fase final de la guerra europea i la 

immediata postguerra a Austria, és seguida per una biografia de l;'oth 

que, malgrat proclamar-se deutora de la monografia de Bronsen, comet 

diversos errors i inexactituds en no segu:i.r en realitat la font adduïda, 

sinó creure en al tres que han quedat obsoletes, o fer afirmacions 

gratuites. 4 ) A partir d'aquí es passa a examinar un total de vuit 

1) Frey, p. 172. 
2) Boubakar Sanankoua: Das Bild der Revolutíon und der Revolutionare bei 
Joseph Roth. Dissertation, maschinengeschr:i.eben. Eingereicht an der 
Geisteswissenschaftlichen Fakult~t der Universit~t Innsbruck (1983). 233 
pags. 
3) Sanankoua, p. 2-17. 
4) Ibidem, p. 18-43. Errors remarcables són per exemple afirmar que Hoth 
fou fi 11 H. legítim, fent cas a la carta de Roth a Kiepenheuer <p. 18), 
dir que el pare de Roth morí tres anys després de nèixer aquest <p. 19), 
parlar d'un projecte de tesi no avalat per cap font <p. 24), o en un 
altre lloc creure en la presó de Roth a Rússia seguint Otto Forst de 
Battaglia <p. 107-109). Al tres vegades apareixen mostres d'una redacció 
<Continua a la pàgina següent.> 
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novel, lE~s~ amb grans diferèncüJs d' extenstó, El mètode consisteix 

principalment en recopilar tot allò que fa referència al tema indicat en 

el titol de cada un dels subapartats dedicats a cada aspecte i a cada 

personatge, per més secundari que sigui, amb tal que tingui alguna cosa 

a VEmre amb la nwolució ¡ la abusiva i les freqüents 

icions són doncs inevitable::;. S'examinen extensament: Das 

nnenne on hi ha una JntAre:=;sant i dt?tallada ó entre la 

història d~:~ la república de Woima.r i elr::; esdi::venLments narrat:ius 

i sobn'ltot Der stuilJille :o, on nmarcnrí em el s nex<3S que estableix 

amb cds del vi per Rússia i l'intent de relacionar la 

bt ia de Trotzki l la de Kargan, que és lloable però ens sembla poc 

documentat, en no ut i 1 i tzar 1' autobi agrafia del personatge històric ni 

l'obra d' Isaa.c DAutscher, el seu bi més promincmt. Hotel 8avoy1 
:• 

rep una atenció menys extensa, i Die Kapuzi.nergruft'D, D.ie Rebi:Jllion"'·) i 

<Ve de la pàgina anterior.> 
descurada, per en no anomenar la col. laboració de Roth amb el 
Berl.iner Borsen-Courier més que en ci tar la carta de comiat (p. 30), o 
en no explicar qui és el misteriós personatge ":M"anga Bell" del qual no 
dóna cap clarícia sinó aquest nom incomplet <p. 40). El pitjor és, però, 
una cHa de Zipper und sein Vater (a la p. 23) que erra la pàgina, 
indicant I, 179 per comptes de I, 469-70, j o. més mutila el text, 
transformant "eine sauber eingerichtete, bequeme Vlelt" en "eine 
saubequeme Vlel t" (sic!). Les confusions i errors apareixeran també en 
altres parts de la tesi. 
1) Sobre aquesta novel.la vegeu p. 44-75. El treball citat és: Harald 
Vlalser: "Das Spinnennetz, ein historisches Dokuroent aus der Frühzeit der 
Vleimarer Republik." Hausarbeit, maschinengeschrieben. Universitat 
Innsbruck 1977. 
2) Sanankoua, p. 103-139. 
3) Ibídem, p. 153-212. 
4) Ibidem, p. 76-97. Una curiosa confusió és la barreja dels dos 
personatges Alexander Bohlaug i Phobus Bohlaug en un sol individu 
desprovist de cognom: "Alexander Phobus" <p. 78). 
5) Ibídem, p. 216-221. Aquí el protagonista perd el seu primer nom de 
Franz i passa a dir-se només Ferdinand Trotta <p. 216). 
6) Ibídem, p. 98-102. 



Hiob 1 ' són. vistes molt breument, per l'escassa relació amb el terna. 

In.exacti tuds tals com citar títols erronis o conf;'iderar opinions del 

narrador passatges que són clara i reconeguda 6 de la 

iva dels personatges2 ' no milloren un treball que desconeix la 

i a de Werner Korostke, tan relacionada (tot i que no 

tractà Der stumme Prophet), 1 ctta escadusserament la de Werner Sieg, 

la 1 ica. LaxnentablE~ment, el resultat quc~da molt pr'lr 

fmta d' h;si.s de les altn~s relacionade:;:; dc1 Sültemeyer :i 

Jm~rgt:ms 1 que si bé :;:;ón esmentadflS no :::;emblen haver fet Hl pro~Ot a 

l'autor. 

Del matet any 19133 coneixem un extens article d(~ Laura Sergo que 

examina la forma com s'han resolt en les vers tons a l'i tal i à de l'obra 

de Roth les traducc:tons de verbs compostos alemanys':':>. 

El 19134 e:::; publicà la Ülsi d' Esther Steinmann4 :>, que estudia l'obra i 

la personalitat de Roth des del punt de vista de la teologia de la 

cultura13 :' 1 amb l'objectiu de "fn'lizulegen, was sich erst einem zwei ten 

Blick als rel:tgioses Profil ze:tgt." Steinroann consta.ta l' extraordtnària 

diversitat d'interpretacions oposades sobre Roth, propiciada pels 

elements contradictoris que convülen en la seva traj ectòria'3 :>: 

1) Ibídem, p. 213-215. 
2) Del primer cas trobem exemples a les pags. 98 i 220; del segon a les 
pags. 71 i 100. 
3) Laura Sergo: "Die Uebersetzung der deutschen Verbalkompositlon i ns 
Italienische anhand der Werke von Joseph Roth." A: Oesterreichische 
Literatur in Uebersetzungen. Salzburger linguistische Analysen. Heraus
gegeben und vorgestellt von Wolfgang Pockl. Wten: Verlag der osterrei
chischen Akademie der Wissenschaften, 1983. 554 pags. P. 351-393. 
4) Esther Steinmann: Van der Wiirde des Unscheinbaren. Sinnerfahrung bei 
Joseph J?oth. Tübingen: Max Niemeyer Verlag 1984, 138 pags. <= Unter
suchungen zur deutschen Literaturgeschichte Bd 35.) 
5) Apartat "Literatur und Religion tm Dtalog", p. 1-6. 
6) Apartat "Die religiosa Disposition der Dichtung Joseph Roths" 1 p. 
'1-21. 



"Bei kei nem Autor kann die Gefahr E;ein, dak\ man selekti v 
tnterpretlert, daJ:\ lTh':Ul unversehens verdra.ngt oder aus d1::1m Blick 
verbannt, was die Konsequenz der Interpretation infragestellt." 1 ) 

D'aquí que 1' autora es proposi respectar la poliperspecttvitat dels 

textos de Hoth mitjançant un enfoc fic per a cada una de les 

novel.les a estudiar. La paraula i el llenguatge en general són vistos 

per Roth com alts valors ètics, en una actitud religiosa derivada de la 

tradtció bíblica de per la paraula escrita que té conseqUèncles 

per a la pia crea.cJó, sotmesa al més alt nJ. vell d' a, 1 per a 

la valoració dE~ ls e~::>cri ts de](:; al trec.;, objecte d'una aguda crítica del 

ll el .lel amb Karl Kraus resulta evident. En les 

novfü.les de Roth, l'alta valoració del llenguatge ~;;'expressa sovtnt "ex 

negativo" en la incapacitat dels personatges per a expressar-se, Un 

altre que permet qualiftcar de religiosa la li.teratura de Roth 

és segons Steinmann la seva act1tud de cronista que recull els desttns 

individuals, preferentment els de personatges a'dlats, acompanyant-los 

en el seu descens; la figura concreta reflectetx el destí de la 

humanitat, i permet a l'autor posar de manifest el sentit de les coses 

malgrat la seva aparent manca de sentit, Aquest procés de recerca de 

sentit, que Steinmann anomena "Verkla.rung", comporta la renúncta a 

qualsevol mena de patetisme i la recerca de clartficaci.ó, que Roth 

efectua a través de la tntroducctó de diverses perspectves narratives, 

renunciant al gest auctorial omntsctent. L' objectivHat de l' escrtptor 

presuposa per a Roth "eine ganz bestimmte Art van Sympathie" envers els 

propis personatges, per tal de poder concedtr-los una realttat rica en 

posstbtlitats, tant per al bé com per al roal. Stein1nann examtna la 

1) Stetnmann, p. 8. 



influència de 1' hassidi:3me en l<otll i la mitat tmtre el pensament 

hassídic i el católjc 1 ' pel que fa a la noció de la presència de Déu en 

tota la seva creació, i per tant la valoració de les peti tes coses i 

dels personatges aparentment insigniflcants. L' a.proximació de Roth al 

catolicismccJ pot entendre's també com l'atracció per una 0mtitat 

cosmopolita que hauria estat a la la basA del cosmopolitisme de 

l'extinta monarquia, en un :moment en l'adscripció nacional resultava 

rc;bé obli un altre atractiu del cristiani.smr'l hauria estat 

l'oferiment del per a tm home de sE.mtimEmts de culpa. Ara 

bé: "Gletchwohl hat Roth sein Judentum 1üe hinter sich gtüassen; er bat 

es vielmehr urn christliche D:i.rnensionen EH'Weitert. u:::n 

L' més anrpl F" és dedicat a 1' e~:;tudi de la dimensió rel i gi osa 

en cinc obres narratives de Roth, seleccionades com a representatives de 

certs de J.a temàtica; les altres obres, segons l'autora, 

haurien pogut estudiar-se també des del punt de vista religiós, però no 

haurüm aportat més del que fan les mostres examinades. Aquesta temàtica 

és predominant a partir de 1930, però es dóna també en obres anteriors. 

La primera obra analitzada és Hiob'n, considerada com una paràbola 

hassídica, d'aparença volgudament senzilla. Steinmann subratlla que es 

tracta de la temàtica de l'home senzill, susceptible de culpabUitat, 1 

no tant del just que pateix sofriments; Hoth vol mostrar un món religiós 

que només sembla intacte, però que en realitat es troba ja en perill 

abans que les desgràcies externes s'iniciin: "Roth kontrapunktlert das 

1) Steinmann, p. 23-26 C" Joseph Roth e in katholisierender Jude". ) 
2) Ibidem, p. 26. 
3) Ibidem, p. 27-123. <"Dle religiosa Dimension tm Werk Joseph Roths.") 
4) lbide:m, p. 29-56. 
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auSere Unglück seiner Gestalten durch ihre innere Disposition zum 

Unglückltchsein. 11 1 :> ]~end8l, ancorat a l'ortodòxia, serà obU.gat per la 

dissort a revisar la seva postura i acceptar aspectes hassí dics, més 

tolerants i oberts a totes les ma.n:ifestacions vitals ta l'afirmació del 

La malaltia i curació "miraculosa" riE~ MenuchJm posseefxen un 

valor slmbòli.c per a la. ectòrJa dels altres El tan 

dü3cutit mirach'l és per a :)teinmann un element 

dins l'acció dr)s de l'lntci de l'obra, el 11 rmd" de la 

gual po:=;:c;ee:i una dimrm:;;tó sovint p<:;r alt: MendJ"~l mor al fi.nal; 

de forma stm.i.lar al seu Andreas .Pum, menta la 

imm~~d.i.ater;;a de Déu a canvt dEl la mort, 

Si bé no jcJta la temàttca nüigiosa, 

n'estableix implícitament la importància a través de les paraules de 

Chojnicki, figura en la qual el Jw.tei autor es projecta. La devaluació 

del sistema teocràtJ.c des de dl ns mate i , fj ns 1 tot per part del seu 

màxim representant, el monarca, en prefigura l'ensorrament ja de bon 

principL El nacionalisme, el fatalisme j" els diversos mitjans d'evasj_ó 

són substituts de la religió que la novel.la tematitza. L'experiència de 

l'exili serà cabdal per a fer que Roth entronJ.tzi la utopia de l'imperi. 

danubià com a regne de la toleràncta i la justícia, però l'escriptor mat 

perdrà de vtsta que la utopia es refereix al que la monarquta hauda 

pogut ser d'haver reali. tzat els seus ideals teòrtcs, i no allò que 

realment fou. El fataltsroe dels néts, ocasionat per la consctència d'una 

tdenti tat feble, serà superat al final de la vida per Carl Joseph a 

partir del moment en què s'acomiada de l'exèrcit. El fet d'enterrar els 

cadàvers dels que ban estat penjats per traïdors i el d'oferir-se a 

1) Ibídem, p. 36. 
2) Sobre aquesta obra vegeu p. 56-79. 



morir en benefici dels seus homE1r.; tnd:lquen que s'ha alliberat de 

1' auttsme que U impedJa actuar, en direcció a un compromís amb els qui 

1' envol ten. El que la mort vagi acompanyada d'una visió només subratlla 

la plenitud i autenticttat de la seva humanització. 

per a 

1 

Die hundert constl tuEd per a .Stelnmann "ei.ne Heils-

chte" en la qual fd materJal històric és tan sols una j],lustració 

de:=>cr:lure "un Dieu redc~vemmt un homme", c:m paraules del 

Roth. Es tracta, doncs, d'una 

, que a través dels dos 

Una, i "das blblische, 

amb caracterí stü1ues 

ncipals, Napoleó i Ja 

ive christologlsche 

.Modell dei:> 'fr6hlichen Wech!.3els', brd dem dac; Hohe niedrig und das 

Geringe erhaben v~:lrd. u;;::> Steimw:nm detecta una abundant simbologia 

religiosa al llarg de la novel. la i relaciona la santedat d' Angelina amb 

la del sant bevedor, all unya.des de morals estrets i 

cons:lsümts en la capac:i.tat d' obUdar-se de si mateix. El pr·océs de 

desmitologització :i. humiliació voluntària del tirà a una 

darrera esperança que amb Hitler pogués esdevenir el mateix; una solució 

irracional és contraposada a l'irracionalisme que domina l'època. 

Bei eh te e.ines Morders:'n respon més a categories jueves que no 

cdstianes 1 al contrari de le:3 dues obres antertors. La confessió en 

forma de narració que crea una comunttat, el fet que els esdeveniments 

referits afectin també el present :i. els oïdors puguin aplicar-se una 

11 moral de la hü;tòrta11 <permetent al narrador trencar el cercle en 

reconèixer Lakatos) són tots ells elements propis de l' èttca hassídica 

que donen a la h1stòria una dimensió sacramental. Aquesta influència 

hassídica és també l'ortgen del fet que el mal pugut generar el bé, i 

1) Steinmann, p. 79-92. 2) Ibidem, p. 84, 3) Ibidem, p. 79-108. 
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que la paraula sigui considerada una instància moral més podf:ó\rosa que 

l'acció. En les f dels dos jueus innocents que Golubtscbik traeix, 

Steinmann hi troba representacions cristològtques. 

La 1nteres::;antíss1ma tnterpretació de Díe Legende vom heílígen 

Tr.inlrE~r':. es situa en la direcció ja empre:;a pE~r AnnE'l Bankowf:;ka, que 

la del hassícUc, i d' Allan Bance, que 

remarca el fet qut:l s'hi tracti samt:mt d(CJ santa Teresa de l'infant 

dos estudiosos no són citats ni tan 

sol E; en la bt bl i ja, Steinmann constata la del títol pc'lr a 

una mental i tat occidental, i la ¡;:;eva i ó dins la trad:J.ció dels 

"Heil Narren" del cristiani:c;me oriemtal, ificats e11 sant Simeó 

d' Edessa i. sant Andreu de Constantinoble, que de forma pública feien la 

vida de pobres bojos i i d'amagat eren ascetes. Aquest tipus 

de ja havia estat tractat per Roth en les figures d'Andreas 

Pum, els pallassos Grock i Santschin, i sobretot Arnold Zipper. Es la 

tat d'Andreas, la seva a tot el que fa, el seu desinterès 

per la propietat i el profit propis els que en fan un sant, des de la 

perspectiva hassídica i des del "petit camí" de santa Teresa, que 

testimonien la incondicionalitat de la gràcia de Déu per a qui, com ell, 

ma.nté la consciència i el desig de complir el deure, encara que es deixi 

portar per circumstàncies externes. La santedat només queda demostrada 

pel final, en aconseguir la meta al moment de morir. 

Roth és per a Steinmann un autor religi6s perquè intenta descobrir i 

mostrar els aspectes humans t denunciar els inhumans¡ per a evitar caure 

en el patetisme, recorre a la paradoxa, tot esforçant-se per palesar la 

participació de Déu en la realitat del món. 2 :. 

1) Ibidem, p. 109-123. 
2) "Joseph Hoth als religioser Autor", p. 125-127. 
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La monografia de Margarete Willerich-Tocha Rezeption als Ciedaclltnis. 

Btudien zur Wirlnmg Josepll Rotlls':. és una de les més notables, tant per 

l'amplitud del tema com per la profunditat amb què el tracta. Els 

introductoris2 ) orienten sobre generals de la teoria 

de la icables a aquest estudi, que es proposa centrar-se en 

les reaccions dels lElctors (t per tant n'::lcull en la mesura possible els 

eco::::; de.~ premsa, en la ica rebé l'única constànc.ia d'aquestes 

reaccions) :i en la ó productiva, ment les fU.macüms 

d'obres dü l' es rema.rca també la tmportància que en la 

ó df3 Hoth té la reft"lrència a la persona de 1' autor, la qual 

sovint predomina per damunt de la referència a l'obra i fixa un horitzó 

d' expectati ve.s U mitat a uns temes determinats que sovint ha fet oblidar 

altres facetes de l'obra (la identiftcac:ió de Roth com a laudator 

tempor.is actí, nostàlgic de l' Austria t'el ix, ha impedit sovlnt percebre 

la seva actitud crítica o el seu interès per temes d'actualitat). 

Segueixen ara els tres grans capí tols que formen el cos de la tesi: 

"Rezeptionsgruppen", "Rezeptionsthemen" "Medi en produktiver 

Rezeption"'"':o. Di versos aspectes dels dos primers capí tols estan 

estretament interrelacionats, de forma que algunes parts del pri.mer 

semblen incompletes fins que hom troba en el segon els elements que 

semblaven mancar. Willerich-Tocha contempla tres "Rezeptionsgruppen", 

el primer format pels amics de Roth com a base de la recepció d'aquest, 

1) Margarete Willerich-Tocha: Rezeption als Gedaclltnis. 8tudien zur 
Wirlwng Josepll Roths. Franfurt a.M. I Bern I New York: Peter Lang, 1984. 
521 pags. 
2) "Zur Rezeption Roths", p. 1-20, i "Roths Leben als erster Zugang zu 
seinem Werk", p. 21-27. 
3) Respectivament p. 28-155, p. 156-274 i p. 275-370. 
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i. nicialment a través d'articles necrològics centrats en el record i la 

lloança de la persona i l'obra; un cop acabada la guerra, es destaquen 

alguns d'aquests amics, especialment Hermann Linden, amb la publicació 

del recull Joseph Roth. Leben und rterlr. Ein Gedachtn_isbuch, de 1949, i 

Hermann Kesten, amb articles diversos i impulsant la publicació 

d'algunei:> noVF;>,l.les primer i dr::l l'edició conjunta de 1956 després, 

a la seva ció de lr::lctor de 1' Eòdltorial Kjepenheuer. Per al 

segon grup, " Verleger, und Kritiker", comença 

constatant la i tiva i actual de Roth entre els crítics ja des 

del ncipi de la carrera novel.listica, al baix nombre de 

vendes, i cita dels confl icb~s amb ecU tori als, especialment 

durant l'exiU''· Es important l'observaci.ó que Hiob i Radetzkymarsch 

fixaren un "Erwartungshorizont" respecte al qual va ser jutjada la resta 

d'obres, bloquejant la recepció de les que no s'hi relacionaven 

temàticament i provocant que determinades novel. les fossin recordades i 

reeditades i altres n desapercebudes2
'. Si bé fins a 1.939 

predomina la referència a l'obra, entre 1.939 i 1956 és l'autor el centre 

d'interès, creant-se una tradició acrítica de "Rezeption der Rezeption" 

que no començarà a canviar fins que amb la primera edi.ció d'obres 

completes torni a donar-se una recepció autònoma, que no obstant 

conviurà fins a la segona edició 0975/76) amb mostres de la tradició 

laudatòria recolzada en autoritats com Kesten. Remarquem la confrontació 

que fa Willerich-Tocha de les reaccions davant les dues edicions de 

rterke, i que deixa clara l'evolució cap a una imatge de Roth més 

matisada i completa, fruit del coneixement personal de 1' obra i no de 

l'aplicaci6 de cri.teris establerts per autori.tats determinades, 3
' 

1) Hem tocat aquest tema a l'apartat 2.e. 
2) Wi.lleri.ch-Tocha, p. 75-77. 3) Ibídem, p. 78-89. 
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L'apartHt dedicat H l'Htenció científica rebuda per Roth 1 > estableix 

tres fases: fins a 1939, d'aguí a 1956, i d'aquell any endavant, amb un 

el í max entre 1966 i 1975, marcat per un màxim de publicacions que és 

indici de la "Roth-Renaissance", t un interès pel Roth jove que s'inicia 

amb la pubHcació de DE~r st:wmne el 1966 i subratlla la faceta 

crítica dt=! l'autDr, que havia estat deixada de banda Em favor del 

predomini d'un Roth vl.FJt únicament com a nostàlg·ic d'un u ni vers 

Gnsorrat, Wi llerich·-'J'ocha pa::;sa revir:::;ta a les ncipals monografies, 

dedicant-hi una extensió força variable, que en alguns casDs es redueix 

a la Fsi mcn1ció (és l cas dE~ Si WJasaty o de Leos HDuska) i 

en a.l tres només a .l' a la bt bliografJa <H. E. Lusher, Curt 

Sanger, Peter A. Wi nkel, Hansotto Ausserhofer per exemple)¡ de tota 

rnanera, cDnsti tueix el recull mè::; exhaustiu que coneguem sobre el tema. 

Constata la de Roth en la historiografia literària anterior a 

la segona guerra mundial (amb una primera menció com a autor de la Neue 

Sa.chlíchlre:J. t per part de FéU.x Bertaux el 1928) i l'absència posterior, 

fins a 1956, moment a partir del qual torna a reaparèixer, si bé 

encasellat al principi en els temes austríac i religiós. 

El capí tol "RezepU.onsthemen" n'estableix tres, la recepció dels quals 

es segueix cronològicament. El primer d'ells, "Gesellscbaft":2
:., examina 

la recepció t valoració contemporània i pòstuw. de l'obra period.í stica i 

de les novel. les socialment crítiques, escrites fins a 1929, aprofundint 

en dues d'elles a manera d'exemple: Flucht ohne Ende i Rechts und Links. 

Una conclusi6 notable és per a nosaltres la constatació que fa l'autora 

1> Ens referim a 
didaktik", p. 90-155, 
p. 91-129. 

l'apartat "Literaturwissenschaft und Literatur
i especialment al seu subapartat "Roth-Forschung", 

2) Willerich-Tocha, p. 158-195. 
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de la :::;tèncla d'un tema bàsic al 1 de tota l'obra de Roth, que 

no ha estat objecte de recepció, 1 que fa que la tradicional d1v1si6 de 

1' obra en dos perí odes sigut únicament superficial: aquest tema és 

l' de la guerra i la postguerra per part de l'l1ome que només 

pot vament les conseqüèncle:c=; i es veu desarrelat i 

de retrobar un lloc dins la societat. 1 l Pel que fa al tema 

d' Austria:"', \1/tllerich--Tocha constata l' f:lmbivalència dE:~ la imatge de la 

monarquJa en l'obra de Roth i la mala aco1J :i.d.a dels (~lements crí. tJcs per 

dr:;l:-::; cercl mé:::; conm~rvadon=;; la faceta crítica, però, la ma:j ori a 

de no ba P-stat donant lloc a una i de 

l' e:::;cr:i. ún:i.cament afirmn.ti va t poc difc~renci.ada. L'autora subratlla 

que el judaisme de Roth no es pot :::;eparar del seu austriacisme, sinó que 

n'és l'element determinant, remarca els treballs de t Bronsen 

en aquest sentit. Interessant és la constatació que la imatge de Roth 

com a timista entusiasta de la monarquia danubiana té arrels 

biogràfiques, però no està documentada per la seva obra, i qtH?. aquella 

i mat ge, plasmada en e 1 clixé "vom He vol ut i onar zum Monarchisten" 

procedeix de la divulgació periodística, però no de la recepció 

cien·tí fica''':>. 

"Exil als Bezugsfeld" 4 ' recull la història de la prohibició de Hoth 

per part dels nazis i examina el reflex de temes relacionats amb l'exili 

en l'obra de Roth a partir de 1933, així com la recepció contemporània, 

fent atenció especial al cas d'Holanda, que revesteix característiques 

pecuHars (observem que Willerich-Tocha no coneix encara l'obra de Koos 

1) Willerich-Tocha, p. 175-177. 
2) Ibidem, p. 196-223. 
3) Vegeu el subapartat "Autor gegen Erzahler", p. 212-223. 
4) Ibídem, p. 224-274. 



van Weringh i Toke van Helmcmd, de 1979). Pf::lr a H. lustrar la recepció 

d'obres d' ague~:;t ode es centra en Das .fa.Zsche Gevr.i cht 1 Dí e lwndert 

Tage, que l:l constatar percepcions molt diferents per part dels 

crítics. 

El darrer tol està dedicat a la ó productiva, espt~cialment 

a travé:;:; d(~ ftlmacton:;, dr.:! le::; qual¡:; estabü~:J tn~s les 

fidcü~:; a la bas(~ narrativa CD.ie Rebell.ion 1 D.Íe Gesc.hichte von der .1002. 

Nacht 1 Das :falschA Gt.:vlicht, H.iob), de les s estud:Ja les dues 

últtmes, (".Xaminant la relació amb E)) te:ü i la difusió obtinguda; les 

que s' dE3 1 1 nal, tr:ivtaUt7.ant--lo <D.ie ''om he .i Li gen 

l'ri nker 1 .., 1 S'tat :i cmsc/w.f Fa 1 1 Gc!sch.ichte e.iner L.iebe); t les que 

només ut i U tzen mot i us, com és el ca::-; dt" Trot ta, que a. plica tüements de 

Die Kapuzi L'examen de les dues ftlmacions adequad<::lf'> al text, 

com Ja anteriorment l'estudi. de la recepció de les novel.les presentades 

com a casos , dóna lloc a l'autora a interessants anàli.si.s de 

les obres, tot i no ser aquesta la temc"rtica empn::lsa pel treball. 

Finalment es revisa la literatura de fi.cció que parteix de l'interès per 

la persona i obra de Roth, i qtH'l forma dos grups: un per al gual Roth 

simbolitza la problemàttca de l'exili i del Tercer Reich, que engloba 

d'una banda els contemporants Irmgard Kc'lun <Kind aller !,ander, 1938) t 

Hermann Kesten <Die :Zwill.inge von Niirnberg, 1947), j de l'altra Christa 

Wolf <K.tndheitsmuster, 1976); i un grup que parteix de la temàtica de 

1' antic imperi austríac tractada per Roth, format per Gerhard Fdtsch 

Ofoos au.f den Ste.inen, 1956) i Ingeborg Bachmann CDrei Wege zum See, 

1972). Unes breus conclusions:"') subratllen la i.mportància de l'interès 

l) L'autora es refereix a la fUmació per a televisi.ó dirigida per Franz 
J. Wild 0963). 
2) Wi.llerich-Tocha, p. 371-374. 



bi ic Em la 6 de Roth i la funcJ6 que la literatura ficcional 

pot tenir en el mantentment dEl la memòria collectiva. 

Del mateix 1984 és la publicació de la tesi de Celine Mat:ttew sobre 

ambivalència i :i.ronia en les obres de Roth 1 :> Després d'una breu 

introducctó on comenta ~somerament algunes de les monografies r:>obre 

el :::;eu principal punt feble és desconèixer la tesi de VI. H. 

Roth, ínmic mitiv.ist (1956), tan relacionada amb el 

tBma, i la La de C. l,ontmw da dove --, Mathew passa a 

clefinJr el conceptA d' ambivalènci.a els dos vessants 

Wertunsicherlw.it i t, i establei quA la pel 

que fa als valor~; converte1 la ironia An 1' única df~fensa 

Comenta el paper de la monarquia austro-hongaresa corn a garant 

d'un món i estable, i el trauma de la destrucció 

d' ordre reflectí t on 1' obra el' alguns contemporanis <Kafka, Mus U, 

Broch, Speng·ler) 4 :'. Un altre brevíssim capítol s'ocupa de la bjografia 

de Roth'':>, L'extens capítol IV6 :> constitueix el cos de la tesi :t 

s'in:tcia amb una revisió de l'obra per:todíst:tca :t de la correspondència, 

1) Ce1:tne Mathew: Am!Jivalence and Irony in the ¡.mr.lrs ot Joseph Roth. 
Frankfurt a. M. I Bern I New York: Peter Lang, 1984. 212 pags. Tes:t de 
1982, Uní versitat de Kerala, Indi a. Resulten molestes algunes faltes de 
sistema, com no indicar sempre les dates dels articles, o utilitzar en 
el text princ:tpal cites de l'alemany traduïdes a l'anglès :t no indicar
ne sempre 1' orig:tnal en una nota; afortunadament, a partir del capí tol 
IV sol c:ttar-se d:trectament el text original. 
2) Mathew, p. 11-16. En general s' aprec:ta un nivell d'informació escàs, 
que porta tot sovint a "redescobriments" :t a raonaments que, si bé són 
correctes i lloables, ja han estat fets prèv:tarnent. 
3) Ibidem, p. 17-28. 
4) Ib:tdem, p. 29-38. 
5) Ibídem, p. 39-46. H:t ha algunes :tnexacti tuds, tals com la quali
f:tcació "leftist paper" per a la Frankfurt er Zel tung <p. 41) o la manera 
confusa i contradictòria de reproduir la mort de Roth tot i seguir 
Bronsen <p. 43). 
6) Ibidem, p. 47-194. 



sense pretensions ~3istemàtiques} en la qual remarca el sarcasm('l de Hoth 

per tot allò relacionat amb la burgesia} i la seva decidida postura en 

favor de la humanitat} en la qual no hi ha cap mena d'ambivalència. Aquí 

Mathew fa per primera vegada una intereE:;sant observació a la qual 

al.lud:lrà idament: 

"(,,.) v1hen one of ambivah:mce in Hoth' s vmrks, one does nat 
mean that Hoth makec-::> no disti nction between good ancl evi 1. Hi s anger 

up at the of j ng bad, and "bad" he oft<'3n see~:; to 
1'/J th inhumant . But be has no idea as to the good that ü::; to 

the r:wH. :Roth is ambi va.lent Jn the senscl that while 
condemntng many of the esta.bU~:;hed values o:f his ti.me, he finds no 

ttve values to guide him etther on the or soctal or 
political levels. We can count many that hr:-l condemns, but fevl 
that he ot and are all in thEl past. When Awstrian 
i. lism was a real:ity, he haci not a word to say in praise n:f it. 
Only when it ü;; gone beyond recall, does he~ sing its prat se. In 
other \'1Drd:3, lt becomes attractive only in comparison to worse 
things that follow." 1 :> 

A continuació Mathew passa a considerar les novel.les distribuint-les 

en els grups "Documentation and 'Neue Sach.lichkett'" i "Legend and 

F'able", En cada obra s'indica el fil argumental i es comenten les 

i.nstàncies relacionades amb el plantejament de la tesi, amb observacions 

sovint correctes i interessants, encara que rara vegada innovadores. La 

que ens sembla més remarcable és la constatació del :manteniment del to 

irònic i ambivalent en el segon grup de novel. les, que malgrat el to 

legendari segueixen presentant la realitat de for:ma crítica i 

escèptica''":>, Mathevf subratlla també que els personatges que Hoth descriu 

com a intel. 1 igents són devorats i pràcticament es veuen autodestruïts 

per la constant necessitat de qüesttonar i criticar les convencions 

socials, t que només aquells "untroubled by tlünking" viuen en harmonia 

1) Mathevf, p. 61. 
2) Aquesta constatació es troba amplament explicitada en el comentari a 
Hiob <p. 126-135) i es va confirmant per a cada una de les obres 
posteriors, englobades també dins l'apartat "Legend and Fable". 



amb si ma.tetxos, mentre no as:::mletxin la capacitat d'autoanàlisi¡ 

aconseguir-la, però, és altament valorat per Roth, tot 1 que impltca un 

greu perill'). La problemàtica de Roth és similar, conclou l'autora, ja 

que desitJa amb totes h~s forces creure però res resulta prou sòlid com 

per onar-li un refugi durador: 

"If Roth could bave been sure about one single thing in life or if 
he had material securi ty, he vmuld bave been able to ftght down the 
existent tal in which he U ved. As 1t is he 1 i ves in a 

( ... ) . I f he had been a cmwtnced Nïhi list he would 
bave written diff<~rently. But be y moves to tbe very edge 
of the pn~ci cmly to move fl.\•ray i·dthout the fina) plunge. 
A mixture~ of hopefulnesf:S and 1 hirn from 
committing Mmse]f to n:i.hU tsm. <. .. ) The 

atnr;,d cmly in term;::::; of ambi valence. I-Lis contradictions a nd the 
existenti.al in VlllJ.ch he~ lived are reflected in the 
indectsiveness tbat he noticed i.n ng human, the sense o:f 
uncertainty a.nd. that fJ.lled llim. n:.n 

El 19811 s'amplia l'obra periodística de Roth que està a di.sposid.ó 

del públic, amb 1' edició del recull d'articles Berliner 8aisonbericht. 

Reportagen uncl journalist.ische Arbeiten 1920-1939, a cura de Klaus 

Westermann'n. Es tracta sobretot de peces anteri.ors a 1925, amb 

predomini de materials publicats a Neue Berl.íner Ze.ítung - 12-Uhr-B.latt 

entre 1920 t 1923, i a Der Drache durant 1924. <Aquests articles i 

bastants al tres havien estat ja enumerats per Ingeborg Sül temeyer el 

1976. )'0 Un grup menys nombrós, però qualitativament molt important, 

1) Vegeu p. 195--203, capítol V, "'nachdem der Zweifel uns hellsichtig 
gema.cht' - résu:mé and recapitulation" , especialment les pags. 200-201. 
2) Mathe\'1 1 p. 201 I 202. 
3) Joseph Roth: Berliner 8a.isonbericht. Reporta.gen und jovrnalístische 
Arbeíten 1920-1939. Herausgegeben und mit einem Vorwort von Klaus 
Westermann. Koln: Kiepenheuer & Witsch, 1984. 461 pags. El pròleg ocupa 
les pags. 11·-19. Hem observat que Westermann inclou en el recull un 
arti.cle ja publicat a Werke IV, p. 539--540 ("Berli.ner Bi.lderbuch" del 
1. 7. 1924) i un altre editat per Sül temeyer a Das Friih1verk Joseph Roths 
<"Cochinchina"). 
4) Vegeu Sültemeyer, Frühwerk, p. 147-153. Resulta sorprenent que no se 
l'anomeni en cap moment. 



pertany al període de l'exili t contribuelx a clarificar l'actttud de 

Roth en aquest període. Interessants són també els reportatges sobre la 

guerra russa-polonesa i el procés per 1' assassinat de Hathenau. 

Westermann remarca en el pròleg el compromís polític de Roth fins a 1924 

i el tra.uma que per a ell l'elecció de Hindenburg com a 

dent de la n~públ ica el 1925, moment a ir dt'll qual tnicià els 

i de de res teli en el:::> F> OS de parla de forma 

Entre 1929 i 1933 la dedicació odística minvà en favor de 

l'activttat com a novt'll. Usta, :i tornà a augmentar lentament a l'exilt 

amb un renovat tnterè~:; per la política. De fet, el prologuü¡ta expm;a de 

forma resumida t:~ls punts nc i s de la r:3eva sobro Roth, 

que es publicarta el 1987. 

Entre els articles publicats el 1984 en trobem un degut a Hugo Aust, 

dedicat als diferents usos i iftcats del pronom indefinit "man" en 

una obra de Roth''· "Woher der Hag? 11
, de Paul Stocklein2

', s'inscriu 

dins del corrent d'interès teològic per Roth que es manifestà ja amb la 

tesi d' Esther Steinmann i que en vida de l'autor donà lloc a la seva 

relació amb el j esui ta Friedrich Muckermann. L'interessant article de 

StBcklein subratlla la coincidència entre l'explicació que Roth dóna a 

l 1 antisemi ttsme i 1' expressada per .Stgmund Freud a la seva obra de 1939 

Der Nann Noses: els pobles que odien més :lntensament els jueus foren 

cristianitzats tardanament, i el seu paganisme subjacent no ha superat 

l'odi a la réligió imposada, però no gosa reconèixer aquest antagon:lsme 

l) Hugo Aust: 11 Sinnbildende Aspekte des IndefinHpronomes 'man' arn 
Beisptel van Joseph Roths Novelle 1 Stat:lonschef Fallmerayer 1

." A: 
W'irkendes W'ort, Nr. 94, 1.4.1984, p. 324-328. 
2) Paul StBcklein: "Woher der Hag? Die unbeachtet gebliebene 
Antisemi tismusdeutung Joseph Roths aus den dreiB:lger Jahren. 11 A: 
Communio. Internationale katholische Zeitschrift. 5.9.1984, p. 467-483. 
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i trasllada l'hostilitat al poble jueu, objecte d'un oclt secundad que 

actua sense inhibicions, però s'alhnenta de l'energia generada per l'odi 

prima.ri contra el cristianisme, més o menys soterrat. Stocklein 

documenta la postura de l~oth a parUr de di versos escrits i 

man:ifestacions de l' escdptor, i sobretot amb un clarificador anàlisi de 

Tarabas, que demostra la seva estreta relació amb els esdevc:)niments 

contemporanis. L'article reforça la imatge el' un Roth no pas allunyat del 

sr:)u tempr3 i refugiat en un món leg;endart, E3tnó dotat el' una aguda visió 

políU.ca i de futur. Un tercer article, "H(~chtsrmlitik und L:inkskultur", 

de M:at1üa:3 Ha.nsr.m 1 :., compara le:;:; trajectòries ideològiques d('l Joseph 

Roth i Arnold Schiinberg 1 arri ba a la conclusió que, mentre ambdós 

produüm une:3 obres innovadores i d'alta quaUtat, en canvi el seu 

pensament polític durant el període d'exili era reaccionari i, tot i 

haver estat elaborat per tal de servir d'anti dot del feixisme, caigué en 

posicions ideològiques similars a allò que pretenia contrarestar, apart 

de ser il.lusori i inviable. 

Indirectament relacionada amb Roth es troba la publicació d'un volum 

d'articles de Karl Tschuppik';;,:• en la qual l'editor, Klaus Amann, en el 

seu intent de recuperar per al públic un escriptor actualment ob:Udat, 

invoca repettdament el testimoni del seu amic i col. lega Joseph Roth, 

que no fa pas gaires anys es trobava ell mateix en una sHuació similar; 

símptoma, doncs, de l'èxit del que s'ba anomenat "Roth-Renaissance". 

1) M:athias Hansen: "Rechtspoli tik und Linlmkul tur. ExUposHionen van 
Joseph Roth und Arnold Schonberg." A: Sínn und Form 36 (1984) 1, p. 143-
163. 
2) Karl Tschupptk: Van Franz Joseph zu Adolf Hítler. Polemíken, 
u nd Feuí lletons. Herausgegeben u nd eingeleitet van Klaus Amann. 
Koln - Graz: Hermann Bohlaus Nachf. 1982. 288 pags. 
Hem inclòs una breu bj_ografia de Tschuppj_k a l'apartat 2.c. 

Essays 
Wien -



W1 

La tesi de Klaus Paulí 1 :> reuneix la lnterpretació de Die Kapuziner-

gruft i Der stuJfllne Prophet sota la característica comú de "zeit-

gesclüchtliche Portrattromane". Per a nasal tres l'estudi dedicat a la 

novel. la més tardana és el més n3eixi t; seguint la tècnica encetada per 

Schelble d'examinar cada una de les escenes en els seus- petits detalls 

narratius i descriptius i evitant aplicar tdEles preconcebudes, Paulí 

arri ba a interpretacions molt detallades i ben raonades que en d:t verses 

ocasions superen les assolides pel seu predecessor. El resultat d'aquest 

treball minuciós és una al ta valoració de la tècnica narra·ti va i de 

l'exactitud psicològica d'una obra sovtnt poc apreciada lloada 

sistemàttcament pels que~ veien en ella només una conU.nuacJ.ó de 

Racletzkyrnarsch i apreciaven ~;uperficialment una i altra com a himnes a 

la monarquia dc~sapareguda, i menystinguda pels que prenien al peu de la 

lletra les manifestacions del protagonista i l'equiparaven a l'autor, 

aplicant-hi criteris ideològics determinats. Com ja havia fet Scheible, 

Paulí deixa molt clara la distància entre Joseph Roth i el seu 

personatge Franz Ferdinand Trotta, el desinterès del qual per la 

política, tipic dels joves aristòcrates vienesos, el converteix 

finalment en víctima d'aquesta. Les múltiples acusacions que l'equació 

Trotta = Roth ha deparat a l'autor són totalment injustificades i 

demostren a la vegada l'extremada conseqüència amb què Roth elaborà el 

seu personatge i seguí el patró narratiu elegit: un home que percep la 

realitat sociopolítica de forma distant i fragmentària, i només la 

rememora en el cas que hagi estat rellevant per a ell personalment; fins 

1) Klaus Pau li: Joseph Roth: Die Kapuzinergruft und Der st.1J.JJlme Prophet. 
Untersuchungen zu zwei zei tgeschi c.htl i eh en Port rai tromanen. Frankfurt a. 
M:. I Bern I New York I N·ancy: Peter Lang, 1985. 360 p. 
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i. tot elr::> nexes entre capí tols re:3ponen a la sttuació de qui. intenta 

recordar esdE:weniments ja pasr:3a.ts. 

Al costat de l'interessantíssim estudi d'aquesta novel.la tardana, el 

de l'anterior resulta proHx i sembla fins i tot sortir-se de vegades 

de l'àmbit e::=;trictament filològic per caure en actituds de crítica 

ideològica. També és ble que el procediment d'estudiar 

canse cu t i vamE:mt de la novel.la resulti més adequat i fructífer 

en el caE; de D.ie Kapu:dnergn¡ft, ja que ~:lla mateixa està organitzada en 

unitats centradE)S al voltant d'una temàtica, i les mateixes reflexJ.ons 

del sobre E:1l S(CJU ofereixen a l'intèrpret un bon punt 

de ida per a relactcmar-ü'l.S entre Ed en un seguit de cercles 

concèntr.lcs. En canvt, la presumpta biografia de Trotzki té un decurs 

més H neal i 1' aspecte el' autoreflexió és molt menor, de manera que el 

procedimEmt per passatges que a la vegada consti tueix:l.n blocs temàtics 

no es pot aplicar s:l.sü~màticament, i apareix en canvi la vella tàctica 

d'estudiar un per un els personatges; aquesta part de 1' estudi esdevé 

poc àgil, reiterat i va i mancada d'una concisió que ha.uria estat molt 

d'agrair. Interessant és la constatació que la novel.la havJa adquirit 

una extensi6 equtparable a les altres novel.les de Roth, i que 

l'argument estava a més perfectament desenvolupat; Paul:!. creu, amb 

Jansen, que el motJu de no haver-la publicat és que Roth no volia 

contribuir a un anttcomuntsme barat en un moment on el principal enemic 

es sttuava a la dreta':>. També són notables els nexes que estableix amb 

autors com Erich Fromm o Karl Mannheim des d'un punt de vtsta de crí ttca 

ideològica o psicologia de les masses, t amb altres relacionats amb la 

1) Pauli1 p. 220. 
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trajectòria del comuni:::.;me i dels seus partülari:::;, com Manès Sperber o 

Arthur Koestler. Pau U. rei vindica l'exactitud del diagnòstic de Hoth 

davant la societat soviètica que ell va conèixer i descriure en les 

novel. les i en els reportatges sobre Hússia, i el considera per exemple 

molt més lúcid i ~~~:;)nsible a l'evolució política que Walter Benjamin i 

altres "radikale Touristen" ¡ addueix també que la certesa de la seva 

prognm:;i ha r:~:;=;tat confirmada a ori, per Elxemple per la filla de 

Stalin, Svietlana AllUlujeva, o per Hcélller, deixebla de Georg 

Lukacs. 

Aqut:1sta clar i vi ciència dc:! Roth ha estat també remarc:ada per Paul i 

constantment en 1' apartat dHdicat a Die Kapuz"inergruft, on ha deixat 

clar que la ceguesa polí t:tca de Trotta pertany a la seva configuració 

com a personatge i no implica pas la mateixa actitud per part de 

l'autor, sinó que aquest la utiU.tzo" a mam~ra de denúncia contra tots 

aquells que no van saber jutjar enccélrtadament el que s'esdevenia. Per a 

nosaltres, el més interessant de la monografia són dos excursos inclosos 

dins l'anàlisi d'aquesta novel.la que estudien l'activitat periodística 

contemporània de 1' autor. El pri-mer d'ells ressegueix els articles de 

Roth contra el nacionalsocialisme 1 :> donant mostres per als di versos 

aspectes atacats, i rebutja decididament l'etiqueta d'autor absort per 

la regressió al passat, remarcant l'exactitud del retrat que ja des de 

pdncip:l.s dels anys vint feia Hoth del totalitarisme de dretes. El segon 

excurs, "Die AnschluBfrage":;;,;., examina les manifestacions de Hoth al 

voltant d'aquest tema, així com l'evolució de la seva actitud respecte 

al legitimisme, en el qual segons PauH Hoth veia amb certa raó 1' únic 

1.) Pauli, p. 114-128. 2) Ibídem, p. 164-190. 
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instrument apte per a :ma.ntcmir la lndependència austríaca, ja que bona 

part de la poblactó haurta acceptat una forma monàrquica parlamentària; 

les aprmdmactons de Roth al Standestaat foren segons això purament 

tàctiques, degudes a l'intent de guanyar l' austrofeixlsme per a la 

restauració habsbúrgica, però 1' actttud de fom:; era de rebutg. Igualment 

existiren importants :friccions amb els cercle~-:; legi tüuistes, que Pau li 

pensa que culminarr~n en la ruptura amb Die Oesterre.ichische Post poc 

abans de la mort de Hoth i el projecte de passar a la publicactó 

Nouvcdles el' Autriche. Per a aquest e¡=;tudiós, el legi ttmisme fou una 

postura temporal de l~oth, col1erent amb el rol assumí t el • ex-of:lctal 

austríac, i que convivia amb una posició que li permetia fer de mediador 

amb els cercles d'esquerra. Paulí creu que Roth estava preparant en els 

darrers temps l'emigració a Mèxic i que hauria escrit una obra sobre les 

condicions de vida de l'exili i les actituds pròxime::3 al nazisme que els 

exilats patien en els països receptors; un material bàsic per a aquestes 

suposicions és el guió cinematogràHc escrit per Roth als darrers temps 

de la seva vida, així com els records de l'amic Stefan Fingal. 1 ' 

Creiem que es tracta d • una monografia notable que té com a principal 

mèrit rei vindicar la profunditat i exactitud de la narrat i va de Hoth, 

així com el seu lligam amb la pròpla època, defensant la conseqüència de 

la seva postura contra visions superficials que el mesuren amb criteris 

ideològics aliens <vegeu les fortes crítiques a Wolf R. Marchand. Martha 

vlorsching o Bruna Frei). Perjudicials són entre al tres coses algunes 

irrupcions en terreny ideològic. a més del desconeixement d'alguns 

autors com Al brecht Weber o Sidney Rosenfeld i d • alguns al tres estudis. 

així cmn algunes inexactituds. 

1) Vegeu especialment p. 186-190. 
2) Així p.ex. Franz Carl WeiBkopf és anomenat també "WeiBhaupt" <p. 27). 
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Al 198!5 pertany també l'article de Susanne BE:1rg "Archatk in der 

J.foderne. Zu Joseph lxoths 'Hiob'- Homan" 1 :>, que es proposa recordar a un 

nivell bastant genèric l'existència de la cultura jueva oriental i situa 

Roth dins una tradició emparentada amb els escriptors jídics, remarcant 

la presència en la novel. la de múl U ple(:> elements propis del judaisme i 

més concrc~tament de l'hassidisme¡ no menciona cap mena de literatura 

:::;ecundària que~ pogués ajudar el lector a aprofundir en aquest terreny 

amb prou fEüne~=¡ desbro::c>sat per l'articulista. 

L'article de Klaus Bohnen "Flucht tn die 'Heimat'. Zu den Erz~blungen 

Joseph Hoths"·"':> constata el valor central que per a la vida i l'obra de 

Roth posseeixen la noció de He.irnat i la contraposada de Fre.mde, 

d' Unbehaustsein, que poden adquirir configuracions molt diverses. Bohnen 

exemplifica la seva afirmació a través de l' estudt de tres narracions. 

En la primera, Der blinde Spiegel 0925), Heilnat és el món que un mateix 

es construeix a manera de refugi, un ordre de catre absolutament privat. 

A Díe Biiste des Kaisers 0935) el protagonista intenta ampliar aquest 

refugi de creació personal amb el record de la "gran casa" que havia 

estat la monarquia danubiana; a la tercera, Der Levíathan 0934), la 

contraposició de valors es reflecteix paral.lelament en l'antinòmia 

natura - civilització, tradició - tècnica¡ el protagonista assolirà la 

seva llar al fons del mar, vora. el Leviatà que guarda els coralls. 

l) Susanne Berg: 11 Archaik in der Moderne. Zu Joseph Roths 'Hiob'-Roman". 
A: Der Deutschunterricht 37 (1985)¡p. 102-105. 
2) Klaus Bohnen: "Flucht in die 'He i mat'. Zu den Erzahlungen Joseph 
Roths". A: Text und Kontext. Zeitschrift für germanisttsche 
Li teraturforschung in Skandinavien. Kopenhagen I München. 13 (1985), p. 
320-334. Reimprès a: Bernd M. Kraske <Hrsg.): Joseph Roth. Werk und 
Wirkung. Bonn: Bouvier Verlag 1988. Pags. 53-70. 



Ü(J 

Bohnen estableix pt~r a Roth una noció de JkdJnat molt complexa, formada 

bàsicament per quatre cmnpommts: el biogràfic dfc3 la Gal í tzta de la 

infantesa, el constituït per l'ordre tradicional - a nivell polític la 

monarquia, a nivell rel:i.giós el judaisme i el catolicisme el 

component generat per cada individu a manera de revolta contra la 

societat, per tal d'assolir un de domini absolutament personal, i 

el manten:iment d'un ordre a través de l'ú~::; de la llengua j_ la creació 

literària. 

Del matcüx 19Bf5 és l'article de Bernd Hüppauf "Josef Roth: Wob. Der 

~1ythos eles SkeptUmrs"':. L'autor examina 1' afirmació segons la qual es 

produeix a finals dels anys vint una ruptura en la trajectòria de Roth 

que provoca l'existència de dos períodes ben diferenciats i fins i tot 

contraposats, i postula per part seva una causa per al canvi: l'adhesió 

a l'escepticisme clins la tradició de J.fichel de Montaigne, que lxoth 

hauria descobert "au f unsystematische und intuiti ve Wet se" a partir de 

1925 en el seu contacte amb França. Aquest escepticisme implicà, a la 

vegada, el conservadorisme si bé sense aproximar-se mai a les 

tendències reaccionàries dominants dels anys trenta i generà, en 

opinió de Hüppauf, una autèntica ruptura en l'obra de Roth. En l'anàlisi 

de Hiob que segueix, l'articulista defensa la tesi que aquesta novel. la 

és la més "radical" de l'escriptor: "die Skepsis gegenüber jedem sozial-

reformerischen oder revolutiontirem Glücksversprechen führt zur Abwendung 

vam zei tbezogenen u nd engagierten Roman", 2 
:• 

1) Bernd Hüppauf: "Josef Roth: Hiob. Der Mythos des Slteptikers." A: Im 
Zeichen Hiobs. Jüdische S'chrii'tsteller und deutsche Literatur im 20. 
Jahrhundert. Hrsg. von Günter E. Grimm I Hans-Peter Bayerdorfer. 
Konigsstein: Athenaum Verlag, 1985, p. 309-325. Reimprès a: Bernd M. 
Kraske <vegeu nota anterior), p. 25-52. (Citarem d'aquesta edició.) 
2) Ibídem, p. 46. 
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La tesi de lHchael F, G. Kni ttel 8akularisierter u nd jüdisch-

religioser Indiviclua.lisrnus im Erzahlwerlr Joseph Rot.hs' :• parteix de la 

constatació d'una problemàtica comú a tota la narrativa de Roth: la 

decadència de l'individualisme occidental, basat en una actitud laica 1 

racionalista, i la necessitat de buscar un sentit transcendent de 

l'existència. Knittel estableix un paral. leHsme entre aquesta idea de 

Rotb. i el pensament dels filòsofs d.e 1' Escola de Franltfurt Horkheimer, 

Adorno, Benjamin j_ Fromm, :i. atribueix aqur~sta proximitat a la influència 

en tots ells d'una noció individualista de caire religiós procedent de 

la religió juclaica, especí.alment intensa en l'hassidisme."'> El to del 

treball é:=> predominantment filosòfic, amb abundants ci tes dels autors 

ja anomenats, així com de Jifarx; el plantr3jament resulta molt atractiu t 

sembla situar-se, almenys en la primera meitat del treball, dins de la 

tendència que reivindica per a l<otb. un estret contacte amb els corrents 

in tel, lectuals del seu te.mps, i l'autor demostra un cert coneixement de 

la 1 iterat u ra secundària al voltant de Rot b.'~':>. Però, a mida que avança 

la tesi, l'anàlisi de les obres escollides per a exemplificar-hi el 

postulat inicial va esdevenint cada cop més simple paràfrasi, i encara 

1) Michael Franz Georg Kni ttel: 8akularisi.erter u nd jüclisch-rel igi.oser 
Indi vidualismvs im Erzah.l werk Joseph Rot.hs. Dissertation, Un i versi ty of 
California, Irvine, 1986. X + 294 pags. 
2) Ibidem, p. viii-ix. 
3) De tota manera, repeteix algunes observacions ja fetes per al tres 
comentaristes sense esmentar-los; per exemple, a les p. 53-54, en 
referir-se a l'ús del mot "ringeln" a Der Leviathan hauria de referir-se 
a la p. 78 de la tesi de Hackert, on aquest punt era analitzat molt més 
a fons ja el 196'7, Pitjor encara ens sembla no haver ci tat aquesta 
mateixa obra al capítol I <p. 1-69) en parlar del pessimisme cultural a 
l'obra de Roth, ja que Hackert constitueix l'autoritat per excel.lència 
en aquest camp. Igualment sobta el fet que no cHi la tesi de Schei ble 
en afirmar, com havia fet ja aquell el 19'71 que la mort de Taittinger, 
ràpidament oblidada, entra en contradicció amb l'afirmació del narrador 
de Radetzkymarsch segons la qual en el món d'ahir cada i.ndividu 
resultava insubstituïble <Knittel, p. 264), 
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més) el lector té la sensactó d'haver perdut la connexió amb (Ü punt de 

partida davant d'un procediment almenys en aparença arbitrari que 

comenta des del punt de vista del contingut aspectes d'algunes obres 

seleccionades sense haver-ne deixat clar el criteri. Un apartat de 

conclus"i.ons blement hauria pogut contrarestar aquesta sensacló 

d' arb:i trarü1t.at en el procE:}di.ment. i manca d' Ll, lació en el contingut, 

no ha (~stat cons :i dE:1r<:lt nec~1ssarJ pt~r l'autor, 

El t~'J~eha11 s 0 tza Gm sis tols, el primer dels guals 

introdueix la noció d' indJ.vidualü:;me en Roth i la seva tradJ.c:l.ó en la 

cultura jueva t anal j tza Den~ Leviathan com a mostra dc:3l xoc entre el 

mitf.~ i la tècnica que e:;; troba en la base de la crí t:l.ca cultural de 

Roth. A continuació s'estudia Das Spinnennetz, fent l?special èmfasi en 

l'estructura de la pen:;onaH tat de ThHodor Lohse i en el seu ideari, :1. 

confrontant-lo amb J.'"anarquisme individual" de Benjamin Lenz. Kntttel 

passa a PerleFter, centrant-se en el protagrmlsta i el seu 

oponent, Leo Bidak. Segueix ReclJts und links amb Paul Bernheim i Nikolai 

Brandeis com a focus de l'estudi, i es passa a Tara bas, amb 1' evolució 

religiosa del protagonista com a centre d'atenció. Finalment s'examina 

la Hgura de Tai ttinger a Die GesclJichte von der 1002. Nacht, amb la 

problemàtica de la manca de percepció del món exterior i la tragèdia de 

la banalitat que mena a la mort. 

A més d'alguns aspectes puntuals que creiem :l.nadequats, tals com 

barrejar a.firmacions de Roth d'èpoques tan dHerents com 1925 i 1937 

sense indicar-ho')' o considerar renyida la primacia de la subjectivitat 

que postula Roth amb la quall tat de "Bedcht" que reclama per a la seva 

narrativa a Flucht ohne Ende, sense tenir en compte que es tracta d'un 

1) Knittel, p. 148. Es tracta de fragments del pròleg a Die wei/3en 
Stadte i de l'assaig Gríllparzer. 
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"KünstlerJ.scher Bertcht", tal com Hoth detxa molt clar i Anne Bankowslm 

s'ha encarrcJgat de remarcar 1 :>, creiem fora de lloc i gat rebé anacrònica 

l'afirmació d'una cesura radical després de 1929 en l'obra de Roth, que 

a partir d'aquesta data no seria sinó ftcció absolutament allunyada de 

la n~aU-tat ("der Rückzug au~; der Gegemmrt, entweder alrs Flucht tn die 

Vergangenh(~it oder als Ausweichen in eim1 reUgios·-ftkttve Wahnwfllt"':o ¡ 

Kni tüd. sembla oblidar els tons tus i crí U es que l"oth aplica al 

supm::;at 1dH. 1 i que dec3cri u. Et~; i ntere~:c;snnt en canvi el raonament segons 

el qual Tarabas de:3envol u par i. a a Letònia, o la com:;tatactó el' una 

pulsió destructora Pn eJs de Roth, dirigida en les 

obrer:; contra 1' extedor, t en les darreres contra la mateixa 

persona''':>. RelllBTquem també 1' apreciació d(~ la temà.tica caracterí sttca 

per a la darrera època de l'autor que fa Knittel: 

"Die Erfahrung der Austauschbarkeit des scheinbar einzigarttgen 
Indtvtduums, d:ie Proj:izierung (nicht mehr vorhandener) menschlicher 
Werte aufs Materielle, die tm Mechanismus der Verdrangung sich 
fortwahrend erneuernde Sel bt:~tentfn~mdung dies si nd die 
Wesensmerkmale der W:irkl:ichkei t, wie sie Hoth gegen Ende seines 
Lebens im Homan darstellt. 114 :> 

A 1986 pertany també un interessant article de Gershon Shaked, 11 Wie 

jüdisch ist ein jüdisch-deutscher Roman? Ueber Joseph Roths 'Hiob, Roman 

eines einfachen Mannes''"·"u, que, si bé comparteix la temàtica amb el de 

Susanne Berg 11 Archaik in der Moderne" (1985) indicat anteriorment, el 

supera de molt en profunditat i aporta informacions i punts de vtsta 

molt remarcables. Dtstingeix tres aspectes que fan de Hiob una novel. la 

1) Knittei, p. 149-159. Confronteu-ho amb la tesi de Bankm<ska (1982), 
passim. 
2) Ibídem, p. 192. Afirmacions similars es troben també a p. 155-156, i 
en general en els dos darrers capítols del treball. 
3) Per al primer punt vegeu p. 239-241¡ per al segon, p. 253. 
4) Ib:idem, p. 269. 
5) Gershon Shaked: "Wie jüdtsch ist ein jüdtsch-deutscher Roman? Ueber 
Joseph Roths 'Híob, Roman eines einfachen Mannes' 11

• A: Bulletin des Leo
Baeclr- Instituts (New YorlO 73 (1986), p. 3-12. 
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jueva: en primer lloc, el~s pE'lrsonatges haurüm uttlit7.at el jídix entre 

sí, i el narrador "traduetx" a l'alemany le::; seves interaccion~:;¡ en 

segon lloc, la que Shaked anomena 11 Soziosemtotik" correspon al codt jueu 

oriental i només es comprèn totalment en funció d'aquest <exemple d'això 

serta la poca consideració que rep l!fend~:d. com a mestre, t que només 

s'explica pel fet de ser ":1<1elamed", és a clir pertànyer al ni vell 

J.nferior, soc:lal.ment menyspreat, en tant que els mestres dc~ "Jeschiva", 

o sigui dr,~ nivells ors, es situen molt amunt d.tns la jerarquia 

saciaU; i finalment la :intertextualJ.tat de la now>.l. la, la. xarxa. 

d'al.lusions bí.bliquc"')S i litúrgigueE> que comporta. En aquest darnlr 

apartat Shaked remarca el fet que a la noVE~l. la s'hi entrellacen dues 

Uegend€~s bíbliques: la d1~ Job, representada per 1\fendel, i la de Josep, 

reflectida en Menuchim, i que constitueixen dos processos d' assimLlació 

enfrontats, l'un negatiu i l'altre positiu. Pensem que cap intent 

d'interpretar aquesta obra podrà considerar-se complet si no té en 

compte aquestes propostes. 

Del mateix any és l'article de Leos Houska 11 Egon Erwin Kisch und 

Josef Roth. Gemeinsames und Trennendes" ., :>, que recull les coincidències 

biogràfiques i recorda l'amistat. que uní dos escrtptors aparentment tan 

distants per la posició ideològica que adoptaren en la maduresa, Així 

Com la "Dl'plomarb~.j·t" 1' n 1 "· · el -t;;. e menor grau a Gesl e Houska s' havten 

distingit per aportar moltes informacions noves, en canvi aquest. article 

es situa per sota del ni vell de coneixements assolit el 1986 i no 

ofereix tampoc res de nou, sinó que només reaproftta els materials 

recollits anteriorment per l' articultsta. 

1) Leos Houska: 11 Egon Ervli n Kisch u nd J osef Roth, Ge me i nsames u nd 
Trennendes". A: Brüclren. Germanistisches Jahrbuch DDR-CSSR. 1985/1986 
<1986), p. 84-89. 
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El 1987 es publicà la monografia de Klaus Westermann sobre la 

trajectòria periodística de Joseph Roth 1 ' que vingué a U. luminar un 

important i ssim aspecte sobre el qual mancava mol ta informació, i que 

dels treballs d1~ Sültemeyer no havia rebut més aportacions fins 

a la publicació del recull d'articles FJer.l.iner Saisonbericht, a cura del 

mateix Westerrnann. L'autor es basa en ei:-:; treballs de recc~rca a l'arxiu 

Roth del Leo-Baeck-Institut que li ncJcopHar aquells articles 

(recordem, però, que moJ ts d'ells, en especial els publicats a Neue 

Berliner Zeitung, havien sigut ja localttzats i enumerats per Sültemeyer 

ül 19'7f.F'') publicats com a ampliació de 1' edició 1975/'76, així com 

loca1Jt?:ar-ne molts al tres encara no edt tats, i fi. ns t tot originals, 

especialment dels darrers anys d'exili, que no havien arribat en el seu 

moment a la 1lum pública. Disposa també de gran quantitat de 

correspondència inèdita, sobretot de caire professional; és a dir, 

doncs, que utiUtza els fons enumerats per Hackert el 1975, a l'article 

~Joseph Roths Nachla@ im Leo-Baeck-Institut" '· Si pensem que Hackert i 

Westermann són els encarregats de l'edició completa prevista per a 1989, 

veurem que aquesta promet per fi aprmdmar-se a l'exhaust i vi tat. 

En la primera part del treball, "Stationen", es segueix una línia 

cronològica en funció de l'activitat pertodí.stica de Roth, contemplant-

U Klaus Westermann: Joseph Roth, Journalist: eine Karriere 1915-1939. 
Bonn: Bouvier Verlag Herbert Grundmann, 1987. 309 pags. 
2) Vegeu. els llistats inclosos a Das Friihwerk Joseph Roths (19'76), p. 
14'7·-153. Sorprèn que cap d'ells no es reedités fins 1984 (a BSB), i 
aleshores es fes sense la col.laboració d'aquesta estudiosa. 
Malhauradament, el cos d'aquest treball de Sültemeyer reprodueix la tesi 
presentada el 19'?1, sense integrar-hi aquests documents, localitzats per 
l'autora un cop acabada la redacció. 
3) Vegeu JRudT, p. 374-399. 



ht quatre perí odes: la fase inJctal fins al tancament de Der Neue Tag, 

l'època radicada a Berlin, la fase situada entre el prtmer viatge a 

França j_ l'ascens dels nacionalsod.al tstes al poder, i finalment 

l'exili. 1 :> Les novetats que s'hi aporten són un mH lar coneixement de 

les activitats de Roth, des de la seva participació com a redactor en el 

diari del seu regiment -- se'n reprodueix un poema_::e::. - fins a una imatge 

molt més exacta dr~ la c:c;eva implantació en la premsa berlinesa, de la 

qual cal d0~stacar la gran quantitat d'articles publicats a la Neue 

Berl.·lner Ze.ttung, fins ara ignorada; remarquem també la dtferent opJ.nió 

qu~::: tenen West(;n·mann i Sül temeyer sobre el compromís socialista del j ow~ 

Roth. El f:>egücmt apartat examina atentament els diversm; confHctes de 

l'escriptor amb la Franlrfurter Zeitung parUcularment les 

circumstàncies que envol taren la seva breu estada a Jtfünchner Neueste 

Nachrichten - i amb la censura, que sembla haver :i.mpedit la publicació 

de bona part dels reportatges sobre Albàn:i.a i Itàlia. El darrer apartat 

s'ocupa de les vicissituds de l' exi H, sobre el qual disposa de bastant 

material inèdit. 

La segona part de la monografia, "Schwerpunkte" 1 consta també de 

quatre apartats dedicats a sengles estudis d.' un tema. '~1 :o El prtmer 

examina. els anys anteriors a 1925, l arriba a. la conclusió que el 

compromís socialista de Roth fou només de caire sentimental, degut al 

U "Stationen": p. 12-107. Comprèn: "Der Neue Tag" <p. 12-29) ~ "Berliner 
Saisonbericht" (p. 30-47), "Rej_sender mit Tra.glasten" <p. 48-76) ~ i 
"Emigration" <p. 77-107). 
2) Westermann, p. 20-21. 
3) "Schwerpunkte": p. 108-209. Comprèn: "Die Absei ts-Menschen" (p. 108-
137) ~ "Deutschland, ein Wintermarchen" (p. 138-166) ~ "Der Unterga.ng des 
Abendla.ndes" <p. 16'1-190), i "Seine k. und lc apostolische l.fujestat" <p. 
191-209). 
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c>eu interès pels marginats, però molt djstant de seguir una línia 

tr:;;òrica conseqüent; aqu:í s' ampHa el que ja E>' apuntà al segon apartat de 

la primera part, i er::; rebaten les aftrmactons de Sültemeyer; Westermann 

examina exemple materials pubHcats a la Neue Berliner Zeitung, 

entre ells ~~ls dr::l.l procés per l'atemptat a Wal ther Hathenau, t en aquest 

ús d'una documentactó rné:::> àrnplia (rf~corde:m, pe.rò, quf-3 fou Sültemeyer qui 

la localitzà) recol?:a el ~;eu assert d'una línia :Ldeològica poc definida: 

"Das ganzr~ Spektrum der publ izistischen Arbei ten in Verbi.ndung mit 
~;Eiincm pr i va ten AeugrH·ungrm enmisen Roth als ei nen wachr::;amen 
Journalisten, der sich jedoch 1924 in keiner Weise politisch 

hatte. EntsprechEmd (!) sr::iine Artikel mal 
Kritik und naive Hoffnung, mal schwarzer t'f?ssimismus und 

tiefe Verzweiflung valler Sarkasmus." 1
) 

El segon e:::; n2!fereix als Hc!portatgP.s dP. viatge, i creiem 

ment interessant el refer1t a l'estada a Rúss1a, per al qual 

s'estableixen algunes comparacions amb altres visitants, com Kisch, 

Taller o Benjamtn''n, i se' ns donen 1nteressants informacionr::; sobre 

l'intens treball de documentació Etmb què Hoth havia preparat aquest 

vJatge, del qual en el llegat s'han conservat múltiples fulls 

d'anotacions i extractes d'obres i nformati ve::; fets per l'escriptor. 

Westermann obt.:;erva que molt d'aquest material no va ser després 

utUitzat per I~oth, que prefer1a un estil més v1sual que documentari: 

nosaltres afegiríem que bona part de la reputació de Roth com a 

escriptor no intel. lectual sinó tntuïtiu i Jmpressionista prové 

1) Westermann, p. 134. 
2) Per cert, Westermann afirma erròniament que Hoth emprengué el viatge 
després de Benj amin: "Dies war die Situation, als Joseph Roth im Juli 
1926 nach Osten aufbrach, nur wen1ge Monate nach Wal ter Benjamin." 
<Ibidem p. 142). En realitat, el viatge de Benjamin durà de 9.12.1926 a 
1.2.1927. <Vegeu: Walter Benjamin: Hoslrtwer Tagebuch. Frankfurt :M:.: 
Suhrkamp 1980. P. 7.) 
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d'aquesta actitud voluntàriamt~nt assumida, i que alf!;uns mal interpreten 

com a simple tncapaci tat el' una 1naj or agudesa mental. El tema tractat a 

continuació és l'actitud pessimista davant la cultuta quotidiana 

occidental, que Westermann estudia sobretot en relactó amb el cinema; 

l' evoluctó par::~sa dc~ les crí. tiques cinematogràfiques dels primers anys 

fi.ns a la postura absolutament contrària i_ M~gattva expressada a Der 

Antichrist. Cal observar que determinades pel.licules, sobretot les de 

Charles ChapUn, ElJEln molt bEHl cons:tdclrade:::; per Roth, que Vlef'~termann 

compara aquí amb Tuchol També els docume1ltals i algunes 

pel. lí.culer;; de cai.Hl n;,aUsta, ia que (:Jl m~u rebu es centrava en la 

utUi.tzació del cinema per a fabricar mónB substitutor1s del real, idea 

que compartia amb el seu amic Siegfried Kracauer. 

El darrer tema quf'l es toca és 1' actitud de H.oth davant la monarquia 

habsbúrgica en els seus articles. Westermann constata l'actitud crítica 

inictal i l'evolució cap a postures cada cop més favorables 1 finalment 

incondicionals. e·~ • 
ol bé la posició de Westermann ve avalada per una 

documentació més àmplia que la posseïda fins al moment per cap altre 

estudiós, i per tant difí cU ment rebati ble, no podem deixar de recordar 

l'argumentació de Klaus Pauli 0985), que basant-se en els materials 

accessibles al públic en general definia 1 1 actitud de Roth corn a prou 

racional i distanciada el 1 una afirmació cega del legi ttmisme habsbúrgic, 

i certament oposada a la ideologia nacionalsocialista; Pau li 

diagnosticava també raons únicament tàctiques per a un apropament a 

l'austrofeixisme que, segons ell, fou només aparent 1 :', En canvi, 

Westermann es situa més en la línia de Marchand (1974), acusant Roth de 

1) Compareu Pau li p. 114-127, 164-190, 1.99-212, 337-354, amb Westermann, 
p. 191-216, així com també p. 77·-107, 141-166 i 171-177. 
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po::>tur·es molt 

extrem l absolutament irracional. Dóna també molt més pes a la fase 

tardana, a.ftrmatt va, J recull només els enfrontaments amb l'esquerra. 

D'altra banda, cretem que l'atenció gatrebé exclustva a l'acttvltat 

odí stica j l'<:Jxcluc.;tó de la narrativa facUlten el judici 

extremadament nGgatiu de Westermzlnn - hom creu sovint percebre una certa 

animo:::;Hat i bel. li envers l'autor estudiat l!l€~ntrf1 g_Uf! a 

Pauli l'examen exhausttu dr~ les novel.les combinat amb el de Ja n'~sta 

d'obra li una conclus:tó mé~s favorable. 

En subscrivjm l'opinió do Helmuth Nilrnberger segons la qual 

el mèrit ncipal del treball consisteix en la gran quantitat de 

material nou que aporta i que una vistó gen(~ral més àmplia. 1 :• En 

aquest cal rernan:ar l'uttlíssirn lltstat cronològic d'articles 

publicats per Roth:'' :>, i que permet fer-se una idea de la seva gran 

productivitat, així com de la pràcttca de publicar el mateix escrit en 

diversos periòdics, i de la gran quantitat encara inèdita de cara a la 

tercera edició de li'erke. 

L'interessant arttcle de Sarah Frairoan "Joseph Hoth: Dichter des 

Offenen" '":. (198?) comenta els problemes que oferetx la interpretació de 

1) Hecensió de Helmuth Nürnberger a Germanistik (1988) vol. 4, num. 
7198. <"Das Vercl:ienst der Untersuchung Uegt tndessen weniger in der 
Pragnanz der kritischen Auseinandersetzung und Interpretation - gemessen 
an Roths Texten wtrken manche Analysen eher etwas flacb - als in der 
Fülle des neu erschlossenen Staffs (, .. ).") 
2) El llistat inclòs per Sültemeyer <Frühwerk, p. 147-153) no és tan 
manejable, ja que està ordenat segons els òrgans de publtcació, i dins 
cada un d'ells cronològicament, i és exhaustiu només fJ.ns a l'època 
estudiada, 1915-1926, encara que en algun cas arrlba fins a 1933. 
3) Sarah Fralman: "Joseph l"{oth: Dichter des Offenen." A: Bulletin des 
Leo Baeclr Instituts, 76 (1987), pags. 35-50. Cal observar que hi 
apareixen alguns nmns mal grafiats, com el de Davtd Bronsen, anomenat 
constantment "Bronson" <p. 47 I 49 I 50), 1 el del personatge de Flucllt 
olme Ende Baranowicz (" Baranow1 tcz", p. 45). 
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la narrat i_ va de Roth, que no pot fer-se a pn.rtir només del contingut, 

sinó que requereix per damunt de tot fer atenció a característiques 

estilístiques tals com la perspectiva narrativa. Cal tenir en compte la 

no j_denti tat de narrador i autor, així com la peculiar uttli tzació 

d'" Erlebte Red.e" que un moviment pendular en la perspectiva des 

del narrador als personatges. Un e1r?ment fonamental és la :ironja, que 

pot E>er en ocasions molt directa, pròxima al sarca~;me j_ la sàtira, però 

més ~mvint és indirecta i velada, gaj.rebé impossible de reduir a 

Edemenb:; concretf3. Fraiman defim~ix el següent objc"lctiu per a l'ús 

d'aqw::l::;ts tipus d'ironla i d'actitud na.rrativa: "Roth wUl ke:i.ne 

Aussage, sondern viele Aussagen m;stchen, viele verschiedene, sich 

rnoglichr::lrweise widersprechende, aber alles gültige. " 1 ) L'autora observa 

que Roth gairebé no aplica la ironia als jueus orientals ni als eslaus, 

les dues cmnunitats amb les quals l'escriptor es sentia lHgat. Ell 

mateix era pol i valent i ple de contradi.ccions, i les seves obres són 

intencionadament ambigües, per tal d'obligar a cada lector a constituir-

se'n una interpretactó pròpia i tndependent: 11 Darin liegt wohl Roths 

GrBBe: ein Dichter des Offenen und dadurch des Differenzierten zu 

se in. 112 :> 

L'article d 1 Alfred Strasser "Le retour au pays d'u ne génération 

perdue11 ':•:>, del mateix any, no passa de constatar la presència del terna 

del Heimkehrer a vuit novel. les de Roth i reproduir els continguts de 

Die Flucht ohne Ende a base de cites i paràfrasis. 

1) Fraiman, p. 42. 
2) Ibídem, p. 47. 
3) Alfred Strasser: 11 Le retour au pays d' une génération perdue dans La 
fuite sans fin de Joseph Roth. 11 A: Germani ca, vol. I C1987), p. 67-74. 
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Al 1988 pertany la tesi de Volker Henzt:l Jüdischer Kul turpessi.mismus 

unef das Bild eles Alten Oesterreich im Werk Stefan Zweigs und Joseph 

Roths 1 :>, que es proposa establir de quina manera la situació de 

persecució dels jueus afectà el pensament i l'obra d'ambdós escriptors. 

Henzo, autor ja d'una monografia sobre Stefan Zweig, demostra ser un bon 

coneixedor do la història de ncipis de e, i en 

de la situació dels jueus dine; la monarquia austro-hongaresa: 

els dos mer:::; tols,''' dedicats a aquests temes, :::;ón francament 

brUlants. El punt central és la deds jueus davant 

l'as::o:;ünilació, i la di. ció p(~r do molts d'ells a renunciar 

totalment a qual~.;evol element dJferencial per tal de poder ésser 

absorbits per la cul tu ra dominant, disposició, però, que J!k:'1.i fou 

plenament corresposta per la societat receptora, ni tan sols en els 

mHlors moments de la dinastia habsbúrgica, considerada per molts d'ells 

exemplar en aquest aspecte. En aquesta situació, el cultural, 

que per a Henze entre els no jueus no era sinó una postura artificial, 

constituta en canvi una reacció lògica dels jueus davant llur situació 

d.i ns una societat que només els acceptava aparentment, i encara al preu 

de renunciar a tot lligam amb les pròptes arrels. Henze remarca que 

l'alta burgesia vienesa d'origen jueu, de la qual Zweig era un típic 

exponent, estava convençuda d'haver assolit una assimilació total, però 

en realitat adoptava actituds que li permetessin eludir enfrontaments i 

U Volker Henze: Jiidischer Kulturpessimísmus und das Bild des Alten 
Oesterreich im Werk 8tefan Zweigs und Joseph Rot:hs. Heidelberg: Carl 
Winter Universit~tsverlag, 1988. 375 pags. 
2) Ens referim al capítol I, "Einleitung" Cp. 
especialment al li, "Die Situat i on des Judentums 
Monarchie arn Beginn des 20. Jahrhunderts" Cp. 
"'Jüdischer' Kultur-pessimismus?" Cp. 63-71). 

1-26), així com 
in der Habsburger 

26-62) i l'excurs 
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evitar la conspicuitat per tal de no sortir dels estrets límits que li 

eren reservats. Stefan Zweig, convençut que a la Viena anterior a 1914 

s'havien realitzat els seus ideals de cosmopolitisme absolut, va evitar 

sempre de tenir en compte els múltiples indtcis contraris, i va intentar 

ignorar el fet que la seva condició de jueu, tot i ser de casta 

privilegiada, havia determinat molts aspectes de la seva vida. Roth, que 

havia viscut molt més Lntensa:ment el :fet d:i.ferencial jueu a causa del 

seu origen social i ic, era plenament conscient del rebuig per 

part de la societat dominant, i encara qml pE:H~ a eU mateix optà per 

1' assimilació, mantí ngué com a ideal la comunitat j ur~va tradicional 

d'Europa Orhmtal, Ja qual també havia assolit el rotllar grau de 

convivència amb 1' entorn sota la monarquia danubiana, Tots dos 

escriptors rebutjaren sol.lucions adaptades a la realitat social 

contemporània com ara el s:l on i sme, i preconitzaren un model utòpic de 

convivència dels jueus dins Europa, en un moment en què aquesta, 

fortament segmentada en naciom:.;, els rebutjava. Aquesta opció imposslble 

els abocaria a tots dos a una tragèdia inevitable. 

Hem avançat de fet les conclustons, arrossegats pels plantejaments 

inicials, ja que aquestes no estan limitades al final, sinó que són 

presents al llarg de tot el dosenvolupament del treball. A partir dels 

dos capítols introductoris ja mencionats, la monografia avança en sèries 

de dos capí tols paral. lels, un per a cada autor. El primer tema és la 

idea d'Habsburg, central per a Roth a RadetzlryJ118.rsch i Die 

Kapuzinergruft, i només amb funció de decorat per a Zweig a Ungeduld des 

Herzens. 1 :> Observem que Henze s'afegeix a la postura de Klaus Pault~":. en 

1) Sobre Roth cap. III <p. ?2-117), i cap. IV sobre Zweig <p. 118-134). 
2) Vegeu especialment Henze, p. 74--75. 



contra de la imatge d'un Hoth reaccionari Sf'"nse pal.l:lat:i.us, i que el 

considf'lra molt més crític i equàntro que Zweig davant del món d'ahir. En 

aquest apartat, Henze es recolza sobretot en Scheible i Pauli, i fa un 

interessant estudi d'alguns aspectes de la narrativa tardana de Roth. 13 

Els dos següents capí tols es Cf3ntren (:Jll la ndació dels dos autors amb 

el juda:lsme'''' 3
• Pel qml fa a Hoth, les obres estudiades són Juden auf 

WanclElrt:;c:haft, Hiob i Der Leviathan, i els estudiosos més citats Claudio 

i Bernd Hiippauf. Henze remarca el paper cEmtral del judaisme en 

la vida de I~oth, que mai fou capaç: d' a.bandonar-lo, si bé en ocasionrs el 

va neg·ar¡ en una narració com Der Leviatlmn, aquel J constitueix ül 

darrer encara que assolir-lo suposi la mort. Contràriament, 

Zweig féu sempre tot el possible per ignorar la seva condició de jueu, i 

exceptuant el drama Jeremias només s'hi referí ocasionalment en obres 

menors, atribuint-li sempre un paper supeditat al cristianisme, que ha 

de preparar eliminant-se pràcticament a si roateix. El darrer bloc'~' 3 

contrasta els intents dels dos autors de defugj.r la rea li tat en els 

darrers anys de la seva vida, Henze es basa en arttcles de Roth dels 

anys trenta per a diagnosticar un intent conscient per part de Roth de 

creure en una Arcàdta que hauria estat real sota la monarquia 

habsbúrgica en el passat, i que podria repetir-se st es produí s la 

restauració, oposant aquesta al nactona.lsocialisme; el recurs al credo 

legitimista és diagnosticat com guiat purament pel desig de mantenir una 

esperança, encara que aquesta fos rebutjada a nivell tntel.lectual¡ els 

1) Vegeu "Exkurs: Die dichterische Welt der spaten Werke Joseph Rot.hs.", 
p. 98-11'7. 
2) Capí tol V per a Roth <p. 135-184) i VI per a Zweig <p. 185-2'71). 
3) Sobre Hoth capí tol VII <p. 2'72-300), i sobre Zweig capí tol VIII <p. 
301-34'7). 



testimonis adduits pEn' Henze r3ón Inngard Keun i Géza van Cz:if.fra. 1 ' En 

canvi, 1' autor creu que Zweig, les opinions del qual contrasta amb les 

de f)chni tzler, molt més sagaces i crítiques, no va voler mai rendir-se a 

l'evidència que el seu somnl cosmopolita no s'havia realitzat mai, ni 

tan sols a la Viena de la seva infantesa, tot i que sense voler mostrà 

en els seus escrits, flns i tot a Dit1 Wel t van gesten1, rememoracJó a la 

qual acudJ. a manc:lra de refugi en els darrers tempr3 de vida, els límtts 

que aquella societat marcava a 1' assimUació, ;n 

Es tracta d'una monografJa molt interessant i reeixida gut:~ no només 

aporta informacions i estímuls pel que fa als dos autors, sinó per al 

tema dc:J la convivència dels jueus amb la :cmcietat austro-hongaresa en 

general; remarquem també que el nivell d'informació pol que Ja a Roth és 

notable, cosa que no sempre es dóna en treballs dedicats a la comparació 

de diversos autors. 3
' 

Al 1988 pertany també el recull d'articles editat per Bernd M. Kraske 

sota el títol Josepl1 Roth. Werk und Wirkung/~ :•, els continguts del qual 

hem examinat ja seguint l'any en que es publicaren per primera vegada 

els articles que conté. Lamentablement, no hi ha cap nota de l'editor 

que ens informi. sobre els cri.teris de selecció, i aquesta sembla bastant 

1) Vegeu especialment p. 285-288. 
2) Vegeu sobre aquest punt Henze, p. 307-313. 
3) lW.lhauradament, hi ha algunes cites erròni.es <p. 94 i 108) i alguns 
punts rebatibles <p. 89 I 86-8'7 I 101), així com un molest detall: 1' ús 
constant de la grafia errònia "Arkardien" i "arkardisc~'(!) (p. 94 I 130 
I 147 I 154 I 30'7), 
4) Bernd M. Kraske <Hrsg. ): Joseph Roth. Werk und Wirkung. Bonn: Bouvier 
Verlag, 1988. 144 pags. Conté els segUents articles: David Bronsen, "Das 
U terarische Bild der Auflosung im Radetzlrymarsch" (1965) 1 Klaus 
Zelewi tz, "Joseph Roth: Zweimal po li tische Illusion" <1971) 1 Fri tz 
Hackert, "Kaddisch und Miserere" (197:3), Carl Steiner 1 "Frankreichbild 
und Katholizismus bei Joseph Roth" (1973) 1 Klaus Bolmen, "Flucht in die 
'Heimat'" (1985) i Bernd Hlippauf 1 "Joseph Roth: Hiob" (1985), Inclou una 
bibliografia <p. 117-144). 
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dispar. La bibliografia rm:"iulta prou completa i manejable, en estar 

distribuida la literatura secundària en tres grups, per6 en l'apartat de 

monografies hi manquen com a mínim les de Street, Weber i Westermann. 

El treball de Wolfgang Müller-Funlt Jos¡=Jpl! Roth, de 1989 1 :>, està 

organitzat en forma de nou sobre diferents aspectes de l'obra i 

la persona de Roth, de formi1 que recorda el procecltmeJlt df~ 1ifagris a Wei t 

6 de trobar-se davant d'un imitador 

El primer , "Die r~:oderni ta.t des Periphenm11
, tracta dc~ 

1' act:Ltud de Hoth davant la pròpia b:ioe;rafia, permanentment modi Ucada 

per la fantasia fi ns a l' auto~:;ugge~;t:l6, :i acompanyada de la ca pac i tat 

d'ironitzar sobre si mateix. El seu misme cultural el portà a ser 

crític amb les teories i les actituds f:'lXclusivament intel.1ectuals, i 

ica 1a seva preferència per 1es històries simples, pel destí de les 

persones senzilles en una societat en ràpid procés de canvi, vista des 

d'una postura perifèrica deguda. a la procc'!dència geogràfica i ètnica, 

que per a !l[üller-Funlt caracteritza els clàssics moderns. El segon 

apartat, "Fremde als Heimat", gira a l'entorn de la vivència del 

desarrelament, comú a Hoth i a molts dels seus personatges, que els 

porta a la solitud i l'aïllament envers l'exterior; Müller-Funk ho 

relaciona amb la infantesa de Hoth, presidida per un pare absent, centre 

de totes les fantasies del fi 11, i una mare amb la qual no existia en 

realitat comunicaci6. "Wol1nort: Hotel" glosa el fet que Roth no tingués 

mai casa pròpia, i examina aspectes de Hotel Savoy i Panoptíkum. A 

"Imaginiire Topogra.phie" es remarca el valor simbòlic de determinats 

elements geogràfics recurrents, tals com la ciutat fronterera, amb 

1) Wolfgang Müller-Funk: Joseph Roth. M:ünchen: Verlag C. H. Beck, 1989. 
132 pags. <Beck' sche Heihe; 613: Autorenbücher), 
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negativa, Ed paí dc~ Galí tz:í.a t Ucraina, el shtetl t la 

petita ciutat eslava, positius, així com la funció de Sibèria com a 

utopia, "Platz des absoluten Btillstandes, Rand der Weclt" 1 :> i únic lloc 

i.dí 1. lic ble, una mena de paradís trist i solitarL "Die Etnsamkett 

der Revoluttonare" glo(3d les figurer3 de LEmz, Tunda 1 Kargan, mentre 

que "Pol itiscller Journal ismus" remarca la pm5ició antimonàrquica del 

jove Roth, assenyalant però el seu desig de trobar autoritats amb qui 

LdentifJcnr~sf} 1 com ara Rathenau n EbPrt; n.guesta actitud, davant de la 

decc~pctó pel ,. ' i I racas e E~ la revoluc:i.ó alema.nya i J' aburgAsament de la 

russa, un:i.da al rebuig de la societat industrtal, el portarà a refugiar-

E>e en 1' admiració nostàlgica dl~ la monarq11Ül. austro~hon[~aresa. L'apartat 

"Die Hettung eines Bildes" gira a l'entorn de Racletzkymarsch :i. 

Ka puz i ner8T11 it; remarquem que J-iüller~Funk ccmsülera excessivament 

negativa i morbosa la imatge qe Roth dóna dels darrers anys de l'imperi, 

i. creu més encertat el record exclusivament positiu que en transmet 

Stefan Zweig - exactament el contrari de l'opinió de Volker Henze!. '"' :> En 

oposició al criteri més generalitzat, aquest comentarista creu que els 

articles i assajos de Roth reprodueixen millor el mite habsbúrgic que no 

les seves obres naxrati ves''' :•. Abunda també en l'opinió expressada per 

Klaus Paulí (1985) la qual el monarquisme era una solució 

plausible per a Austria entre 1934 i 1938, per6 aquest autor no és citat 

ni tan sols a la bibliografia. "Der Antichrist" s'ocupa de l'antagonisme 

de Roth envers la tecnolog:ia i la indústrta, en especial el cinema; en 

el fons d'aquesta postura es troba per a Müller-Funk una moderna actitud 

1) Müller-Funk, p. 65. 
2> Ibídem, p. 101-102; cf. el nostre comentari a la monografia de Henze 
(1988). 
3) Ibídem, p. 103. 



de simpatia per la mort i. de distanci.amcmt davant del món exter:tor. 

Finalment, l'apartat "Hiob oder die Permanenz des Judentums", comenta 

di versos aspectes cie Juden au f' Wanderschaf't i Hi o b. 

L'obra no manca d' certament interessants, però resulta més 

aviat irregular en el tractament dEÜf> diversos temef; plantejats. Ht ha 

un seguit d'En-rades 1 :., purament mecàniques la majoria, altres 

fruit d'una redacció poc acurada. La bibH a, que sembla 

forçosament breu per i i. u Gdi tnr:i.nl, éf3 tamnatei x poc conseqüent en 

el crHeri drc; selecció ap:U cat, Hau da calgut també c:ita:r al llarg del 

treball la procedència de diverses observacions que coneixem ja d'altres 

autors, J de les quals Müller-Funk no n' :indtca Ja font tal vegada es 

tracta de redescobriments per compte propi? 

1) Hem observat per exemple un error en datar la carta de Roth a Benno 
Reifenberg que 1-iüller-Funk ci ta extensament, afirmant que constitueix el 
projecte de Flucht ohne Ende. La car-ta en qüestió és del ~)0, 5.1925, però 
se'n dóna el 30, 5, 1925 com a data, quan la novel. la es publicà ja el 
192'7, Altres errades menys prorotnents són el tes en les quals falten les 
comr3tes indicadores d'inici o final <p. 46 I 49 I 57) o manca una 
paraula <p. 54), o noms mal grafiats <"Sültemeier" per Sül temeyer, p. 
65; "Nikolaus" per Nikolai [ BrandeisJ, p. 56)¡ una errada greu i 
confusionària és el canvi de nom del r-ecull d'ar-ticles Der Neue Tag per 
"Das Neue Tagebuch" <p. 130). Anomenar el protagonista de Kapuzinergruf't 
"Franz Trot ta" <p. 66 I 9? I 100) fa que es confongui amb Franz van 
Trottat de Radetzkymarsch¡ a més, indica que o bé no s'ha captat la 
connotació del nom Fr-anz Ferdinandt que al, ludeix a 1' admiració per 
l'austroeslavisme de l'her-eu del tron assassinat a Sarajevo, o bé no se 
li dóna importància. Al tres detalls demostren pr-ecipi tactó o coneixement 
insuficient de l'obra de Roth, tals com afirmar que Charles Chaplin fos 
nbj ecte del seu sarcasme <p. 52), que Roth sempre hagi tingut una visió 
exclusivament negativa del cinema (p. 114-115), dir que (a Flucht ohne 
Bnde) Baranowicz conviu amb Jekaterina <p. 65), o que (a Racletzkymarsch> 
Carl Joseph tingués una "Liaison" amb Eva Demant (p. 96), entr-e altres 
coses, Trobem també part de l'argument de Hiob tergiversada <p. 127), J 
se'ns diu que el protagonista de l'article "Der Mann aus dem Altershetm" 
ha estat hospitalitzat cinquanta anys, quan se'ls ha passat a la presó 
<p. '72), [Al tres aspectes en què discr-epem són ja més qüestió 
d'interpretació, com ara opinar que "Bekenntnis zum Gleisdreieck" sigui 
un himne al progrés i la tècnica <p. 113): a nasal tr-es ens sembla força 
j_rònic. J 
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2.g. LA DIFUSió DE ROTH A ESPANYA. 

Exposarem aquí totes les noticies que hem pogut recollir al voltant 

de la trajectòria seguida per l'obra de Roth a l'estat espanyol. Tenim 

un grau de pel qtH-1 fn al nombre de trnduccions, de 

les qunls n'hem localitzat dinou setze al cnstellà i tres al català -

referides a tretze obrm;, en un ode que abarca de 1930 n 1989, En 

canvi, la nostra i nformactó sobrG publ icacicms nderidef3 a l'autor i la 

seva obr·a molt més i nmné~:; hem pogut aplegar alguns 

mo.terials que van de 1981 a 1989. Sem; dubte:~ seria molt interessant 

lar el:;; ecoc3 de prem:=:a que ben S('lgur acompanyaren 1' apar:i.ció de 

les dues ¡:n,imE")res traduccions el 1930, a:i.xí com intentar esbrinar com i 

perquè no van ser seguides per altre:::;, t confrontar la imatge de 

l'escriptor que va mot i var la seva publtcac:ió just abans de 1' inici de 

la Segona República amb la que va permetre un tímid intent de 

(re)clescobriment el 1950 t 1951. Degut a la manca d'u ri organ 

bibliogràfic que constati les publicacions al nostre paí s de forma 

sistemàtica, una tasca de recerca i recopilació exhaustiva només podria 

realitzar-se a partir de l'examen minuciós de tota la premsa suscept1ble 

d'interessos culturals a partir de la primera publicació en forma de 

llibre per part de Roth, és a dir el 1924, fins a l'actuaUtat. Lamentem 

no haver estat en condicions de portar a terme aquesta tasca, sense 

renunciar a emprendre-la en el futur. 

Hem establert el lli::::~tat de traduccions basant-nos en el Nanual del 

1 i brero ll.ispanoamericano, en el catàleg de la Biblioteca Nacional de 

Maddd, en la bi bl:l.ografia de di verses monografles sobre Roth, així com 



en els llistats de pubU.caciont:> de l' lSBN 1 :>. Totes fonts, fins 

i tot la darrera, s'han revEllat com fragmentàries i. insuficients, però 

han permès confrontar-les entre sí establint el que creiem l'estat de la 

qüestió. Pel que fa a les passibles pubU.cacüms sobre Roth a l'estat 

espanyol, no hem local.i.tzat cap recull r-üstemàtic d' elle:3, ja que el 

catàleg de la Biblioteca Nacional no el té com entrada dins la secció de 

materuls; a la BJbUoteca de Catalunya c-3Í consta com. a matèria, però 

nomé:::3 J:d han recollJts clos articles alemanys, i cap d'Aspanyol."';, 

La ohra traduïda és RE1chts und Links, nmb el títol A cliestra 

y südestra, un any de la publicació a Alemanya. La traducció, 

correcta i fluïda, es delU a Lui:;o; López-Ba1lesteros y de Torres.,,,;, La 

versió de Hiob apareix dins del mateix any de l'anterior i d' a.padció de 

1' ortginal, en una mostra d' agi H tat mai més repetida. Ha estat tradu·J:da 

per C. K. Koellen i I. Catalan, i fa constar el subtítol: "Historia de un 

1) Antonio Palau y Dulcet: .Manual de.l .librero hispanoamericana. 
Bibliografía general española e hispano-americana desde la invenctón de 
la imprenta hasta nuestros tiempos (. .. ). 2~ ed. Tomo XVIII. Barcelona: 
Librería Palau 1966. 

Les monografies sobre Roth que intenten recollir les traduccions han 
aportat molt poques dades pel que fa a Espanya: així, Houska i Hackert 
només en recullen dues al castellà, augmentades a tres al catàleg de 
l'exposició sobre Roth i al treball de Willerich-Tocha. 

La informació més completa s'ha obtingut gràcies al catàleg de la 
Biblioteca Nacional, i gairebé al mateix ni vell a través de la 
Biblioteca de la Universitat de Barcelona. 
2) Es tracta dç3l de Franz Schonauer <1957) i del panegíric de Stefan 
Zweig (1939) que hem considerat dins l'apartat 2.f. i citem a la 
bibliografia. 
3) .Joseph Roth: A diestra y siniestra. Traducció de Luís López
Ballesteros y de Torres. Madrid: Editorial Ceni t, 1930. Es sorprenent 
que hi figuri un títol original erroni <"Li nks u nd Rechts"). A la 
reedició de 1982 s'indica com a editor de l'original alemany All ert de 
Lange, Amsterdam, quan en real i tat era Gustav Kiepenheuer, Berlin. 
L' explicació és que De Lange obtingué posteriorment els drets de l'obra 
de Roth, durant el seu exili, i els crèdits es refereixen a la situació 
de 1982, i no a la de 1930. 
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hombre fsencillo", ' ' L' que el rttrne de traducció in:iciat es 

rna.ntingui es veu ara frustrada: no tenim notí cia de noves aparicions 

fins vint anys després. 

Les Sf~güents traduccions arri ben respectivament el 1950 t 1951, de la 

mà de l' edi.torial L. A. H. A. E~3 tracta de La marcha de Radetzliy, feta per 

Jorge I-Hracle, 1 de No .llay tiempo para e.l amor, que correspon a Die 

Kapuzi :! és deguda a tlfercecl.es Soler':'::>, D'acord amb els costums 

de 1' època, quatre primFn'es versions fan constar que són de 

1' 

Aquestes quatn~ cms <-'ln castellà han seguit una lògica quE:'} 

:indica un mercat ltterari ben interrelacionat i àgil; des de la 

perspectiva del lE:,ctor espanyol, al menys, l'odi tori al Kiepenheuer sembla 

ma.nej ar eficar,:ment els drets de traducció dels seus autors, ja que les 

dues primeres e:"> tradueJ.xen de forma immediata. Potser Radetzkymarsch, 

que hauria d'haver seguit en la seqüència iniciada amb Rechts und Links 

i Hiob, es va veure ja afectada per l'ascensió nacionalsocialista, tot i 

que, havent aparegut el 1932, hauria tlngut temps d'arribar aquí abans 

de la prohibició dels llibres de Roth, o bé a través d'Allert de Lange, 

1' edi todal que adquirí els drets sobre l'obra de Roth en emigrar 

aquest. Sense disposar del recolzament de recensions contemporànies, 

només podem apuntar com a possible la següent hipòtesi: l'interès 

1) Josepl1 Roth: Job. Historia de un hornbre sencíllo. Madrid: Ediciones 
Hoy, 1930. 236 pags. Lamentablement no hem tingut accés a la traducció. 
2) Joseph Roth: La marcha de Radetzky. Traducció de Jorge M:iracle, 
Barcelona: Editorial L.A.R.A., 1950. 

J oseph Roth: No hay t.i empo para e.Z amor. Traducció de Mercedes Soler, 
Barcelona: Editorial L.A.R.A., 1951. 

La primera d'elles està plagada d'errors, omissions i arbitrarietats; 
la segona és també poc respectuofsa amb l'original, amb alguns errors 
greus. 
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d'editorials espanyoles d' esqur~rra com Cc-mit i. Hoy per 1\'oth es degué a 

la valoració positiva de l'autor per part de la critica d'esquerra 

durant la seva fase pròxima a la Neue Sachlichkeit i a una ideologia de 

tipus sociaUsta¡ també per part d'aquestes edJ.todals pot haver-se 

produït el distanciament que hf~m asf::;;enyalat anteriorment per als 

sectors d'esquerra als pa·isos de llengua alemanya'' en iniciar Roth 

amb H.i nb una temàtica i un enfocament menys combatius 1 aparentment 

reaacionaris. La con~3eqüència hauria e~c;tat ignorar la producció 

posterior de l'escriptor, a:ca allunyat de la línia que hom desitjava 

propagar. 

Pel motiu que siguj_, c~l cas écc; que Racieb:kymarsch i Kapuzinergruft 

arri ben aquí paral. lelament als intents de remE:1morar Roth que van 

lligats a l'aparició clel Geciachtnisbuch (1949): totes dues obres van 

tornar a posar-se a la venda a Alemanya el 1950, amb la qual cosa 

continua la tònica de rapidesa en l'arribada aquí. 

Aquesta línia es trenca d'ara endavant, i les traduccions van sortint 

de forma esparsa. La primera després de divuit anys é~3 la d • Hotel Savoy 

feta per Feliu Formosa al castellà'~'', correcta i acurada. Sembla 

respondre al nou interès per l'autor que es registra als països de parla 

alemanya després de la primera edició de l'obra completa. Però no serà 

fins després de la publicació de la segona edicJó de Werke que 

l'activitat editorial al voltant de Roth s'intensifiqui aquí, assolint 

el màxim el 19tH. Trobem en primer lloc la traducció de Die Flucht ohne 

Ende (Fuga sin fin) de Juan Luis Vernal, bastant acceptable però que 

1) Vegeu els apartats 2.e. i 2.f., així com l'obra de Willerich-Tocha, 
p. 55-60 i 73-89. 
2) Barcelona: Seix Barral 1970. 160 pags. 
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presenta algunc3s J.mlxactituds. 1 :> I arrtbern ara al modc.:lst clímax de la 

"moda Roth" a les nostres latituds. El 1981. Editorial Bruguera en 

publica tres obres: La marcha cle Radetzky, en una traducció signada per 

Griselda Vallribera Blanc, plagada d'errors i omissions; Job <sense 

subtítol), traduït de bc~ll nou per Bernabé Eder Ramos, de forma prou 

E3atisfactòria; i Confesión de un asesino, igualment sen:3e ~:;ubtí tol, a 

càrrec de Juan José del colar, també correcta. ::e;, La quarta publicada el 

mateix any és La .1 del 8anto Bebedor, éJ. cura de l'ÍichaP,l Faber-

Kaiser, i també una bona qual i tat.'"':> D'aquest any són també els 

primers articles que hem localitzat: un anònim titulat "Jm>eph Roth o el 

huéE;ped sin fin" 4 :>, que Joseph Roth d'acord amb la línia 

tradicional propiciada per la pròpia mistificació de l'autor; un 

comentari de Lluís lzquierdo a. La marclw de Racletzkf;:>, que situa 

adequadamHnt l'autor en el seu context històric sense caure en els 

típics 13rrors biogràfics i comenta la constel. lad.ó generacional que és 

la base de l'obra; i un de Pilar Estelrich que fa un resum biogràfic i 

comenta les cinc traduccions aparegudes darrerament. 6 :' 

1) .Joseph Roth: Fuga sin .fJn. Barcelona: Icada 1979. 160 pags. Sobre 
aquesta traducció i les quatre següents vegeu Pilar Estelrich: "Joseph 
Roth: un autor redescubierto", a: Libros, nQ 2, desembre de 1.981, p. 12-
14. 
2) Joseph Roth: La ma.rc:ha de Radetzky. Traducció de Griselda Vallribera 
Blanc. Barcelona: Edi todal Bruguera, 1981. <= Li bro Amigo). 

Joseph Roth: Job. Traducció de Bernabé Eder Ramos. <ut supra) 
Joseph Roth: Confesión de un ases.ino. Traducció de .Juan José del 

Solar. (ut supra). 
La traducció de Radetzlrymarsc:h a nom de Vall ribera és en realitat 

idèntica a l'anterior de lHracle, únicament amb diferències arbitràries 
tals com variacions de la fraseologia o canvis en la longitud dels 
paràgrafs, que en la versió de 1950 seguien la distribució original. 
3) .Joseph Roth: La leyenda. del S'anta Bebedor. Traducció de JHchael 
Faber-Kaiser. Barcelona: Editorial Anagrama 1981. 92 pags. Amb un pròleg 
de Carlos Barral que incideix sobre l'experiència alcohòlica comuna a 
ell i a Roth. 
4) A: El viejo topo nQ 56, maig de 1981. 
5) "Unagrannovel.lade.JosephRoth". a: Anti, dimarts2.6.1981, p. 30. 
6) Vegeu la nota 1 d'aquesta matetxa pàgj.na. 
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Els anys mostren un interès sostingut, però molt menys 

intens. El 1982 apareix El profeta mudo, en una bona versió de Juan José 

del Solar, que inclou l'epíleg de Werner Lengning de l'edició original 

en el qual s'explica el procés de reconstrucció de l'obra a partir dels 

materials del llegat.':. Mxí I&>.teix es reedita també ln traducció de 

ReclJts und L.ínks feta el 1930. Trcibem també una peti ta recensió de La 

leyencla del santa Bebedorn, i un cmnentari mé~:; ampli de Soledad 

Puértolas sobre les sis obres traduides entre 1971 i 1981. 4 ) 

1983 porta dUt'lS noves traduccions, ambdues satisfactòrieé';: Tarabas, a 

càrrec de Feliu Formor:;a';.>, i La noclle mi.l dos, a cura de .Iuan Jot3é del 

Solar''). Així mate:1:L trobem un breu comentari a l'obra tradu:ida el 1982: 

«El silencio de Trotski", per C. Garcia Brusco7 ), i ecos a les 

aparicicms del mateix any. Es tracta. d'una brevíssima anotació anònima a 

Tarabasn, així com d'una recensió d'aquesta obra i de La noc.be rnil clos 

de Pilar EstBlrich·.n, i un comentari de Lluí s Izquierdo ("Un novelista 

para tiempos de imminend.a. El legado de Joseph Roth.") que no es limita 

a les dues novel. les en qüestió, s"inó que fa un enfoc més ampli t 

incideix especialment sobre el tema. d' Austri.a. 'lo:> El 1984 es publica La 

1) Joseph Rotl1: El profeta mudo. Traducció de Juan José del Solar. 
Barcelona: Editorial Montesinos 1982. 215 pags. 
2) Barcelona: Anagrama, 1982. 195 pags. 
3) José Mi'! Latorre: "Fichas de lectura", a: Quimera nQ 15, gener 1982. 
4) Soledad Puértolas: "Joseph Hoth: la clemenci.a. del tiempo". A: Rev.tsta 
de Occidente nQ 13, 1982. Pags. 148-154. 
5) Joseph Roth: Tarabas. Traducció de Feliu Formosa. Barcelona: Sei.x 
Barral 1983. 193 pags. 
6) Joseph Hoth: La noche mil dos. Traducció de Juan José del Solar. 
Barcelona: Anagrama 1983. 199 pags. 
7) A: Quimera nQ 30, abril 1983. 
8) A: Quimera nQ 35 <198:3). 
9) "Dos novelas del exilio", a: El Pafs. Libros, diumenge 25 de desembre 
de 1983. 
10) A: El País. Libros, diumenge 25 de desembre de 1983. 
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rc.:;belión, en una bona traducció de FelJu Fnrmmc;a'), i apareix també un 

comentari de José Car los Cataño a Tara bas amb el títol "El regTeso del 

hijo pródigo". 2 :> 

El 1985 trobem dues traduccions al català. Es tracta d'Hotel Savoy, 

en una versió de Carme Gala'"':> molt acurada i respectuosa amb els 

matisos, i de La marx,c;_ de Radetzky, tradui:da per Joan Valls4 :> sense 

tanta fortuna. En relació amb aquesta darrera versió es troba el 

cmnm1tari de Rob~C::rt SaJadr:iga~; titulat "Crónica nostAlp;ica de un tmperio 

abolido"'':., de cain:~ i que, a 1'1 que el petH text que 

acompanyava aquella traducció, cau en la llli3,Joria de falsos tòpic::=; que 

circul~m a1 voltant de 1' autor, :l.ncrementant-los. <·:> 

Lrc3s dues publicacions de les quals tenim notí cia són de 

l'any 198'7: una reedidó de la traducció d'Hotel S'avoy feta per Feltu 

Formo:3a al castellà, amb :l.ntroducc:l.ó a càrrec de Rosa P:l.ñel-7
:., :l una 

bona tJ·aducc:ló df:Jl llibre d'assaigs Juden auf Wanclerschaft feta per 

Pablo Sorozóbal SerranoaJ. Sobre aquesta darrera hem trobat una petita 

recens:ló anònima del mateix any. 9
) 

El 1989, en ocasió del cinquantè aniversari de la mort de 

l'escriptor, trobem tres articles. Un d'ells, "Del olvido a una cierta 

1) Joseph Roth: La rebelión. Traducció de Feliu Formosa. Barcelona: Beix 
Barral 1984. 160 pags. 
2) A: La Vanguarclía, dijous 26.1.1984, p. 33. 
3) Joseph Roth: Hotel Savoy. Traducció de Carme Gala. Barcelona: 
Editorial Laertes, 1985, 137 pags. 
4) Joseph Roth: La marxa de Racletzky. Traducció de Joan Valls. 
Barcelona: Edicions Proa, 1985. 366 pags. 
5) A: La Vanguardia, 30 el' octubre de 1986. 
6) Vegeu més endavant, dins d'aquest mateix apartat. 
7) Joseph Roth: Hotel S'avoy. Traducció de Feliu Formosa. Introducció de 
Rosa P:lñel. Madrid: Edi tortal Càtedra, 1987. 268 pags. 
8) Joseph Roth: Judíos errantes. Traducció de Pablo Sorozabal Serrana. 
Barcelona: Muchnik Ed:ltores, 1987. 159 pags. 
9) Dins "Novedades", a: El País. Libros, dijous 12 de març de 198'7. 
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popularülad", dE) PUar Er;telrich'), inclou una sinopsi cronològica ) un 

llistat de les traduccions i revisa el procés de difusió pòstuma de 

l'obra de Roth. L'altre, "Ni. rojo ni negro", de Javier Orduffa::u, fa una 

sèrie de consideracinnr.::; al vol tant de la postura ambivalent de 

l' manifestada tant rm 1' aparent trajectòrta polí ti.ca com en 

lElS afinitats reli o::;c0s o en el matei tractament formal i temàtic de 

la ::;eva obra. El tc:ru~r, de Constantina Bértolo, es titula "Jor;eph l~oth, 

t<~:;:;tigo rhc;l dcnTumbamiento", ''') ::;i tua a Hoth en r0l seu context lüstòri e i 

passa revista a les traduccions, oblldant Jnr:?xpli.cab1ement Rachdzky~ 

Del 1989 ~c;ón també dues traducdons. La primero. rl' r,ll<~~::; é~:; la versió 

al català de D.ie Rebellicm a càrrec de Judith VUar 4 :>, prou acurada, i 

de la qual destaquem el petit text informatiu sobre l'autor, que 

contràriament a l'habitual en le:3 traducions del nostre paí s ofereix 

únicamfmt dades correctes. La st:~gona publicació és una nova traducció de 

Radetzlfymarsch al cat:;tellà, ara amb el títol lleugerament innovador La 

rnarcha Radetzky, deguda a Arturo Quinto.na'», i que si bé presenta menys 

defectes que la de 1981 no es pot pas qualificar de perfecta. 

Per a la dtíusió de Roth al nostre país ha revestit també importància 

la projecció de la pel.lícula d'Ermanno Olmi La leggenda del santa 

bevitore, sobre la narració Die Legende vom heiligen Trinker, que ja 

despertà 1' interè:::> periodístic en guanyar el primer premi del Festival 

1) A: La Vanguardía, dimarts 23 de maig de 1989. Pag. 53. 
2) Ibidem, p. 54, 
3) A: El País, dissabte 27 de maig de 1989. 
4) Joseph Roth: La rebel.lió, Barcelo0a: Editorial Laia, 1989. 135 pags. 
N' hem 1 ocal i tzat una recensió, de Vicenç Pagès Jordà: "Una paràbola 
contra l'Estat", a: Diari de Barcelona, 31. 10. 1989. > 
5) Joseph Roth: La marcha Radetzky. Traducció d'Arturo Quintana. 
Barcelona: Edhasa 1989. 349 pags. 



de Ctne:ma. de Venècia el 1988. 14alhauradamen.t, c~l vn.lnr propagn.nclístic 

del premi es perdé en bona part en no projectar-la aquí fins la tardor 

de 1989. El film fou molt ben acollit per la crítica i el públic, i la 

reedició de la traducció de l'obra feta el 1981 apareguda amb motiu de 

la projecció obt:ingué bemes vendes, la ressonància es vep;é molt 

minvada pel retard. Cal remarcar a més que en la rnaj oria d'articles 

sobre la pel. lícula l'èmfasi recaigué en el director i en l'actor 

principal, Ru Ha. uer, quedant molt c:Jn segon pla l'autor del text i 1 a 

relació entre fllma.ció i narració. En , cn:dem qtH~ la fidelitat 

del director a l'obra li·Urràrta fou bastant remarcable, però observem 

que Dlmi ometé detalls característic::; de Roth que en una obra tan 

tardana revestien per a l'escriptor condicions de xifra, tals com 

1' al. lusió repetida al cinema, on el protagonista de la narració va a 

parar quan no sap què fer del seu temps, o el de submergi . .r les mans 

en el ri u, que és un eleJnent clarament U túrgic i sacramental, un dels 

que fan creïble la santedat d' Andreas Kartak i evidencien la forta 

dimensió reUgiosa i transcendent de l'obra. Alguns canvis són gratuïts, 

tals com convertJ.r el company d' tnfantesa que ha arrtbat a ser un 

futbolista famós en un boxejador, fer del vt negre la beguda habitual de 

Kartak quan predominava l'ús de l'absenta, o bé transformar la vistó de 

la pettta Thérèse, explícitament descrita com una nena rossa vestida de 

blau cel (color que Roth subratlla 1 :•), en una de morena i vestida de 

blau fosc. També creiem innecessari i sentimentaloide fer aparèixer els 

pares d' Andreas en di versos 11 flash-backs 11 i després situar a la taverna 

1) 11 <. .. ) si e war ganz himmel blau angezogen. Si e war namlich blau, wie 
nur der Himmel blau sein kann, an manchen Tagen, und auch nur an den 
gesegneten. 11 W III p. 256. 
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s:imJ.lars, qut'} el protagonü3ta identificarà amb ells; res 

d'ai.xò no e~3 troba al text, i s'acosta perillosament al kitc,;ch. 

Un aspecte curiós en la trajectòria seguida per la difusió de l'obra 

de Roth al no:::>tre paí !3 és el gnm contrast entre el considerable nombre 

de traduccions d'una banda, i de l'altra l'escassa Ja en el 

record del públic i la stència d'un seguit d'errors biogràfics que 

errorf3 xen sü=;ternàticament r:m els 

tE1xtos acompanyen i són extraordinàriament 

inaçm:;: el lloc dA naixement :lndi.cn.t és Schvmbendorf D fins i tnt 

Schvmberndorf, !c:i:Ltuat un:"> cops a Ucraïna i altres a la. Galítzia russa; 

només en duf~~'i occu:stons :::;' ind:ica correctamr::lnt Brody l la Gal í tzia 

austríaca':> Hi ha també un clar predomini de la V(~rsló segons la qual 

:fou fill de pare austríac i mare jueva russa. També ha fAt fortuna la 

història segons la qual fou oficial austro-hongarès i presoner de guerra 

dels russos, i x amb poques excepcions. Rn un cas s'indica també 

que Roth s'exilià a conseqiièncta de 1 'AnschlufF:•, El suïcidi li és també 

atribuït repetidament (concretament en set casos), i fins i tot se'l fa 

més espectacular, dient que ho féu mentre els nazis entraven a París (en 

tres casos~">). Aconseguir aquest clímax drarnàt:i e ha requerí t no tan sols 

tergiversar la manera en què Roth morí , sinó avançar més d'un any 

l'entrada de les tropes alemanyes a Parí s, que tingué lloc el 14 de .juny 

de 194041 , mentre que l'escriptor havia mort el 27 de maig de 1939. 

1) A La rebelión CSeix Barral, 1984) i Hotel Savoy (Laertes, 1985), Un 
error garrafal, però probablement mecànic, és el canvi de l'any de 
naixement: 1849 per 1894 (a Fuga sin fin, Icaria 1979), 
2) A Tarabas <Seix Barral, 1983). 
3) Es tracta de les tres publicacions d'Editorial Bruguera (1981). 
4> Vegeu per exemple Gebhardt: Handbuch der deutschen Geschichte. 
München: dtv 198'1, (Edició de butxaca, ) Vol. 21, p. 47, 



Algunes d' dades errònies apareixen encara a les publicacions 

recents, com per ElXemple a la traducció catalana de Radetzlrymarsch 

(1985) 1 
'. Peró també apareixen en alguns dels arttcles. Així Sa1adrigas 

(1986) i Bértolo (1989) citen Schwabendorf com a lloc de naixença, j_ el 

pr:i.mer i Cataño <1984) :Lndiquen la fj ltació de Jnare russa i pare 

austríac. Cataño creu també en la seva condició d'oficial, j_ comparteix 

amb Sal la creència en el :;:-;uú.~idt. Però és aquest darrer qui 

el màxim dramatisme: "se suicidt'l cuando el e,jército nazi. 

enfi.laba la avenicl.a Champs El " En aque;:;t darrer arti.cle trobem 

també la curiosa qual:lfi.cació de "novela apli.cada a La 

marxa cle Rade-tzlry. Df; Ü)S publ:í.caciom:; de 1989 destaquem en aquest 

aspecte la nova ven::dó de Radet::drymarscli 1 acompanyada d'una brevíssima 

nota biogràHca que~ tot i la seva parquedat revela una infnnnaci.ó 

defectunsa, en c:Ltar com a obres de Roth només Perle.fter1 Das .fa.lsche 

Gewícht i H.tob, ja que posar aquell fragment en la categnria més 

destacada no és pas fer justí cia a la veritat, en i.gnnrar totes les 

altres obres acabades i de molta més qualitat i acceptaci.ó. El comentari. 

de la contraportada incrementa la col. lecció de despropòsits que s • han 

acumulat al vol tant de Roth i la seva obra al nostre paí s, en afirmar 

que Carl Joseph van Trotta "muere en 1848, en los primeros días de la 

guerra." 

La fragmentarietat del grup d'articles que hem recollit no permet cap 

conclusió dehnitiva, però sí palesa una important desinformació en la 

1) Cal concedir que s' i.ndica Galítzia com a ubicació de "Schwabendorf", 
i que Roth no h:l és suïcidat. Però hi. han altres errors exclusius 
d'aquesta publi.cació, com dir que 1' autor es convertí al catolicisme 
(cosa que no es sap del cert), i definic:lons equi.vocades d'alguna obra 
<per exemple, afirmar que E.l panòptic <sic> si.gui una novel. la). 



J ) r 

JllD.j ori a d'editorials 1 alguns comentari.stes. Es;perem que, de la mateixa 

manera que cada nova edtció completa de Roth en alemany ha obtingut una 

repercussió aquí en un increment de les traduccions i per tant de la 

divulgació, ara Eds actes del cinquantenari i la nova versió ampliada 

dels Pler/re tingui pl?.l~ frui.t entre nosaJ.tt~es una ampliació de l'obra 

coneguda t l'arribada d'alguna literatura secundària posada al dta. 

Els material~3 quP en la nostra opinió haurien de fer-se accesr.;i bles 

al lector espanyol ~;fm: 1) lc?.s novel. 1e~c:; oncara no tradtúdes CDas 

S'pinnenncd;;;, Zippt:lr und st'.Ín Vater, Die hundc¡rt Das fa]sclle 

Gewicllt) 1 :>; 2) le!C; narracions (especialment Apri1, Der bl:inde S'piegel, 

Btationsclw.f Feu Triumph der 8c.bdntwit, JJil.c; Biiste des Kaisers, 

Dt!T LeF.iatlum, Der Vorzugsschii.ler); 3) una ampla mostra de la prosa 

breu, que manca totalment, i que podria concretar-se en articles com els 

recollits a Panoptikum (com a exümple de Feui lletons), alguns dels 

df?. viatges Cels del sud de França, Rússia o Albània foren 

recomanables) i alguns de l'època de juventut,·com a mostra del període 

on l~otl1 es deia a si mateix Der rote Joseph. En canvi, no creiem que 

traduir Der Ant.íchrist sJgui pas priori tad. 

1) No creiem tan interessant el fragment de publicació pòstuma 
Perlefter. 
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3. :MARC HISTòRIC 

Sembla convenient intentar situar en el seu context històric i 

geogràfic el període cobert per la vida i per l'obra de Joseph Roth. 

D'una banda, a ni vell biogràfic creiem interessant remarcar aquells 

esdeveniments i factors ambientals que havien de configurar la 

trajectòria personal de l'autor que ens ocupa. D'altra banda, l' obra de 

Roth fa constantment referència a fets anteriors - en les novel. les i 

narracions d'ambient històric - o a fets contemporanis - en aquelles 

obres referides al moment, així com en els treballs periodístics. 

Els límits a establir venen definits per les següents coordenades: 

com a punt de partida, l'esdeveniment més antic que revesteix 

importància en la seva obra, concretament la batalla de Solferino l'any 

1859, escenari de la proesa que causaria la nobilització de la família 

Trotta; com a punt final, la mort de Roth l'any 1939. Entre aquests dos 

punts intentarem situar ·a manera de xarxa referencial bàsica aquelles 

fites que semblin importants per a una millor aproximació a Joseph Roth 

i el seu món. 

Roth diu del "seu" emperador, Franz Joseph I, que no li agraden les 

guerres perquè sap que hom les perd. 1
) No és difícil constatar que tal 

afirmació té bons fonaments històrics. Aquell dilatadíssim regnat <1848-

1916), iniciat a les acaballes de la revolució liberal, va conèixer més 

fracassos que no pas èxits pel que fa a la política exterior, i tocant a 

la interior els conflictes entre les di verses nacionalitats foren la 

nota dominant. 2 ) 

1) Radetzkymarsch, W II, p. 212; i[89J 5, p. 344. 
2) Per a il.lustrar aquest aspecte, vegeu la taula del final d'aquest 
capí tol. 
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La pacificació dels diversos territoris de l'imperi després de la 

revolució fracassada, i molt especialment la recuperació de la sobirania 

sobre Hongria, que s'havia consti tuït en república, havien estat les 

primeres tasques de Franz Joseph en pujar al tron el 1848. La campanya 

hongaresa havia estat desastrosa fins que l'Emperador no obtingué l'ajut 

rus, gràcies al qual els hongaresos es van veure obligats a capitular a 

Vilagos 1 ), 1' agost dèl 1849. Unes condicions de pau draconianes, amb 

execucions i pèrdues territorials per a Hongria, en foren la 

conseqüència. Mentrestant, el Reicbstag havia estat dissolt per 

l'exèrcit <7 de març de 1849) i s'havia .restaurat el règim absolutista, 

cosa que féu perdre una magnífica oportunitat d'establir un Estat 

federal capaç de satisfer les aspiracions d'una societat plurinacional 

en la qual burgesia i classe obrera eren elements en alça2 ). 

En les lluites per la unificació d'Itàlia, les possessions austro-

hongareses havien de veure' s necessàriament afectades. Sardenya, 

recolzada per França, havia estacionat tropes a la frontera de 

Lombardia, cosa que portà Àustria a declarar-li la guerra el 22 d'abril 

de 1859. La campanya fou breu i desastrosa per a l'imperi: les derrotes 

de Magenta <4 de juny) i Solf~rino <24 de juny>, aquesta última 

qualificada pels historiadors d'extraordinàriament cruenta, portaren a 

1' armistici de Villafranca del mes de juliol de 1859 i a la Pau de 

Zürich del 10 de novembre del mateix any. Amb aquest tractat, la 

Lombardia passava a mans del regne de Sardenya-Piemont3 ). Les 

possessions austro-hongareses del Véneta no trigarien gaire a canviar de 

mans igualment. 

1) Zollner, Erich: Gescbicbte Oesterreicbs. Van den Anfangen bis zur 
Gegenwart. Vien: Verlag für Geschichte und Politik 1974. 694 p. P. 398. 
2) Ibidem, p. 399. 
3) Ibidem, p. 403. 
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Després d'aquella derrota, les reivindicacions no trigaren a fer-se 

sentir. Però ni el Diploma d'Octubre de 1860 ni la Patent de Febrer de 

1862, intents de conjugar amb la forma monàrquica tradicional tímides 

concessions cap a la democràcia i el federalisme, en direcció a una 

monarquia autènticament constitucional, foren ben acollides¡ en especial 

l'oposició hongaresa anà en augment, tot i que algunes de les 

represàlies imposades a Hongria havien estat retirades')· 

Dins d'aquest context té lloc, el 1864, la intervenció conjunta 

austro-prussiana als Ducats de Schleswig i Holstein, de titularitat 

danesa i majoria de població alemanya, a fi de recuperar-los per al 

Deutscher Bund. Després d'una victòria prou fàcil, 1' administració de 

Schleswig recau sobre Prússia i la de Holstein sobre Austria2 ). Aquest 

pacte (Gastein, agost de 1865) aviat es va revelar com una autèntica 

capsa de Pandora: Prússia, alia.da amb Itàlia, env.:1eix Holstein, mentre 

Austria només disposa de la promesa de neutralitat francesa a canvi de 

comprom=tre' s a cedir el Véneto. El 14' de juny de 1866 s'inicia la 

guerra austro-prussiana, en la qual la millor direccció i 1' equipament 

més modern dels prussians serien decisius. En canvi, al front italià les 

tropes austríaques havien tingut més sort, amb victòries a Custozza (24 

de juny de 1866) i Lissa <20 de juliol de 1866), però van haver de 

capi tu lar degut als esdevenim=nts dels al tres fronts. La guerra es 

decidí el 3 de juliol de 1866 a la batalla anomenada de Koniggratz o . 

Sadowa, amb moltes pèrdues a la retirada austríaca3 ), 

1> Zollner, p. 445. 
2) Ibídem, p. 407. 
3) Ibídem, p. 408-410. De forma característica per al funcionament de la 
monarquia danubiana, el responsable austríac en el front perdedor, 
Ludwig van Benedek, fou convertí t en el cap de turc i li carregaren 
totes les responsabilitats del fracàs, malgrat que hagués aconsellat 
pactar la pau abans d'arribar a una batalla decisiva¡ s'arribà a formar 
una autèntica "Benedek-Legende". 



Amb la pau de Praga (22 d'agost de 1866), no només el Véneto passava 

a mans d'Itàlia, sinó que es trencava definitivament el Deutscher Bund 

i, de les dues opcions manejades fins al moment: la groBdeutsche Losung 

amb tots els països de llengua alemanya unificats i la lrleindeutsche 

Losung amb Prússia com a cap de la major part de territoris i els països 

dels Habsburg formant una entitat a part, s'implantava la lrleindeutsche 

Losung, amb la separació d'Austria. D'ara endavant, la minoria de parla 

alemanya radicada als territoris austro-hongaresos adoptaria una actitud 

cada cop més bel.ligerant i enfrontada a les altres nacionalitats, i el 

tema de la unificació amb l'Imperi alemany aniria prenent cada cop més 

virulència 1 >. 

En política interior, aquesta derrota obligà a múltiples concessions 

respecte a Hongria, plasmades en 1 'establiment d'un compromís 

(Ausgleich) negociat el 1867 i que establia el Dualisme austro-hongarès. 

Ambdós estats compartien un mateix sobirà, anomenat Emperador d'Austria 

i Rei d'Hongria, i tenien en comú els ministeris d'assumptes exteriors, 

exèrcit i finances anomenats "imperials i reials" és a dir 

Jraiserliche und lronigliche Kinisterien, o més habitualment 

Reichs.ministerien. Es preveia també la renovació del tractat cada deu 

anys, a fi de negociar la quota de participació d'ambdues parts en la 

financiació de les despeses conjuntes - es partí de la base del trenta 

per cent del pressupost conjunt a càrrec d'Hongria - així ·com la 

formació d'una milícia hongaresa, la Honved, i una d'austríaca, la 

Landwehr. D'aquesta manera s'assegurava a Hongria una postura de força 

que seria utilitzada tant contra la corona <les negociacions cada deu 

anys constituïren cada vegada una prova de força que féu trontollar més 

1) Zollner, p. 410-411. 
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d'un govern i demostrà la prepotència hongaresa) com per a negar a les 

nacionalitats diferents que es trobaven dins el seu terri tori tots 

aquells drets que havia aconseguit per a ella mateixa¡ només una 

entitat situada dins territori hongarès, el regne de Croàcia-Eslavònia, 

disposava d'un tractat que regulés les seves relacions amb Hongria. A la 

vegada, el tracte preferent aconseguit pels hongaresos amb la seva 

bel.ligerància els convertí en exemple a seguir per a les altres 

nacionalitats, sobretot els txecs, i en el paràmetre respecte al qual 

hom podia establir els propis greuges comparatius 1
'. 

Començava ara una llarga època de pau exterior i dissensions internes 

de signe di vers. La Cislei tània (és a dir Austria, per contraposició a 

la Translei tània, equivalent a Hongria2
)) constava de vuit nacions, 

quinze estats de la Corona <Kronlander) i disset parlaments¡ garantia 

suficient per a la conflictivj~at. Si a això afegim la presència d'un 

proletariat industrial en constant augment i la 11ui ta per l'obtenció 

del sufragi universal dins un sistema parlamentari tot just tímidament 

concedit només als austríacs de parla alElmanya <Deutscbéisterreícber), 

veurem que la calma només podia ser aparent. 

El període 1867-1878, conegut com a era liberal per la participació 

en el govern de ministres d'aquest signe <els principals dels quals 

foren Garles Auersperg, president del consell de ministres, i Eduard 

Taaffe, ministre de la guerra), s'inicià amb mesures legislatives 

contràries al Concordat de 1855 i destinades per tant a trobar 

importants resistències eclesiàstiques: les "lleis de maig" restablien 

el matrimoni civil i implantaven l'escolaritat obligatòria, estatal i 

1> Zollner, p. 411-413. 
2) Aquestes nocions s'establiren per referència al riu fronterer Leitha, 
en un clar paral. lelisme amb les nocions císalpínus I transalpínus 
aplicades per l'imperi romà als seus territoris. 
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interconfessional, de vuit anys de durada¡ nogensmenys, es mantenia 

1' obligatorietat de 1' ensenyament religiós confessional. Aquestes 

mesures ocasionaren intenses reaccions contràries per part dels 

estaments catòlics, ja que se les considerava incompatibles amb el 

concordat¡ el paral. lel amb la situació creada per les reformes de 

l'emperador Joseph li és palès. 1 ) 

L'aproximació a Austria intentada per França al llarg d'aquest 

període a fi de contrarrestar l'hegemonia prussiana va fracassar amb la 

desfeta de l'aventura mexicana de l'arxiduc Maximilià, germà de 

l'emperador, aventura que França havia patrocinat fins a la intervenció 

en contra per part dels Estats Units, i que va acabar amb l'afusellament 

del nou emperador de Mèxic (1867) 2
). La neutralitat austríaca durant la 

guerra franco-prussiana i la proclamació el 1871 de l'imperi alemany van 

anar afermant la distanciació de la monarquia danubiana respecte a 

França i la dependència cada cop més marcada en relació a l'altre estat 

alemany. Ara bé, aquesta aproximació a 1' Alemanya de Bismarck distava 

molt de satisfer els desitjos del grup alemany, hegemònic dins la 

monarquia danubiana. Les organitzacions polítiques d'aquest grup, 

sorgides el 1867, van anar evolucionant cada cop més vers postures 

antisemites i de rebuig al sistema parlamentari, i reivindicaren fins i 

tot que Galitzia, la Bucovina i Dalmàcia fossin excloses de Cisleitània 

per tal d'evitar un pes eslau excessiu en aquell territori. Al mateix 

temps, les altres ètnies també es radicalitzaven, arrossegades per 

l'exemple hongarès i la influència del moviment paneslavista3 ), 

1> Zollner p. 413-14. Sobre Joseph Il., vegeu ibidem p. 319-326, i Tapié 
p. 207-232. <V. -L. Tapié: Die Volker unter dem Doppeladler. Graz, Vien, 
Koln: Verlag Styria 1975. 418 p. > 
2> Zollner, p. 415. 
3) lbidem, p. 416-17. 



Mentrestant, el primer partit de masses modern anava creixent i 

estenent-se, amb característiques més radicals que a 1' Imperi alemany. 

La socialdemocràcia austríaca, a diferència de l'alemanya, no havia de 

competir amb les associacions d'obrers cristians fomentades per les 

autoritats eclesiàstiques i estatals, ja que aquestes havien tingut molt 

poc ressò aquí, a diferència del país veí. En un primer moment, 

predominaren els partidaris de les idees de Ferdinand de Lassalle, 

basades en el principi de Belbsthilfe, és a dir dotar-se a si mateixos, 

en forma cooperativa, de mitjans per a millorar la pròpia situació 

cultural, econòmica, etc. ¡ sovint la nacional! tat hi predominava per 

damunt de la noció de classe social, especialment a Bohèmia 1 
'. La 

celebració del Primer de Xaig a Wiener Neustadt el 1868 fou una de les 

primeres fites establertes per un partit destinat a tenir un important 

pes a la vida pública. El 1870 s'obtenia el dret de vaga. Però la m:;.nca 

de dret a vot per als obrers, així com per als petits burgesos i els 

pagesos, va portar aviat a l'escissió entre moderats i radicals. 

L'intent per part del gabinet Hohenwart de negociar amb els txecs un 

compromís similar al ja existent amb els hongaresos, fet públic 

1' octubre de 1871 pel parlament de Bohèmia, va provocar 1' oposició 

d'alemanys i hongaresos i en conseqüència la caiguda del govern. El seu 

successor, el príncep Adolf Auersperg, destinat a mantenir-se set anys 

al front del govern, va començar reformant el dret electoral: el 

Reichsrat deixaria d'ésser elegit indirectament a través dels parlaments 

regionals i passaria a ésser-ho directament per les quatre cúries amb 

1) Zollner, p. 417-18¡ Tapié, p. 320-323. Aquest últim sol considerar-se 
1' obra de referència pel que fa a les relacions entre les di verses 
nacionalitats, si bé nosaltres hi observem una manca d'atenció a l'ètnia 
jueva i una excessiva concentració en Bohèmia i els txecs. 
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dret a vot <respectivament: terrratinents, cambres de comerç, ciutats i 

municipis menors). De tota manera, només un sis per cent de la població 

podia exercir el sufragi, ja que el dret a votar s'obtenia a partir del 

pagament d'un nivell determinat d'impostos, condició imprescindible per 

a ser inclòs en la cúria més "popular"1), 

A nivell econòmic, es vivia una eufòria especulativa generalitzada, 

dins de la qual destaca l'intent propagandístic representat per 

l'Exposició Universal de l'any 1873 a Viena. Segons testimonis 

contemporanis, l'organització estava molt lluny de ser perfecta, fins al 

punt que les instal.lacions eren encara ben lluny de trobar-se acabades 

quan va tenir lloc la inauguració solemne 2 ). Als pocs dies d'haver-se 

inaugurat, l'economia de tot l'Imperi es veié trasbalsada per la caiguda 

de la Borsa del 9 de maig del 1873, dia conegut pel nom de "divendres 

negre", en el qual van fer fallida un gran nombre d'empreses i entitats 

bancàries basades en l'especulació i sense fonaments comercials seriosos 

que havien pogut sorgir i · mantenir-se fins aleshores gràcies a una 

conjuntura expansiva favorable¡ les conseqüències d'aquesta crisi van 

continuar encara durant anys, si bé no van arribar a adquirir les grans 

dimensions que el mateix fenòmen estava ocasionant a l'imperi alemany. 

Entre les capes populars, aquell desastre econòmic estava destinat a 

crear desconfiança envers els partits liberals i a fer més atractives la 

socialdemocràcia i les formacions confessionals de caire antisemita~). 

1) .Zollner, p. 419. 
2) Katalog JIW, p. 28-31; Andics I, p. 203-04. Amb el primer títol ens 
referim a: Jugend in Vien. Literatur um 1900. Eine Ausstellung des 
Deutschen Literaturarchivs im Schiller-Bationalmuseum Marbach a. N. 
München: Kosel Vlg 1974. 445 p. El segon fa referència a Hellmut Andics: 
Oesterreich 1804-1975. Oesterreichische Geschichte van der Gründung des 
Kaiserstaates bis zur Gegenwart in vier Banden. Goldmann Verlag 1984 
<Taschenbuchausgabe der Originalausgabe 1974, Wien, München, Zürich: 
Verlag Fritz Malden.) 
3) Zollner, p. 419-420¡ Katalog JIW, p. 32-33; Andics I, p. 204-205. 
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Pel que fa a l'antisemitisme, cal destacar la seva primera aparició 

com a factor d'agitació política dins de la dinàmica d'un nou partit de 

masses de tipus modern: el Partit Cristiana-Social de Karl Lueger, 

l'única formació a més de la socialdemocràcia que en aquell moment 

respongués a aquest model. Aquest partit recollia elements del programa 

dels Deutschnationale de Georg Ritter van Schonerer, sobretot la 

utilització de l'antisemitisme, i a partir de 1888, amb el descrèdit de 

Schonerer i l'escissió del seu partit 1 també en va obtenir la maj cria 

dels seus antics seguidors; el petit grup fidel al fundador d • aquella 

organització continuà amb el nom d' Alldeutsche. Els cristiana-socials 

també utilitzaven elements de l'ideari del baró Karl van Vogelsang, que 

amb el seu reformisme conservador havia aconseguit una àmplia 

ressonància entre la classe mitja i els pagesos, contraris a les 

postures antieclesiàstiqt;es dels li berals 1 ). Cd remarcar que el perí ad"' 

que ens ocupa està marcat per les polèmiques i divergències al voltant 

del Concordat i de les lleis liberals que buscaven recuperar espais per 

a la jurisdicció civil <Los-von-Rom-Bewegung)¡ de tota manera, l'imperi 

austro-hongarès no va viure mai un enfrontament tan intens com el 

Kulturkampf que al mateix temps sacsejava l'Alemanya de Bismarck2 ). 

Aquesta és també l'època de la febre constructora a Viena. El 1858 va 

començar l'enderrocament de la murada, que -permetria inaugurar la 

Ringstrasse el 1865 i posteriorment el seguit d'edificis que marcarien-

d'aleshores ençà la fisonomia de la ciutat. Les tendències historicistes 

de l'època tingueren oportunitat d'expressar-s' hi àmpliament en 

l'arquitectura i en les arts plàstiques, i generaren no 

1) Zollner, p. 427-28. 
2) Ibidem, p. 418. 
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poques polèmiques 1
'. El principal exponent de l'historicisme, el pintor 

Hans Makart, va obtenir una gran popular i tat amb l'organització de la 

desfilada dels ciutadans de Viena en honor de la parella imperial el dia 

de les seves noces d'argent (27 d'abril de 1879) 2 '. Els personatges, 

entre ells el propi organitzador, anaven vestits d'època, i no mancaven 

carrosses al. legòriques. Aquesta manifestació es relaciona estretament 

amb l'afecció de Franz Joseph per les desfilades militars i altres 

celebracions d'aquest caire, com per exemple els aniversaris de 

l'Emperador, celebrats solemnement a tots els seus dominis, o les 

processons del dia del Corpus a Viena. Tals costums, que la llarga 

durada del seu regnat va convertir en tradicions imprescindibles del 

calendari festiu, formen part de l'u ni vers que molts dels autors de 

l'època ens descriuen¡ juntament amb l'omnipresència d'un exèrcit 

colorista i pintoresc, si bé anacrònic en molts aspectes, són part 

integrant del món de la infantesa de Joseph Roth, Egon Erwin Kisch i 

molts al tres que van aconsegui.r encara els darrers anys de la monarquia 

danubiana. 

Mentrestant, el poder havia revertit als catòlics conservadors amb el 

comte Eduard Taaffe, el qual goverpà de 1879 a 1893 recorrent sovint a 

mètodes policials. Nat a Bohèmia, però amb antecedents irlandesos, no 

estava estrictament lligat a cap grup ètnic i gaudia del recolzament 

eslau. Durant el seu període els txecs aconseguiren el reconeixement del 

bilingüisme per a Bohèmia i Moràvia, i la fundació de la universitat 

1) Citem aquí Katalog JIV, p. 42: "Am 1. Xai 1865 wurde die RingstraSe 
eingeweiht, 1869 das neue Opernhaus mit Mozarts 'Don Giovanni' eroffnet 
- ohne die Archi tekten, die im Jahr zuvor den dauernden Angriffen 
erlegen waren. • Der Siccardsburg und van der Jiüll, I Die haben beide 
keinen Styl! <! > I Griechisch, Gotisch, Renaissance¡ I Das ist denen 
alles ans!' {!) hatte boser Vitz gedichtet. Van der Nüll erhangte sich, 
Siccardsburg wurde wenig spater vam Schlag getroffen." 
2) Katalog JIV, p. 44-46. 
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txeca a Praga¡ de 1883 endavant, els txecs foren majoria al Reichstag. 

El govern Taaffe va rebaixar també el límit impositiu mínim per a poder 

exercir el dret a vot, que arribà així a capes més àmplies de la petita 

burgesia i de la pagesia. Però l'intent d'ampliar encara més el grup de 

votants portà ·a la caiguda d'aquell govern que havia esdevingut virtuós 

en l'art maliciosament anomenat Fortwursteln per part dels seus 

crí tics 1 ). 

Un esdeveniment important pel que fa a la dinastia en el poder fou el 

suicidi de l'hereu de la carona, el príncep Rudolf, i de la seva amant, 

el gener de 1889, després de repetits conflictes amb l'emperador2 ). El 

nau hereu, l'arxiduc Franz-Ferdinand van Habsburg-Este, destinat també a 

un final tràgic, no havia d'aconseguir tampoc harmonitzar amb Franz 

Jaseph; la popularitat que adquirí fou ben escassa. En aquest ordre de 

coses cal mencionar ta; la mort per atemptat de 1' emperadriu Elisabeth 

1' any 1898. Aquests tres esdeveniments tràgics expliquen la imatge de 

Franz Joseph com el patriarca ancià que s'ha vist sotmès a dures proves, 

semblant a un modern Job, imatge que podem trobar per exemple a 

Radetzlrymarsch. 

La celebració del Primer ~e :Maig de 1890 a Viena, la primera que 

tingué lloc de forma generalitzada i organitzada a ni vell de tota la 

ciutat enmig d'una vaga per rei vindicacions salarials, fou remarcable 

per l'atmosfera catastrofista en què tingué lloc: la població s'havia 

refugiat a casa i havia acumulat queviures com si anés a produir-se una 

veritable guerra civil. La socialdemocràcia va guanyar molta popularitat 

i un ressò molt positiu degut al caire estrictament pacífic i cívic que 

revestí l'esdeveniment 3 ). El partit continuava lluitant pel sufragi 

1) Zollner, p. 422-426. 2) lbidem, p. 426-27. 
3) Katalag JIV, p. 85-87; Tapié, p. 324. 
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universal, amb una remarcable campanya sobre aquest tema l'any 1893. De 

tota manera, malgrat la gran tasca unificadora de Viktor Adler, el 

partit, que en política exterior es declarava internacionalista, patia 

de forma molt marcada els conflictes interns entre les diverses naciona-

litats, fins al punt que va haver de constituir-se en una federació de 

partits dins la qual no mancaven dissensions 1 ), 

El partit competidor dels socialdemòcrates a ni vell de masses, el 

cristiana-social, unificat el 1891 sota la direcció de Karl Lueger, va 

anar adquirint un paper cada cop més important especialment entre la 

peti ta burgesia i la menestralia de Viena, gràcies a la utilització 

d'una retòrica demagògica que utilitzava arguments antisemites de caire 

confessional i econòmic. Tot i disposar de la majoria municipal, 

calgueren tres eleccions que la confirmessin, juntament amb protestes 

• populars multitudinàries, perquè l'emperador consentís a ratificar Karl 

Lueger en el càrrec d'alcalde de la capi tal. Sembla que la demagògia 

antijueva del candidat era el principal motiu de la reticència de Franz 

Joseph envers ell; aquí tenim un dels motius per a la simpatia i 

lleialtat de la població jueva envers el monarca, un dels tòpics de Roth 

i d'altres autors2
), 

La gran quantitat de reformes i iniciatives en favor del benestar de 

la població de la ciutat empreses pel nou equip municipal, iniciatives 

que serien amplament imitades a ni vell europeu, unides a les reformes · 

urbanístiques ja iniciades amb la demolició de les murades i la 

construcció de múltiples edificis públics, dins d'un marc de pau 

1) Tapié, p. 324. 
2> Zollner, p. 428 i 430; Andics I, p. 258-61 i 263-64¡ Katalog JIW, p. 
201 i 223-26. 



exterior, són part essencial de la fama adquirida en aquest moment per 

la ciutat de Viena i de la riquíssima vida cultural que s'hi 

desenvolupava. Sota aquesta esplendorosa superfí cie s'amagaven, però, 

multitud de problemes, tals com la problemàtica obrera, suavitzada només 

lleugerament per algunes reformes a imitació de Bismarck 1 )¡ les tensions 

entre nacionalitats, sempre presents2 )¡ la intensificació de les 

reivindicacions dels partidaris de Georg Ritter van Schonerer pel que fa 

a la independència respecte a Roma i la unificació amb l'Imperi alemany 

<tals com la campanya per a l'abandó del catolicisme~))¡ o l'afluència 

de jueus procedents no tan sols del propi Estat, sinó també de Rússia, 

destinada a augmentar progressivament, i que tendia a concentrar-se al 

barri de Leopoldstadt. 

La reforma del dret electoral l'any 1897 per part del primer ministre 

Badeni, que mitjançant una cinquena cúri<:, atorgavi:i el sufragi a tots els 

homes majors de 24 anys <encara que sense respectar la proporcionalitat, 

ja que, tat i ser la que representava un grup més ampli de la població, 

només disposava de 75 escons sobre 425), va permetre l'entrada al 

parlament a quinze diputats socialdemòcrates i vint-i-sis cristiana-

socials. De tota manera, la, representació per cúries amb diferent 

tractament de la relació entre votants i representants elegits segons 

les categories censals resultava clarament favorable als partits 

1) Sobre la mísera situació dels obrers, especialment a Viena, vegeu per 
exemple Andics I, p. 261 endavant. 
2> Vegeu per exemple Zollner, p. 431. 
3) Ibidem, p. 432. Aquest moviment, conegut com Los von Rom, va 
aconseguir que unes setanta mil persones passessin al protestantisme o 
al catolicisme ortodox. Si tenim en compte que els moviments 
nacionalistes, i molt especialment els de caire germànic, eren al mateix 
temps marcadament antisemites, podem establir un nexe entre 1' odi de 
Rath tant als protestants com als nacionalistes alemanys, amb Schonerer 
com a exponent històric més destacat. 
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tradicionals i desfavorable al~ partits de masses. Aquest seria l'últim 

èxit de Badeni: l'intent d'instaurar el bilingüisme actiu <amb 

l'exigència de dominar el txec i l'alemany> per a tots els funcionaris 

de Bohèmia i Moràvia va ocasionar importants manifestacions de protesta, 

maniobres obstruccionistes i greus aldarulls al parlament 1 >. El 28 de 

novembre de 1897, l'emperador decretava el tancament del parlament i la 

dimissió del primer ministre. La crisi era palesa2 >, 

La situació dels diversos grups ètnics era, com veiem, absolutament 

confusa i extremadament conflictiva, i resulta va encara complicada pel 

fet que l'actitud de cada nacional! tat podia variar regionalment o en 

referència a una ètnia determinada. Així, l'autonomia que els polonesos 

exigien per a si mateixos a la Silèsia austríaca, on eren minoritaris, 

la negaven absolutament a la minoria rutena <o ucraïnesa> de Galí tzia, 

que es trobava en la mateixa situació en relació a ells. La intensitat 

de la problemàtica variava molt d'una zona a l'altra, i era potser menor 

allà on convivien més llengües en situació similar, com per exemple a la 

Bucovina. Cada ètnia reclamava una solució diferent per al seu conflicte 

particular, o fins i tot diverses segons la situació en diferents 

territoris de la monarquia. Les .nacionalitats no magiars incloses dins 

el territori hongarès tenien una problemàtica particularment aguditzada, 

degut al procés de magiarització progressiva engegat en aquell regne. Si 

bé cal dir que era acceptat tothom que estés disposat a l'assimilació 

<aquest fou el cas de molts àlemanys, jueus i ucraïnesos>, les ètnies 

com a grups en si no obtenien cap mena de reconeixement i es veien 

obligades a una postura de resistència, especialment activa entre 

romanesos i serbis, menys notòria entre els eslovacs i lleugerament 

1> Zollner p. 430. 
2> Ibidem p. 431. 
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apaivagada entre els croats per la situació especial de què gaudia la 

seva ètnia, 1' única que posseïa un parlament propi dins del terri tori 

hongarès 1 > • 

Un cas a part el consti tu ien els jueus, que optaven sovint per 

abandonar llur religió i costums i assimilar-se, especialment aquells 

residents a Viena, tot i que l'agitació antisemita dels cristiana-

socials i dels Alldeutsche de Schonerer no era menys intensa respecte 

dels conversos i assimilats; ans al contrari, ja que aquests 

representaven una competència temi ble. Aquesta actitud per part dels 

jueus explica que les propostes sionistes de Theodor Herzl no 

obtinguessin gaire ressò en un primer moment. Herzl, de família jueva 

assimilada i liberal, pertanyia a l'associació d'estudiants "Albia", de 

caire nacionalista alemany, fins que el marcat antisemitisme de l'acte 

celebrat per les Burschenschaften a la mort de 'Wagner l'any 1883 el 

portà a sortir-ne2 > i a iniciar el procés de reflexió que culminaria el 

1896 amb la publicació de Der Judenstaat. Versuch einer modernen Losung 

der Judenfrag~). La reivindicació d'un estat propi per al poble jueu, 

absolutament contrària a 1' ortodòxia d'aquella confessió i al desig 

d'assimilar-se a la població ~lemanya, donaria lloc al naixement del 

moviment sionista. 

Cal remarcar la diferent actitud envers la ·qüestió nacional segons 

les di verses posicions socials. Així , hom pot dir que els oficials en 

actiu, els nivells més elevats del funcionariat i del clergat, i una 

part de 1' aristocràcia eren partidaris del manteniment de l' Imperi, i 

mantenien una actitud patriòtica respecte a 1' Estat, mentre que els 

oficials de la reserva, els funcionaris i els clergues subalterns es 

1) Zollner, p. 431-433. Tapié, p. 330-339. 
2) Katalog JIW, p. 71. ·3) lbidem, p. 198-200. Zollner, p. 432. 

' 
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sentien més lligats a llurs nacional! tats respecti ves. Aquesta 

observació a nivell general requereix, és clar, mati tzacions, però és 

vàlida com a pauta genèrica. En quant als aristòcrates i oficials 

hongaresos, en canvi, hom pot dir que estaven totalment en contra del 

manteniment del lligam amb Austria - vegeu per exemple 1' escena de 

Radetzk~rsch1 > que segueix a la notícia de l'atemptat de Sarajevo, o 

l'anècdota narrada per Kisch sobre el seu servei mili tar durant la 

Primera Guerra Xundial 2 >, 

En una situació tan agitada, no resulta estrany que el primer govern 

que aconseguís una certa durada després de tres gabinets efímers ho fes 

intentant desviar l'atenció general del tema de les nacional! tats i 

remarcant l'existència d'interessos econòmics conjunts. Ernst van 

Koerber, que va mantenir-se de gener de 1900 fins a finals de 19043 >, va 

poder portar a terme millores en la xarxa ferroviària, però la seva mala 

relació tant amb l'emperador com amb tots els grups nacionalistes va 

ocasionar la seva caiguda. La conflictivitat de la qüestió hongaresa va 

arribar a un punt àlgid el 19054 ), especialment pel que fa al tema de 

l'exèrcit conjunt, molt mal vist pels hongaresos, que rebutjaren la 

proposta d'ampliar llur aportació al contingent de tropes comú. La 

situació arribà fins al punt de requerir una intervenció personal de 

Franz Joseph per a restablir la calma, amb el cèlebre "Armeebefehl van 

Chlopy" (16. 9. 1903), que començava amb les paraules "Gemeinsam und · 

einhei tlich wie es ist, soll mein Heer ble i ben. " 5 > La iniciat i va de 

concedir a Hongria el sufragi universal, que hauria afavorit les 

1) W II, p. 285-295. 
2) E. E. Kisch: Xarktpla.tz der Sensationen, "Ausgangsstation", p. 316-
322. A Gesa:m:melte ft"erlre in Einzelausgaben, vol. VII. Berlin, Weimar: 
Aufbau-Verlag 1984. 
3) Zollner, p. 432. 4) Ibidem, p. 433. 5) Ibidem, p. 433. 
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relacions amb la resta de 1' imperi en trencar 1' hegemonia de la capa 

magiar oligàrquica, no va poder arribar a terme 1 
). Després de greus 

disturbis, que arribaren fins a la dissolució del Parlament hongarès per 

part de l'exèrcit conjunt, es va arribar a un compromís que no va evitar 

l'aparició de posteriors problemes. 2 ) 

La promesa de concedir el sufragi universal a Hongria no va quedar, 

però, sense conseqüències: la campanya per a la seva obtenció, que ja 

existia feia molt temps a la Cisleitània, va adquirir molta més força3
). 

Malgrat la resistència dels cercles feudals, i per no ser menys que la 

Rússia zarista, que 1' havia implantat el 1905, sembla que el mateix 

emperador n'era partidari, per tal de reforçar la presència dels partits 

de masses i afeblir la dels nacionalistes¡ així doncs, el projecte anà 

endavant, encara que aquelles esperances no estaven destinades a veure's 

acomplertes del tot. Les primeres eleccions al Parlament amb dret a vot 

per a tota la població masculina major d'edat tingueren lloc el maig de 

1907 i, en efecte, reforçaren les posicions socialdemòcrates <87 

diputats) i cristiana-socials <96, en coa.lició amb els conservadors). 

Schonerer, el gran perdedor, no va sortir elegit. 

:Mentrestant, la problemàtica internacional havia anat evolucionant 

cada cop més ràpidament. La zona dels Balcans, focus constant de 

conflictes que la desintegració de 1' imperi otomà havia anat posant de 

manifest, era l'espai on es concentrava l'afany de protagonisme polític 

de_ l'imperi austríac, mancat d'una expansió colonial similar a la de 

França o Gran Bretanya, o d'un projecte com el d'Itàlia o Alemanya. En 

aquesta zona, però, els seus interessos entraven en col.lisió amb els de 

1) Zollner, p. 433-34. 
2) Tapié, p. 353. 
3) Zollner, p. 434-35. 
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Rússia, país que resultava més atractiu per als pobles eslaus de la zona 

en un moment en què el moviment paneslavista estava en alça 1 >. La 

tibantor entre Rússia i Austria procedia ja de la guerra de 1877-78 

entre l'imperi rus i el turc, i de l'obtenció de Bòsnia i Herzegovina 

per part austríaca segons les disposicions del Congrés de Berlin del 

1878. Aquelles disposicions havien deixat sense resoldre el problema de 

les di verses nacional! tats balcàniques, que anava sorgint una i altra 

vegada. Rússia, que anteriorment havia estat aliada amb Austria, passava 

ara a l'hostilitat. Per la seva banda, Austria gravitaria cada cop més 

vers Alemanya, secundant la seva política gairebé sense qüestionar-la en 

cap moment. Això no fou perjudicial mentre Bismarck estigué al poder, 

però en ser destituït per Guillem II, el seguiment automàtic per part 

austríaca esdevingué un greu perill, que els dirigents de la política 

exterior de la monarquia danubiana no saberen contrarestar. Es perfilava 

ja la constel.lació que donaria lloc a la Guerra Europea: els dos estats 

alemanys enfrontats a la resta d'Europa i copats entre dos fronts pels 

seus enemics seculars. 

Sèrbia era el país amb el qual la relació resultava més dificultosa. 

Un dels moments de màxima tensió ·fou l'anomenada "Schweinekrieg", de 

19062 ). La prohibició d'exportar productes agrícoles a Austria, que fins 

aleshores havia absorbit el 83% de la producció sèrbia, creà un greu 

conflicte polí tic i generà entre la població rural perjudicada un odi 

vers l'imperi veí que mai no havia existit¡ aquesta prohibició havia 

estat sobretot fruit de les pressions hongareses, que no volien 

competència per als propis productes agrí coles, absorbits de sempre i 

gairebé en condicions de monopoli pels altres països de la Corona. Un 

1) Zollner, p. 436. 
2> Ibidem, p. 437. 

;¿ 



altre factor pertorbador fou l'anexió de Bòsnia i Herzegovina, que fins 

aquell moment havien estat territoris ocupats per Austria en condició de 

protectorat, segons les disposicions de 1878¡ en canvi, Austria renuncià 

al traçat d'un ferrocarril cap a Salònica, a través de territori turc, 

projecte que havia creat també importants tensions internacionals. 

L'anexió d'aquells dos països balcànics, efectuada l'octubre de 1908 per 

iniciativa del president de govern Aehrenthal i del cap d'estat major 

Conrad van Hotzendorf <el qual posteriorment tindria un paper destacat 

com a cap de 1' !Jr:meeober}ro11111Jljndo en la I Guerra Mundial), posà en 

situació d'alarma a Rússia i a Sèrbia, però el conflicte no tirà 

endavant per manca de recolzament internacional contra la doble 

monarquia 1 
'. 

Tampoc la relació amb Itàlia no era gaire bona, tot i l'existència de 

la Triple Aliança contra França entre aquest paí s i els dos Estats 

alemanys d'ençà de 1882. Ben al contrari, degut a la contraposició dels 

interessos italians i austro-hongaresos en els Balcans i a la situació 

de la població de nacionalitat italiana en·territori de la Monarquia <el 

moviment irredentista italià era font de constants tensions per a 

Austria), Itàlia s'havia anat aproximant a França cada cop més, així com 

també a Rússia2 '. Afegim a tot això l'existència de l'"Entente Cordiale" 

anglo-francesa des de 1904, i tindrem les dades principals d'una 

constel.lació internacional explosiva. 

El progressiu afebliment de l'imperi otomà havia convertit ja feia 

temps els Balcans en la zona més conflictiva d'Europa, i aquesta 

conflictivitat no féu sinó augmentar, arribant al màxim els anys 1912-

1913 amb les dues Guerres Balcàniques. La guerra italo-turca per la 

1) Tapié, p. 355-359. Zollner, p. 437-438. 
2) Zollner, p. 438. 
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possessió de Líbia <1911-1912) havia afeblit Turquia, que havia resultat 

vençuda 1 ). Davant d'aquest afebliment, i amb el recolzament rus, els 

països balcànics sergi ts del desmembrament de part de 1' imperi otomà, 

Sèrbia, Bulgària, Grècia i Xontenegro, aliats en la Primera Lliga 

Balcànica - el principal objectiu de la qual era evitar que la Turquia 

europea arribés a caure en mans d' Austria -, van declarar la guerra a 

Turquia, sobre la qual obtingueren ràpides victòries2 >. Enmig d'una greu 

crisi internacional, Alemanya i Anglaterra forçaren la negociació del 

Tractat de Londres per al repartiment dels territoris perduts per 

Turquia. Però les dissensions entre els aliats ocasionaren la Segona 

Guerra Balcànica: Bulgària atacà Sèrbia, la qual rebé l'ajut de Romania, 

Grècia, Kontenegro i Turquia. Austria era favorable a Bulgària, i es 

disposava a intervenir, però finalment les gestions d'Alemanya i Itàlia 

ho evitaren. La Pau de Bucarest <agost de 1913) deixava una situació 

extremadament inestable. Ni Itàlia ni Sèrbia havien aconseguit el pas 

cap al mar Adriàtic que pretenien, sinó que s'havia creat el Principat 

autònom d'Albània. A més, Austria-Hongria s'havia fet encara més 

impopular als Balcans, sobretot pel que feia a Sèrbia~>. 

Mentrestant, a nivell intern. la situació no era tampoc bona. A les 

elccions de 1911, les últimes de la monarquia, la victòria havia estat 

per als nacionalistes alemanys, reunits en el Deutscher Natíonalverband¡ 

els cristiana-socials havien baixat a conseqüència de la mort de Lueger 

<1910), i també els socialdemòcrates s'havien vist afectats per les 

dissensions entre les nacional! tats. Tornà a intentar-se la negociació 

amb els txecs, sense que s'arribés a resultats concrets. Mentrestant, a 

Hongria els conflictes amb les petites nacionalitats eren resolts amb ma 

1> Zollner, p. 440. 
3) Ibidem, p. 441-442. 

2) Ibídem, p. 440-41. 
4) Ibidem, p. 439. 
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de ferro per Stephan Tisza, recolzat per l'emperador i mal vist per 

l'hereu, Franz Ferdinand, que adoptava el paper de protector dels petits 

grups nacionals1 >, Si bé la política de magiarització de la classe 

dirigent hongaresa era molt impopular a la Cisleitània, la política dura 

de Tisza era admirada a la Cort, i aviat seria imitada: el cap de 

govern, Stürgkh, regiria sense Parlament, per evitar l'obstrucció, des 

de 1914 fins a 1916, any de la seva mort en atemptat. 

La crisi definitiva va arribar el 28 de juny de 1914, en caure 

víctimes d'un atemptat Franz Ferdinand i la seva esposa durant una 

visita a Sarajevo, visita en la qual perseguien llur política d'intentar 

formar amb les nacionalitats del sud de l'imperi una tercera entitat que 

hauria de federar-se amb txecs i hongaresos, per tal de substituir el 

sistema dualista vigent per un trialisme2 >, L'autor de l'atemptat era un 

estudiant serbi originari de Bòsnia, membre de l'associació secreta 

anomenada "Unió o mort", o també "Mà negra", fundada el 1911 i en la 

qual membres de l'exèrcit ~erbi jugaven un paper preponderant 3 >, Mai no 

ha arribat a aclarir-se de manera absolutament fefaent la qüestió de les 

responsabilitats, si bé es sap que cercles oficials serbis estaven al 

corrent dels esdeveniments. De tota manera, la culpabilitat sèrbia 

estava fora de dubte tant per a Austria com per a Alemanya¡ la postura 

hongaresa, en principi reticent, va esdevenir. després favorable a la 

intervenció. Els cercles partidaris de la intervenció armada, recolzats 

per la postura alemanya, que exigia fortes represàlies, van aconseguir 

finalment imposar-se, davant la indecisió o fins i tot la manca 

1> Zollner, p. 439-440. 
2) Gebhardt XVII I, p. 46-48. Ens referim a l'obra: Gebhardt: Handbuch 
der deutschen Geschichte. Taschenbuchausgabe in 22 Banden. München: 
Deutscher Taschenbuch Vlg 1986. 
3) Zollner, p. 478-80. Tapié, p. 359-64. Andics li, p. 84-96. 
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d'interès de molts, entre ells el mateix emperador, que havia marxat de 

vacances a Bad Ischl 1
'. El 23 de juliol es cursava l'ultimàtum austríac 

a Sèrbia, redactat en termes molt durs, que a la pràctica resultaven 

inacceptables, i davant la resposta considerada insuficient se li 

declarà la guerra el 28 de juliol. Dos dies després, Rússia decretava la 

mobilització general en recolzament de Sèrbia, i l'endemà era Austria 

qui mobilitzava les seves trapes. Alemanya, convençuda de la 

inevitabilitat d'una guerra en dos fronts, declarà la guerra a França el 

3 d'agost, segura d'obtenir una fàcil victòria gràcies a aquesta 

iniciativa. 2 ' 

Es coneguda l'eufòria generalitzada en esclatar la guerra, fins i tat 

en cercles que fins aleshores es declaraven pacifistes i 

internacionalistes. A part d • un patriotisme contagiós, el convenciment 

que es tractaria d'una campanya breu i victoriosa n'era la causa 

principal s). Aquesta suposició tan errada es pot explicar pels llargs 

anys de pau en els dos estats alemanys, i en el cas de Prússia pel 

record de passades victòries. La pràctica s'encarregaria aviat de 

demostrar a ambdós països fins a quin punt s'havien equivocat. 

Especialment l'exèrcit austríac. patia d'inexperiència i d'equipament 

inadequat. Així per exemple l'artilleria era insuficient i malt inferior 

a la dels contrincants, excepte en alguns elements concrets. Pel que fa 

a la magnífica cavalleria, en canvi, el problema era una estratègia · 

obsoleta. En quant a la flota, només una part resultava satisfactòria4 '. 

Remarcable i inesperada per a l'Entente fou la moral de les tropes, en 

general molt bona, que les feia pac accessibles a la propaganda anti-

1) Andics II, p. 106-119. 
2> Zollner, p. 480-81. Andics II, p. 97-119. Gebhardt XVIII, p. 86 ss. 
3) Andics II, p. 135-145. 
4> Zollner, p. 481-82. Andics II, p. 120-134. 



358 

habsbúrgica. Els grups nacionals més assequibles a aquesta propaganda 

foren els txecs i en part els rutens 1 '. 

Al front oriental, d'interès especial en el nostre context perquè 

inclou el país d'origen de Roth i la zona on es va moure durant la 

guerra, Austria va patir greus derrotes a l'àrea de Lemberg; les tropes 

hagueren de retirar-se fins a Cracòvia després de greus pèrdues. El març 

de 1915 queia la fortalesa de Przemysl i uns 120. 000 homes eren fets 

presoners pels russos. A rel d'una ofensiva russa es produí un 

contraatac conjunt dels dos aliats que aconseguí recuperar Lemberg el 

juny de 1915, avançant fins a Varsòvia, Wilna i Kowno2
'. Amb l'ajut de 

Turquia, ara aliada a les dues potències alemanyes, es conquerien Sèrbia 

i Montenegro3 >, El juny de 1916 començava una ofensiva russa a la zona 

de Volhínia que aconseguí un important avanç i féu més de 300.000 

presoners. Romania declarava la guerra i era ocupada. La longitud del 

front oriental constituí ara un greu problema per als aliats alemanys4
'. 

A hores d'ara la neutra li tat i ta liana inicial havia passat a una 

hostilitat oberta. Gràcies en bona part a la propaganda bel.licista dels 

feixistes, Itàlia entrava a 1' "Entente" el maig de 1915. Austria tenia, 

doncs, un front italià, centrat sobretot en el riu Isonzo. En aquest 

sector es comptabilitzaren dotze batalles, de de juny de 1915 a octubre 

de 1917 6
', 

Mentrestant, en el front occidental un ràpid atac alemany havia-

ocupat els territoris al nord de París. Però aviat començà la retirada, 

a partir de la batalla del Karne. El setembre de 1914 la guerra de 

moviments deixava pas a la guerra de posicions, amb les trinxeres i els 

1) Tapié, p. 364-67. 
2) Zollner, p. 482-83. Gebhardt XVIII, p. 116-18 i 120-21. 
3) Zollner, p. 484. 4) Ibidem, p. 485. 
5) Ibidem, p. 484. Gebhardt XVIII, p. 121. 
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gasos tòxics com a protagonistes destacats. Bons exponents d • aquesta 

mena de guerra foren la batalla de Verdun, de febrer a juliol de 1916, 

on moriren uns ?00.000 homes entre els dos bàndols, i la del Somme (juny 

a novembre de 1916), on les pèrdues foren d'un milió. El mes d'agost del 

mateix any, Hindenburg i Ludendorff accedien al comandament mili tar 

alemany. A partir de febrer de 191?, els alemanys es retiraven a les 

fortificacions de la "línia Sigfrid" 1 ) • 

Un nou atemptat va tenir lloc el 21 d'octubre de 1916. El cap de 

govern austríac, el compte Stürgkh, fou mort mentre dinava en un 

restaurant, i l'autor de l'atemptat no intentà pas restar en l'anonimat. 

Era Friedrich Adler, fill del cap de la socialdemocràcia austríaca, 

Viktor Adler. Des del primer moment havia estat en contra de la guerra i 

de la postura del seu partit envers ella, i ara creia arribat el moment 

de reclamar la pau amb un gest espectacular. Durant el seu procés, el 

maig de 191?, l'acusat, que gaudia d'una gran popularitat, es convertí 

en acusador de la política bel.licista en general. Condemnat a mort, fou 

alliberat l'octubre de 19182 ), 

El 21 de novembre de 1916, un mes després que el seu primer ministre, 

moria Franz Joseph I als 86 anys; el seu hereu, Karl, jove i inexpert, 

creia encara en la possibilitat de mantenir la unitat de l'imperi~). El 

nou monarca i el seu govern es mostraven favorables als txecs, però això 

no impedí que els exiliats d'aquella nacionalitat continuessin amb la· 

política de difamació de la monarquia austro-hongaresa que havien menat 

fins aleshores. Per aquesta època començava també a fer-se sentir cada 

vegada més l'escassesa de queviures, especialment marcada a Viena. El 

1) Gebhardt XVIII, p. 113-124. 
2) Zollner, p. 485. Andics II, p. 195-200. 
3) Zollner, p. 485-86. Andics II, p. 201 ss. 
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sistema de cartilles de racionament que s'havia instaurat no funcionava 

de manera prou satisfactòria. A partir de 1917 hom fomentaria els petits 

hortets anomenats "Schrebergarten", que havien de constituir un petit 

alleujament. D'ara endavant, l'abastament seria un problema capital per 

a Austria, incapaç de resoldre' 1 per ella mateixa i necessitada de 

l'ajut alemany en aquest aspecte 1 >, 

La "guerra submarina" decretada per Alemanya s'emmarcava també en el 

context de l'abastament de la població, ja que l'objectiu era el 

bloqueig de Gran Bretanya a través de l'enfonsament dels vaixells 

destinats a aquell paí s. Aquesta forma de llu i ta, iniciada el maig de 

1915 i dirigida sobretot contra vaixells nord-americans, va 

intensificar-se fins arri bar a 1' atac indiscriminat a tota mena de 

vaixell a partir de gener de 1917. L'aliat austro-hongarès havia 

manifestat desacord amb aquesta iniciativa alemanya, que no va 

aconseguir l'objectiu de crear una situació insostenible per a la 

població anglesa i en canv~ va provocar 'l'entrada en guerra dels Estats 

Units el 6 de juny de 19172 >, 

Mentrestant la situació interna a Rússia havia canviat. La revolució 

de març de 1917 havia portat . a la constitució d'un govern republicà 

burgès d'esquerres que posteriorment, el novembre del mateix any, fou 

substituït per un govern bolxevic. Evidentment, tots aquests canvis 

interns es reflectien en l'actuació de l'exèrcit, que es trobava dividit. 

i .afeblit. El desembre de 1917 els nous governants russos iniciaven 

converses de pau a Brest-Li towsk3 ). Els principals problemes afectaven 

el recentment creat Estat polonès <proclamat el novembre de 1916), i es 

1> Zollner, p. 486-87 i 489. Andics II, p. 242 i 259. 
2> Zollner, p. 486-87. Gebhardt XVIII, p. 128-131 i 159-164. 
3) Zollner, p. 487. Andics II, p. 250-51 i 256-58. Gebhardt XVIII, 
p. 183-84 i 213 ss. 



3 61 

referien a la partició de Galítzia i Ucraïna. La delegació ucraïnesa va 

negociar un acord per separat (9 de febrer de 1918), i l'acord amb la 

nova Unió Soviètica arribà el 3 de març. La situació al front oriental, 

doncs, havia millorat molt. De tota manera, els grans contingents de 

soldats presoners a Rússia, que havien estat majoritàriament traslladats 

a Sibèria, no van poder retornar i reincorporar-se, ja que la situació 

russa era absolutament caòtica 1 >¡ mancaven mitjans de transport, en gran 

part destruïts, i els combats entre 1' exèrcit zarista i les tropes 

fidels al nou govern eren generalitzats. Aquesta és per exemple la 

situació de Franz Tunda, el protagonista de la novel. la de Roth Die 

Flucht ohne Ende. Igualment la situació poc clara a causa de la 

presència dels dos bàndols enfrontats revolucionaris i contra-

revolucionaris - i la necessitat de controlar els recursos agrícoles de 

la zona per a intentar avituallar la població i les tropes dels diversos 

fronts van impedir que les u ni tats de l'exèrcit del front oriental 

poguessin ser traslladades. 

A partir de 1916 comencen a produir-se iniciatives de pau de diversos 

signes, amb la característica comú de buscar la separació dels dos 

aliats i la negociació amb Austria-Hongria per separat. Un dels intents 

que estaven destinats a obtenir més ressonància, ja que no èxit, fou el 

protagonitzat pel mateix emperador Karl. Es tractava d'uns contactes amb 

el govern francès menats pel germà de 1' emperadriu Zi ta, Sixte de 

Borbon-Parma2 >, i que no van obtenir resultats pràctics, però sí 

aconseguiren generar un gran escàndol quan el govern francès en publicà 

els termes, ja a les acaballes de la guerra: Karl havia acceptat pactar 

1> Zollner, p. 489. 
2) Sobre 1' anomenat "Sixtus-Affare" vegeu Andics 11, p. 224-241, així 
com Gebbardt XVIII, p. 205-211. 
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la pau separadament, tot donant per bona la cessió d'Alsàcia i Lorena a 

França. Evidentment, les relacions entre els dos estats alemanys, 

marcades pels constants desacords a nivell estratègic i l'escassa 

col.laboració, en van resultar afectades. Pel que fa als desacords entre 

els dos països, aquests havien existit des del primer l!IDment, ja en el 

plantejament de les represàlies que calia emprendre contra Sèrbia: 

l'imperi alemany, impulsor de la línia dura que indefectiblement havia 

d'acabar en conflicte generalitzat, havia volgut canviar d'actitud quan 

la internacionalització de l'afer ja era imparable. Posteriorment, els 

alemanys s'havien concentrat de forma gairebé exclusiva en el front 

occidental i l'atac a França, tot deixant per a l'aliat la defensa del 

front oriental fins que la situació esdevingué insostenible. De la 

mateixa manera l'estratègia alemanya no va permetre assegurar la posició 

als BaL,üns, per on penetrarien posteriorment els anglesos. Els caps 

mi li tars austrí aes es veien obligats a mantenir una mena de guerra 

personal amb els seus col.-legues alemanys, sense poder imposar llurs 

criteris gairebé mai. L'avituallament de la població i de 1' exèrcit 

austrí aes, lllDl t més deficitari que el de 1' aliat, fou també un dels 

punts de fricció, ja que l'escàs. ajut alemany resultava insuficient. 

La situació militar austro-hongaresa a finals de 1916 i principis de 

1917, si bé era difícil, no era encara desesperada¡ per exemple, al 

front i tali à s'havia registrat un important avanç en el qual s'havien 

fet uns 300. 000 presoners'>. Xol t més preocupant era la situació al 

• Hinterland", caracteritzada pel descontent davant aquella guerra que 

hom havia cregut breu i victoriosa, així com per 1' escassesa i fins i 

tat la fam, especialment greus a Viena i rodalies¡ així mateix l'exèrcit 

1) Zollner, p. 488-89. 
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estava mal equipat i pitjor alimentat 1 ). A nivell polític la 

radicalització anava en augment. A Alemanya el partit socialdemòcrata es 

va escindir¡ la minoria que no acceptava els nous pressupostos de guerra 

va fundar la Unabhii.ngige Sozialde111Dkratische Partei (abril de 1917), a 

la qual es va afiliar el Spartakusbund de Rosa Luxemburg i Karl 

Liebknecht. El descontent generalitzat per la continuació de la guerra i 

l'escurçament progressiu de les racions portà a una onada de vagues 

generalitzada a la indústria, vagues que foren suprimides per la força. 

En aquest context tingué lloc la promesa feta per l'Emperador Wilhelm I! 

en el seu missatge de Pasqua <7 d'abril de 1917) d'introduir el sufragi 

u ni versal un cop acabada la guerra2
). Enmig de tot això es produí la 

declaració de guerra a Alemanya per part dels Estats Units, hostilitzats 

pels atacs dels submarins alemanys als seus vaixells; la declaració de 

guerra a Austria-Hongria arribaria el 7 de desembre3 ). 

La difícil situació interna no havia de fer sinó augmentar a mida que 

la penúria material i el cansament davant d'una guerra tan perllongada i 

plena de derrotes es feien més intensos. El gener de 1918 es produí una 

vaga generalitzada a la indústria austríaca, i al mateix temps tenia 

lloc una gran vaga dels obrers de les fàbriques de munició a Berlin, 

fortament reprimida. Durant l'agost de 1917 s'havien produit importants 

amotinaments a la flota alemanya, que es repetiren a la flota austríaca 

el febrer de 19184 ). 

Aquest era el clima intern de les dues potències alemanyes quan el 

juliol de 1918 es produí l'ofensiva de l'Entente, reforçada ara per la 

presència de tropes nord-americanes6 ). A partir de primers d'octubre 

1> Zollner, p. 488. 2) Gebhardt XVIII, p. 185. 
3) Ibidem, p. 162-64. 
4> Ibidem, p. 236-37. Andics II, p. 259-60, 266-67 i 273. 
5> Gebhardt XVIII, p. 223-26. 
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seria Alemanya qui començaria a intentar negociacions de pau, però 

reclamant unes condicions il.lusòriament favorables. Mentrestant, el 16 

d'octubre de 1918 l'Emperador Karl publicava un manifest en el qual 

prometia la constitució d'estats nacionals confederats a Cisleitània 1 ), 

en un intent de contrarestar la propaganda dels aliats, especialment la 

del president nord-americà Roosevelt, destinada a fomentar el desig 

d'independència dels diversos grups ètnics. Però aquestes promeses 

arribaven massa tard. Hongria ja era pràcticament independent, i el 16 

de novembre es constituiria en república, destinada a un procés 

revolucionari que culminaria en una república de soviets sota Bela Kun, 

enderrocada ben aviat i convertida en un govern dictatorial de dretes 

sota l'almirall Xiklos Horthy2
). Per la seva banda, els txecs, que a 

través dels seus representants a l'exili disposaven ja des de bon 

principi d'unes magnífiques relacions amb el govern francès i els seus 

aliats, havien format ja a París un govern provisional i un cos 

d'exèrcit que lluitava contra Austria-Ho'ngria, la qual cosa els permeté 

figurar en els tractats de pau com a paí s. bel. ligerant al costat dels 

vencedors, i representà grans avantatges de cara a la constitució del 

nou estat txecoslovac. El 28 d'octubre de 1918, el Comitè Nacional va 

proclamar a Praga la independència, amb Karel Kramar com a primer 

ministre i Thomas G. Masaryk com a president de la república~). 

El 3 de novembre de 1918 s'arribava a l'armistici al front italià, 

després d'una última ofensiva que havia permès importants avanços però 

d'una manera desorganitzada, amb escassa coordinació entre les unitats 

1) Zollner, p. 490. Tapié, p. 379. Andics II, p. 273. Gebhardt XVIII, p. 
234-35. 
2) Atlas II, p. 173. Ens referim a l'obra de Hermann Kinder i Werner 
Hilgemann: Atlas histórico mundial. 2 vols. Madrid: Eds. Istmo, 1980. 
3) Tapié, p. 375. Andics II, p. 290-291. 
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del front. Aquesta coordinació deficient, sumada a la precària situació 

general del país, a la deserció en massa de cossos de l'exèrcit, 

especialment els txecs, i a la manca de queviures i al tres subminis-

traments <uniformes, munició, etc. ) obligà a pactar 1 'armistici en una 

negociació llarga i difícil per als vençuts. Les condicions eren tan 

desfavorables per als austríacs i hi havia tantes di fi cul tats per a 

comunicar-se amb el comandament suprem i amb les u ni tats de. l'exèrcit, 

que 350.000 soldats caigueren presoners dels italians a l'últim moment: 

havien quedat a la zona ocupada en l'última ofensiva, i en fixar-se una 

nova línia fronterera molt més reculada <el Tirol meridional, Istria i 

Dalmàcia septentrional passaven a mans italianes) van ser encerclats i 

fets presoners gràcies a la desinformació general. D'altra banda, la fam 

era tan generalitzada a Austria que el govern gairebé va estar-ne 

satisfet.,, 

El manifest de l'emperador Karl va tenir com a resultat la reunió 

dels membres alemanys del ·parlament austríac elegit el 1911, que 

s' .erigiren en assemblea nacional de l'estat austríac autònom el 21 

d'octubre de 1918, seguint les instruccions donades pel mateix 

emperador2 '. Això és important, Ja que el mateix Karl posteriorment des 

de l'exili negaria repetidament la legitimi tat del nou estat austríac, 

legitimitat que d'altra banda es basava en la seva pròpia proclama. El 

12 de novembre, 1' assemblea es constituí en la Republilr · 

Deutschosterreich. 3
' 

Mentrestant, els esdeveniments a Alemanya avançaven també cap a la 

república. La planificació d'un atac naval alemany a la costa anglesa i 

1) Andics II, p. 295-300. Gebhardt XVIII, p. 214. 
2> Zollner, p. 493. 
3) Andics III, p. 24-27. 
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a Flandes per al 30 d'octubre va provocar un seguit d'amotinaments a la 

flota que foren l'inici de la Revolució de Novembre. El 7 de novembre de 

1918, Baviera era declarada república democràtica. El 9 de novembre, la 

revolució havia pres ja Berlin, 1 1' emperador Wilhelm li fugia de la 

ciutat l'endemà. El fort pes dels dirigents socialistes moderats en els 

òrgans rectors de la revolució portà a convocar eleccions per al 19 de 

gener de 1919. Però aquesta decisió, juntament amb la política moderada 

impulsada des de dalt, significà la pèrdua de capacitat d'acció per als 

consells revolucionaris que fins aleshores havien portat el pes de 

l'organització, amb la desmobilització 1 l'afebliment consegüents, fruit 

també de la diversitat de pastures per part dels òrgans rectors. El 8 

de gener, les trapes governamentals van poder començar l'atac a Berlin, 

i aviat la revolució estava ofegada. Els principals dirigents 

revolucionaris foren passats per les armes: el 15 de gener de 1919 

morien Karl Liebknecht i Rasa Luxemburg, i el 21 de febrer el president 

de la república de Bavierl;l, Kurt Eisner, era executat. A Baviera la 

institució es va mantenir fins el maig. A la resta d'Alemanya, el 19 de 

gener es celebraren les eleccions tal com estava previst, però en un 

clima de fart terror contrarevolucianari 1
'. 

El febrer de 1919 es constituí l'Assemblea Nacional a Weimar. 

Friedrich Ebert era elegit president de la república, i Philipp 

Scheidemann canceller; ambdós eren sacialdemòcrates2 '. També a Austria 

el govern era presidit per un socialdemòcrata, Karl Renner3 '. 

1> Gebhardt XIX, p. 28-89. Atlas II, p. 145. 
<Joachim Streisand: Deutsche Geschichte in 1 
Berlin: Vlg der Wissenschaften 1980. 272 pags.) 
2> Gebhardt XIX, p. 89. Atlas li, p. 165. 
3> Andics III, p. 16 ss. 

Streisand, p. 155-65. 
Band. Ein Ueberblick. 
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La negociació de pau a Saint-Germain <setembre de 1919) 1 )' en 

condicions evidentment desfavorables als vençuts, la prohibició 

d'unificar Austria i Alemanya, les elevades reparacions de guerra, la 

situació de l'economia i de la població en general, la inflació, ... tot 

plegat creava el pitjor clima passi ble per a la instauració d'unes 

repúbliques democràtiques que havien de carregar amb tots els mals 

originats per la guerra. La premsa, majoritàriament en mans de les capes 

socials menys interessades en la democratització, jugà un paper 

important en el deteriorament progressiu de l'ambient. Afegim-hi la 

famosa llegenda del DolchstoB, segons la qual la situació militar no era 

pas tan dolenta en el moment de l'armistici, sinó que d'haver continuat 

la guerra ben segur que s'hauria obtingut la victòria, i tindrem la 

major part dels elements que expliquen l'evolució d'ambdós estats cap a 

formes dictatorials. Ni Austria, anomenada la Republik der Alpentrottel, 

ni l'Alemanya de Weimar, considerada pels seus detractors una 

Judenrepublik, naixien sota· bons auspicis. La democràcia era vista com 

una imposició desastrosa, associada mentaliJÍent amb la crisi econòmica 

generalitzada, i al mateix nivell que les reparacions de guerra exigides. 

pels vencedors. 

Les enormes transformacions sofertes per l'antic imperi austro-

hongarès, que feren que Viena passés de capital d'un regne d'uns 

seixanta milions d'habitants a capital d'una república de sis milions i· 

mig, expliquen per exemple l'enorme acumulació d'antics funcionaris 

d'ètnia alemanya repatriats de les diverses províncies de l'antiga 

monarquia. La ciutat i la seva burocràcia resultaven absolutament 

1> Gebhardt XIX, p. 98-119. Andics III, p. 39-56. Remarquem el paper 
destacat de l'estadista francès Georges Clemenceau en l'establiment dels 
pactes. 
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desmesurades per al nou Hinterland - origen del mot de Vasserkopf que 

Viena rebria ara. L'atur d'aquests professionals altament qualificats 

(el jove Zipper en seria un exemple), la situació dels que retornaven 

del front o de l'empresonament a països enemics <Theodor Lohse, Franz 

Tunda, Paul Bernheim, Franz Ferdinand Trotta), i encara més la dels 

nombrosos invàlids de guerra <Andreas Pum), són altres factors a tenir 

en compte, i que podem veure reflectits en l'obra de Roth 1 ). 

La forta limitació dels contingents de tropes imposada per l'Entente 

generà un gran nombre d 1 antics combatents sobrers, especialment 

oficials, amb el consegüent descontentament. Però aviat trobarien 

ocupació en les diverses organitzacions paramilitars que van anar 

proliferant a 1 1 ombra dels partits i també dels grans industrials i 

terratinents. <Roth fa un bon retrat d 1 aquesta evolució a Das 

Spinnennetz). Les capes socials que fins a la guerra havien estat 

benestants, perjudicades per l 1 empobriment causat pel procés bèl. lic i 

la seva financiació inflacionària, identificaven la nova forma de govern 

com a causant de llur situació i estaven disposades a actituds cada cop 

més radicals. Els obrers, per altra banda, es veien també impel.lits al 

radicalisme per a mantenir els. progressos legislatius aconseguits i el 

poder adquisitiu davant la inflació. A Alemanya, el partit comunista 

<Kommunistische Partei Deutschlands>, continuador del Spartakusbund, 

anava en augment. La divisió entre SPD i KPD constituiria un factor molt 

important per a 1 1 evolució política en general. En canvi a Austria el 

partit socialista es va mantenir pràcticament sense escissions. 

1) Una bona :font per a aquesta problemàtica és el volum III de 11 obra 
d'Andics, titulat "Der Staat, den keiner wollte", passim. 
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El 24 de juny de 1922, amb la inflació al seu punt culminant, era 

assassinat el ministre alemany de l'Exterior, Walther Rathenau 1 '. El 4 

de novembre de 1923 tenia -lloc 1' intent de cop d'estat de Hitler i 

Ludendorff a Xunic. El govern de coalició de Gustav Stresemann aconseguí 

controlar la situació, i Hitler fou detingut i condemnat a cinc anys de 

presó, dels quals, però, només compliria vuit mesos2
'. El novembre 

d'aquell mateix any s'aconseguia estabilitzar el marc. A Austria, el 

govern cristiana-social presidit per Ignaz Seipel havia pogut iniciar el 

sanejament de l'economia ja l'octubre de 1922; a partir d'aleshores, el 

manteniment de la solidesa monetària del Schilling, unitat substituta de 

la Krone, seria una de les principals preocupacions dels diferents 

governs, molt més que donar solució a la problemàtica dels nombrosos 

aturats, per exemple3
', 

A la mort de Friedrich Ebert (1925) era elegit Hindenburg com a 

president alemany4 ). La dretanització a nivells governamentals resultava 

evident a tots dos països. A' Alemanya, el predomini de les formacions 

dretanes al govern es mantindria amb l'únic parèntesi del gabinet 

socialdemòcrata de Hermann Xüller, en coalició amb altres forces (1928-

1930). A Austria l'absència dels socialistes a les esferes de govern5
' 

1) Gebhardt XIX, p. 162-63. Atlas II, p. 165. Vegeu també la sèrie 
d'articles de Roth sobre el procés als autors de l'atemptat, a W[89J 1, 
p. 872-888, i també el titulat "Besuch im Rathenau-Xuseum. Zum Todestage 
Walther Rathenaus", a W IV, p. 115-18 i W[89J 2, p. 205-208. 
2) Streisand, p. 185. Vegeu també 1' article de Roth sobre el procés a · 
Hitler anomenat "Getraumter Wochenbericht", a W IV, p. 531-533 i W[ 89] 
2, · p. 70- 72. 
3) Zollner, p. 503-04. Andics III, p. 87-90. Per a la situació austríaca 
(i, de passada, per 1' alemanya> a la postguerra resulta especialment 
11. lustratiu el capí tol "Heimkehr nach Oesterreich" de 1' obra de Stefan 
Zweig Die t'el t von Gestern <Frankfurt IX. : Fischer Taschenbuch, p. 323-
348), així com tot el llibre en general és insubstituïble com a font 
d'informació i ambientació per al país en l'època que va de finals del 
segle passat fins a la li Guerra mundial. 
4> Atlas II, p. 167. Gebhardt XIX, p. 220-21. 
5> Atlas II, p. 167. Zollner. p. 502-512. 
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encara seria més marcada. Les tensions entre els partits de signe oposat 

i les organitzacions militars que en depenien eren constants. A Austria 

els enfrontaments entre el Republikanischer Schutzbund <socialdemòcrata) 

i les diverses Heimwehren culminaren el juliol de 1927 en l'incendi del 

Palau de Justícia, en el curs d'una manifestació de protesta pel 

resultat d'un procés contra membres de la Heimwehr que, tot i ser 

provadament culpables de la mort de diversos militants del Schutzbund, 

havien estat absolts. El govern recolzava la milícia dretana, dirigida 

per Starhemberg 1
). A Alemanya, especialment al llarg del procés als 

putschistes de Munic, s'havia fet notar també el diferent tractament als 

rebels d'un o altre signe, ja que els intents revolucionaris d'esquerres 

sempre rebien una repressió i uns càstigs molt més decidits. 

A la República de Weimar, després de la caiguda de Xüller, l'últim 

canceller socialdemòcrata, la crisi era manifesta. El gabinet format per 

Heinrich Brüning, de centre, enfrontat en el Reichstag tant als comu-

nistes com als nacionalsocialistes, amplament representats, governava a 

cops de decret-llei 2 )· A les eleccions per.a President de la República 

de l'abril de 1932 resultà .elegit Hindenburg, i la candidatura de Hitler 

quedà en segona posició. Mentrestant, les activi tats terroristes del 

nacionalsocialisme anaven en augment, obligant a Brüning a prohibir tant 

SA com SS. Això, juntament amb l'oposició del gran capital als projectes 

de Brüning per a paliar 1' atur generalitzat i en constant augmel).t, causà . 

la.caiguda del govern3 ), Franz van Papen formà un govern de 

1) Andics III, p. 119-147. 
2) Atlas II, p. 167. Streisand p. 186-87. Gebhardt XIX, p. 278-291. 
3) Atlas li, p. 213. Streisand, p. 187. Gebhardt XIX, p. 291-95. Cal no 
oblidar que la intensa fluctuació política i el predomini cada cop més 
marcat d'ideologies antidemocràtiques s'emmarquen en 1' horitzó de la 
gran crisi econòmi.ca mundial. Els nexes entre ambdós aspectes queden ben 
definits a Andics III, p. 148-169 <capí tol "Die Wel twirtschaftskrièe") i 
Streisand, p. 180-84 i p. 222. 
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"concentració nacional" amb el cap de l'exèrcit, Kurt Schleicher, com a 

ministre de Defensa. Es dissolgué el Reichstag, i s'aixecà la prohibició 

de les organitzacions nacionalsocialistes, que amb la seva activi tat 

crearen ben aviat un clima de guerra ci vil. El govern del Land de 

Prússia, socialdemòcrata, fou deposat en un cop d'estat organitzat pel 

govern central 1 ), 

A les eleccions generals del 31 de juliol de 1932 els nacional-

socialistes constituiran la principal fracció al Parlament alemany, amb 

230 dels 608 diputats2 ). Els seus enfrontaments amb socialistes i 

comunistes anaven en augment. El Parlament, que van Papen era incapaç de 

governar, fou dissolt. El 6 de novembre de 1932, a les noves eleccions, 

els nacionalsocialistes retrocedien <ara disposaven de 196 diputats d'un 

total de 584) i els comunistes i els Deutschnationale avençaven. La 

crisi continuava. Davant · la dimissió de van Papen, el ministre de 

Defensa Schleicher assumí la tasca de forma~ govern - un govern destinat 

a no arribar als dos mesos de duració -, en un intent .d'afeblir i a ser 

possible escindir els nacionalsocialistes tot pactant amb l'ala esquerra 

de NSDAP, encapçalada per Otto Strasser:;¡¡'. Les reformes socials i les 

acusacions a la política corrupta de van Papen que plantejava Schleicher 

el feren caure en desgràcia davant Hindenburg i el gran capital agrupat 

al voltant d'aquest, el qual havia estat el beneficiari de les maniobres. 

del govern anterior. Aquests cercles havien ja començat a considerar que 

Hitler resultava més convenient per a llurs interessos. 

El 30 de gener de 1933 Hitler fou anomenat canceller, i formà un 

primer govern amb Van Papen com a vice-canceller4 ), L'objectiu d'obtenir 

1) Streisand, p. 187-88. Gebhardt XIX, p. 296-309. 
2) Streisand, p. 192. Gebhardt XIX, p. 296-97. Atlas II, p. 213. 
3) Streisand, p. 192-93. Gebhardt XIX, p. 300-01. Atlas II, p. 213. 
4) Streisand, p. 195-98. Gebhardt XX, p. 79-90. Atlas li, p. 213. 
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el poder per la via legal, assumit pel partit nazi després del fracàs 

del putsch de Munic, havia estat assolit. Ara el que quedava de les 

institucions democràtiques podria ser còmodament desmuntat des de dins. 

L'incendi del Reichstag el 27 de febrer de 1933, amb la repressió 

subsegüent i la proclamació de l'estat d'emergència, constituiren el 

rerafons de les eleccions generals del 5 de març, amb avenç 

nacionalsocialista i retrocés comunista 1 ). Però la vida del nou 

Parlament estava destinada a ser efímera: el 21 de març fou dissolt i es 

produí una gran onada de detencions entre els militants d'esquerres. El 

maig de 1933 es prohibiren els partits i els sindicats, i el primer de 

desembre el HSDAP s'instituia en partit únic2 >, A l'estiu de 1934, amb 

l'assassinat d'Ernst Rohm, Georg Strasser i el seu cercle, la SA quedava 

relegada sota la SS¡ s'eliminava així el que havia consti tu i t 1' ala 

esquerra del partit. També desaparegueren altres adversaris polítics, 

com Kurt van Schleicher, igualment assassinat""). El 2 d • agost moria 

Hindenburg, a qui Hitler succeí en la presidència4
). El control dels 

aparells de l'Estat per part dels nacionalsocialistes era ja total. 

Mentrestant, a Austria la via cap a la dictadura passava també per la 

crisi econòmica (fallida de la .Oesterreichische Creditanstalt el maig de 

1931, seguida per la d'altres institucions6
)) i els enfrontaments entre 

les milícies paramilitars, l'activitat de les quals arribà fins a 

1' intent d'un cop d'estat a Estí ria per part de la Hei111Wehr local el 

setembre de 19316 ). En aquesta situació tingué lloc la formació de 

govern per part d'Engelbert DollfuB el 6 de març de 1932, amb una 

majoria molt fràgil. A partir del 4 de març de 1933, i amb 

1) Gebhardt XX, p. 81 ss. 
3) Streisand, p. 194. Gebhardt XX, p. 94 ss. 
4> Gebhardt XX, p. 98-99. Atlas II, p. 215. 
5) Andics II, p. 167-69. 

2) Streisand, p. 198-200. 

6) ·zollner p. 510. 



3 73 

l'aquiescència del president, Wilhelm Xiklas, també cristiana-social, es 

governà sense parlament, i evitant també la intervenció del tribunal 

consti tucionall). Es prohibí el partit nacionalsocialista¡ en canse-

qüència, nombrosos membres d'aquest partit passaren a establir-se a 

Alemanya, formant-hi la Oesterreichische Legioriv. També es prohibí la 

milícia socialdemòcrata, el Republikanischer Schutzbund, dissolt el març 

de 19333
). En comptes del diàleg i la cooperació amb l'esquerra, única 

via possible per a aconseguir una república viable i que a la llarga 

pogués mantenir-se independent en front de l'Alemanya nazi, la canvi-

vència amb la qual resultava ja difícil, s'escollí la via de la 

repressió, tot encaminant el país cap a un sistema dictatorial més 

pròxim a Mussolini que a Hitler, conegut com a Austrofaschismus. 

El febrer de 1934 s'arribà a la guerra civil amb els enfrontaments 

entre la milícia socialdemòcrata d'una banda i, de l'altra, l'exèrcit, 

la policia i les organitzacions de la dreta. Per als socialdemòcrates 

l'acció fou un acte de resistència desesperada, sense possibilitats 

d'èxit. L'aixecament, combinat amb una vaga general convocada per 

l'esquerra, tingué un balanç de tres-cents morts, i nou membres del 

Schutzbund foren executats, entr.e ells alguns caps de l'organització¡ 

altres van haver d'exiliar-se. A partir d'ara, els socialdemòcrates 

passaren a la clandestinitat, com ja havia passat amb els 

nacionalsocialistes. Això responia clarament als interessos d'Itàlia, · 

que cada cop obtenia més influència malgrat la seva impopularitat entre 

1> Zollner, p. 511-12. Per a l'evolució cap a 1' austrofeixisme i el 
Standestaat vegeu Zollner, p. 512-24 ("Die Ausschaltung des Parlaments 
u nd der Standestaat") i, molt més detalladament, Andics II, p. 170-260, 
capítols 9 a 13. 
2> Zollner, p. 530. Curiosament, Roth en els seus darrers anys de vida 
proposava la formació d'una Oesterreichische Legion de signe oposat en 
la qual ell seria oficial¡ vegeu més endavant a l'apartat biogràfic. 
3) Zollner, p. 513. 
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la població després de les pèrdues territorials de 1' armistici i de 

1' actitud observada al Tirol meridional envers la població de parla 

alemanya 1 >. 

El mes de maig de 1934 es promulgà una nova constitució, primer per 

decret i posteriorment reunint les restes del Parlament: només hi 

participaren 76 dels 165 mandataris electes. Amb aquesta farsa 

s'instaurava el Stiindestaat 2 >. En aquesta mena de democràcia orgànica, 

l'elecció del President s'efectuava a través de la votació dels 

alcaldes, i les corporacions disposaven de representants nomenats des de 

dalt, els quals tenien funcions únicament assessores. Es reservava 

importants funcions a les corporacions professionals, però aquestes no 

van arribar mai a funcionar, d'igual manera que el conjunt no va entrar 

mai plenament en vigor. 

El 25 de juliol de 1934, un estendart de la SS va aconseguir penetrar 

a la cancelleria federal. DollfuS fou ferit i poc després moria. Els 

putschistes proclamaren Anton Rintelen cap de govern. Però ni el 

president, Miklas, ni la majoria de ministres s'havien vist afectats per 

l'intent de cop d'estat. El ministre de Justícia i Ensenyament, Kurt 

Edler von Schuschnigg, es féu càrrec de la situació. Els conspiradors 

foren detinguts i set d'ells executats; Rintelen fou condemnat a cadena 

perpètua. A nivell local, els esdeveniments de Viena originaren 

aixecaments de signe nacionalsocialista que haguer~n de ser reduits per 

la força, i forces de la Legió Austríaca creuaren la frontera. Només 

1) Zollner, p. 514-515. Andics III, p. 190-200 <cap. 10, "12. Februar 
1934."> Resulta curiosa en aquest context l'experiència de Stefan Zweig, 
que aleshores es trobava precisament a Viena i no es va assabentar de 
res fins després dels esdeveniments <vegeu Stefan Zweig, Die Welt van 
Gestern, p. 435-40.) 
2> Zollner, p. 515-16. 
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l'amenaça d'intervenció feta per Mussolini aconseguí aturar els 

esdeveniments,). 

Però el prestigi dels nacionalsocialistes seguia en ascens per a 

molts austríacs, i també a nivell internacional, ja que Alemanya obtenia 

ara un tracte molt més favorable que mentre havia estat regida 

democràticament, per exemple en el pagament de les reparacions de guerra 

o amb la instauració del servei militar obligatorF). La classe mitja 

que difícilment aconseguia mantenir la seva situació, la petita burgesia 

cada cop més propera al proletariat, els intel.lectuals sense feina o 

amb una feina inferior a llur titulació, tots ells constituien un públic 

extremadament receptiu per a les idees nacionalsocialistes, molt més que 

les classes baixes, que en general seguien fidels a un ideari 

d'esquerra. Un important factor per a l'atractiu del nazisme era el seu 

antisemitisme declarat, el qual tenia una llarga tradició a Austria des 

dels dies del fundador dels Alldeutsche, Georg Ritter van Schonerer, i 

de l'alcalde de Viena, el gran demagog Karl Lueger. Per a molts renaixia 

l'esperança que tot pogués tornar a la situació d'abans de la guerra, i 

fins i tot d'aconseguir la unificació amb Alemanya. L'ocupació per part 

de Hitler de la zona desmilitaritzada de Renània el març de 1936 

evidencià la precarietat de la independència austríaca, ja que la 

resposta dels països europeus fou nul.la3 ). Més encara, l'aliat italià 

s'aproximava cada cop més a Alemanya, cosa que aviat s'evidenciaria amb 

la política conjunta de recolzament als generals insurgents durant la 

guerra civil espanyola, i que el novembre de 1936 portaria a crear l'Eix 

Roma-Berlin4 ). 

1) Zollner, p. 516-17. Andics III, p. 201-222 <cap. 11, "25. Juli 
1934"). Gebhardt XX, p. 220 i 241-42. 
2> Zollner, p. 517-20. 
3) Streisand, p. 209. Atlas II, p. 217. 4) Atlas II, p. 217. 
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En aquestes circunstàncies s• arribà a l'acord germano-austrí ac de 

juliol de 1936, que a canvi de petites concessions econòmiques per part 

d'Alemanya permetia de bell nou l'actuació dels nacionalsocialistes en 

territori austríac. Dins d'aquest context de major permissivitat per a 

les activi tats del NSDAP s• emmarca la dissolució de les Heimwebren 

decretada per Schuschnigg el 9 d • octubre de 19361). L'estat austríac 

eliminava ell mateix els possibles obstacles per a ser absorbit. 

L'actitud favorable a 1' anexió d • Austria per part d • Alemanya era també 

predominant en cercles diplomàtics internacionals, sobretot a Gran 

Bretanya. 

A les converses de Berchtesgaden <febrer de 1938), Schuschnigg, que 

havia volgut deixar clara la situació d'Austria, es va veure obligat a 

acceptar uns acords imposats per Hitler, segons els quals Arthur SeyB-

lnquart, destacat nacionalsocialista vienès, era nomenat ministre de 

l'Interior¡ a partir d'ara la tolerància envers el NSDAP fou total 2
). En 

un tímid intent d'arreplegar totes ·les forces favorables a la 

independència, Schuschnigg va incloure un socialdemòcrata en el govern, 

i es van iniciar converses amb socialistes i comunistes. Per a reforçar 

la seva posició, es va convocar a tres dies vista un referèndum per al 

13 de març de 19383 ), 

La convocatòria del referèndum fou el detonant, ja que Hitler no es 

podia permetre el desprestigi d'un eventual rebuig dels acords imposats 

a Schuschnigg. Després de múltiples pressions exteriors i davant la 

1) Zollner, p. 521. Andics III, p. 242-43. Gebhardt XX, p. 242. 
2> Zollner, p. 522-23. Andics III, p. 252-55. Gebhardt XX, p. 242-43. 
3) Andics III, p. 255-59. El text que calia legitimar o rebutjar era 
"Für ein freies und deutsches, unabhangiges und soziales, für ein 
christliches und einiges Oesterreich! Für Friede und Arbei t! Und die 
Gleichberechtigung aller, die sich zu Volk und Vaterland bekennen!" 
(Gebhardt XX, p. 243. ) 



presència de tropes alemanyes a la frontera, Schuschnigg dimití el dia 

11 de març. El president Miklas, igualment pressionat, consentí 

finalment que SeyS-Inquart formés govern. El 12 al matí l'exèrcit 

alemany entrava a Austria. El 13, Miklas dimitia i el nou govern 

legalitzava l'anexió mitjançant la promulgació d'una llei. Els fets no 

donaren lloc a gaires protestes a nivell internacional, i dins d'Austria 

la reacció predominant fou favorable, al menys momentàniament,>, 

El referèndum, ara sota un signe polític diferent, tingué lloc el 10 

d'abril, amb els resultats plebiscitaris que eren d'esperar de la 

propaganda massiva i les pressions sobre la població que l'havien 

precedit. Es produí una onada de detencions <hom parlà de 60. 000), i 

d'exilis: fugien els jueus que veien confiscats llurs béns, els 

militants i intel.lectuals d'esquerra, els legitimistes, ... Cal remarcar 

que per a tots aquells que, fugint del I I I Reich, s'havien refugiat a 

Austria, es tractava del segon exili en poc temps. La política dels 

ocupants es dirigí cap a eliminar tant com fos possible la consciència 

diferenciada que poguessin tenir els austríacs de sí mateixos, i així 

s'evitava per exemple utilitzar el nom d'Austria, substituit pel terme 

d' Ost:ma.rk. SeyB-Inquart, que havia estat nomenat Reichsstatthalter in 

Oesterreich,va veure desaparèixer el seu càrrec el maig de 19392 >, 

El març de 1939, seguint la política que tan bon resultat li havia 

donat en el cas de Renània i Austria, Hitler s'anexionà Txecoslovàquia,· 

creant el Protectorat de Bohèmia i Moràvia i l'estat d • Eslovàquia. El 

mateix passà amb la franja de territori de Memel, a Lituània, limitant 

1> Zollner, p. 523. Andics III, p. 260-2'79 <cap. 14, "11. Marz 1938">. 
Gebhardt XX, p. 243-245. 
2) Zollner, p. 523-25. Andics III, p. 280-325. Gebhardt XX, p. 244-4'7. 
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amb Prússia Oriental. Al mateix temps, Alemanya plantejava pretensions 

territorials inacceptables a Polònia 1 
), 

Aquesta era, doncs, la situació internacional en els seus trets 

principals en el moment en què Joseph Roth morí, el 27 de maig de 1939. 

lo va arribar a experimentar la segona guerra mundial que ell havia 

vaticinat des que va iniciar-se 1' ascens nacionalsocialista. El seu 

mètode de suïcidi lent va tenir èxit a temps. 

1) Zollner, p. 525. Gebhardt XX, p. 247 ss. Atlas II, p. 217. 
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TAULA 

LES NACIONALITATS A AUSTRIA-HONGRIA 

Segons el cens de 1910 

Austria Hongria Total 

<Cisleitània) (Transleitània) 

Alemanys 9.950.266 2.037.000 11.987.266 23,9 

Hongaresos 10.974 9.945.000 9.955.974 19,8 

Txecs I 

Eslovacs 6.435.983 1. 967.970 8.403.953 16,7 

Serbs I 

Croates 783.334 2.939.000 5.622.334f 11,2 

Polonesos 4.967.984 26.836 4.994.820 10,0 

Rutens 3.518.854 473.000 3. 991.854 8,0 

Romanesos 275.115 ·2. 949.000 3.224.115 6,4 

Eslovens 1. 252.940 1. 252.940 2,5 

Italians 768.442 768.442 1, 5 

27.963.892 20.337.806 50.201.698 100,0 

f amb inclusió de Bòsnia-Herzegovina <1.900.000 habitants) 

Distribució per grups lingüístics: Eslaus 48,4 % 

Alemanys 23,9 % 

Hongaresos 19,8 % 

Romànics 7,9 % 

Font: v.-1. Tapié, Die Volker unter dem Doppeladler. Graz, Wien, · Koln: 
Verlag Styria, 1975, 415 p. P. 396. 
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4. LA VIDA I L'OBRA DE JOSEPH ROTH. 

P~r a situar Joseph Roth, podem partir de qualsevol de les versions 

que ell mateix va donar del seu origen. Una de les fonts més citades és 

la carta que envià a Gustav Kiepenheuer, el seu editor, per al seu 

cinquantè aniversari: 

"Nirgends, in keinem Kirchenbuch und in keinem Gemeindekataster 
wurde der Tag meiner Geburt eingetragen, mein Name vermerkt. Ich 
~abe keine Heimat, wenn ich van der Tatsache absehe, daS ich in mir 
selbst zu Hause bin und mich bei mir heimisch fühle. Wo es mir 
schlecht geht, dort ist mein Vaterland. Gut geht ee mir nur in der 
Fremde. Wenn ich mich nur einmal verlasse, verliere ich mich auch. 
Deshalb achte ich peinlich darauf, immer bei mir zu bleiben. 
Geboren bin ich in e inem winzigen Nest in Wolhynien, am zwei ten 
September 1894, im Zeichen der Jungfrau, zu der mein Vorname Joseph 
irgendeine vage Beziehung unterhalt. Keine Mutter war eine Jüdin van 
kraftiger, erdnaher, slawischer Natur, sie sang oft ukrainische 
Lieder, denn sie war sehr unglücklich <und die Armen sind es, die 
bei uns zu Hause singen, nicht die Glücklichen, wie in westlichen 
Landern. Deshalb sind die ostlichen Lieder schoner und wer ein Herz 
hat und sie hort, ist nahe dem Weinen). Sie hatte kein Geld und 
keinen Mann. Denn mein Vater, der sie eines Tages nach dem Westen 
nahm, wahrscheinlich nur, um mich zu zeugen, lieS sie in Kattowitz 
allein und verschwand auf Nimmerwiedersehen. Er muS ein merkwürdiger 
Mensch gewesen sein, ein Oesterreicher vam Schlag der Schlawiner, er 
verschwendete viel, trank wahrscheinlich und starb, als ich sechzehn 
Jahre ·alt war, im Wahnsinn. Seine Spezialitat war die Melancholie, 
die ich van ihm geerbt habe. Ich habe ihn nie gesehen." 1 ) 

Aparentment, aquest pàràgraf ofereix un seguit d'informacions 

precises. Però les referències a la Verge i a les cançons orientals fan 

dubtar de la seriositat del conjunt. I els dubtes estan plenament 

justificats: ben poques coses són certes. Per començar, fixem-nos en 

l'aspecte geogràfic: el lloc on Roth va néixer ni era un llogarret 

minúscul, ni es trobava a Volínia. 

El lloc de naixença de Joseph Roth ~s la ciutat de Brody, seu d'una 

"Bezirkshauptmannschaft" com la de Franz Trotta a Radetzlrymarsch i el 

principal centre comercial entre Rússia i Austria¡ si bé és cert que es 

1) Briefe, p.165. "An Gustav Kiepenheuer zum 50. Geburtstag", 10.6.1930. 
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trobava ja en franca decadència, no deixava de ser la princtpal poblac:ió 

de Galítzia després de Lemberg. Fundada el 1584 i elevada a la categoria 

de ciutat el 1684, el 1779 obtingué el privilegi de la franquícia 

d'impostos, com Triest i Fiume, quan aquell territori fou ocupat per 

Austria després de la primera partictó de Polònia. Els mtllors moments 

per a la ciutat foren l'època del bloqueig continental imposat per 

Napoleó a Rússia (1806 a 1814) i la guerra de Crimea, que obligaren a 

efectuar tot el comerç amb Rússia per la via de Brody, La decadència 

arribà amb el final del privilegi del lliure comerç l'any 1879. Aquests 

al tibaixos es reflecteixen clarament en la demografia, Tot i haver 

comptat amb 25.000 haM tants durant la millor època, l'any 1890 la 

població era de 17.534 persones 1 :> i el 1900 constava de 17.360 :2) és a , 

dir que la tendència descendent continuava. Del total de la població de 

1900, el 72% (11.854) eren jueus, Brody era la ciutat amb una proporció 

més elevada de jueus de tota Galítzia, cosa que explica la denominació 

de "neues Jerusalem" que li aplicà Joseph II després de visitar-la el 

1787, ~'':> A Juden a uf Wanderschaft, Roth ens ofereix una descripció ben 

precisa de la seva ciutat natal, tot i no anomenar-la: 

"Die kleine Stadt liegt mitten im Flachland, von keinem Berg, von 
keinem Wald, keinem FluB begrenzt. Sie lauft in die Ebene aus. Sie 
fangt mit kleinen Hütten an und hort mit ihnen auf. Die Hauser losen 
die Hütten ab. Da beginnen die StraBen. Eine lauft von Süden nach 
Norden, die andere von Osten nach Westen. Im Kreuzungspunkt liegt 
der Marktplatz. Am auBersten Ende der Nord-Süd-StraBe liegt der 
Bahnhof. Einmal im Tag kommt ein Personenzug. Einmal im Tag fahrt 
ein Personenzug ab, Dennoch haben viele Leute den ganzen Tag arn 
Bahnhof zu tun. Denn sie sind Handler. (. , . ) Die Stadt hat 18 000 
Einwohner, von denen 15 000 Juden sind. Unter den 3 000 Christen 
sind etwa 100 Handler und Kaufleute, ferner 100 Beamte, einer Notar, 

1) Ausstellung, p. 15. <Amb aquesta abreviatura ens referim a: Joseph 
Roth 1894-1939, Bi ne Ausstell ung der Deutschen Ei bl i othek Frankfurt arn 
Main. Frankfurt a. M. : Buchhandler-Vereinigung GmbH, 1979. 553 pags.) 
2) Bronsen, p. 53. <Així indicarem l'obra de David Bronsen Joseph Roth. 
Eine Biographie. Koln: Kiepenheuer & Witsch, 1974. 714 pags.) 
3) Bronsen, p. 45. 
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einer Bezirksarzt u nd acht Polizisten. Es gi bt zwar zehn Poltzisten. 
Aber von diesen sind merkwürdigerweise zwei Juden. Was die anderen 
Christen machen, weH~ ich nicht genau. Von den 15 000 Juden leben 
8 000 vom Handel. Sie sind kleine Kramer, groBere Kramer und groBe 
Kramer. Die anderen ? 000 Juden sind kleine Handwerker, Arbeiter, 
Wassertrager, Gelehrte, Kultusbeamte, Synagogendiener, Lehrer, 
Schreiber, Thoraschreiber, Tallesweber, Aerzte, Advokaten, Beamte, 
Bettler und verschamte Arme, die von der offentlichen Wohltatigkeit 
leben, Totengra_ber, Beschneider und Grabsteinhauer." 1 :. 

Aquesta activitat comercial havia estat permesa als jueus gràcies a 

la Patent de Tolerància emesa per Joseph II el 1.?89, la qual eliminava 

part de les diferències de tracte que hom eh:; havta imposat. :;;n De tota 

manera, les discriminacions es mantingueren durant molt temps - per 

exemple, els estava prohibit establir-se com a pagesos i els 

conflictes entre els preceptes estatals i els religiosos no faltaven. 

Així, la religió jueva no requeria que la cerimònia de casament fos 

efectuada per una au tori tat ni quedés registrada més que a través de 

testimonis, i per tant els infants nascuts d'aquests casaments eren 

absolutament legítims segons la llei jueva, però il.legítims per a 

l'autoritat civil.'3 > Més greu encara resultava l'obligatorietat del 

servei militar, totalment contrari als seus preceptes religiosos, i que 

portava molts joves a desertar o bé a automutilar-se per evitar caure 

soldats. '0 

L'Enciclopèdia Brockhaus de 1892 enumera com a articles de comerç més 

importants per a la localitat: cereals, pells, llana procedent de 

Rússia, cotó, seda, falçs de l'Al ta Austria, cuiro, joies i perles, 

cerres de porc i plomes. s:• L'enumeració que fa Roth a Radetzkymarsch és 

molt més àmplia i exòtica, però el més notable és l'últim article: 

1) W III, p. 306-307¡ W[89J 2, p. 839-840. 
2) Bronsen, p. 45, 3) Ibidem, p. 46. 
4) Vegeu per exemple la descripció que fa Roth del problema a Erdbeeren. 
W III, p. 204; W[89J 4, p. 1020-1021. 
5) Brockhaus' Konversations-Lexikon, 14ena edició. Leipzig: Brockhaus, 
1892-1895. Vol. 3 (1892), p. 563. Reproduït a Ausstellung, p. 14-15. 



"Keine van den wunderbaren und keine van den billigen Waren, an 
denen die Wel t so reich ist, blieb den Handlern und Maklern dieser 
Gegend fern. Was sie nach den bestehenden Gesetzen nicht bekommen 
oder verkaufen konnten, verschafften sie sich und verkauften sie 
gegen jedes Gesetz, flink und geheim, mit Berechnung und List, 
verschlagen und kühn. Ja manche unter ihnen handelten mit Menschen, 
mit lebendigen Menschen. Sie verschickten Deserteure der russischen 
Armee nach den Vereinigten Staaten und junge Bauernmadchen nach 
Brasilien und Argentinien. Sie hatten Schiffsagenturen und 
Vertretungen fremdlandischer Bordell e." 1 :> 

Aquí apareix una de les fonts de riquesa que 1' enciclopèdia no 

anomenava: el contraban, tant de persones com de mercaderies, tenia a 

Brody el seu centre principal. Els hostals de la frontera on es 

reuneixen agents de duanes i de navilieres, gendarmes corruptes, 

desertors i contrabandistes, representats so·bretot per Kapturak, que a 

més actua del falsificador de documents i d'usurer, es repeteixen a 

diverses noveLles de Roth i arriben a constituj_r una mena de topos.:<:) 

Però tot i la frenètica activi tat comercial dels habitants de la 

peti ta ciutat~~:>· la riquesa no arri ba mai: 

"Und dennoch waren ihre Gewinste kümmerlich, und sie hatten keine 
Ahnung von dem breiten und prachtigen Ueberflug, in dem ein Mann 
leben kann. Ihre Sinne, so geschliffen und geübt, Geld zu finden, 
ihre Hande, die Gold aus Schottersteinen schlagen konnten, wie man 
Funken aus Steinen schlagt, waren nicht fahig, den Herzen Genug zu 
verschaffen und den Leibern Gesundheit." 4 ) 

Tan pobres eren els comerciants, que molts d'ells no tenien ni 

mercaderies: eren els anomenats 11 Luftmenschen 11
, com el Hirsch Fisch de 

Hotel Savoy, que vivia de somniar els números de loteria que sortirien 

1) W II, p. 128-129; W[89J 5, p. 257-258. 
2) El personatge de Kapturak apareix a Der stumme Prophet, Hiob, 
Ra.detzkymarsch, Die Büste des Ka.isers i Das falsche Gewicht. L'hostal 
fronterer és central per a Der stumme Prophet i Das falsche Gewicht. 
Al tres hostals apareixen a Radetzkymarsch i Tara. bas. 
3) Ampliarem pròximament el tema de la petita ciutat jueva oriental en 
referir-nos al cas de Brody. 
4) Radetz~ymarsch, W II, p: 129; W[89J 5, p. 258. 
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premiats; i efectivament sol ien obtenir premi, però mentrestant l''isch 

n'havia somniat d'altres, havia venut els anteriors i havia comprat els 

nous, que no encertaven mai. 1 >O com Abel Glanz, de la mateixa novel.la, 

que tractava amb di vises4 : >. Es tracta del miracle de la supervivència 

sense mitjans aparents per a aconseguir-la, que és objecte de constant 

admiració per part de Roth. En un passatge ·de Radetzkyll18.rsch es fa 

referència a aquest tema: 

11 Wir sagen: ei ne Art von Handel: denn weder die Ware noch die 
geschaftlichen Brauche entsprachen den Vorstellungen, die man sich 
in der zivilisierten Welt vom Handel gemacht hat. Die Handler jener 
Gegend lebten viel eher von Zufallen als von Aussichten, viel mehr 
von der unberechenbaren Vorsehung als von geschaftlichen 
Ueberlegungen, und jeder Handler war jederzeit bereit, die Ware zu 
ergreifen, die ihm das Sch:lcksal jeweilig auslieferte, und auch eine 
Ware zu erfinden, wenn ihm Gott keine beschert hatte. In der Tat, 
das Leben dieser Handler war ein Ratsel. Sie hatten keine Lacten. Sie 
hatten keinen Namen. Si e hatten keinen Kredi t. Aber si e besaBen 
einen scharfgeschliffenen Wundersinn für alle geheimen und 
geheimnisvollen Quellen des Geldes. Sie lebten von fremder Arbeit; 
aber sie schufen Arbeit für Fremde. Sie waren bescheiden. Sie lebten 
so kümmerlich, als erhielten si e sich von der Arbei t ihrer Hande. 
Aber es war die Arbeit anderer. Stets in Bewegung, immer unterwegs, 
mit gelaufiger Zunge und hellem Gehirn, waren si e geeignet gewesen, 
ei ne hal be Wel t zu erobern, wenn si e gewuBt hatten, was die Wel t 
bedeutet. Aber sie wuBten es nicht. Denn sie lebten fern von ihr, 
zwischen dem Osten und dem Westen, eingeklemmt zwischen Nacht und 
Tag, si e sel bst ei ne Art lebendiger Gespenster, welche die Nacht 
geboren hat und die am Tage umgehn." 8 -' 

Però la pobresa no era exclusiva de Brody, ben al contrari. Tota 

Galítzia era pobre, almenys la major part dels seus habitants. 

Pertanyent a la Corona des de 1772, constituïa el 26'1% de la superfície 

de Cisleitània i el "Kronland" més extens. Agricultura i silvicultura es 

trobaven en mans de grans terratinents. El país, que avui pertany a la 

Unió Soviètica, no posseeix encara ara gaires indóstries.•) 

1> W I, p. 145-146; W[89J 4, p. 163-164. 
2) W I, p. 151-155; WC89J 4, p. 169-173. 
3) W II, p. 127-128; W[89J 5, p. 256-257. 
4) Bronsen, p. 44. 



11 Es ist schwer zu leben. Galizien hat mehr als acht Millionen 
Einwohner zu ernahren. Die Erde ist reich, die Bewohner sind arm. 
Sie sind Bauern, Handler, kleine Handwerker, Beamte, Soldaten, 
Offiziere, Kaufleute, Bankmenschen, Gutsbesitzer. Zu viele Handler, 
zu vi el Beamte, zu vi el Solda ten, zu vi el Offiziere gi bt es. All e 
leben eigentlich van der einzigen produkti ven Klasse: den Bauern. " 1 ~ 

Roth s'esforçà sempre per contrarestar la mala imatge de Galítzia que 

era proverbial a la resta d'Austria i a Alemanya, posant l'èmfasi en la 

riquesa espiritual i la solidar :i. tat de la seva gent 1 però les males 

condicions dominants eren innegables: poblacions sense clavegueram ni 

aigua corrent, carrers sense paviment, males comunicacions, higiene 

difícil o impossible, pobresa material extrema que es reflectí fins ben 

endavant en onades de fam que causaven gran quant i tat de morts - al 

vol tant de 55 000 per ant":> -, epidèmies de còlera, de tifus, etc. La 

conseqüència de tot això era una taxa d'emigració molt elevada, no tan 

sols la citada abans per a escapar del servei militar, sinó per part de 

tots els grups de la població. Aquesta era molt diversa a nivell ètnic i 

lingüístic: polonesos, rutens o ucraïnians, jueus i alemanys convivien 

més o menys pacíficament. Quan tot rutllava, les coses romanien 

tranquil.les, però a la mínima provocació les tensions es descarregaven 

sobre el cap de turc tradicional, els jueus. I encara els que habitaven 

els territoris austro-hongaresos es podien considerar afortunats, ja que 

gaudien d'una millor situació legal i del recolzament de la Corona, 

mentre que llurs veïns de l'altre costat de la frontera es veien 

exposats regularment a pogroms instigats o al menys tolerats des de 

dalt. Després de la Guerra Europea i la desaparició de l'Imperi, els 

1) Reise durch Galizien, W III, p. 832; W[89J 2, p. 281. 
2) Bronsen, p. 23. 
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nous Estats no tenien suficient control de la. situació i els pogroms 

foren altra vegada freqüents; un exemple ens el dóna Roth a Tara bas'>. 

Joseph I I havia impulsat la colonització de Galí tzia per part de 

pobladors alemanys, instal.lant-hi 3.500 famílies entre 1781 i 17852 >. 

La majoria eren d'origen suabi, i amb aquest nom se'ls coneixia 

despectivament per part de la població autòctona. L'emperador 

considerava també els jueus com un element germanitzador, ja que la 

majori a d'ells havia emigrat d'Alemanya durant 1' edat mitja i parlava 

j ídix, un dialecte de l'alt alemany mig. Amb aquest objectiu els obligà 

a portar llinatges alemanys, aplicats a voluntat dels funcionaris que ho 

executaven.'":. Però la germanització no arribava pas a tothom, sinó que 

era rebutjada per tots aquells més lligats a la tradició religiosa. 

L'aspecte dels jueus orientals ortodoxos, vestits de negre, amb caftà, 

botes al tes i garreta de vellut, i els rínxols del front llargs i la 

barba sencera, cridava molt l'atenció i f acili ta va la conflictivitat en 

els contactes amb altres ètnies i sobretot en emigrar cap a occident. 

"Der Ostjude sieht die Schi:inheit des Ostens nicht. Man verbot ihm, 
in Dorfern zu wohnen, aber auch in graBen Stadten. In schmutzigen 
Strassen, in verfallenen Hausern leben die Juden. Der christliche 
Nachbar bedroht sie. Der Herr schlagt sie. Der Beamte laBt sie 
einsperren. Der Offizier schieBt auf sie, ahne bestraft zu werden. 
Der Hund verbell t sie, weil sie mit einer Tracht erscheinen, die 
Tiere ebensa wie primitive Menschen reizt." 4 :> 

Galítzia, on la Càbala tenia una llarga tradició, havia estat un dels 

principals centres del moviment messiànic de Sabbatai Zwi al segle 

XVIII, i havia acollit l'hassidisme amb entusiasme. 6 :> Tota la regió era 

1> Capítol XV, W II, p. 391-409¡ W[89J 5, p. 546-564. 
2) Bronsen, p. 45. 
3) Ibídem. Vegeu també l'anècdota recollida per Cziffra, p. 42-43. <Ens 
referim a Géza van Cziffra: Der heilige Trinker. Erinnerungen an Joseph 
Roth. Frankfurt/M.: Ullstein 1989.) 
4) Juden auf Vanderschaft, W III, p. 295-96¡ W[89J 2, p. 829. 
5) Bransen, p. 76. 
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predominantment hassí di ca, mentre que en canvi Brody, com a pròsper 

centre comercial, tenia un gran nombre de seguidors de la Haskala, és a 

dir la Il. lustració. 1 :• El que més cridava 1' atenció de Roth, com també 

la de Martin Buber, era l'hassidisme, amb els seus rabins miraculosos, 

la litórgia i la santificació de totes les hores del dia i de totes les 

activitats: per aquest costat es pot trobar un motiu per a la posterior 

aproximació al catolicisme i el rebuig del protestantisme de 

1' escriptor. 2 :• 

"Sehr deutlich ist die Trennung zwischen sogenannten aufgeklarten 
Juden und den Kabbalaglaubigen, den Anhangern der einzelnen 
Wunderrabbis, von denen jeder seine bestimmte Chassidimgruppe hat. 
Die aufgekUirten Juden sind nicht etwa unglaubige Juden. Sie 
venmrfen nur jeden Mystizismus, und ihr fester Glaube an die 
Wunder, die in der Bibel erzahlt werden, kann nicht erschüttert 
werden durch die Unglaubigkeit, mit der sie den Wundern des 
gegenwartigen Rabbis gegenüberstehn. Für die Chassidim ist der 
Wunderrabbi der Mi ttler zwischen Mensch und Gatt. Die aufgeklarten 
Juden bedürfen keines Mittlers. Ja, sie betrachten es als Sünde, an 
ei ne irdische Macht zu glauben, die imstande ware I Got tes 
Ratschlüssen vorzugreifen, und sie sind selbst ihre eigenen 
Fürsprecher. Dennoch konnen sich viele Juden, auch, wenn sie keine 
Chassidim sind, der wunderbaren Atmosphare, die um einen Rabbi weht, 
nicht entziehen, und unglaubige Juden und selbst christliche Bauern 
begeben sich in schwierigen Lagen zum Rabbi, um Trast und Hilfe zu 
finden. " 3

·' 

El mateix Roth acudiria a un d'aquests "Wunderrabbis" cercant curació 

per a la seva dona. 4 ' El conflicte entre els creients ortodoxes i els 

que confien en el rabí com a mitjancer davant Déu es troba exemplificat 

a Hiob a través de Deborah, que acudeix al rabí de Kluczysk en busca de 

remei per a Menuchim, i del seu home, Mendel, que ho desaprova.s> 

1) Bronsen, p. 77. 
2) Bronsen, p. 76. Sobre Galítzia en general vegeu també Ausstellung, p. 
2-13 1 i Nürnberger, p. 23-28. <= Helmuth Nürnberger: Joseph Roth. 
Reinebk bei Hamburg: Rowohlt, 1981. 152 p.) 
3) Juden auf Wanderschaft, W III, p. 307-308¡ W[89J 2, p. 841. 
4) Bronsen, p. 341. Vegeu també més endavant dins del present capítol. 
5) W II, p. 854-857; W[89J 5, p. 8-11. 
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La predominància de partidaris de la Il. lustració a Brody, formant 

una mena d'illa enmig d'una àrea predominantment hassídica, s'explica 

per la seva importància comercial 1 >, i per la indústria que hi radicava, 

per escassa que fos: una filatura i una indústria de vapor2 ), aquesta 

última citada per Roth a la descripció que fa a Radetzkymrsch de la 

ciutat fronterera on arriba Carl Joseph: una població de deu mil 

habitants amb dos carrers principals, un dels quals va de l'estació al 

cementiri i l'altre de la fàbrica de vapor a la ruïna del castel F''). Per 

cert, aquest castell ens recorda que a Brody també hi havia un comte, 

com el Cho,jnicki de Radetzkymrsch i de Kapuzinergruft i el Morstin de 

Die Büste des Kaisers. Hi havia igualment una fàbrica on es neteJaven 

les cerres de porc que hem citat com a objecte de comerç més amunt; els 

seus treballadors van fer una vaga que fou reprimida per l' exèrci t 4 :', i 

que constitueix el model per als esdeveniments que tenen lloc a 

Radetzkymrsch, amb Carl Joseph com a comandant de la tropa que ha de 

sufocar el motí 6 >, A més, hi havia molts petits tallers de menestrals. 

Aquesta prosperi tat relativa feia de Brody una ciutat "moderna" i 

"occidental" respecte del seu entorn, i li donava una funció de pont 

entre l'Est i l'Oest. Els seus habitants s'esforçaven per remarcar la 

diferència, i gràcies a això es guanyaren a tota la regió la fama de ser 

fanfarrons i tenir deliris de grandesa~·). La població jueva es sentia 

especialment atreta per la cultura i la llengua alemanyes i per Viena, 

malgrat que a tota la zona predominava cada cop més la influència 

1) Hem encetat aquest tema en iniciar aquest capítol. 
2) Nürnberger, p. 27. 
3) W II, p. 127; W[89J 5, p. 526. 
4) Bronsen, p.72. 
5) Radetzkymarsch, W II, p. 201-208; W(89J 5, p. 331-338. 
6) Bronsen, p. 54. 



polonesa. A la ciutat convivien els jueus ortodoxos, amb llurs 

tradicions i institucions, i els il.lustrats, que tendien a l'assi-

milació envers la cultura alemanya. Això es deixava veure en les 

escoles. L'ensenyament jueu tradicional començava amb l'assistència al 

"Cheder", on el centre d' interès era 1' aprenentatge i memorització de 

les Escriptures. Molt petits encara, els nens, que tenien el jídix com a 

llengua materna, havien d'aprendre a llegir la llengua sacra, 1' hebreu, 

fins aleshores totalment desconeguda per a ells. 

"In dunklen Chedern werden sie erzogen. Die schmerzl:i.che Aussichts-
1 osigke i t des j üdi schen Ge bets 1 er nen si e im frühesten Kt nd e sal ter 
kennen; den leidenschaftlichen Kampf mit e inem Gatt, der mehr 
straft, als er liebt, und der einen Genllg wie eine Sünde ankreidet; 
die strenge Pfl icht, Zil lernen llnd mit j llngen All gen, die noch 
hungrig nach der Anschaullng sind, das Abstrakte Zil suchen." 1 > 

En canvi, els nens de famílies menys lligades a la tradició assistien 

a la nova escola, coneguda com a "jüdische Gemeindeschule", oficialment 

"Baron-Hirsch-Schule", pública, gratuïta i reconeguda per l'Estat. La 

llengua utilitzada per a l'ensenyament era l'alemany, i els llibres de 

text els mateixos que s'utilitzaven a les regions central de 1' Imperi. 

Les matèries principals eren alemany, polonès i hebreu'''>. L'escola de 

Brody i al tres=> trenta-quatre de Galí tzia i la Bukovina devien la seva 

fundació al baró l.foritz Hirsch (1831-1896), financer i constructor de 

línies de ferrocarril a Turquia, Rússia i Austria. L'any 1891, el baró 

havia creat el "Hirschcher Schulfonds in Galizien" per a l'establiment 

d'escoles primàries per als infants jueus. 

1) Juden auf Wanderschaft, W III, p. 296; W[89) 2, p. 829. Observem que 
el protagonista de Hiob és mestre d'un d'aquests "Cheder", és a dir 
"Melamed", la categoria inferior entre els ensenyants, mancada de 
prestigi social; els seus coneixements es reduïen a la lectura de les 
Escriptures, que feien memoritzar als alumnes. Vegeu la primera part de 
Hiob, passim. 
2) Bronsen, p. 63-64. 
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Però la comunitat jueva de Brody ja havia manifestat molt abans la 

seva tendència cap a la cultura alemanya, fundant el 1815 la seva pròpia 

"Realschule" amb l'alemany com a llengua d'ensenyança. Aquesta escola, 

que passà a mans de l'Estat el 1851, es convertí posteriorment en un 

"humanistisches Gymnasium" 1
:. que, segons Otto Forst de Battaglia, feia 

de la ciutat una avançada de la llengua i cultura alemanyes';;::.. Els 

"Gymnasien" de Brody i de Lemberg eren els únics de tota Galí tzia que 

utilitzaven l'alemany com a llengua d'ensenyament, i encara el de 

Lemberg estava reservat als fills dels funcionaris i dels oficials''n. 

Cal remarcar que Brody posseïa, més a més, una bella sinagoga 

iniciada l'any 1741, arquitectònicament important, i tres esglésies 

principals. A més, era la seu d'una guarnició formada per infanteri-a i 

ulans'~:.. 

El nom de Brody és el plural del mot eslau "brod", que significa 

"gual" 6
), i fa referència als pantans tan freqüents en aquella regió i 

en les obres de Roth que la tenen com escenari. El paisatge determinat 

per aquests pantans i l'atmosfera que l'escriptor els atribueix -

solitud, grandesa, perill, astúcia, ... - són protagonistes importants 

d'obres com Radetzky:marsch, Tara bas, Das falsche Gewicht o Der 

Leviathan. Així 1 l'arri bada de Carl Joseph a la població fronterera 

innominada es troba sota el signe dels pantans, símbol de fatalitat per 

al nouvingut, i lligada a una altra amenaça: la imminència de la guerra. 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

"Sumpfgeborene waren die M:enschen dieser Gegend. Denn die Sümpfe 
lagen unheimlich ausgebreitet über der ganzen Flache des Landes, zu 
beiden Seiten der LandstraSe, mit Froschen, Fieberbazillen und 
tückischem Gras, das den ahnungslosen, des Landes unkundigen 

Bronsen, p. 53; Nürnberger, P· 32-35. 
Nürnberger, P· 27. 
Bronsen, P· 80. 
Nürnberger, P· 26-27. 
Bronsen, P· 51¡ Nürnberger, P· 26. 
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Wanderern eine furchtbare Lockung in einen furchtbaren Tod 
bedeutete. Viele kamen um, und ihre letzten Hilferufe hatte keiner 
gehort. Alle aber, die dort geboren waren, kannten die Tücke des 
Sumpfes und besaSen selbst etwas van seiner Tücke. (.,.) 
Wer immer van Fremden in diese Gegend ger i et, muS te allmahlich 
verlorengehn. Keiner war so kriiftig wie der Sumpf. Niemand konnte 
der Grenze standhal ten. Um j e ne Zei t begannen die hohen Herren in 
Wien u nd Petersburg berei ts, den groSen Krieg vorzuberei ten. Die 
M:enschen an der Grenze fühl ten ihn früher kommen als die andern¡ 
nicht nur, weil sie gewohnt waren, kommende Dinge zu erahnen, 
sondern auch, weil sie jeden Tag die Vorzeichen des Untergangs mit 
eigenen Au gen sehen konnten. Auch van diesen Vorberei tungen noch 
zogen sie Gewinn. So mancher lebte van Spionage und Gegenspionage, 
bekam osterreichische Gulden van der osterreichischen Polizei und 
russische Rubel van der russischen. Und in der weltfernen, sumpfigen 
Oede der Garnison verfiel der und jener Offizier der Verzweiflung, 
dem Hasardspiel, den Schulden und finsteren M:enschen. Die Friedhofe 
der Grenzgarnisonen bargen viele junge Leiber schwacher Kanner." 1 :> 

Aquest paisatge pantanós, que serveix a Roth per a crear un clima 

d'amenaça i decadència, va unit a la presència de grans boscos i 

d'àmplies planures dedicades al conreu de cereals. El clima d'aquesta 

regió és molt dur, amb hiverns llargs i severs, primaveres plujoses i 

estius molt càlids. Les tardors semblen interessar Roth especialment, 

com podem veure en aquest passatge del fragment Erdbeeren: 

"Der Herbst bestand bei uns aus flüssigem Gold und flüssigem Silber, 
aus Wind, Rabenschwarmen und leichten Frosten. Der Herbst war 
beinahe ebenso lang wie der Winter. Im August wurden die Blatter 
gelb, in den ersten Septembertagen lagen sie schon auf dem Baden. 
Niemand kehrte sie zusammen. Ich habe erst im Westen Europas gesehn, 
daS man den Herbst zusammenfegt zu ordentlichen M:isthaufen. 
An unsern klaren Herbsttagen wehte kein Wind. Die Sonne war noch 
sehr warm, schon sehr schrag und sehr gelb. Sie ging in einem roten 
Westen unter und erwachte jeden Korgen in einem Bett aus Nebel und 
Silber. Es dauerte lange, ehe der Himmel tiefblau wurde. Dann blieb 
er so den ganzen Tag. 
Die Felder waren gelb, stachlig, hart und taten den Sohlen weh. Sie 
rochen starker als im Frühling, scharfer und etwas unbarmherzig. Die 
Walder aro Rand blieben tiefgrün - es waren Nadelwalder. Im Herbst 
hatten sie silberne Kamme auf den Hauptern. 
Wir brieten Kartoffeln. Es roch nach Feuer, Kohle, verbrannten 
Schalen, angesengter Erde. Die Sümpfe, an denen die Gegend reich 
war, trugen eine glanzende, leichte Decke aus glasernem Frost. Sie 
dufteten feucht wie Fischernetze. <. .. ) 
Im November kam der erste Schnee. Er war dünn, glasig und hal tbar. 
Er zerging nicht mehr. Da horten wir mit dem Kartoffelbraten auf. 

1) Radetzkymarsch, W II, p. 129-130¡ W[89J 2, p. 258-259. 
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Wir blieben in unsern Hausern. Wir hatten schlechte Defen. Fugen in 
den Türen und Ri tzen in den Dielen. Unsere Fensterrahmen waren aus 
leichtem, feuchtem Fichtenholz gemacht, si e hatten im Sommer ihre 
Gestalt verandert und schlossen schlecht. Wir verstopften die 
Fenster mit Watte. Wir legten Zei tungspapier zwischen Türe und 
Schwellen. Wir hackten Holz für den Winter. 
Im Marz, wenn die Eiszapfen van den Dachern tropften, hort en wir 
schon den Frühling galoppieren. Schneeglockchen lieBen wir in den 
Waldern. Wir warteten bis zum Mai. Erdbeeren gingen wir pflücken. 
Die Spechte klopften schon in den Baumen. Es regnete oft. Die Regen 
waren weich, aus einer Art samtenen Wassers. Sie dauerten 
gleichmaSig einen ganzen Tag, zwei Tage, eine Woche. Es wehte kein 
Wind, die Wolken rührten sich nicht vam Fleck, sie standen, wie 
Gestirne stehen, unverrückbar am Himmel. Es regnete gründlich und 
mit Bedacht. Die Wege wurden weich. Der Sumpf drang in die Walder 
var, die Frosche schwammen im Ge ho lz. Die Rader der Bauernwagen 
knirschten nicht mehr. Alle Wagen fuhren wie auf Gummi. Die Hufe der 
Pferde wurden lautlos. Alle Menschen zogen die Stiefel aus, hangten 
sie über den Rücken und wateten barfuB. 
Ueber Nacht wurde es klar. Eines Morgens horte der Regen auf. Die 
Sonne kam, wie heimgekehrt aus einem Urlaub. Diesen Tag hatten wir 
erwartet. An diesem Tag muBten die Erdbeeren reif sein." 1 ) 

Aquesta llarguíssima cita la creiem justificada perquè ofereix una 

descripció àmplia de bona part del cicle estacional, cosa que en aquesta 

extensió no sol trobar-se a l'obra de Roth, i a més ho fa des de la 

perspectiva dels habitants del país, majoritàriament pobres, dels quals 

el narrador, Naphtali Kroj, és un exponent ben representatiu. La 

novel.la Erdbeeren, que malhauradament mai fou acabada d'escriure, 

estava projectada a l'entorn de Galítzia i la seva gent, i els fragments 

que se'n conserven tracten aquests temes amb molt més detall que no fan 

les novel.les portades a terme. 

Recapitulem, doncs: Roth va néixer en el que era una ciutat 

respectable per a l'entorn geogràfic, la segona població en importància 

després de la capi tal Lemberg i la primera des del punt de vista 

econòmic. I no es tractava, com sovint s'ha dit, del territori rus de 

Volí nia, sinó de Galí tzia, la regió austro-hongaresa que feia frontera 

amb l'anterior. 

1) Erdbeeren, W III, p. 195-196; WC89l 4, p. 1010-1011. 
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Aquesta mistificació referent al lloc de naixença té un inici ben 

concret: l'any 1920, en traslladar-se a Berlín, Roth va començar a 

substituir Brody per "Schwaby" o "Schwabendorf" i a situar-ho a Volínia. 

Aquest hàbit el mantindria fins a l'últim moment: la mateixa fitxa de 

l'hospital on va morir porta aquestes dades 1 ).Ara bé, aquesta localitat 

misteriosa no existeix enlloc. El que sí existeix és un llogarret 

anomenat Szvaby2 ), situat a molt poca distància de Brody, i que no era 

més que una gran explotació agrícola propietat d'un alemany''':'. El motiu 

d'aquest canvi del lloc d'origen queda apuntat en les frases inicials 

del reportatge Rei se durch Gal izien, així com a molts al tres passatges 

de tota l'obra de Roth: 

"Das Land hat in Westeuropa einen üblen Ruf. Der wohlfeile und faule 
Wi tz des zi viU.sierten Hochmuts bringt es in ei ne abgeschmackte 
Verbindung mit Ungeziefer, Unrat, Unredlichkeit." 4 ) 

Escollint un topònim que al.ludís a la presència de colons alemanys 

en aquella zona, Roth intentava ser identificat com un d'ells, i no com 

un jueu oriental¡ al mateix temps, traslladant-ho cap a la regió 

fronterera russa, reforçava la sensació de procedència llunyana i 

gairebé mítica, tot evitant les connotacions negatives que tenia 

Galí tzia a Europa occidental i molt especialment a Alemanya en aquell 

moment 5
). Sobretot a Juden auf Wanderschaft, i també a Hiob i a al tres 

1) Bronsen, p. 32-33. 
2) Com veiem, en les seves versions Roth substituí la grafia eslava, 
única oficial, per tal d'obtenir unes ressonàncies més alemanyes. 
3) Bronsen, p. 29-30. 
4> Reise durch Galizien, W III, p. 832¡ W[89J 2, p. 281. 
5) En aquesta mistificació respecte de la població i regió d'origen hi 
han caigut tots els que tractaren amb Roth i escrigueren sobre ell fins 
a la publicació de la biografia de David Bronsen, i al nostre paí s 
encara la podem trobar a gairebé totes les traduccions de Roth 
publicades i a diversos a.rticles sobre el tema. En aquest punt, ens cal 
confessar que nosaltres mateixos hi vam caure- no en el "Schwaby", però 
sí en "Volí nia"- en l'article públicat a la revista Li bros el desembre 
de 1981. > 
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obres la defensa de la dignitat dels jueus orientals serà una constant, 

però no trobarem explícita la implicació personal de Roth, el qual 

sempre mantindrà una actitud de tipus humanitari, però habitualment no 

confessarà en les seves publicacions que pertanyi a aquella ètnia 1 ), Una 

altra manifestació d'aquesta actitud la trobem en l'eliminació del 

primer nom, Moses, i la seva substltució pel segon, no tan identificable 

amb el judaisme, a partir ja dels primers poemes publicats. 

Però aquesta falsificactó del lloc de naixença no és pas l'única, com 

ja hem dit al principi en parlar de la carta de Roth a Gustav Kiepen-

heuer. Lluny de ser fill natural o de no estar registrat el seu 

naixement enlloc, la seva vida va començar de forma prou legal i 

ensopida. Roth, sempre ocupat en crear una atmosfera legendària al seu 

entorn i estilitzar la seva vida d'acord amb el paper que volia 

representar, va trobar una font d'inspiració gairebé inexhaurible en el 

seu pare, sobre el qual Bronsen ha aconseguit recollir fins a tretze 

versions diferentes, entre les que Roth va deixar per escrit i les que 

1) L'única excepció que coneguem és l'article "Das Autodafé des 
Geistes", publicat a Cahiers Juifs <Parí s), setembre/novembre de 1933 
<BSB, 381-392). A tall de mostra dels motius de Roth per a intentar 
dissimular el seu origen citem una anècdota sobre la relació entre Roth 
i una persona tan poc sospitosa d'antisemitisme com Walter Benjamin: 
"Departimos largamente en un restaurante, hablando de literatura, a 
propósi to de lo cual surgió el tema de Joseph Roth, que por aquel 
entonces [1927], y en particular en los círculos próximos a la 
Frankfurter Zeitung, daba mucho que hablar. Benjamin y Roth se 
detestaban mutuamente, si bien es cierto que Benjamin solía afirmar, en 
tona jocosa, que sentía a priori una gran simpatía por los judíos de 
Galizia, una especie de la que Roth parecía verdaderamente constituir, 
acaso en una variante muy personal, un ej emp lar bien representat i va. 
Como prueba de su simpatía, Benjamin aducía que a los judíos de Galizia 
estaba dispuesto inclusa a perdonarles su conversión al cristianismo, 
que tanta le repugna ba." [ Gershom Scholem: Wal ter Benjamin. Historia de 
una amistad. Barcelona: ediciones península, 1987. P. 148. Lamentem no 
disposar de l'original alemany.] 
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va anar explicant a les persones amb qui tenia tractes 1 >. El factor de 

la il.legitimitat era comú a la majoria d'elles. Ja coneixem la versió 

que en fa a la carta a Kiepenheuer. Al tres versions: un funcionari 

ferroviari austríac 1 jubilat abans d'hora i que morí boig; el fabricant 

vienès de munició conegut popularment com a "Kapsel-Roth"; un alt 

funcionari d' E~stat austríac; un noble austríac; un comte polonès; un 

pintor; un jueu convertit al catolicisme¡ un oficial que tenia una dona 

diferent a cada guarnició; un jueu vulgar j corrent que morí de tifus; 

un home amb poc sentit pràctic 1 que volia establir-se com a tractant en 

llúpol i que abandonà sa mare quan ell tenia no ben bé un any i mig 1 per 

a entrar a la cort d'un rabí miraculós 1 on deien que havia mort boig. 

Com veiem1 n'hi ha per a tots els gustos. Les dades varien segons 

l'interlocutor de què es tractés i els interessos de Roth en aquell 

moment les dades varien, i es dóna el cas que la mateixa persona va 

arribar a rebre dues versions diferents. Quan el catolicisme el 

preocupava, el seu pare era un jueu convers¡ quan representava el paper 

d' austr:í ac per excel. lència, el seu pare també ho esdevenia. En canvi, 

les dades sobre la mare són sempre més escasses i varien menys: una 

jueva russa, o russa-polonesa, i prou. 

Passem a les realitats. Moses Joseph Roth nasqué a Brody (Galí tzia) 

el 2 de setembre de 1894, fill de Nachum Roth i de Maria Roth, de 

soltera Grübel. Bronsen ha recollit moltes dades sobre la família 

materna=:<:>. Roth va heredar el nom de fonts del seu besavi per part de 

mare, Moische Jossif Graber, d'ofici tallador de làpides sepulcrals. El 

fill d'aquest, Jechiel, portava ja el llinatge modificat com a Grübel, i 

fou ell qui inscrigué el nét sota la forma germanitzada de Moses Joseph 

1) Bronsen, p. 33-36. 
2) Retornarem sobre aquest aspecte més endavant. 
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al registre jueu de BrodY' :>, Jechiel Grübel havia estat comerciant en 

teixits a les bones èpoques de la ciutat, però posteriorment va haver de 

convertir-se en dependent d'un comerç de tes, si bé mantenia les seves 

bones relacions amb la classe acomodada de la localitat. Jueu ortodox i 

bon amic del rabí principal de Brody, la seva postura religiosa va anar 

suavitzant-se amb el pas del temps, com ho demostra el fet que només 

hagués permès amb moltes reticències que els seus fills anessin al 

"Gymnasium", i en canvi el seu nét ja no assistís ni al "Cheder", com 

havia fet tota la generació anterior. 

Mari.a Grübel era la segona de set germans, i va haver d'ocupar-se de 

portar la casa juntament amb la seva germana major Rebeca quan la mare 

morí del part del setè germà. Les noies només assistiren durant quatre 

anys al "Cheder", com era habitual per a les dones d'aquella classe 

social. Els germans - Siegmund, Heinrich, Norbert, Salomon i Willy -

tenien, com veiem, noms occidentals amb l'excepció del penúltim. A casa 

es parlava alemany, si bé tots sabien tant j í dix com polonès. Els 

familiars més llunyans, en canvi, parlaven habitualment jídix. Tots els 

oncles de Joseph van arribar a una bona situació econòmica com a 

comerciants per compte propi, i especialment Siegmund, futur tutor de 

Joseph, establit a Lemberg com a tractant en llúpol 2 :>, 

Nachum Roth procedia de la Galítzia occidental¡ de família hassídica, 

en principi havia volgut esdevenir rab:í. Un amic de la família el 

presentà als germans com a possible pretendent per a Maria, per a la 

qual havien reunit una dot considerable. Nachum passava per ser 

comprador de cereals per a una empresa d'exportació d'Hamburg. Tot i que 

1) Bronsen, p. 31. 
2) Ibidem, p. 39-40. 
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les informacions sobre ell no eren gatre satisfactòrtes, el casament 

tingué lloc el 1892 al temple de Brody t fou celebrat pel rabí; així 

doncs, es compliren les formalitats requerides tant per la legislació 

austríaca com per la religió jueva 1 ~. 

La intenció de Nachum era establir-se a la Prússia Occidental com a 

tractant en fusta gràcies a la dot de Maria, tot conservant de moment la 

feina que tenia. La persona a qui havia confiat el magatzem de 

mercaderies que tenia a Kattowitz <Silèsia) per compte de la seva 

empresa va cometre una irregularitat, de manera que a finals de la 

tardor de 1893 va sortir de viatge amb la seva dona cap a aquella 

ci u tat. Maria romangué a Kattowi tz, mentre ell seguia viatge cap a 

Hamburg per a arreglar 1 1 afer amb la seva empresa. No se sap com van 

anar aquestes negociacions. Però, durant el viatge des d 1 Hamburg cap a 

Berlín, Nachum va haver de ser aïllat degut al seu estrany comportament 

i internat en un manicomi alemany. Des d 1 aquí fou lliurat a la seva 

família consanguínia més propera, a Rzeszów (Galítzia occidental), i els 

seus parents el portaren a la cort d 1 un rabí miraculós de la Polònia 

russa2 ~. 

Maria va esperar un temps a Kattowitz i finalment, en no tenir cap 

notí cia de Nachum, tornà a Brody, a casa del seu pare, on donà a llum. 

Mai més no tornà a veure el seu home, i no se•n tingueren notícies fins 

que Salomon Grübel aconseguí localitzar-lo. Aleshores començaren a 

preparar els tràmits per a la separació, que només podia realitzar-se si 

el marit es trobava provadament en ús de les seves facultats mentals i 

donava el seu lliure consentiment. Com que Nachum estava absolutament 

1) Bronsen, p. 40-41. 
2) Ibídem, p. 41. 



boig i incapacitat per a qualsevol qüestió legal, la separació no va 

poder efectuar-se, i Maria continuà vivint amb el seu pare i tenint-ne 

cura fins que aquest morí el 1907. Nachum va morir tres anys més tard 

sense haver recuperat el seny ni tenir mai notícies del seu fill 1 :•. 

Així doncs, veiem com Roth mescla verí tat i ficció en les dades que 

ofereix entorn de si mateix2 :>: és cert que el seu pare morí boig quan 

ell tenia setze anys i que mai no l'havia vist, i també és cert que sa 

mare el perdé de vista per a sempre a Kattowitz. Probablement també és 

cert que la mare fos molt desgraciada, i per descomptat la data de 

naixença és l'autèntica. Però sempre ens trobem amb un entrellat gairebé 

indestriable de detalls autèntics dins un conjunt fals, si bé dotat 

d'una atmosfera atractiva i molt ben construïda. Això ho observarem 

també en qüestions com la situació econòmica, el servei mi li tar i la 

confessió religiosa. Roth no va deixar mai de teixir llegendes entorn 

seu, tot mantenint o modificant a voluntat les ja creades. 

Maria Roth i el seu fill Moses Joseph vi vien amb l'avi Jechiel a casa 

del sastre Kalman Ballon, oncle matern d'ella i persona soltera i 

benestant, fins i tot membre de la Cambra de Comerç de la ciutat, però 

de natural tímid i poc sociable, cosa que marcava l'ambient retirat de 

la casa. Gairebé els únics visitants eren els clients, constituïts per 

la gent acomodada de la ciutat i els oficials de la guarnició, amb els 

quals Ballon es sentia orgullós de poder conversar en alemany. La casa 

es trobava a la Goldgasse, el carrer principal, i Roth hi visqué fins a 

l'acabament de l'escola primària.'~'> Els clients del sastre, alemanys o 

1) Bronsen, p. 42. 
2) Vegeu al respecte l'inici d'aquest capítol, així com la introducció 
de Bronsen a la seva biografia, p. 11-13, on Roth rep el qualificatiu, 
prou justificat, de mitòman <ibídem, p. 13). 
3) Bronsen, p. 46-47. 
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jueus benestants occidentalitzats, devien formar un gran contrast amb 

l'ambient general de Brody, on la cornuni tat jueva era tan important. 

Aquestes experiències primerenques recorden una mica les d • Egon Erwin 

Kisch a la botiga de robes del seu pare':., i l'atracció que tenia per a 

un infant aquell exèrcit tan acolorit, no només a les desfilades, sinó 

també en aquestes vivències casolanes devia ser un element important per 

a la relació que tendrla Roth amb l' exèrcl t a la maduresa, l amb 

l'Imperi que ell havia experimentat com identHï.cat amb aquest exérci t. 

En aquest context sembla interessant remarcar que, si bé Roth tenia 

un contacte directe i intens amb un sastre ben situat i comparable a 

qualsevol d'una gran ciutat occidental, els que descrigué a les seves 

obres foren els analfabets, corn el que apareix al fragment Heute früh 

kam ein BrieF":>, pertanyent al cicle d' Erdbeeren: el sastre Peisach, 

l'únic del poble, que no coneix els números l per tant ha de retenir de 

memòria les mides dels clients. Quan ha de fer alguna peça, passa una 

bona estona meditant sobre el destinatari, fins que el té ben present i 

pot dibuixar el patró. O bé el sastre del fragment Erdbeeren mateix, 

Petrusz, que pren la mida amb un cordillet~~>. Aquesta tendència a 

remarcar els aspectes diferencials del paí s d 1 origen, la incultura, el 

subdesenvolupament, d'una banda s'explica com una afició al pintores-

quisme, però és també la mateixa que es fa notar quan en les 

descripcions de localitats que apareixen al llarg de l'obra es troba tot 

1) E. E. Kisch, .Marktplatz der Sensationen, capí tol "Im Innern von 1 S. 
Kisch & Bruder 1

", p. 18-32, especialment p. 19-22. Berlin und Weimar: 
Aufbau-Verlag, 1984. <Gesa111111elte Werke in Einzelausgaben, VI I.) 
2) W III, p. 219-223, especialment p. 222. Sota el mateix títol apareix 
un text amb moltes variants a l'edició en sis volums <W(89] 4, p. 1037-
1043, especialment p. 1039). 
3) W III, p. 193-218, especialment p. 198¡ V/[891 4, p. 1008-1036, 
especialment p. 1013. 
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sovint Brody, ara convertida en una població innominada, més petita i de 

menor importància. Sembla un desig de remarcar tot allò que _pot 

establir una diferència i eliminar el que hi ha d'occidental i 

antvellador. 1 :> 

En relació amb aquesta tendència semblen trobar-se les històries 

que anys després explicarta Roth sobre la seva pobresa, reiterades i 

ornamentades cada cop amb nous detalls. Segons ell, mai havia disposat 

de roba feta per a ell, tota la que tenia era usada, i per a fer-li 

fotos sa mare demanava ves·ti ts a les veïnes.::;~) Fins i tot contava que el 

seu avi matern va haver de treballar fins a la mort per a mantenir-lo a 

ell i a sa mare, i que el seu ofici era rentar i amortallar els morts. ::n 

Així mateix afirmava que havia pogut assistir al "Gymnasium" gràcies a 

una beca, cosa de la qual no es té constància. 4 :> En canvi, pels 

testimonis que David Bronsen ha pogut recollir, en realitat la seva 

situació era prou benestant, sobre tot si la veiem en relació a 

l'entorn. L'oncle Siegmund Grübel, el tractant en llúpol establi t a 

Lemberg, era el tutor del nen, i sembla que el recolzament material que 

els oferia era prou bo. Les fotografies d'infantesa no permeten creure 

la història dels vestits d'altri, sinó que, ben al contrari, el petit 

1) Vegeu per exemple la descripció que es troba a Radetzkymarsch, en la 
qual la ciutat, identificada unànimement amb Brody pels especialistes, 
ha passat a tenir deu mil habitants en comptes de divuit mil. <W li, p. 
127¡ W[89J 5, p. 256.) 
2) Bronsen, p. 56-57. 
3) Bronsen, p. 59. Es tractava d'una ocupació situada al nivell més baix 
de l'escala social. 
4-) Bronsen, p. 80. (" Roths Behauptung, er se i Stipendiat gewesen und 
habe darunter geli tten, weil dies ein offensichtlicher Beweis seiner 
Armut gewesen se i, gehort angesichts des reichen, in Lemberg lebenden 
Vormunds, vermutlich dem Reich seiner Legenden an.") 



Moses Joseph sembla una nina d'exposició.':> A més, durant bastants anys 

el nen va rebre classes de violí, i es sap que Maria Roth no havia de 

treballar per a viure, sinó que fins i tot tenia una minyona, almenys 

durant un temps. ::2) 

Així doncs, Maria no tenia altre interès que tenir cura de la casa i 

del nen, i pel que es sap només es relacionava amb la seva família, la 

de Brody i la de Lemberg. Potser aquesta era ja la seva tendència, però 

tenia un motiu per a fer-ho: evitar que el nen sentís comentaris sobre 

el seu pare i la seva desaparició sobtada. També es relaciona amb 

aquesta qüestió la preocupació per l'aspecte personal del nen i d'ella 

mateixa, tan marcada que en aquella peti ta comuní tat cridava 1' atenció. 

La versió que circulava sobre la desaparició del pare era que Nachum 

Roth s'havia penjat, i els seus familiars no van fer res per desmentir-

ho, ben al contrari, ja que un boig era considerat com un càstig diví 

visi ble i un estigma per a tots els seus parents, i per tant un suïd.da 

era preferible. Tots els testimonis que van tenir contacte amb la mare 

de .Joseph Roth afirmen que el tema del pare del nen era tabú. I els 

únics que tenien informació a més d'ella, els seus germans Siegmund i 

Salomon, no en parlaven mai i es negaven fins i tot a contestar les 

preguntes que se' ls feien sobre aquest tema. 8 :. Aquesta situació 

excepcional i la solitud de Maria, accentuada pel fet que ella mateixa 

havia perdut la mare de molt jove, expliquen l'actitud absorbent i 

excessivament protectora que adoptava respecte del seu fill. Així per 

1) Això recorda el que la narració Barbara diu de la protagonista, vídua 
amb un sol fill petit, situació comparable a la de Maria Roth: "Si e 
nahte Haubchen und bunte Bander für das Kind und verbrachte ganze Sonn
tage damit, den Knaben herauszuputzen." W III, p. 26¡ Wl89J 4, p. 16. 
2) Bronsen, p. 57-58. 
3) Ibidem, p. 67-68. 
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exemple, en una població no pas gaire gran, cada dia acompanyava el nen 

per anar i venir de l'escola, cosa que cridava l'atenció, fins que el 

noi va aconseguir fer-la desistir quan ja tenia onze anys. 1 
:' Testimonis 

de companys d'institut afirmen que no es veia mai la mare al carrer, 

excepte l'imprescindible, si no era passejant amb el seu fil1.'2 ) 

Roth començà a anar a l'escola als set anys, i com ja hem dit abans 

no assistí a l'escola ,jueva tradicional, sinó a una escola pública, 

gratuïta i reconeguda per l'Estat. Tot el professorat de l'escola de 

Brody era jueu, procedent majoritàriament de Moràvia, i no parlava 

j í dix, cosa que el feia una mica estrany als ulls dels alumnes. 

L'escola s'enorgullia de mantenir vincles estrets amb Viena i no amb 

Lemberg, i d'utilitzar per a l'ensenyament els mateixos llibres de text 

que les escoles de l'Alta i Baixa Austria. Aquest lligam amb Viena i el 

fet que l'alemany fos la llengua d'ensenyament per a totes les matèries, 

així com ella mateixa la matèria principal, són factors addicionals per 

a explicar la tendència de Roth cap a Austria i la llengua alemanya, en 

un lloc i una època en què molts dels seus contemporanis s'inclinaven 

cap al sionisme i altres es declaraven nacionalistes polonesos. A més de 

l'alemany, els nens aprenien polonès i hebreu. Pel que fa a l'hebreu, al 

llarg dels quatre anys d'escola estudiaven gramàtica i traduïen els cinc 

llibres del Pentateuc a l'alemany. 8 > 

Roth, que ja havia restat aïllat entre els seus companys d'escola, en 

part degut a l'actitud de la mare, en part per la seva pròpia, seguí en 

aquesta mateixa situació respecte als companys durant els anys de 

"Gymnasium". Tots els testimonis indiquen que Joseph Roth mostrava una 

1) Bronsen, p. 67. 
2) Ibídem, p. 66. 
3) Ibídem, p. 64-65. 



actitud tímida i distant entre els altres alumnes. No es relacionava amb 

ells més enllà de l'escola, ni tenia activitats socials com per exemple 

molts altres nois jueus, que pertanyien a organitzacions sionistes. Era 

un noi melancòlic, sensible i reservat, considerat pels companys com poc 

sociable i sempre seriós. El fet de ser el primer de la classe el 

compensava de l'aïllament i li permetia autoafirmar-se tot gaudint de 

popularitat. Estava ben considerat dins del grup, ja que no es negava 

mai a ajudar els al tres: fins i tot les redaccions per a l' Abitur de 

di versos companys van ser escrites per ell. En matemàtiques era una 

nul. li tat, i en les assignatures de llengua i 1 i teratura polonesa no 

s'esforçava pas gaire. En canvi, a 1' assignatura d'alemany perdia tota 

mena d'inhibicions i discutia obertament amb el professor. Aquest, el 

germanista Max Landa u, jueu com Roth però, contràriament a ell, de 

tendència filo-polonesa, era molt popular entre els alumnes i va jugar 

un important paper com a mentor, estimulant-lo i obligant-lo a 

controlar-se a nivell formal. Fou ell qui 1' incità a la lectura de 

Heine, l'interès de Roth pel qual no decauria mai. n Roth tendia a 

escriure versos sentimentals i estilísticament immadurs, 2 ~ i Landau els 

criticava sense miraments davant de tota la classe, instant-lo a optar 

per formes més clàssiques. En canvi, els treballs en prosa només U. 

mereixien lloances, i tot sovint els llegia en veu alta a aquella classe 

i a altres. Roth sembla haver jugat el paper de celebritat dins de la 

insti tuc ió.::;~~ 

1) Bronsen, p. 87-89. El biògraf assenyala aquí les múltiples coinci
dències entre els dos autors. 
2) Els poemes més primerencs <pertanyents als anys 1912-1913) que ens 
han arribat apareixen un d'ells a Briefe, p. 23-24, i els altres són 
reproduïts per Bronsen a la seva biografia <p. 73, 91 i 94). Vegeu més 
enrera, apartat 2.b. 
3) Bronsen, p. 74. 
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Cal remarcar que el curs al qual pertanyia Roth fou l'últim que 

utilitzà l'alemany com a llengua vehicular per a l'ensenyament, 

substituït a partir d'aleshores pel polonès, que havia estat emprat fins 

aleshores només per a la literatura i la història poloneses. Davant 

d'aquest rerafons és més notable la decidida actitud pro-alemanya del 

noi, a la qual ens hem referit repetidament, i s'explica la seva 

sensació d'assistir a les acaballes d'un món, Sí bé sabem que va 

escriure poemes en polonès, i que manejava aquesta llengua amb prou 

fluïdesa, sembla que allò que més l'enorgullia era haver aconseguit 

acumular el que per a ell representava una respectable biblioteca en 

llengua alemanya. ':. Malhauradament, degut a la vida nòmada que va portar 

sempre i als esdeveniments que posteriorment afectaren tota aquesta 

zona, no s'ha conservat ni la biblioteca de Roth ni la documentació que 

pogués trobar-se en mans de la seva f amí 1 i a. D'aquest període només 

posseïm algunes cartes, dirigides als familiars. 2 ) 

Com hem vist, la mare i la f amí li a d'aquesta consti tu ien de forma 

gairebé exclusiva el cercle de relació del Roth adol.lescent. Les 

anotacions autobiogràfiques d'aquest moment 3 :. i les altres fonts mostren 

que es sentia incomprès per tots ells; només amb la cosina Paula Grübel 

s'establiria posteriorment una bona relació. La conflictivitat en la 

relació entre mare i fill es demostra encara en obres i fabulacions 

1) Bronsen, p. 98. Afegim per part nostra que un remarcable Feuilleton 
publicat a la Frankfurter Zeitung el 21.6.1931, "Gedicht van 
verschollenen Büchern", rememora les lectures semiclandestines de la 
infància i l'adol.lescència i recorda la fascinació que exercien sobre 
ell "die ziegelroten Reclam-Bandchen". <W IV, p. 389-392.) 
2) D'elles, només quatre estan editades al volum de Briefe <p. 23-26), 
Les al tres les ci ta Bronsen <p. 73, 91 i 94. En elles s'inclouen els 
poemes de 1912-1913 indicats abans. ) 
3) Citades per Bronsen i absents de Werke. Bronsen, p. 100. 
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procedents d'èpoques molt posteriors. n L'element comú a totes elles és 

el sentiment d • ésser incomprès i rebutjat. El que sembla cert és que el 

lligam amb la seva mare resultava asfixiant i revestia característiques 

de xantatge afectiu. La mare vivia en un món extremadament tancat, 

rebutjant tot contacte fora de la família, i posava obstacles al fill 

per a relacionar-se amb al tres. Ell constituïa la seva única 

possibilttat de realitzar-se, i aspirava a un àmbit cultural que a ella, 

amb una educació escassa, 1 i resulta va totalment vedat. En opinió de 

Bronsen, la tendència possessiva que Roth havia de mostrar envers els 

objectes de la seva afectivitat i les ruptures amb aquests, així com el 

fet d'elegir per dona una persona amb característiques similars a la 

mare, procedeixen d'aquesta relació frustrant entre una figura materna 

extremadament absorbent i un fill eternament a la defensi va; Bronsen 

creu igualment que aquí rau l'origen del caràcter depressiu i de la 

tendència a l'alcoholisme de Roth. 2 :o Aquesta relació contradictòria la 

creiem reflectida en les següents frases, igualment contradictòries: 

"Ich liebte die Freiheit. Die Zeit, die ich bei meiner Kutter 
verbrachte, war meine glücklichste Zeit. In der Nacht stand ich auf, 
kleidete mich an und ging aus dem Haus." 8

) 

No és estrany que Roth, tant a l'escola com a casa, es refugiï dins 

la seva posició de noi culte, amb interessos diferents dels de tothom i 

amb una intel.ligència superior. Aquesta actitud es remarca per exemple 

en les cartes als familiars de Lemberg, especialment els cosins, els 

1) Citem a tall d'exemple el Feuilleton "Wiege", publicat el 17.12.1931 
a Die Li terarische Wel t en qualitat de primer record d'infantesa <W IV, 
p. 882-883) o bé les històries sobre el rebuig de què hauria estat 
objecte per part de la mare en el moment de nèixer. <Bronsen, p. 36-
38.) 
2) Bronsen, p. 68-69. Vegeu també la monografia de Maud Curling (1981), 
p. 122-142, i la nostra recensió d'aquesta tesi a l'apartat 2.f. 
3) Briefe, p. 166. 11 An Gustav Kiepenheuer zum 50. Geburtstag. 11 



quals tracta amb una condescendència altiva que no es correspon pas 

gaire amb l'escassa diferència d'edat. 1 :. El nen prodigi es mostra 

profondament orgullós de ser un Vorzugsschüler, paraula que posterior-

ment ja només apareixeria en clau satírica. ::,::• Aquesta sensació de 

superioritat es reflecteix en el mot familiar "Muniu Faktisch", o 

almenys en l'explicació que Roth donava d'ell, dient que "Muniu" era una 

variant de Salomon, i per tant una al. lusió a la seva intel. ligència, 

mentre que la segona part del mot procedia de la manera pedant amb què 

reforçava les asseveracions dient: "Das ist faktisch! 11
• ~'') 

Els darrers temps a Brody estan marcats per una gran impaciència per 

fer l' 11 Abitur" i marxar, així com per una enorme confiança en si mateix, 

que no tornarem a trobar mai més en aquest grau. Així, el 2 de setembre 

de 1912, a l'espera d'examinar-se el maig, escriu: 

"Nun ist bald schnell das ganze Jahr herum und die Matura und alle 
Mühen und Unahnnemlichkeiten der Schul bank und ich gehe in die 
groSe, in die groSte aller Schulen, ins Leben. Hoffentlich werde ich 
auch diese Anstalt mit sehr gutem Erfolg besuchen." 4 ' 

Pel que fa a l'aspecte acadèmic, les esperances del jove Roth no es 

van veure frustrades: va obtenir la millor nota de la seva promoció, és 

a dir que al diploma es podia llegir sub auspiciis imperatoris. Encara 

que aquesta distinció podia teòricament ésser atorgada a un nombre 

il, li mi tat d'alumnes, a la pràctica 1' antisemitisme dominant al 

"Gymnasium" no permetia concedir-la més que a un jueu per any - un de 

1) Vegeu Briefe, p. 23-26. 
2> Vegeu la narració d'aquest nom. W III, p. 11-23¡ W(89l 4, p. 1-13. 
3) En realitat "Muniu" és un diminutiu de Moses, segons Bronsen, p. 84. 
4) Briefe, p. 24. Compareu-ho també amb el testimoni de Stefan Zweig a 
Die Wel t van Gestern <capí tol "Die Schule im vori gen Jahrhundert", 
especialment p. 44-55. Frankfurt M.: Fischer, 1987), sobre la sensació 
d'alliberament en abandonar per fi una institució viscuda com molt 
repressiva. 



tants exemples de la di vergència entre la política oficial, favorable 

als jueus, i la situaci6 real. 1 ' 

El setembre de 1913, Moses Joseph Roth s'inscrivia com a estudiant a 

la universitat de Lemberg. Aquesta ciutat ja li era coneguda de les 

visites als tres oncles materns establerts allà, i especialment a 

l'oncle Siegmund, el major en edat i més ric, que li era tutor. 

Lemberg'2 ', anomenada Lw6w pels polonesos, rebia el sobrenom de Klein-

Wien, i juntament amb Brody representava el darrer enclau de cul tur a 

occidental a tots els nivells en una zona rural i més identif1cada amb 

Rússia o Polònia que amb l'imperi del Danubi al que encara pertanyia. La 

pugna entre polonesos i ucraïnesos era constant, i especialment aguda a 

la Universitat, que de 1871 ençà tenia el polonès com a llengua 

d'ensenyament. Els jueus representaven més de 1 25% de la poblaci6. '3 ' 

Molt important era la presència de funcionaris i militars de les regions 

centrals de l'imperi, els quals constituíeu el quart grup ètnic pel que 

fa al nombre: 1' alemany, socialment privilegiat. La presència mi 1 i tar 

queda remarcada pel fet que Lemberg constituïa la seu d'una comandància 

de l'exèrcit. 

La relaci6 amb el tutor, que mai havia estat bona, sembla haver 

entrat definitivament en crisi en aquest moment per a no mi 11 orar mai 

més. El fet és que Roth mai va suportar dependre econòmicament d'algú i 

va reaccionar amb hostilitat i rencor respecte dels seus mecenes, com ha 

1) Bronsen, p. 101. 
2> Sobre Lemberg vegeu els reportatges de Roth Reise durch Galizien <W 
III, p. 832-842¡ W[89l 2, p. 281-292) i Briefe aus Polen <W III, p. 614-
619 i 1067-1091; W[89J 2, p. 935-970)¡ així com l'article de Karl 
Schlogel "Lwow war Lemberg oder eine Reise an den Pol des Zweifels. Das 
Schicksal einer mi tteleuropiiischen Stadt", Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, 8.4.1989. 
3) Bronsen, p. 113. 
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quedat perfectament documentat pel que fa a la relació amb Stefan Zweig, 

el principal d'ells en la maduresa. L'oncle Siegmund ("ein geiziger 

Heuchler") ha quedat eternitzat a Hotel Savoy en dos personatges, o en 

trets negatius d'ells: Bloomfield i 1' oncle Bohlaug. 1 ;, 

Pel motiu que sigui: fugir de la tutela de l'oncle, estudiar a una 

u ni versi tat on es parlés alemany, o simplement el desig de conèixer la 

capi tal de 1' imperi, el cas és que la dedicació acadèmica de Roth a 

Lemberg devia ser ben minsa: immediatament després de matricular-s'hi el 

trobem a Viena assistint a l'onzè congrés sj_onista, del 2 al 9 de 

setembre, on es feia passar per corresponsal.~;';¡ Es remarcable aquesta 

relació primerenca amb el sionisme, donat que sempre més es va mostrar 

contrari a ell. 

Podria ser que ja s'hagués quedat a Viena en aquell moment¡ com a 

mínim no ha deixat rastres d'haver participat en la vida universitària 

de Lemberg. Durant aquest període sembla haver estat ocupat amb els 

seus plans per al futur, que a jutjar per les obretes l'origen de les 

quals pot datar-se en aquest moment no podien ser més optimistes. ::=•:> Es 

tracta de fragments de contes i anotacions autobiogràfiques en les 

quals predomina la figura del noi que surt a cercar fortuna. En uns 

casos es situa en l'actitud de l'individu solitari, que no busca la 

companyia dels altres degut a la seva superioritat, i que es complau a 

1> Bronsen <p. 114) estableix la relació amb el primer. Per part meva, 
crec que la figura caricaturesca de Bohlaug hi encaixa encara millor -
fins i tot presenta la característica de donar al seu nebot roba seva 
usada com si fos una gran cosa, un dels principals retrets que Roth va 
fer sempre al seu tutor. (Vegeu W I, p. 136-137, 139-141, 150-153 i 205¡ 
W[89J 4, p. 154-155, 158-159, 169-171 i 223.) 
2> Bronsen, p. 116. 
3) Citem com a exemple el fragment publicat sota el nom "Van dem Orte, 
van dem ich jetzt sprechen will ... ", a W III, p. 40-46; W[89l 4, p. 30-
36. 
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dominar la situació de forma freda i fins i tot maligna - en la línta en 

què posteriorment s' autodescrturà a la carta a Kiepenheuer. També hi ha 

diverses versions d'un conte publicat posteriorment, amb un violinista 

superdotat com a protagonista (recordem que Roth havia estudiat vtolí de 

nen. La seva reputació de nen prodigi procedia també d'aquest fet), Però 

el món mal vat, és a dir la princesa ingrata, no s'adona a temps de la 

seva vàlua, i el jove mústc mor per a ésser plorat amargament després. 1 .> 

Es probable que la producció principal d'aquest moment fos en vers: 

\ . 
es té constància que Paula Grübel, la segona filla de l'oncle Siegmund i 

cosina preferida de Roth, posseia uns cent-cinquanta poemes que pensava 

fer editar. 2
.> Però tots aquests parents de Lemberg moriren a mans dels 

nazis (excepte Siegmund, que morí abans, de mort natural). 

Un personatge que Roth va conèixer aquí havia de tenir una gran 

influència sobre ell: Helene van Szajnocha-Schenk, una aristòcrata 

extravagant i cul ta que es guanyava la vida ensenyant francès. Es va 

establir una magnífica relació entre els dos, que s'anomenaven entre si 

mare i fill. Aquesta recerca de la mare substituta és significativa per 

a la personalitat de Roth, qui va trobar en ella la comprensió per a les 

seves ambicions literàries que no havia rebut de la seva mare biològica. 

L'amistat va mantenir-se al llarg de tota la vida de l'escriptor, el 

qual sovint consultà amb ella els seus projectes literaris."'';, 

La següent fase en la vida de Roth s'inicia amb la matriculació a la 

universitat de Viena, el semestre d'estiu de 1914. L'adreça és, com no, 

al barri de Leopoldstadt, "ein freiwilliges Getto", com diria Roth 

1) Vegeu més enrera, a l'apartat 2.e. 
2) Vegeu el capí tol 2, apartat e ("L'obra poètica") d'aquest mateix 
treball. 
3) Bronsen, p. 114-115. 
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posteriorment, i primera estació obligada dels jueus orientals en 

arribar a la capital de l'imperi. 

"Die Ostjuden, die nach Wien kommen, siedeln sich in der 
Leopoldstadt an, dem zweiten der zwanzig Bezirke. Sie sind dort in 
der Nahe des Praters und des Nordbahnhofs. Im Prater konnen 
Hausierer leben (. .. ) . Am Nordbahnhof si nd si e alle angekommen, 
durch se i ne Rallen weht noch das Aroma der He i mat, und es ist das 
offene Tor zum Rückweg. ( ... ) 
Die Leopoldstadt ist ein armer Bezirk. Es gibt kleine Wohnungen, in 
denen sechskopfige Familien wohnen. Es gibt kleine Herbergen, in 
denen fünfzig, sechzig Leute auf dem FuRboden übernachten. (, .. ) 
Si e ha ben viele Kinder, si e si nd an Hygiene u nd Sauberkeit nicht 
gewohnt, und sie sind gehaRt. 
(. .. ) Es ist furchtbar schwer, ein Ostjude zu sein; es gibt kein 
schwereres Los als das eines fremden Ostjuden in Wien."':> 

Roth, que vivia rellogat, no experimentà segurament en tota la seva 

duresa la sort dels altres immigrats gràcJ.es a la seva condició 

d'estudiant, si bé en general sembla haver passat grans estretors 

econòmiques. Al llarg dels cinc semestres que cursà a Viena seguí 

sobretot estudis de literatura. Cal remarcar entre els seus professors 

Vial ther Brecht 1 Max Hermann J e 11 i nek i Eduard Cast 1 e. '2 :> Convé recordar 

que tant Brecht com Castle (a més de Josef Nadler, però des d'una 

posició ideològica més oberta que aquest darrer) tingueren un paper 

destacat en l'estudi i defensa de l'existència d'una literatura 

austríaca amb característiques pròpies dins del context de la literatura 

alemanya, tema que sempre més interessaria Roth i es veuria reflectí t 

per exemple en el seu article "Dreimal Oesterreich" <publicat a Das Neue 

Tage-Buch el 22.1.1938) i més encara en l'assaig Grillparzer (aparegut a 

la mateixa publicació el 4.12.1937).~) 

1) Juden auf Wanderschaft, W III, p. 323-324¡ V/[891 2, p. 857-858 
(capí tol "Die westlichen Get tos". ) 
2) Vegeu Ausstellung, p. 38-39. Sobre Walther Brecht consulteu allà 
mateix p. 44-45, així com Bronsen, p. 129-133. 
3) A W IV, respectivament p. 434-440 i p. 306-315. Sobre aquesta qüestió 
vegeu Nürnberger, p. 41-42, i Bronsen, p. 131-132. 
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Ben aviat la relació amb el professor Brecht es va intensificar; 

Roth, que era molt crític envers els altres docents, respectà i admirà 

sempre aquest, i jugava un paper destacat en els seus seminaris, segons 

va poder esbrinar Bronsen a través de l'antic professor ajudant de 

Brecht, Heinz Kindermann. 1 :• Aquest darrer en canvi era odiat cordialment 

per Roth, i segons el testimoni del company d'estudis Józef Wittlin'~' > 

fou eternitzat en el personatge d' Anton Wanzl, protagonista de la 

narració Der Vorzugsschüler, escrita en aquesta època8 :', i posteriorment 

en la figura del tinent Kindermann, de Radetzkymarsch. En opinió de 

Bronsen, aquest odi s'explica tant per l'antagonisme polí tic 

Kindermann professava una ideologia panger:ma.nista, "vo lkisch" , i 

posteriorment s'afilià al nacionalsocialisme - com per l'enveja que 

provocava a Roth la situació privilegiada de l'ajudant, el qual tractava 

de prop el Dr. Brecht i a més detentava determinades prerrogatives 

materials. 

En aquesta època el projecte de Roth sembla haver estat dedicar-se a 

l'ensenyament, idea que tornaria a sospesar després de la guerra, sense 

portar-la a terme, 4 > ja que requeria haver acabat els estudis. En canvi, 

en aquests anys previs al servei militar va exercir de preceptor a casa 

de la comtessa Trautmannsdorf, experiència que segons Bronsen va donar 

lloc tant a una breu narració encara inèdita, Der Hauslehrer, com a bona 

1> Bronsen, p. 130 i 133-134. 
2) Vegeu Gedachtnisbuch, p. 52. 
3) Publicada el 10. 9. 1916 a Oesterreichs Illustrierte Zeitung. Loca
litzada i reeditada per Ingeborg Sültemeyer (a Sültemeyer p. 162-168). 
També a W III, p. 11-23; W[89J 4, p. 1-13. 
4) Vegeu Bronsen, p. 186. Leos Houska havia afirmat el 1971: "1918 kehrt 
Roth nach Wien zurück, studiert weiter und besteht die Lehramtsprüfung. 
Er woll te ursprünglich Dozent, keineswegs Schriftsteller werden." 
(Houska: Joseph Roth und das Haus Habsburg, Praga 1971. P. 22.) 
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part de les actituds i hàbits de tipus aristocràtic que caracteritzarien 

Roth d'aleshores ençà. 1 :• 

A l'inici de la guerra, Roth sembla haver romàs prou indiferent als 

esdeveniments i certament lluny de l'eufòria col. lectiva que 

caracteritzà el principi de la mobilització general. Segons l'amic Józef 

Wi ttlin, posteriorment company d'armes, en aquell moment tots dos es 

declaraven pacifistes i seguidors de Karl Kraus2 :>. Avia·t, però, la 

guerra tingué per a Roth una primera conseqüència personalment molesta: 

la pèrdua de la nova independència respecte a la f amí 1 i a. Al front de 

Galítzia les tropes austríaques havien estat aviat derrotades per 

l'exèrcit rus, i els jueus de les zones ocupades per aquest eren 

deportats en massa, com a sospitosos de col.laborar amb Austria; els de 

les zones encara no ocupades fugien massivament -es parla d'uns quatre-

cents miP> -, la major part d'ells cap a Viena. També la família de 

Roth emprengué aquest camí, i aviat el jove compartí amb la seva mare i 

la tia Rebeca una vivenda del barri de Brigittenau, una zona obrera de 

les més míseres de la ciutat. 

La gran afluència de refugiats jueus orientals no va ser gens ben 

rebuda per la població, ni les condicions en que se'ls va traslladar i 

rebre foren pas envejables. A manera d'exemple, aquest passatge d'Elias 

Canetti ens pot il.lustrar al respecte: 

"Einmal kamen wir am Schüttel in die Nahe der Eisenbahnbrücke, die 
über den Donaukanal führte. Ein Zug hielt drauf, der mit Menschen 
vollgestopft war. Güterwagen waren mit Personenwagen zusammen
gekoppelt, in allen standen dicht gedrangt Menschen, die stumm, aber 

1) Bronsen, p. 148-149. Un reflex de la situació del preceptor pobre al 
servei d'una família rica el trobem, amb importants transformacions, a 
Das Spinnennetz, on Theodor Lohse, preceptor del jove Efrussi, fill d'un 
ric banquer jueu, experimenta l'intens contrast entre la seva posició i 
personalitat i les del seu pupil. 
2) Gedachtnisbuch, p. 52-53. 
3) Bronsen, p. 151. 
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fragend zu uns heruntersahen. 'Das sind galizische -• sagte Schiebl, 
unterdrückte das Wort 'Juden' und erganzte 'Flüchtlinge•. Die 
Leopoldstadt war voll von galízischen Juden, die vor den Russen 
geflohen waren. In schwarzen Kaftans, mit ihren Schlafenlocken und 
besonderen Hüten, hoben sie sich auffallend von anderen Leuten ab. 
Da waren sie nun in Wien, wo sollten sie hin, essen muliSten sie auch 
und mit der Nahrung der Wiener stand es schon nicht mehr zum besten. 
Ich hatte noch nie so viele von ihnen in Waggons zusammengepfercht 
gesehen. Es war ein schreckltcher Anblick, weil der Zug stand. 
Solange wir auch hinstarrten, er bewegte sich nicht van der Stelle. 
(,,.) Niemand winkte uns zu, niemand rief ein Wort, sie wuliSten, wie 
ungern man sie empfing und erwarteten kein Wort der BegrüliSung. Es 
waren alles Manner und viele bartige Alte darunter." 1 ) 

L'ambient hostil als nouvinguts era generalitzat, però especialment 

intens a la universitat, on ja a finals del segle XIX en concentrava una 

bona part dels segutdors de Georg Ritter von Schonerer, els primers 

antisemites militants de la història austríaca,:;;':' Per a Roth, que 

s'esforçava per adaptar-se a les circumstàncies tot evitant evidenciar 

el seu origen, el reforçament de la xenofòbia ambiental havia de ser una 

vivència molt negativa. El 1927 resumiria així la situactó d'aquells 

emigrants forçosos durant i després de la guerra: 

"Der Krieg hat viele ostjüdische Flüchtlinge nach Wien gebracht. 
(, .. ) Sie schmuggelten. Sie brachten Mehl, Fleisch, Eier aus Ungarn. 
( ... ) Sie erleichterten den Wienern das Leben. Man sperrte sie ein. 
Nach dem Krieg wurden si e, zum Teil gewaltsam, repatriiert. <. .. ) 
Für Christlichsoziale sind' s Juden. Für Deutschnationale si nd sie 
Semiten. Für Sozialdemokraten sind sie unproduktive Elemente. 
Sie aber sind arbeitsloses Proletariat. Ein Hausierer ist ein 
Proletarier. 

1) Elias Canetti: Die gerettete Zunge. Geschichte einer Jugend. 
Frankfurt/M.: Fischer TB Verlag, 1983. P. 131. Aquesta situació dels 
jueus refugiats seria tractada per Roth en el fragment Wa.ssertrager 
Mendel, publicat primerament per Friedemann Berger en el recull 
Perlefter <Leipzig¡ V/[ 89] 5, p. 850-870) ¡ escrit entre 1928 i 1929, 
representa una fase prèvia de la novel. la Hiob. Vegeu també Angelika 
Pothe: Das Hiobsmotiv im epischen Werk Joseph Roths. Jena, 1980. P. 102-
123. 
2) Bronsen, p. 150-151. Una bona il.lustració d'aquest ambient, referida 
a l'època del canvi de segle, ens l' ofereix Stefan Zweig al capí tol 
11 Uni versi tas vitae" de la seva autobiografia Die Wel t von Gestern <loc. 
cit., p. 114-151, especialment p. 114-117.) 
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Wenn er nicht mit den Handen arbei tet, so schafft er mit den F@en. 
Wenn er keine bessere Arbeit findet, so ist es nj.cht seine Schuld. 
Wozu diese Sel bstverstandlichkei ten? Wer glaubt das Sel bst
verstandliche?"1, 

Enmig d'aquest atmosfera, i en una Viena cada cop més castigada per 

les privacions materials, Roth i Wittlin, fins ara pacifistes convençuts 

segons el testimoni d'aquest darrer, decidiren presentar-se voluntaris, 

tot i haver estat rebutjats ja dues vegades per la comissió de 

reclutament."~' Convé remarcar en aquest context que els criteris mèdics 

seguits per a declarar els reclutes ótils per al servei no eren gens 

restrictius, sinó que a mesura que el conflicte bèl. lic s'allargava 

s'anava acceptant a persones en p1tjor estat de salut, cosa que el 

mateix Roth s'encarregaria posteriorment de denunciar.::;.., A tots dos els 

1) Juden auf Wanderschaft, W III, p. 330-331¡ W[89J 2, p. 864-865. 
2) Tot aquest període i les seves incidènc1es són narrats per Bronsen al 
capítol "Kriegsdienst 1916-1918", p. 154-184. Abans de publicar la 
b1ografia completa, Bronsen ja havia donat a conèixer aquesta part de 
les seves 1nvest1gacions en l'article "Joseph Roths Kriegsdienst 1916-
1918", a Schweízer .Honatshefte, Zürich, 49 (1969) 6, p. 569-581. 

Wi ttHn rememora així aquests fets: "Je langer der Krieg dauerte und 
j e mehr Freunde an den Fronten fielen, desto überdrüssiger wurden wir 
des sinnlosen Geredes gegen den Krieg in den Kaffeehausern. Valler 
Verachtung sahen wir auf die verschiedenen Kindermann-Typen herab, die, 
gesund wie die Bullen, vam Kriege unberührt, in ihrer Laufbahn blieben, 
wahrend bei Isonzo und Piave unsere hauptsachlich aus Galizien, aus der 
Bukowina, aus Kroatien, Dalmatien und Bohmen stammenden Kommilitonen ihr 
Leben lieSen. Also aus irgendwelchen, uns damals unklaren Motiven 
heraus, die einzig und allein Joseph Conrad erklaren konnte, beschlossen 
wir, trotz der Aversion gegen Krieg, Militar und Monarchie, uns als 
Kriegsfreiwillige zu melden. Wohlgemerkt: freiwillig, denn schon einmal 
hatte uns die Kaiserlich-Konigliche Armee verschmaht und uns - als 
notorischen Schwachlingen - den Dienst in ihren berühmten Regimentern 
verweigert." <Gedachtnisbuch, p. 53.) 
3) Ens referim a l'article "Teisinger", aparegut el 21.1.1920 a Der Neue 
Tag <W IV, p. 513-515; \11(89) 1, p. 227-229). El mariscal de camp Josef 
Teisinger van Tüllenburg va gaudir d'una trista celebritat, ja que com a 
cap de la comissió de reclutament va fer declarar aptes per al servei a 
files dos-cents mil homes en mal estat de salut. També Alfred Polgar, 
per exemple, escrigué un article sobre el mateix personatge: "Der 
Teisinger" (a Alfred Polgar: Kleíne Schriften. Bd. I: .Husterung. Reinbek 
bei Hamburg: Rowohlt 1983, p. 87-90. 
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corresponia el 80è regiment de Galí tzia,. però volien passar al 21è 

regiment de caçadors, estacionat a Viena i un dels més exclusius després 

del famós regiment dels "Hoch- und Deutschmeister". Els va caldre la 

recomanació d'un metge militar de Viena perquè a la seu del 80è regiment 

el metge militar corresponent accedís a les seves súpliques i els 

declarés per fi aptes per al front. Al cap de tres mesos d'haver 

retornat a Viena, el setembre de 1916 entraren a files, en el regiment 

desitjat. 1 :• 

El període d'instrucció, marcat per la disciplina excessiva i les 

arbitrarietats constants, ben aviat refredà la seva eufòria, i tingué 

com a únic element positiu la coneixença del polonès Ludwik Brudzinski.. 

L'ambient depriment queda reflectí t en un poema inèdit de Roth titulat 

Die Kaserne, reproduït per Bronsen. A més, dos dels suboficials 

instructors apareixerien posteriorment caricaturitzats en novel. les de 

Roth. '"':. 

La mort de Franz Joseph el 21 de novembre de 1916 i el seu 

enterrament el 2 de desembre s'esdevingueren mentre Roth era a Viena. En 

l'article "Seine k. und k. apostolische Majestat" afirma haver format 

part del cordó mili tar que protegia el seguici fúnebre, i Bronsen li 

dóna crèdit. '-3 :. Abans, però, de ser enviats al front, s'esdevingué una 

peti ta catàstrofe per als tres companys, ja que foren denunciats per 

parlar polonès en un regiment que tenia com a idioma oficial l'alemany, 

1) Bronsen, p. 160-161; Gedachtnisbuch, p. 53-54. 
2) El poema es troba a Bronsen, p. 161-162. Pel que fa als suboficials, 
es tracta de Marek ("Oberst Marek" a RadetzJryrtJ.!'jrsch i "Zugführer Marek" 
a Die Kapuzinergruft) i Türling ("Korporal Türling" à Die Kapuziner
gruft>. A més, segons Wi ttlin el comte Chojnicki de Radetzlry-marsch es 
correspon amb Brudzinski. Vegeu Gedachtnisbuch p. 55-56¡ Bronsen p. 161-
164. 
3) Aparegut a Franlrfurter Zeitung, 6.3.1928¡ W III, p. 624-625¡ WC89J 2, 
p. 910-915. Més endavant farem àmplia referència a aquest escrit. 
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se'ls castigà separant-los i transferint-los a unitats considerades de 

menor categoria. 1
) Aquest fet pot servir de mostra per a la 

conflictivitat entre nacionalitats que regnava a l'exèrcit. 

Roth fou transferit a Galí tzia, i Klaus Westermann ha locaützat un 

poema seu, 11 Der sterbende Gaul", publicat el 10.1.1917 a la Illustrierte 

Kriegszeitung de la 32. divisió d'infanteria, en la qual participava en 

qual i tat de redactor. Segons el mateix estudiós, podria ser que al tres 

textos publicats al mateix òrgan li pertanyin, però només aquest està 

signat pel n Kriegsfr. Gefr. Roth". ::;: :• Aquesta primera experiència com a 

redactor pot haver estat ben important per a la carrera periodística de 

l'escriptor. Però el diari desaparegué el juliol del mateix any, i els 

privilegis s• acabaren, tal com s'expressa en una carta a la cosina 

Paula: 

11 Materiell geht es mir nicht mehr so, wie früher. Die Zeitung geht 
namlich ein und nun die Aureole des Redakteurs entschwunden ist, bin 
ich nichts mehr, als ein Einjahrig-Freiwilliger. Dementsprechend die 
Behandl ung. "'"') 

De tota manera, probablement Roth no va estar mai a primera línia, i 

pogué desplaçar-se regularment a Lemberg durant la resta del servei a 

files. Sembla haver exercí t de corresponsal de guerra, i fa de bon 

relacionar aquesta activitat amb l'article anomenat precisament "Der 

Kriegsberichterstatter", en el qual aboca tot el seu sarcasme sobre 

aquesta mena de personatge. Vet aquí una mostra: 

"Er hatte Sonne im Herzen, seine • Unabkommlichkei t bescheinigt' in 
der Tasche, er war der Mittler zwischen der Begeisterung des 
Hinterlands und der stumpfen Gleichgültigkeit der Front, er war der 
moderne Barde des modernen Krieges, seine Kriegsgedichte waren 
Telegramme, seine Muse war das Pressequartier, er war General
Interviewer und Siegesprophet, weit genug vam Schützengraben, um in 

1) Vegeu Gedachtnisbuch, p. 56¡ Bronsen, p. 168. 
2) Westermann, p. 20-21. 
3) Briefe, p. 35. 
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Sti:m:mung zu bleiben, nahe genug, um den Jammer zu sehn, und klug 
genug, um ihn zu verschweigen. 111 > 

Bronsen recull una estada de Roth a Viena l'abril de 1917 durant un 

permís, aprofitat per a reaiitzar un reportatge sobre el procés contra 

el Dr. Josef Kranz per al diari Der Abend. ;z:> D'aquesta estada a Viena, 

el biògraf n'ha recollit testimonis sobre fortes borratxeres del jove 

escriptor; considera, però, que de moment la beguda encara tenia només 

caràcter episòdic i no crònic. 

A la vista de la realitat - Roth com a 11 Einj~hrig-Freiwilliger" que 

no va entrar mai en combat - les di verses llegendes que va arri bar a 

teixir al voltant de la seva carrera militar resulten més notables.'3 > 

Amb el pas del temps, l'escriptor va anar atribuïnt-se dtverses 

graduacions, tals com alferes, "Kadettsoffizierstellvertreter", 

subtinent i finalment tinent, i ocasionalment anomenant també les 

condecoracions rebudes <per exemple "ei ne grol3e, sil berne Tapferkei ts-

medaille und ein goldenes Verdienstkreuz arn Bande der Tapferkeits-

medaille" 4 >), Aquest paper d'oficial austríac, unit a les maneres 

aristocràtiques que havia adoptat dels seus temps de preceptor, el 

representà de forma cada cop més accentuada, fins i tot en detalls com 

portar sempre més els pantalons estrets típics de l'uniforme d'oficial 

de l'imperi austríac. Sovint, a l'exili, al.ludia a la solidaritat entre 

els combatents al front per tal d'exhortar a una actitud semblant entre 

1) Publicat a Lachen links el dia 1.8.1924, i reproduït a W IV, p. 543-
545¡ W[89J 2, p, 228-230. La cita prové de la p. 543 o bé 228. 
2) Bronsen, p. 173. Curiosament, ni Westermann ni Sültemeyer no 
mencionen aquests articles, i no apareixen tampoc a cap edició de Werke. 
3) Sobre aquest tema vegeu Bronsen, p. 173-180. 
4) Vegeu "Brief an ei nen Statthal ter", publicat a Das Neue Tage-Buch, 
26. 3.1938, i reproduït a W IV, p. 731-733. La cita procedeix de la p. 
732. 
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els emigrats, i es complaïa en utilitzar terminologia mili tar. Després 

de redactar Die Flucht ohne Ende el 1927, Roth s'atribuí sistemàticament 

experiències similars a les del protagonista. Així, el 1932 escrivia a 

Otto Forst de Battaglia: 

"Ich bin der Sohn eines osterreichischen Eisenbahnbeamten 
(frühzeHig pensioniert und im Wahnsinn gestorben) und einer 
russisch-polnischen Jüdin. < ... ) Ich bin Fahnrich geworden und 
ausgezeichnet mit der grogen Silbernen, dem Verdienstkreuz, dem 
Karl-Truppenkreuz. ( ... ) Ich war 6 Mona te in russischer 
Gefangenschaft, entfloh und kampfte zwei Monate in der roten Armee, 
dann zwei Monate Flucht und Heimkehr. 111 ) 

La informació procedent d'aquesta breu carta, que constitueix una 

mena de compendi de les mistHïcacions que Roth anà teixint sobre la 

seva vida, continuaria essent considerada vàlida fins a les recerques de 

Bronsen, i encara ara se la pot trobar en textos de presentació de 

traduccions o en comentaris periodístics al nostre país. :2.:. En aquest 

context és convenient recordar la següent anècdota sobre la noció que 

Roth tenia de la veracitat: 

"Man sollte sich vielleicht die Anekdote var Augen führen, die Roths 
spaterer Chef bei der 'Frankfurter Zeitung', Benno Reifenberg, 
einmal zum besten gegeben hat: Roth habe erzahlt, eine Weile als 
Zeitungsverkaufer gearbeitet zu haben, allerdings habe 'seine Stimme 
zum Ausrufen nicht gereicht. Fragte man ihn: Ist das historisch? 
lachel te er¡ a lles, was Roth erzahlend hervorbrachte, war 
phantastisch und wahr in einem. • "'3 :. 

L'observació de Bronsen segons la qual Roth va ser crític amb 

l'exèrcit mentre hi va estar, i en canvi a posteriori el va anar trobant 

cada cop més positiu i lloable, reflecteix prou adequadament el que 

s'esdevingué. 4 :> 

1) Briefe, p. 239-240, amb la correcció proposada per Bronsen a la p. 
612 de la seva biografia (el volum de cartes transcriu "im Wohnheim" per 
comptes de "im Wahnsinn11

). 

2) Sobre aquest tema vegeu l'apartat 2.f. d'aquest treball. 
3) Westermann, p. 23. 
4) Bronsen, p. 177, 
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De la carta a Forst de Battaglia ja esmentada, el que sí podem 

considerar cert és el següent passatge que recull la seva actitud davant 

el passat recent, en contrast amb les dades biogràfiques falses: 

"Me in starkstes Erlebnis war der Krieg u nd der Untergang meines 
Vaterlandes, des einzigen, das icll je besessen: der osterreichisch
ungarischen Monarchie. Auch heute noch bin ich durchaus 
patriotischer Oesterreicher und li e be den Rest meiner He i mat, wie 
eine Art Reliquie." 1 ) 

A Roth no li interessava l'exactitud de les dades concretes, sinó que 

es deixava portar per la inspiració del moment i el tarannà dels qui 

l'envol ta ven, adaptant la seva història per a fer-la més expressi va 

d'allò que hauria desitjat ser ell mateix. Així, en convertir-se a si 

mateix en oficial, realitzava un desig d'integració que en la seva 

qua li tat de jueu difícilment hauria pogut assolir, i s'afegia a la 

llarga tradició austríaca de respecte a l'exèrcit i als oficials, els 

seus representants per antonomàsia. D'aquesta manera aconseguia 

autoafirmar-se i sentir-se englobat dins una totalitat acollidora. 

Segons tots els indicis, Roth retornà a Viena el desembre de 1918, 

poc després de l'armistici. Com que ja havia col. laborat a Pr ager 

Tagblatt i a Der Friede durant el servei militar, prengué immediatament 

contacte amb aquestes dues publicacions, on aparegueren alguns 

treballs. 2 :> Roth es trobava en una situació material molt dolenta - si 

bé disposava d'ajut familiar':21> - i tornà a beure. Era ell mateix un 

"armer Heimkehrer", com diversos protagonistes seus. 

1) Briefe, p. 240. 
2) Bronsen, p. 186¡ Westermann, p. 21-23. L'edició en sis volums inclou 
per a 1918 i 1919 (fins a l'inici de la col.laboració amb Der Neue Tag) 
cinc articles publicats a Der Friede i un article i tres poemes a Prager 
Tagblatt, així com altres dos articles a Die Filmwelt. 
3) Bronsen, p. 185. 



!, o 

Una altra experiència personal que sembla haver tingut conseqüències 

per a l'obra narrativa- sobretot a Die Flucht ohne Ende i Tarabas- és 

l'intent, que durà uns tres mesos, de reunir-se amb els familiars 

retornats a Galí tzia en acabar la guerra. La situació allí, un cop 

ensorrat l'imperi, era prou complicada, amb enfrontaments entre els 

exèrcits dels estats successors. La intenció de Roth d'anar a Lemberg a 

retrobar el tutor es veié frustrada: la ciutat era en mans poloneses i 

l'exèrcit de la Rep6blica Ucraïnesa Occidental l'assetjava. Així doncs, 

Roth es dirigí a Brody, on es trobava la seva mare. Però Brody estava 

ocupada pels ucraïnesos, que el volgueren allistar, i davant d'això Roth 

fugí cap a Viena; en travessar els Càrpats tornà gairebé a caure soldat 

d.e l'exèrcit ucraïnès, el qual es trobava allà combatent amb les tropes 

txecoslovaques. Desviant-se per Hongria, Roth aconseguí finalment 

arribar a Viena a finals de març de 1919. 1 :• 

A la capital de l'extint imperi, ja molt castigada per les privacions 

de la guerra, la situació a la immediata postguerra era catastròfica, 

degut a la devaluació de la moneda, la manca de menjar, de combustible, 

de roba, ... , i la certesa que les coses mai tornarien a ser com abans. 

El ·"Hinterland" de l'antic imperi, que amb la seva enorme extensió havia 

permès el manteniment d'una administració i una burocràcia enormes, de 

les quals vivia bona part de la població vienesa, havia quedat 

dràsticament reduït, i la macrocefàlia de la nova "Republik 

Deutschosterreich" era evident. El fort atur i les privacions feren 

minvar el nombre d'habitants de 2 250 000 el 1918 a 1 850 000 el 1920. 2 > 

1) Bronsen, p. l91-192. 
2) Ibídem, p. 192-193. 
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Malgrat les difícils condicions materials, la premsa es trobava en 

expansió, car jugava un paper molt important degut a l'interès despertat 

per la situació política nova i canviant. 1 :• Dins d'aquest context 

favorable a la pre:m.sa es produí la fundació d'un nou diari, Der Neue 

Tag, per part de l'editor i redactor en cap de la revista Der Friede, 

Benno Karpeles, amb una ideologia pacifista i burgesa d'esquerres, és a 

dir semblant a la defensada per la revista, i amb col. laboradors que 

procedien també d'aquella publicació citem-ne per exemple Alfred 

Folgar, Karl Tschupptk, Egon Erwin Kisch, Ernst \lleiS, Anton Kuh, Peter 

Altenberg o Rudolf Olden. 2 ) Es tractava, doncs, d'una redacctó d'èlite, 

com remarca Westermann, que resumeix atxí el programa del nou diari: 

11 Karpeles' Projekt war der interessante Versuch, ohne Abhangigkeit 
von einem Geldgeber 'an dem Aufbau einer neuen Ordnung 
mitzuarbeiten'. Man wolle, so der Herausgeber in der Vorankündigung 
der neuen Zei tung, 'im Dienste der Republik, der Demokratie, der 
sozialen Reform, der Erneuerung unseres offentl ichen Lebens den 
Kampf führen.' Bei diesem Kampf wolle man Mi ttlerdienste zwischen 
dem Proletariat u nd dem fortschri ttl ichen Teil des Bürgertums 
leisten. "'"' :• 

En retornar Roth de la seva aventura per Galítzia, entrà a treballar 

a Der Neue Tag, el qual havia iniciat la seva publicació el 3 de març 

de 1919. El primer "Feuilleton11 de Roth hi aparegué el 20 d'abril, i el 

seguirien més d'un centenar d'articles de diversos tipus, a més de les 

publicacions pròpies de la tasca de reporter local. 4 ) 

1) Westermann, p. 24; Sültemeyer, p. 46. 
2) Sobre aquesta publicació la informació més extensa l'aporta 
Sültemeyer al capítol II, 11 Beginn und Entwicklung der politisch
journalistischen Arbeiten ander Zeitung 11 Der Neue Tag" in Wien", p. 46-
63 (sobre el diari i els seus redactors consulteu p. 46-49¡ sobre 
l'activitat que Roth hi portà a terme, vegeu-ne p. 50-63), Pel que fa a 
la composició de la redacció vegeu també Bronsen, p. 189, i Westermann, 
p. 24 i 27. 
3) Westermann, p. 24. 
4) Bronsen recull una informació de Stefan Fingal, amic de Roth que 
treballà també en aquest diari, segons la qual aquest hagué de refer tot 
el tractament que Roth havia fet d'un [Continua a la pàgina següent.] 



Cal no oblidar que Der Neue Ta.g fou també el diari que permeté a Roth 

fer el primer reportatge d'un viatge <aparegut del 7 al 9 d'agost de 

1919), en destacar-lo a Hongria occidental, la zona coneguda de 1920 

ençà com Burgenland, i que en aquell moment s'anomenava encara 

Heanzenland o Deutsch-Westungarn' :•. L'objectiu del desplaçament era 

descriure l'atmosfera regnant en la regió, que Austria desitjava 

anexionar a través d'un eventual plebiscit on la població, 

majodtàriament de parla i cultura alemanya, decidís a favor seu. Als 

articles de Roth trobem des de descripcions i valoracions detallades de 

la postura dels diversos grups de població i la seva problemàtica fins a 

narracions de les pròpies aventures en una zona mancada d'organització 

administrat i va eH cient j_ agitada entre les restes de la república dels 

consells de Béla Kun i el nou govern de signe contrari de l'almirall 

Horthy, i on predominava la propaganda antiaustríaca més reaccionària, 

que assimilava la nova república veïna amb el comunisme de l'odiat Béla 

Kun, i la titllava de "Judenregierung", utilitzant els ja tradicionals 

arguments antisemites i provocant pogroms contra els jueus locals. 

[Ve de la pàgina anterior.) incendi, ja que no s'assemblava gens a la 
realitat ni aportava els fets concrets, sinó que constituïa només el 
punt de vista personal de l'autor. Curiosament això recorda la situació 
pretesa a posteriori per Egon Erwin Kisch respecte al seu primer 
reportatge "in situ": vegeu la confrontació de l'article "Die Schitt
kauer Mühlen in Flammen" amb l'apartat "Debüt be im Mühlenfeuer" de 
Ma.rktpla.tz der Sensa.tionen, a E. E. Kisch: Reportagen. Stuttgart: Reclam 
1986, p. 273-292. 
1) Bronsen, p. 196-198; Westermann, p. 26-27. Els reportatges en qüestió 
es troben a W III, p. 808-831, distribuïts en dos apartats: 
" [ Oesterreich-UngarnJ" (p. 808-818), que inclou "Bruck und Kiralyhida" 
<W[89J 1, p. 87-89>, "Der AnschluB Deutsch-Westungarns" <W[89J 1, p. 
104-106> i "Die Lage in Westungarn11 <W[ 89) 1, p. 132-139>; i l'apartat 
"Reise durchs Heanzenland" <W III, p. 819-831¡ V/[89] 1, p. 100-116), amb 
" Die Grenze", "Sauerbrunn", 11 0edenburg", "Zinkendorf oder Nagy-Zenk11

, 

"Deutsch-Kreuz" i "Die Juden van Deutsch-Kreuz u nd die Schweh-Khilles11 

(aquest darrer article prefigura l'estudi del tema jueu que tindrà lloc 
a Juden a uf Wanderschaft). Relació amb el vtatge té també "Die 
WeiBgeldwechselstube" (18.7.1919, JR W(89J 1, p. 84-86. 



1,/3 

Remarquem que en l'opinió expressada per Roth el principal guany que 

l'adhesió a Austria representaria per a la població seria de tipus 

cultural, en permetre als alemanys reforçar els lligams tradicionals amb 

la comunitat d'origen i accedir a un millor coneixement de la cultura 

alemanya. Del conjunt es desprèn una postura de l'autor absolutament 

enfrontada a la reacció i identificada amb la situació política del país 

d'origen. Aquesta actitud del periodista, convençut que la zona 

guanyaria amb l'anexió una millor situació sociopolíttca i cultural, va 

unida al seu rebuig explícit de tot l'hongarès, que el porta a 

contrastar la forma de vida dels dos grups de població; com a exemple 

més marcat, citem de l'article "Zinkendorf oder Nagy-Zenk": 

"Wenn man nach Zinkendorf gelangen will, kommt man nach Nagy-Zenk. 
Aber wenn man Glück hat in Nagy-Zenk, kann man hie und da auch 
Zinkendorf zu sehen kriegen: 
Wenn du eine groSe Kotlache siehst und darin wiHzt sich mit 
behaglichem Grunzen ein fettes Schwein¡ 
wenn du an schwarzen Kindern vorbeikomm.st, die mit süBer Wollust 
Gesicht und Nacken mit Pferdemist bestreichen; 
wenn in einem offenen Pferdestall eine Bauerin ihre Notdurft 
verrichtet; 
wenn tn e inem Gasthaus e in Schweinehandler mit gerotetem Gesicht 
seinen Ttschnachbarn anspeit; usw. usw. 
dann bist du in Nagy-Zenk ... 
Aber wenn du etn weiSes Hauschen mit einem Gartenbeet davor siehst 
und hinter den Fenstern weiSe Gardinen¡ 
wenn du einen Bauern siehst, der seine Pfeife raucht und ein 
Hausgerat blankputzt¡ 
eine Frau, die einen trampelnden, schreienden blanden Jungen in 
einen Wasserkübel zwangt; 
blütenweiBe Ganse in einem kleinen, abgegrenzten Teiche platschern; 
usw. usw. 
dann bist du in Zinkendorf." 1 ) 

Mencionem també la crítica sarcàstica del periodista envers les 

restes de la revolució, en la qual es reflecteix tant una postura 

convençudament anticomunista com un rebuig a la incompetència i 

1) W III p. 826-827; W[89] 1, p. 111. Una actitud anti-hongaresa similar 
es dibuixa a "Nur ein Halber" (30.8.1919; W(89] 1, p. 131-132). 
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corrupció dels seus representants locals. Vegem-ne uns exemples extrets 

de l'article "Oedenburg": 

11 Da die Amtsstunden um neun Uhr beginnen, kommt der kommunistische 
Beamte schon um halb elf. Er hat einen glanzend pomadisierten 
Schadel und tadellose Bügelfalten. Er sagt dem Türsteher 'Genosse' 
und 'Ala solgaja!', worauf der an der- Tür stehende Genosse 
zusammenklappt wie ein Patent-Taschenmesser. Denn in Oedenburg sind 
alle Menschen gleich. 
<. .. ) Es gibt auch ehrliche Kommunisten in Oedenburg. Sie sind 
entweder Dichter oder Narren oder beides." 1 :• 

L'antagonisme polí tic del periodista envers els comunistes havia 

quedat molt més clar en el seu reportatge sobre l'intent de revolució 

del 15 de juny de 1919 a Viena, on Roth manifestava el seu recolzament a 

les institucions republicanes i el seu rebuig a la manipulació de les 

masses que havia causat diverses víctimes. 2 ) 

En aquesta fase no creiem que realment es pugui qualificar Roth de 

socialista, però sí de partidari d'una república democràtica que 

eliminés les actituds servils pròpies dels súbdits d'un règim feudal i 

avancés cap a un nou tipus de personalitat lliure, creativa i autònoma, 

Des d'una perspectiva positiva l'escrit més representatiu, fins i tot 

eufòric, és 11 'Versuchsklassen'. Zu Otto GlBckels Schulreform", que lloa 

la reforma pedagògica impulsada per aquest membre de l'ala esquerra de 

la socialdemocràcia, reforma encarada a un tractament global de l'infant 

que establís un nexe entre l'escola i la vida. En lloar-la, Roth 

aprofitava per criticar l'escola tradicional, encaixonada en horaris i 

disciplines supèrflues: 

11 Die Schule war eine Art Kaserne. Der Unterricht alten Stils bestand 
aus geistigen Gelenksübungen, und 'Kopfnicken' war die wichtigste. 
<. .. ) Dl.ese Jugend wl.rd nicht blindgehorsam und blutberauscht für 
Popanze in Kriege ziehen! Sl.e wird das Leben lieben und die Arbeit 
und ein Geschlecht zeugen, das fern von hirnverbrannter Ideologia 
und hohlem Kitsch, ha@wütigem Nationalismus und sklavischer GBtzen-

1> W III, p. 825 i 826; W(89J 1, p. 110. 
2) "Der mi@glückte Putsch", 17.6.1919 (W[89J 1, p. 72-77.) 



verehrung, mi tten im Tag stehend, Grenzen überbrückend und wel t
vereinigend, die Emporentwicklung der Menschheit sichern wird." 1 > 

El to d'aquest himne a la humanitat futura no es repeteix; el que 

predomina és la crítica a les actituds que Roth considera herència del 

règim a.nterior, i que veu reflectides en matèries si es vol 

anecdòtiques, però significatives i simptomàtiques. Una d'elles és la 

institució del porter i del "Sperrsechserl", la tari.fa a què aquell 

tenia dret a canvi d'obrir la porta de la casa als veïns, i la 

impotència del govern republicà per a controlar o eliminar aquest 

monopoli: 

"Von vornherein sei die Aussichtslosigkei t eines Kampfes gegen ei ne 
durch Wurschtigkei t u nd Wahlzettelfangpol i tik der osterreichischen 
Parteien geheiligte Institution zugegeben. Eine Institution, deren 
Vormarztum sich dauerhafter erwiesen hat als die so oft beschworene 
Ewigkeit von Kronen, Dynastien, Vaterlandern. < ... ) Eine 
Institution, die über Revolutionen und soziale Erdbeben 
triumphierend ihren Haustorschlüssel schwingt und eher bereit ist, 
ihn auf die demütigen Haupter von Mietern und Nationalversammlungs
kandidaten niedersausen zu lassen, als ihn aus der Hand zu geben. 
Gegen eine solche Institution anzukampfen ist vergebens." 2 , 

La crítica a la feblesa de la república, incapaç d'eliminar les 

restes d'actituds feudals i monàrquiques, així com a la seva tendència a 

mantenir-les i introduir-ne d'al tres igualment servils o corruptes, és 

àmplia i repetida; una bona mostra en seria l'article "Der neue 

Hofpark", on el president Renner és criticat per haver-se reservat per a 

ús propi una zona de gespa, com si es tractés del jardí del palau 

imperial ("Im Sommer wird sich der Staatskanzler der nützlichen 

Beschaftigung hingeben konnen, Kohl zu bauen, wenn er etwa an dessen 

1) Publicat a Der Neue Tagel 21.3.1920. <Reeditat a Sültemeyer, p. 190-
191¡ \V(89] 1, p. 261-264.) Cf. l'exposició de Sültemeyer, p. 59-60. 
2) "Die Metamorphose des 'Sperrsechserls'", a Der Neue Tag, 17.3.1920, 
\V[ 89] · 1, p. 259-261. En referència a aquest tema de la corrupció i 
ineficiència institucionals vegeu també "Die Galgenfrist" (15. 6. 1919; 
ibídem, p. 39-40), així com "Die Freikarten zehn Millionen" 
(18. 9. 1919; ibídem, p. 141-142) i "In und auSer Dienst" (17. 8.1919; 
ibídem, p. 43-44.) 
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Hervorbringung durch Reden noch nicht genug haben dürfte." ) ) En la 

mateixa tesi tura es situa "Das Jahr der Erneuerung", que constata la 

feblesa d'una revolució prematura, que tot i ser necessària tingué lloc 

sense autèntica oposició i mancà de força ja de bon principi. La 

conclusió que n'extreu és que no hi ha hagut cap mena de renovació ("So 

ist es denn kein Jahr der Erneuerungen gewesen. Hochstens ein Jahr der 

Neuerungen."), i que la revolud.ó és masa feble (" Und die Revolut i on 

s'tirbt zwar n:icht, aber si e lebt auch nicht, si e ist e in gutes 

osterreichtsches Kind und 'wurschtelt stch fort'.")"':> 

En relació amb el tema del 11 Fortwursteln" es troben també repetides 

crí ttques a la burocràcia, al famós 11 Amtsschimmel" que gaudia de tan 

llarga tradició a l'imperi i que Roth veia perpetuat en el nou estat. 

Trobem freqüents crítiques a la mala gestió i la lentitud, unes en clau 

més aviat seriosa <"Konservativ", "Sauerkraut 11
, "Ein paar Worte" [I i 

IIJ, "Die Kugel am Bein", "Die Folgen", per exemple'"':>), i un altre en 

forma satírica i menys concreta, 11 Wel tuntergang": un cometa :xoca amb la 

terra, i només els 11 Deutschosterreicher", acostumats a la manca de carbó 

i agraïts a l'escalfor per fi aconseguida, estan en condicions de 

sobreviure a l'explosió i refunden el seu país a la cua del cometa, que 

continua el seu camí, fent bona la di visa dels Habsburg "A E I O U11
, 

interpretada habitualment com "Austria eri t in orbe ultima": 

"Es bewahrheitete si eh denn schlieBlich doch das al te Wort van 
Oesterreichs ewigem Bestand. 

1) Der Neue Tag, 12.10.1919¡ Sültemeyer, p. 171-172¡ V/[89) 1, p. 155-
156. 
2) Publicat a Der Neue Tag, 12.11.1919¡ W[89J 1, p. 171-173. En connexió 
amb la temàtica es troba també "All tagsmystik", 14. 3. 1920 (i bidem, p. 
256-259). 
3) Tots ells apareguts a Der Neue Tag, respectivament: 12.9.1919 (V/[89) 
1, p. 46-47) ¡ 20.8.1919 (ibidem, p. 127-128) ¡ 19. 8. 1919 (ibidem, p. 
126)¡ 28.9.1919 (ibidem, p. 145-148)¡ 28.9.1919 (ibidem, p. 48-49). 
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Allerdings hatte es mit Rücksicht auf den Kometen heifi\en sollen: 
Austria. írret in orbe ul tí:ma. " 1 '' 

En aquest mateix context es troba "Sommerzei t", que ridícul i tza 

l'intent d'estalviar enllumenat amb el canvi d'horari, tot imaginant que 

la natura obeeix les ordenances i les autoritats comanden el curs solar: 

"Man konnte ei n ganzes Laienbuch schrei ben von der Weishei t der 
Europaer. Ganz Mttteleuropa jst Schilda. (. .. ) ( sieJ machten es der 
Natur unmoglich, Kohle, Licht, Holz, Warme, Schatze zu spenden. Si.e 
verhangten sozusagen über die Natur die Segenssperre. 
Dann sahen sie, daB sie ohne die Segnungen der latur nicht 
auszukommen vermochten. So drehten sie einfach den Zeiger zurück, da 
hatten sie Licht, sie froren sich tot und brauchten keine Kohle. 
(. .. ) Si e waren fixer als die lat ur. Im September beschloB der 
Gemeinderat schon den Winter. Im Marz schon den Sommer. So offenbart 
sich der Fortschritt. ( ... ) 
Der Herr Landeshauptmann macht die Sonne auf- und untergehend. Ganz, 
wann es ihm beliebt. u::z:> 

De forma similar, "Der Onkel aus Oesterreich" capgira la situació 

dels vienesos que reben paquets d'al i ments enviats pel govern d'Estats 

Units, imaginant que els receptors fossin els nordamericans, i 

presentant el procés burocràtic inacabable que entorpiria tot el 

procediment, fins al punt de convertir l'acció en inútil per a la 

majoria de destinataris, que ja serien morts de fam, 8 ' 

Pervadint pràcticament tota la producció es troba el tema de les 

conseqüències de la guerra, sia en l'aspecte dels soldats invàlids i 

dels repatriats, sia en el de les privacions a què es veia sotmesa la 

població, degut a la manca de queviures, combustible i roba, a l'atur i 

la inflació incipient. La problemàtica dels invàlids de guerra, encetada 

ja en un poema publicat el 1918 al Prager Tagblatt ("Nervenschock" ) 4 ), 

és la base de diversos articles, com ara "Menschliche Fragmente", també 

a aquell diari (17. 4. 1919), o altres a Der Neue Tag, com "Van Hunden und 

1) "Weltuntergang", Der Neue Tag, 18.12.1919¡ W[89J 1, p. 196-198. 
2) "Sommerzei t", Der Neue Tag, 25. 3. 1920 (V/[ 89J 1, p. 268-269). 
3) Der Neue Tag, 8.2.1920 (JR W[89J 1, p. 242-244. 
4) 6.10.1918. Reeditat a Sültemeyer p. 159 i a V/[89] 1, p. 1106-1107. 
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Menschen" (1. 8.1919) o "Schuhriemen, bitte!" <15. 6.19). 1 ) Detxant de 

banda el cas dels invàlids, la figura del "Heimkehrer", que predominarà 

en la primera fase de la seva novel. lí stica, és aquí ocasional encara'2 ), 

i es troba diluïda en el context més ampli de la misèrta i les 

privacions que assolen la major part de la població, dividida en dos 

grups ben diferenciats: els que fan esforços per sobreviure mancats de 

treball, de llar i d'ingressos suficients, i els que aprofiten la 

situació de caos generalitzat per a especular en dl vj.ses o al mercat 

negre d 1 aliments. L'interès cada cop més ampli per la Borsa porta Roth 

a una constatacló que pot emmarcar-se en la millor tradicló del 

pessimisme cultural: 

"Es ist ei ne groge Hausse in Schiebungen u nd ei ne Baisse in Moral. 
Es ist ei ne Umwertung aller Werte in - Borsenwerte. "'3 

:• 

El menyspreu pels especuladors i estraperlistes es palesa en d1versos 

articles, on es descriu amb 1ronia pròxima a la sàttra el comportament 

d'aquests personatges, major1tàriament incults, que adopten ara actituds 

de nou ric. 4 :> El tracte negatiu i mofeta que el periodista dóna a 

aquestes figures contrasta amb l 1 interès i la compassió que mostra 

envers tots aquells que tenen dificultats per a sobreviure, en una 

perspectiva similar a l'adoptada envers els invàlids de guerra.!.;;) Sovint 

1) Reeditats a W[89J 1, p. 21-23, 95-96 i 37-38 respectivament. 
2) Vegeu "Heimgekehrt" (22. 6. 1919), de la sèrie Wiener Symptome, a WC 89) 
1, p. 41-42. 

"Hausse und Baisse", a Der Neue Tag, 7.12.19. Reeditat a Sültemeyer 
p. 172-173 i WC89J 1, p. 187-189. 
4) A més de l'indicat a la nota anterior, citem els següents, tots ells 
procedents de Der Neue Tag: "Der Marktplatz der Kettenhandler" 
(25.5.1919¡ W[89J 1, p. 65-67)¡ "Die Rentabilitat der Faulheit" 
<21.12.19¡ ibídem, p. 198-200)¡ "Pobel" <1.2.1920¡ ibídem, p. 244-246)¡ 
"Baisse" (22.2.1920¡ ibídem, p. 250-252, i Sültemeyer, p. 183-184)¡ 
"Ausflug" (28.3.1920¡ WC89J 1, p. 269-271). 

) Vegeu "Das Waldmannlein vam Stephansplatz" <14.12.1919, WC89l 1, p. 
194-196) i "Der Kleine Sacher" (26.10. 1919, ibídem, p. 162-164) , ambdós 
apareguts a Der Neue Tag. 
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el mitjà escollit és el del contrast entre els rics, sia els de sempre o 

els nous, i la resta de la població, que podem observar en articles com 

11 Stadtfrühling", on es contraposen les manifestacions de la primavera a 

les botigues del centre de la ciutat amb la grisor generalitzada més 

enllà del "Gürtel"¡ "Die Bar des Volkes", que enfronta un local refinat 

amb un establiment de beneficència¡ o bé "Ei ne Kaffeehausterrasse u nd 

noch eine", que contrasta el póblic dins la terrassa d'un cafè 

("erwachsene Kriegsgewinner") amb els nens orfes ("noch nicht erwachsene 

Kriegsgewinner") que juguen a cartes a l'exterior. 1
:. Amb el mateix mitjà 

de la contraposició treballa Roth a "Herbstrevue", però aquí els termes 

oposats són el passat, l'època anterior a la guerra, amb l'opulència 

dels fruits i la bellesa de la natura, i la misèria de la tardor actual, 

on ni tan sols hi han fulles mortes perquè la gent les utilitza per a 

combustible.'2 :' Més dramàtic és el breu article "Zwei", que compara la 

mort d'un cavall al bell mig del carrer, contemplat per un nóvol de 

badocs que n'envegen la sort, i la d'un home, sol i sense atenció de 

ningú¡ tots dos han mort de fam. '3 :> 

La compassió, l'interès per tot ésser viu que pateix, és constant-

ment present i molt remarcable¡ un exemple destacat n'és la narració 

Karriere (1920), on es descriu la vida d'un pobre comptable que es veu 

obligat a treballar per a diverses empreses a més de la seva feina 

principal per tal de sobreviure. <"Zusammen hatte Gabriel Stieglecker 

sechshundertundfünfundsiebzig Kronen im Manat. Und davon starb er nun 

schon drei Jahre und fünf Monate lang." 4 :.) Quan està a punt 

1) Tots ells apareguts a Der Neue Tag, respectivament el 21. 3. 1920 
(Sültemeyer, p. 191-192¡ W[893 1, p. 264-265), el 6.1.1920 <DNT, p. 119-
122¡ W[89J 1, p. 220-222>, i el 10.8.1919 <W[89J 1, p. 42-43), 
2) Der Neue Tag, 15.11.1919¡ W[89J 1, p. 173-175. 
3) Ibídem, 6.10.1919¡ W[893 1, p. 50-51, 
4) W IV, p. 33-39 <cita p. 33)¡ W[89J 4, p. 23-29 <cita p. 23). 
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d'acceptar una oferta de treball molt més favorable, un petit regal del 

director el fa rebutjar la nova feina, per lleialtat amb l'antiga. 

L'actitud del narrador és d'una ironia compassi va, similar a la que 

trobarem a Die Rebellion envers el protagonista, una vegada que aquest 

haurà sortit de la presó. 

El tema de la fam i l'escassesa de queviures, així com les 

restriccions d'electricttat i calefacctó per manca de carbó, són la base 

d'una sèrie d'articles dels quals destacarem "Nikolo", on es narren les 

diftcultats que troba fins i tot Sant Nicolau per obtentr dolços i 

regals per als nens, així com per desplaçar-se per la ciutat i entrar a 

les cases; "Kinder nach Mtlano", que descriu la partida d'un tren 

carregat d'infants vienesos convidats per la ciutat de Milà, amb el 

centre d'atenció en la pobresa i la fam evidents en els nens i els seus 

pares; "Wiener Hoffnungslichter", que glosa la substitució de 

l'enllumenat elèctric per llums d'acetilè; o finalment "Winter", del 

qual citarem dos fragments: 

"Der Himmel hat e in verdrieBl iches Gesicht wie e in Ftxbesoldeter. 
Sein Winterrock aus Wolken scheint auch nicht mehr echt zu sein. 
Vielleicht gibt es jetzt Wolken aus Papiermaché. Die Sonne halt sich 
strenge an die Vorschriften punkto: LichtsparmaBnahmen. Der liebe 
Gatt sitzt im Dunkeln. Man hat ihm wegen Ueberschreitung den 
Gasometer abgesperrt. Er kann also die anstandigen Menschen nicht 
mehr van den - Reichen unterscheiden. ( ... > 
Aber das Schlimmste von allero: Alle guten Engel halten Winterschlaf. 
Sie werden nicht einmal aro Weihnachtsfest erwachen. Wie Fledermause 
hangen sie in der goldenen Krone des lieben Gottes. Und der liebe 
Gatt warmt seine FüBe an dem klein gewordenen Feuerchen der Holle. 
Es reicht gerade nur noch zur Nat. 
Die Bosen konnen nicht mehr gebraten werden. Die Kohlenteufel der 
Holle machen Rateregierung und streiken. 
Deshalb leben die Kriegsgewinner noch ... " 1 ) 

1) "Winter" <17.11.1919), a W[89] 1, p. 175-176; "Nikolo" (6.12.1919), 
ibidem, p. 185-187; "Kinder nach Milana" (30. 12.1919), ibídem, p. 208-
210; "Wiener Hoffnungslichter" (13. 8. 1919), ibidem, p. 118-119. Tots 
ells apareguts a Der Neue Tag. 
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En di verses ocasions es toquen temes relacionats amb la monarquia, 

des d'una posició que sembla considerar-la una institució totalment 

caducada i no pas enyorada, però que al mateix temps és contrària a que 

se la trivialitzi en funció d'interessos comercials. Sense estar-ne a 

favor, el que se'n critica són ocasionalment aspectes concrets, per 

exemple la tendència a encobrir les tensions socials, i més aviat 

s'utilitza com a font d'anècdotes. l) La postura podria qualificar-se com 

de condescendència davant d'un temps i uns personatges de comportament 

immadur i pueril, que preferí ren ignorar la rea li tat que els denunciava 

com obsolets. 

En canvi l'actitud envers 1' exèrcit i la política que portà a la 

guerra és decididament antimilitarista, i es fa evident en articles com 

"Der General", "Papier" o "Teisinger". :¿:) La manca d'autonomia i decisió 

individuals imposada per l'exèrcit, la gratuïtat de la guerra i del 

dispendi de vides, amagats sota una fraseologia buida en nom d'una 

política megalòmana, són els retrets més o menys explicitats. 

Estretament relacionada amb el seu rebuig al militarisme es troba la 

crítica a la ideologia que impulsà la guerra, i que Roth veu manHesta 

fins i tot en aspectes marginals, com ara en l'article "Van 

Barfuf3gangern und Wassertretern": 

1) Referències a la monarquia es troben a "Zur Psychologie der 
Briefmarke" (1.8.1919; W[89J 1, p. 96-98), "Das Marchen vam Sophiensaal" 
(3. 8.1919; ibídem, p. 98-100), "Das Kinodrama van Mayerling" <12. 8.1919; 
ibídem, p. 116-118), "Die Zukunftslosigkeit der ehemaligen Hofbühnen" 
<17.8.1919¡ ibídem, p. 124-125), "Sché:inbrunn" (4.11.1919¡ ibídem, p. 
165-166), "Das Antlitz der Zeit" (1.1.1920; ibídem, p. 213-215, DNT, p. 
34-38, i Sültemeyer, p. 175-177), i "Alltagsmystik" (14.3.1920; W[89J 
1, p. 256-259). Apareguts tots ells a Der Neue Tag. 
2> "Der General" (15.6.1919; W[89J 1, p. 38)¡ "Papier" (6.10.1919¡ 
ibídem, p. 51)¡ "Teisinger" <21.1.1920; ibidem, p. 227-229, W IV, p. 
513-515, DNT, p. 38-41, i Sültemeyer, p. 177-178). 
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"All e Lodenhüte Vliens waren herangeflogen. Alle Manschettenrollchen 
van Deutschosterreich und Umgebung hatten sich versammelt. Es hatte 
den Anschein, als hatten sich alle grünen Janker der Vlelt Rendezvous 
gegeben. Alle kornblumenblauen Gesinnungen waren da. Diese Menschen 
sahen alle einander zum Verzweifeln ahnlich. Es roch nach Moos, 
Vlaldesgrün, christlich-germanischem Schonheitsideal und deutscher 

·Treu e. Rucksacke am Rücken, den Vlandersta b in der Rechten, aus 
Hauspantoffeln und al ten Galoschen kunstvoll ge- und verschni ttene 
Sandalen an den Fül6en und den Gatt, der Eisen wachsen lieB, im 
Herzen, also ausgerüstet wrde der Barfugmarsch angetreten. ( ... ) Es 
war direkt wie bei Teisinger. Nur gemütUcher." 1 :. 

Aquesta crítica ideològica, aquí més aviat marginal, és el nucli de 

dels universitaris alemanys, majoritàriament contrària a la revolució i 

al govern que n'ha sorgit. Per a Roth, el motiu d'aquesta hostilitat es 

troba d'una banda en la sobrietat de les noves institucions, mancades de 

colorisme i oposades a les tradicions alcohòliques i feudals de les 

"Burschenschaften"; d'altra banda, les transformacions socials i 

polítiques fan que un títol acadèmic ja no impliqui automàticament una 

situació professional segura i còmoda, ni comporti el respecte i la 

submissió dels al tres mortals, les quals coses sovint havien estat en 

realitat l'únic avantatge de què gaudien molts professionals 

intel.lectuals, proletaritzats de fet, però que no se n'adonaven gràcies 

als "privilegis" que rebien en el tracte amb la gent senzilla. La guerra 

havia representat per a molts la situació somniada, en conferir-los 

categoria d'oficial i la possibilitat de posar en pràctica els desitjos 

au tori taris llargament reprimí ts. Per això, en tornar després de la 

derrota i trobar-se mancats d'"honor" i d'ingressos i comprovar que els 

enemics eren al poder <"Man kehrte zurück und siehe da: Pazifisten, 

1) "Van BarfuSgangern und Vlassertretern", Der Neue Tag, 6.7.1919; V/[89] 
1, p. 78-80. 
2> "Die reaktionaren Akademiker", Der Neue Tag, 1.2.1920; V/[89] 1, p. 
233-236, DNT, p. 87-92, i Sültemeyer, p. 178-181. 
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Internationalisten. Sozialisten. Freidenker, Zweifler. Demokraten. kurz: 

'Juden' waren 'am Ruder'. 11
), han esdevingut enemics acèrrims del nou 

ordre polí tic, en el qual veuen l'únic causant de tots els seus mals. 

L'article acaba en un to de proclama incendiària: 

"Volksfremd und wel tfremd, eingeschachtel t in die Schubladen: 
Gelehrte, Mensuren, Korpsgeist, Patriotismus, lebt in deutschen 
'Landen' eine agyptische Priesterkaste: die Akademiker. Seltsame 
Brauche und uralte Gesange. Holzerne Sprache und steifleinene 
Weltanschauung. So sitzen sie im Tempel nationaler Kultur. und kein 
Blick dringt ins Allerheiligste. Und sie, die Priester. haben keinen 
Blick für die Welt. 
Sie kennen eine 'lation'. sie bekennen sich zur 'lation', aber sie 
haben keine Ahnung vom Volk. 
Wie sollten sie da nicht Gegner der Revolution sein? Unsere 
Akademiker sj nd Pr i ester, unsere Hochschulen, Kloster, unsere 
Wissenschaft - Kirche, der Rektor e in Erzbischof. Klerikalísmus der 
Wissenschaft. Arterienverkalkung des Geistes. Jeder Klerikalismus 
ist reaktionar. 111 

:' 

Un aspecte realment sorprenent del treball de Roth a Der Neve Tag, 

que acabà l'abril de 1920 amb el tancament del diari, i per tant abarca 

només un any, és la gran productivitat que registra2 ) • així com la 

seguretat que demostra el periodista novell en el seu ús del llenguatge, 

que li permet presentar les coses més quotidianes des d'una perspectiva 

sorprenent, en la millor tradició vienesa del Fevilleton representada 

per Peter Al tenberg i Alfred Polgar, que fa de l'anècdota aparentment 

negligible un instrument de diagnòstic de la situació social i 

1) 1¡/[59] 1, p. 236. 
2) Els articles inclosos a l'edició completa de 1989 són 124 per a 
aquest període, de ls quals dos aparegueren a Pr ager Tagblatt i onze a 
Die Filmwelt. La resta pertanyen a Der Neve Tag. Observem algunes 
discrepàncies entre el llistat cronològic d' arttcles ofert per 
Westermann a la seva monografia (1987) i els escrits publicats en 
l'edició completa, de la qual és coeditor <manquen a l'edició els textos 
"Import und Export" [ 18.1.19201 i 11 Cochinchina" [ 15. 2.1920] 1 per 
exemple). 



cultural'). Al mateix temps, el to aparentment juganer no implica pas 

despreocupació per la realitat: en un mateix article conviuen la 

descripció aparentment i dí 1. li ca de la vida quotidiana dels rics i la 

denúncia de la misèria dels treballadors. Un bon exemple el tenim a 

"Stadtfrühling": 

"In den Auslagen der inneren Stadtteile erblühen im J(arz plotzlich 
wunderbare kostbar-durchsichtige, weiche Blusenstoffe, die Preise 
schieSen in die Hohe, und die Kaufleute schlagen aus. Am Vormittag 
sind die Kaufladen balb geoffnet, und ein Auslagenarrangeur setzt 
Frühlingswaren in die Schaufensterbeete. Der Herr Direktor steht in 
der Tür, leutselig neben dem goldknopfeknospenden Portier, wie ein 
hold erblühter Blumenstock. Die Sonne, die seinen Scheitel trifft, 
lost einen warmen Dunststrom duftender Brillantine aus. Seine 
Lackschuhspitzen schieli\en Strahlenbündel in die Ho he, leuchten in 
flüssiger WeiBglut. Er konnte sich an seinen Stiefeln eine Zigarette 
anzünden. ( ... ) 
Es ist noch ein Frühling da. Er beginnt am Gürtel. 
Die StraSen sind aufgerissen, mit Geschwür und haSlichen Wunden 
bedeckt. In der Sonne sind die Fenster mit scheibengroli\en 
Pappendeckelpflastern und schmutzigen Fetzenverbanden doppelt, 
dreifach, tausendfach traurig. 
Es sind die StraSen der hohen Lohne und der weiten Armut. Die Hauser 
sind so unerhort groS, übermachtig, wie Schicksale, erdrückend mit 
ihrer steinernen Wucht; sie lasten auf der Welt wie ein 
unabwendbares Unglück. Sie haben unzahlige Fensteraugen, wie bose 
Gottheiten; man fühlt ihren schmerzenden Blick im Rücken, wenn man 
auf der StraSe steht." 2 ) 

L'altre aspecte d'aquest període a destacar és la quantitat de temes 

que posteriorment seran tractats per Roth i que ja s'anuncien aquí, en 

alguns casos fins i tot seguint la mateixa línia encetada ara. Entre 

ells es troba el cinema, a través de la col. laboració amb Die Filmwelt; 

la conceptuació és encara positiva, si bé crítica amb la comercialitat 

excessiva, i a través de la comparació amb Peter Schlemihl presenta ja 

la idea de l'actor com aquell que ha venut la pròpia ombra, idea en què 

es centrarà el capítol 11 Hollywood, der Hades des modernen Menschen" a 

1) Remarquem que un bon nombre dels articles de Roth a Der Neue Tag 
aparegueren en la columna anomenada 11 \lliener Symptome", en la qual es 
publicaven escrits dels diversos col.laboradors del diari. 
2) "Stadtfrühling", Der Neue Tag, 21. 3. 1920; W[ 891 1, p. 264-265. 
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l'assaig Der Antichrist, publicat el 1934. 1 , Dins de la :mateixa temàtica 

trobem un paral. lelisme exacte entre l'article "Praterkino" <Der Neue 

Tag, 4. 4.1920) i el reportatge del viatge a França "Ein Kino im Hafen" 

<Frankfurter Zeitung, 4. 11. 1925), basats en la idea que els espectadors 

són tan dignes de figurar en la pel. lícula que presencien com els 

protagonistes d'aquesta. 2
' 

Molts al tres elements de la producció posterior es prefiguren també 

en aquest període, com ara l'observació d'Hotel Savay <1924) que el 

temps és manipulat per tal que transcorri més ràpid per als pobres que 

per als rics'"'', o la figura de l'emigrat que no aconsegueix retornar al 

seu país4 '. Els grans temes de Roth, tals com la desconfiança envers el 

progrés i el perí 11 que representa una tècnica deshumanitzada ("Das 

SchieSpul ver"("''), o la necessitat d'una dimensió transcendent que la 

societat moderna s'obstina en deixar de banda ("Die Auferstehung des 

Geistes""',), centrals per a l'obra tardana i per al pensament dels anys 

d'exili, quedf?n ja ben definits ara, així com bona part de les seves 

derivacions: la crítica a la dependència de l'home modern envers els 

1) El capítol citat ocupa les p. 380-383 de W III. La cita de 1919 que 
prefigura el tema es troba a "Streiflichter" <Die Filmwelt, 3.10.1919; 
W[ 89] 1, p. 148-149): "Peter Schlemihl war der erste Kinoschauspieler: 
Er verkaufte seinen Schatten für Tantiemen. . . I I Allerdings dem Besen 
und nicht einem Filmunternehmer. Aber wo ist der Unterschied?" 
2) Els articles es troben el primer a W(89J 1, p. 273-276, i el segon a 
W III, p. 877-879 i W[89J 2, p. 447-450. 
3) "Die Tyrannei der Stunde", a Der Neue Tag, 5. 10. 1919 (W[ 89] 1, p. 
152-154. 
4) "Petra Fedorak" <Der Neue Tag, 1.1.1920¡ W[89J 1, p. 215-217) 
presenta una marcada similitud amb "Die Heimkehr des Imre Ziska" 
<Berliner Borsen-Caurier, 26.3.1922¡ W IV p. 76-78), si bé aquest darrer 
amplia la temàtica cap al problema de l'adscripció dels súbdits de 
l'imperi austro-hongarès als estats successors. 
5) Der Neue Tag, 14.3.1920 (W[89J 1, p. 254-256. 
6) Der Neue Tag, 11.4.1920 (W[89J 1, p. 276-279; W IV, p. 515-518). 
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seus documents, als quals 1' organització social concedeix més 

tmportància que a les persones ("Die Kugel am Bei n" 1 >), i la 

idealització de les cases tradicionals, en comparació amb les quals les 

modernes no són més que refugis provisoris <"Proletarisierung der 

Hauser"::e' >). Un altre element, vist aquí en relació amb les dificultats 

econòmtques de la postguerra immediata ( 11 Die Metaphysik des Budgets"''':'), 

i que posteriorment apareixerà sobretot en el context de la problemàtica 

de la comunitat jueva, és la lluita per la supervivència, que 

s'aconsegueix només a través d'un seguit de petits miracles quotidians 

(
11 Aus dem Aermel schüttle ich LebensmogUchkeHen wie ein Schwarz-

künstler Papierfahnchen11 )¡ aquesta noció, present a Hotel Bavoy (1924), 

Radetzkyll/élrsch 0932) i Juden aui' Wanderschaft (192'1), serà central a 

Die Legende vam heiligen Trinker (1939), 

La fructífera etapa com a membre de la redacció de Der Neue Tag, 

iniciada amb una primera publicació el 20. 4 .. 1919 ("Die Insel der 

Unseligen"), finalitzà el 25.4.1920 (amb "Fenster") en tancar el diari, 

la independència del qual li havia creat enemics a ambdós costats de 

l'espectre ideològic4 >, D'aquest període no només n'arranca la 

trajectòria periodística de Roth, sinó que també s'hi inicia la seva 

relació amb Friederike Reichler, que seria posteriorment la seva dona. 

Segons David Bronsen, es conegueren al Cafè Herrenhof la tardor de 1919, 

quan ella no tenia encara divuit anys i estava compromesa amb el 

periodista Hanns Margulies. Friedl vivia a la Leopoldstadt, on era nada 

1) Der Neue Tag, 28.9.1919 <W(89J 1, p. 145-148). 
2) Der Neue Tag, 8.11.1919 (W[89J 1, p. 168-171). 
3) Der Neue Tag, 30.11.1919 (W(89J 1, p. 183-184). 
4) Vegeu Bronsen, p. 206¡ Westermann, p. 27¡ Sültemeyer, p. 48¡ 
Ausstellung, p. 78. 



en una familia jueva pobre que s'hi havia establert vint anys enrera, 

procedent de Galítzia¡ durant un temps el seu pare havia exercit - sense 

èxit - de venedor ambulant a terminis, un dels típics oficis jueus que 

Roth descriuria a Juden auf Wanderschaft 1 
:•. L'escriptor s'introduí a la 

família de Friedl, aconseguint trencar el prometatge d'aquesta i 

constituïnt-se en amic de la casa.z:> 

En aquesta situació, i amb una inflació molt elevada a Austria, Roth 

l. el seu company de Der Neue Tag Stefan Fingal decidiren provar fortuna 

a Berlin'3 >, on la devaluacl.ó de la moneda encara no era tan forta i les 

perspectives laborals per a un jueu eren millors: en paraules de 

Westermann, "el.n ungeschriebenes Gesetz machte Juden ei ne Mi tar bei t an 

ll.beralen oder konservativen Blattern in 'i/ien unmoglich" 4 >, i la 

ideologia poc definida del periodista li impedia participar en un diari 

d'esquerra lligat a un partit. 

1) Vet aquí com Roth caracteritzà les dificultats d'aquesta professió: 
"Die Kunden des Ratenhandlers sind Leute, die kein Geld besitzen, aber 
ein Einkommen. Studenten, kleine Beamte, Arbeiter. Jede Woche kommt der 
Ratenhandler zu den Kunden, einkassieren und neue Ware verkaufen. Da der 
Bedarf der kleinen Leute groB ist, kaufen sie verhaltnismaBig viel. Da 
i hr Einkommen sehr gering ist, zahlen sie verbal tnismal3ig wenig. Der 
Ratenhandler weil3 nicht, worüber er sich freuen soll: über den 
steigenden Absatz oder über den fallenden. Je mehr er verkauft, desto 
langsamer bekommt er sein Geld. < ..• ) // Er muB Sonntag bei allen sein, 
die ihm Geld schuldig si nd. Der Lohn ist Sonnabend bezahl t worden, er 
ist also Montag nicht mehr vorhanden. Fahrt der Ratenhandler aber 
Eisenbahn, so zahlt er au f j eden Fall, er kommt auch überall zurecht, 
aber sehr oft ist der Wochenlohn schon am Sonntag nicht mehr vorhanden. 
11 So sind die jüdischen Schicksale." <W III, p. 327-328; 'i/[89] 2, p. 
862.) 
2) Sobre aquest tema vegeu Bronsen p. 203-206¡ Ausstellung p. 95-96. 
Géza von Cziffra recull dues versions diferents de com es va iniciar la 
relació, una d'elles la que Roth li va donar, i l'altra la que va 
obtenir d'Alfred Beierle, en un context que remarca el gust de Roth per 
recrear i modificar els esdeveniments (Cziffra, p. 37-39). 
3) Vegeu Bronsen, p. 208 ss. i Westermann, p. 30 ss. 
4) Vegeu Westermann, p. 27-28. 
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De tota manera, tampoc a Berlin 1 1 actitud general envers els jueus 

orientals no els era gens favorable, i aquest fou probablement el motiu 

que d • ara endavant Roth canviés el seu lloc de naixença, substituint 

Brody per 11 Schwabendorf 11 o Schwabi' >. Aquesta correcció, juntament amb 

l'eliminació del nom de Moses, realitzada ja a partir de les primeres 

publicacions, caracteritzen l'intent d'abandonar definitivament les 

senyes d'identitat ètnica i cultural. El fet és que Roth, que era ros i 

d 1 ulls blaus i parlava ''Hochdeutsch11
, no solia ser reconegut com a jueu, 

i sovint els que el conegueren no se n'assabentaren fins passat un 

temps. Prova d'això fou la seva activitat de preceptor a casa dels 

comtes Trautmannsdorf a Viena, abans del seu servei mili tar; al tres 

casos es coneixen a través del testimoni de Cziffra, per exemple. 2
' > Si 

bé ja des de ben aviat trobem escrits de Roth que s• interessen per la 

sort dels jueus, i que culminaran amb Juden auf Wanderschaft i Hiob, el 

cert és que Roth mai confessà en cap publicació la seva procedència, 

encara que davant una part dels seus amics fes sovint ostentació dels 

seus coneixements de jídix i del culte jueu. Així mateix, a !•exili no 

indicà mai com a causa de la seva emigració el fet de ser jueu, sinó que 

adduí la seva militància catòlica i contrària al nacionalsocialisme com 

a motiu de la persecució nazi.':"•> De manera similar, en aquells articles 

on s'anomena o es tracta de Galítzia, Roth pretenia conèixer la regió 

1) Vegeu Bronsen, p. 32. Recordeu així mateix !•anècdota que hem citat 
anteriorment en aquest capí tol sobre la relació entre Roth i Wal ter 
Benjamin. La creiem significativa d'una banda per la mala relació entre 
Roth i la majori a de representants de l'esquerra, i de l • altra per la 
futilitat de l'intent d'ocultar el propi origen. 
2) Vegeu Cziffra, p. 11. 
3) Vegeu per exemple Ausstellung, p. 336-33'7 (carta a 1' n American Guild 
for German Cultural Freedom11

). V única excepció que coneixem és 
l • article 11 Das Autodafé des Geistes11 <Cahiers Juifs, set,/nov. 1933; 
BSB, p. 381-392.) 
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únicament a través del servei mi 1 i tar. 1 ) Aquesta complexa i 

contradictòria relació de Roth amb els seus origens es reflecteix molt 

bé a la part de la biografia de Bronsen que tracta de 1• amistat de 

1• escriptor amb Joseph Gottfarstein. '2 ) 

La principal raó per escollir Berlín, ciutat també castigada per la 

guerra i les seves conseqüències, era el gran dinamisme que s'hi 

desplegava a ni vell cultural, amb un elevat nombre de diaris (vint 

segons David Bronsen) i revistes, així com d 1 editorials.~"') L'ambient 

intel.lectual quedava representat sobretot pel "Café des Vlestens", àlies 

"Café GroBenwahn", com a meca, i un bon indicador de la seva importància 

són per exemple els múltiples autors que dedicaren al cambrer Richard, 

encarregat de repartir la premsa entre els clients, un article o un lloc 

en les seves memòries: VIal ter Mehring, Max Krell, Stefan Zweig,... El 

mateix Roth aviat pertangué a la parròquia fixa fins que 1•establiment 

tancà per a ser remodelat, i dedicà un Feuilleton al cambrer. 4 ) La 

clientela passà aleshores al "Romanisches Café", també sovint recordat. 

L•antipatia de Roth envers Berlin, ciutat respecte a la qual 

sostingué sempre uns sentiments tensos i ambivalents, i els que 

considerava els seus habitants més típics, plasmada de forma apodíctica 

a Juden auf filanderschaft el 1927 d 1 aquesta manera: "Kein Ostjude geht 

freiwillig nach Berlin. Vler in aller Vlelt geht freiwillig nach 

Berlin?" 6 ), es troba ja ben manifesta en articles d•aquest període, per 

exemple "Der moderne Berliner": 

1) Per exemple "Lemberg in Düsseldorf" <17 .12.1923, Neue Berliner 
Zeitung; W[89J 1 p. 1084-1086) o la sèrie Reise in Galizien <Frankfurter 
Zeitung, novembre de 1924, W III p. 832-842; W[89J 2, p. 281-292>. 
2) Bronsen, especialment p. 543-552. 
3) Vegeu per exemple Bronsen, p. 210-211; Westermann, p. 30. 
4) "Richard ohne Konigreich", Neue Berliner Zeitung, 9.1.1923 <BSB, p. 
205-208; WC89J 1, p. 909-912). 
5) W III, p. 331¡ WC89J 2, p. 865. 
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"Se:l.ne Worte prasseln, rasseln, rattern, knallen. Batterien, Morser, 
SchieBgewehre, Trommelfeuer kommen aus seinem Kehlkopf. Weltkriege 
schnarchen in seinem Busen. < .•. ) 
Er ist streng gegen sich, um grob gegen die anderen sein zu dürfen. 
Er rennt, um die anderen auspeitschen zu dürfen. Er brat, um andere 
rosten zu konnen. Er will Krieg, um andere sterben zu sehen. < ••• > 
Er ist die Bestatigung des Lesebuches. Er verschiebt nichts auf 
morgen. Se in Leben ist ein Tiüigkeitsfeld, KaminruB, Kloakengestank, 
Hobelgerausch. < ... ) 
Er ist die Anstandigkeit und die Pflicht, die sauerliche, 
sauberliche. 
Er ist kein Schuft. Er ist mehr: ein Schuftender. 111

) 

Aquesta caricatura atrabiliària del que Roth considerava el berlinès 

o prussià típic és la contraposició a la imatge del vienès que té com a 

lema 11 Leben und leben lassen", tal com el descriu per exemple Stefan 

Zweig a Die ltelt van gestenrn, El 1930, en la recensió del llibre de 

Werner Hegemann Das steinerne BerlirP:>, Roth formularia de manera més 

objectiva i menys sarcàstica la seva visió de la ciutat, entre la 

commiseració i el menyspreu d'aquell que pren com a model una capi tal 

com Viena, fruit d'un llarg procés històric, on la tradició ha format un 

organisme la coherència del qual salta a la vista. Així i tot, però, li 

cal reconèixer la major vi tal i tat i el gran dinamisme que posseeix 

Berlín: 

"Berlin ist eine junge, unglückliche und zukünftige Stadt. Ihre 
Tradition hat einen fragmentarischen Charakter. Ihre Mufig 
unterbrochene, noch haufiger ab- und umgelenkte Entwicklung wird von 
unbe-vruBten Irrtümern, bewuBt bosen Tendenzen gehemmt und gefordert 
zugleich; gewissermaBen mi ttels Hemmungen gefordert. Bosheit, 
Ahnungslosigkeit und Eigensucht ihrer Beherrscher, Erbauer und 
Protektoren schmieden die Plane, verwirren sie wieder und führen sie 
verworren aus. Die Resultate - -, denn diese Stadt hat so viele und 
so schnell wechselnde Physiognomien, daS man nicht von einem 
Resultat sprechen kann, sind ein penibles Konglomerat von 
Platzen, StraBen, Mietskasernenwürfeln, Kirchen und Palasten. Eine 
ordentliche Verworrenheit; eine planmaBig exakte Willkür; eine 
Ziellosigkeit von zweckhaft scheinendem Aspekt. (, .. ) Wenn Schioksal 

1) Der Tag, 30.1.1923 CBSB, p. 212-214), Una versió anterior, més· 
llarga, es troba sota el nom "Der Mann im Friseurladen" <Berliner 
Borsen-Courier, 31.7.1921) a Vl[89J 1, p. 621-623. 
2) Loc. cit., p. 26-43, contrastant amb p. 135-143. 
3) A Das Tagebuch, 5.7.1930 <W IV p. 376-379). 
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Willkür haben kann, so ist diese Stadt durch eine Willkür deutschen 
Geschicks die Hauptstadt der N·ation geworden. (. , . ) Als hatte es 
noch eines Beweises bedurft, daB wir das geduldigste unter den 
Volkern der Wel t si nd - oder boshaft und medizinisch ausgedrückt: 
ein masochistisches." ., ' 

En traslladar-se Roth a Berlin2 ', li calgué recomençar la tasca de 

trobar un lloc com a col.laborador a la premsa, però ara ja disposava 

d'un cert bagatge: l'experiència com a redactor i la relació amb un bon 

nombre de companys de professió. Recordem també que les publicacions al 

Pra.ger Ta.gbla.tt, iniciades ja el febrer de 1917, continuarien fins a 

1937. Del 30.6.1920 endavant trobem ja regularment articles seus a Neue 

Berliner Zeitung, definida per Westermann com a "Nachkriegsgründung 

linker Tendenz, die sich ab 1922 als '12-Uhr-Blatt' mehr und mehr zu 

e inem erfolgreichen republikanisch-demokratischen Boulevard-Blatt 

entwickel te,"':'' :• Roth torna a exercir de redactor local, a més de 

publicar-hi Feuilletons marcats sempre per l'interès social, fins i tot 

quan d'entrada semblen absolutament trivials. Ben aviat, del 26 de 

juliol fins al 5 d'agost de 1920, marxa com a corresponsal a la frontera 

amb Polònia, per tal d'informar de l'inici de la guerra russa-polonesa, 

tasca en la qual demostra un marcat respecte i interès per les tropes 

soviètiques i una actitud molt menys favorable envers les poloneses. 4 ' 

1) W IV, p. 376-377. 
2) Segons Bronsen <p. 206) la partida tingué lloc el primer de juny de 
1920. El primer article que registrem en una publicació berlinesa, però, 
és "Fahrt in den Krieg. Vom roten Joseph" <a Freie Deutsche Bühne, 
5,5. 1920; WC89J 1, p. 283-284). L'article roman aïllat, i fins el 
30.6.1920 no s'inicia la col.laboració regular a Neue Berliner Zeitung. 
3) Westermann, p. 31. 
4) Vegeu BSB, p. 23-47¡ W[89J 1, p. 300-322. Es interessant confrontar
ho amb la novel.la d'Isaak Babel Konarmija (traducció catalana de Monika 
Zgustova: La cavalleria roja, Barcelona: edicions 62, 1986) sobre 
aquesta mateixa guerra. Igualment els reportatges de Babel constitueixen 
un material molt interessant per a aquest període, i sovint molt 
relacionable amb observacions i opinions de Roth; vegeu els reculls 
Petersburg 1918. Reportagen <Pfullingen: Nesken 1977) i Debes saberlo 
toda. Relatos 1915-1937 (Madrid: Alianza Editorial 1976), 



La col.laboració amb Neue Berliner Zeitung és l'activitat principal 

de Roth fins a finals de 1920, acompanyada de'un nombre menor d'articles 

a Freie Deutsche Bühne i a Prager Tagblatt; a partir del 9.1.1921 i fins 

el 15. 4. 1923 tindrà també una gran importància la col. laboració amb 

Berliner Borsen-Courier, un diari predominantment de caire econòmic que 

oferia un important apartat cultural; es tractava d'una publicació de 

caire liberal, políticament pròxima a la 11 Deutsche Demokratische 

Partei 11
, i amb una tirada de 50 000 exemplars. 1 :> En els articles per a 

aquest diari podem tal vegada observar un esforç d'adaptació del 

periodista a un públic burgés, amb escrits innocus i remarcables pel seu 

virtuosisme lingüístic. 

La temàtica desenvolupada durant el primer any berlinès manté la 

característica d'heterogeneïtat que observàvem durant l'època vienesa, i 

respon a la situació de Roth a cavall entre el repòrter local i el 

Feuilletonist, activi tat aquesta darrera que també 1 i permetria 

posteriorment tocar els aspectes més diversos, amb major llibertat i més 

allunyat de qüestions locals concretes a mida que augmentaria el seu 

prestigi. Trobem un bon nombre de crítiques teatrals <algunes d'elles 

sobre el cabaret 11 Schall und Rauch11
1 interessants per l'actitud de Roth 

envers els literats contemporanis; els lletristes que en lloa són 

Joachim Ringelnatz i Kurt Tucholsky2 :>) i cinematogràfiques, recensions 

de llibres i d'exposicions, comentaris sobre fets tan diversos com la 

vida d'un faquir egipci assentat a Berlin i occidentalitzat 

<lamentablement, en opinió de Roth)'3 :. o sobre els moderns aparells 

1) Westermann, p. 33. 
2) "Schall und Rauch" <I i II>, Neue Berliner Zeitung, 2.10.1920 i 
9. 12. 1920 CW( 89] 1 1 p. 380 i 413), i "Scha-u-Ra", Berliner Borsen
Courier, 4.5.1921 <WC89J 1, p. 547-548). 
3) "Abdul Rahim Miligi. Beim agyptischen Fakir11

, Neue Berliner Zeitung, 
8.7.1920; WC89J 1, p. 288-289. 
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culinaris 1 :> fins a una sèrie de reportatges agressivament compromesos, 

com ara "Diskrete Hi lfe. Auskünfte in all en Lebenslagen112 :>, on l'autor, 

fent-se passar per possible client, s'informa de les condicions per a 

avortar, primer a un barri pobre, després en un establiment per a les 

al tes classes socials¡ "Die Kugel am Bei n", que tracta de la situació 

d'un ex-presidiari, mancat pràcticament de cap possibilitat de 

subsistir=~•:>; "Lebende Kriegsdenk:miHer", sobre els darrers ferits de 

guerra que resten encara a Berlin';.:•; "Bei den Heimatlosen", sobre els 

refugiats a l'asil berlinès.s:>; "Flüchtlinge aus dem Osten", clarament 

relacionat amb la problemàtica personal i amb treballs posteriors6 
'; o 

bé "Adressenschrei ber. Ein Vlintermorgen- und Kul turbild", que subratlla 

la misèria dels que han de recórrer a aquesta ocupació tradicionalment 

mal remunerada. 7 :• Ci tarem d'aquest darrer com a mostra de les 

descripcions que fa Roth de la pobresa: 

"Die Firma hat durch ei ne Tageszei tung <hundert> Adressenschrei ber 
gesucht. Fünfhundert, Alte und Junge, haben sich gemeldet. 
Die Jungen sehen aus wie die SHhne der Alten. Die Alten sehen aus 
wie die Zukunft der Jungen. 
Adressenschreíber erkennt man unter anderem daran, daS sie gewaschen 
und geflickt sind. 
Es íst ein peinlich gesaubertes Elend. Alle sehen so aus, als waren 
sie dünngescheuert und schwindsuchtgeschmirgelt. Vlie alte Tisch
messer, die durch jahrzehntelanges Geschliffenwerden degenschmal und 
biegsam werden. Es ist eine ganz eigene Rassearmut. 

1) "Küchen-Kul tur? Ein Besuch in der Hexenküche 11
, Neue Berliner Zeitung, 

25. 8.1920¡ Vl[89J 1, p. 335-338. 
2) Ibídem, 16.7.1920¡ Vl[89J 1, p. 292-296. 
3) Ibídem, 27.8.1920¡ Vl[89J 1, p. 341-345. L'article és completament 
diferent de l'anterior amb el mateix títol, que lamentava la comparti
mentació d'Europa en estats excloents i que obliguen al ciutadà a 
acreditar la seva existència mitjançant documentació <Der Neue Tag, 
28.9.1919, WC89J 1, p. 145-148). . 
4) Neue Berliner Zeitung, 31.8.1920¡ WC89J 1, p. 347-352. 
5) Ibídem, 23.9.1920¡ WC89J 1, p. 373-377. 
6) Ibídem, 20.10.1920; Vl[89J 1, p. 383-386. 
7) Ibídem, 13. 11. 1920¡ Vl[ 89] 1, p. 394-396. A Der stuJDJlie Prophet el 
protagonista exerceix ocasionalment aquesta ocupació, en la qual l'ha 
introduït Grünhut, que s'hi dedica habitualment. 
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Die Hande tragen gestopfte Zwirnhandschuhe, die das Frieren nicht 
verhindern, sondern verbergen sollen. Die Hemdkragen si nd mit der 
Innenseite nach auBen gekehrt und mattweiB ohne Glanz. Die Stiefel 
si nd blank, mit flehend zum Himmel gerichteten Spi tzen. Zwischen 
Handschuh und Rockarmel rotet sich dünnes Handgelenk im Frost." 

Les acusacions contra les situacions socialment injustes de la 

postguerra no signifiquen, però, que el periodista consideri millors els 

temps passats. Així, l'article "Weihnachten bei den Alten 11 confronta els 

records ideaU tzats de tres ancians d'un asil sobre els nadals de la 

seva infantesa amb com devia ser la real i tat dels nens que havien 

d'aconseguir vendre les seves peti tes mercaderies al "Weihnachtsmarkt" 

per tal de poder tornar a casa. 1 ;, Més significatiu en aquest sentit és 

"Lesebuch gegen Weltgeschichte", que critica el fet que la nova 

república no hagi eliminat els lli bres de lectura escolar de l' época 

monàrquica, o bé mantingui la mateixa línia en els nous, per exemple 

glorificant la mort en combat o idealitzant la relació entre superiors i 

subordinats¡ el tema tindrà no només reflex en l'interès de Roth pels 

"Lesebücher" i l'ús d'aquests en el primer capí tol de Radetzky11Jljrsch, 

sinó també en la valoració que farà l'escriptor de la institució 

monàrquica. El primer paràgraf mostra també dos exemples de jocs de 

paraules, a partir d'elements d'actualitat que es volen ridiculitzar, 

com són l'organització ultradretana Orgesch i el general Ludendorff. 

"Die al te Verlogenhei t idyll ischer Begriffe van dem patriarcha
lischen Ver hal tnis zwischen Fürst u nd Untertan, Vorgesetzten u nd 
Untergebenen, van Schul ter an Schul ter und Konigstreue, und das 
gesamte Fibelrüstzeug der Orgescheriche und die ganzen Potemkinschen 
Ludendorfer sind immer noch erhalten: in den Schullese- und Lehr
büchern der republikanischen Mittelschulen PreuSens. < ••• ) 
Wozu dieser ganze verlogene Kitsch, da wir alle die Wahrheit gesehen 
haben? Man tut selbst den alten Konigen unrecht, die in ihrer Zeit 
gewiB auch Gutes und GroSes geschaffen, wenn man ihnen derlei 
Albernheiten andichtet." ' 

1) Neue Berliner Zeitung, 24.12.1920; W[89J 1, p. 427-429. 
2) Ibidem, 28.12.1920; \11[891 1, p. 429-431. 



La tònica de 1920 es mantindrà els anys següents, amb una gran 

producció periodística que encara presenta una bona quantitat de 

crítiques i comentaris d'espectacles, però amb predomini d'escrits 

diversos sobre una gran varietat de temes, alguns d'ells sorprenents des 

de la perspectiva posteriorment dominant, contrària a les innovacions 

tecnològiques¡ aquí Roth sembla disposat a valorar tot el que sigui útil 

a la societat, i fins i tot mostra optimisme envers les possibilitats de 

1' home. L'exemple més clar el trobem en els dos articles sobre la 

conveniència que a Berlin es construeixin gratacels. Si el primer 

d'ells, "'ilenn Berlin Wolkenkratzer bekame", de gener de 1921 1 :>, 

emfatitza sobretot els aspectes pràctics que permetrien alliberar per a 

vivendes espais mal aprofitats per oficines, detenint-se en el procés de 

construcció, i fora d'això limita les lloances a dir "Die Wolkenkratzer 

sind eigentlich die Ausdrucksform unseres Jahrhunderts. In ihren 

Pfeilern und Drahtgerüsten schwingt der Treibriemenrhythmus der 

Gegenwart.", el segon, "Wolkenkratzer":<n, assoleix unes categories 

d'himne a la tècnica i al domini de la natura per part de l'home que en 

aquest autor resulten excepcionals, i que ell mateix s'encarregarà de 

desmentir anys després: 

"Der Wolkenkratzer bedeutet einen jener Gipfel technischer 
Entwicklung, auf dem die Nüchternheit der 'Konstruktion' berei ts 
überwunden ist und sich der Romantik des Natürlichen zu nahern 
beginnt. Die Wolke (. .. ) wird bewohnbar u nd sozusagen hauslich. <. .. ) 
Es wird eine Art Heimkehr des komplizierten Menschen zur Ursprüng
lichkeit der Naturgewalt sein. (, .. ) Die Errichtung des ersten 
Wolkenkratzers ist ein historischer Wendepunkt. 
Sooft ich die Bilder von New York ansehe, erfüllt mich eine tiefe 
Dankbarkei t gegen die Allgewal t der menschlichen Tecbnik. (. .. ) Als 
man die erste Dampflokomotive erfand, jammerten die Dichter über die 

1> "Wenn Berlin Wolkenkratzer bekame... Vorschlage zur Behebung der 
Wohnungsnot", Neue Berliner Zeitung, amb la data 18.2.1921, que cal 
corregir per 18.1.¡ V/[891 1, p. 447-449. 
2) Berliner Borsen-Courier, 12. 3.1922; reeditat a BSB p. 182-185, i 
W[89J 1, p. 765-767. 



Verpestung der Natur (. .. ). Man ahnte nicht, daB jede Entwicklung 
einen geheimnisvollen Kreis durchlauft, in dem Anfang und Ende sich 
berühren und identisch werden. 
Denn die Erfindung des Aeroplans bedeutete nicht Kampfansage an 
alles fliegende Getier, sondern im Gegenteil: Verbrüderung zwischen 
Menschen und Adler. Der erste Bergwerksarbeiter drang nicht verwüs
tend in die Tiefe, sondern er kehrte heim in den SchoB der Mutter 
Erde. Was wie im Krieg gegen die Elemente aussieht, ist ein Bündnis 
mit den Elementen. Mensch und Natur werden wieder eins. Und in den 
Wolkenkratzern wohnt die Freiheit ebenso wie auf den Bergen." 

De tota manera, l'actitud tan marcadament afirmativa acaba qüestionada 

davant del projecte d' instal. lar un "Unterhaltungspalast" al prj_Jner 

gratacels que s'alci a Berlin: la natura humana tri vial i tza i comercia-

li tza fins i tot els seus majors assoliments. ("Aus hochsten Wolken sehe 

ich eine Kahlbaumstube leuchten. Es regnet Mampediktiner.") 

Més proper a aquest final, i a la posició que serà característica de 

Roth, es troba l'article "Humanitat" 1 :•, que en molts aspectes coincideix 

amb les idees que el 1937 trobarem a l'assaig Grillparzer. Ein Portrat, 

i sobretot amb 1 'actitud bàsicament pessimista, que lamenta la pèrdua 

d'uns valors socials i d'una noció de transcendència que els motivava. 

Roth lamenta la pèrdua de l'actitud humanista autèntica, que situa en 

èpoques anteriors, i critica per indecís el pacifisme de moda a Europa 

central, oposant-li com a model la figura de Maxim Gorki i el seu 

compromís sense condicions; això dóna peu a una lloança de la persona-

litat eslava per contraposició a l'occidental. 2 ) La imatge que Roth hi 

dibuixa de la societat contemporània és la d'una lluita de tots contra 

tots, on la solidaritat no és més que un pretext. 

1) Berliner Borsen-Courier, 7.8.1921; W IV, p. 518-521; WC89J 1, p. 630-
633. 
2) Aquesta opinió la retrobem per exemple a ''Das Plakat", ibidem, 
16.4.1921 <WC89J 1, p. 52'7-528), i Roth la mantindrà al llarg de tota la 
seva trajectòria. 
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"Ich lange nach diesem Begriff wie nach einem Ding, das in der 
Rumpelkammer pensionierter Gegenstande hangt. Sie war noch vor 
hundert Jahren lebendig, die Humanitat, und treibend sogar in der 
europaischen Kultur¡ und selbst, wo man sie vortauschte, bewies man 
<gerade dadurch) Respekt vor i hr. <. .. ) Die Humanitat ist sel ten, 
aber billig¡ denn der Wert europaischer Kulturtugenden (und -untu
genden) sinkt und steigt mit ihrer all taglichen Begehrthei t. <. .. ) 
Nichts von dem, was seit dreigig Jahren für die Menschheit geschehen 
ist, geschah für die Menschlichkei t. Krieg und Revolut i on hatte der 
Magen verursacht. Vertreter der Menschlichkei t ist der lausügliche 
Saccharin-Pazifismus <. .. ) . Weil er die Bestie im Menschen nicht 
bekampft, sondern ei nzuschlafern versucht, wundert er sich über die 
Wirkungslosigkeit seiner Wiegenlieder. ( ... ) Die Humanitat der 
Vergangenhei t aber kampfte. < ••• ) 
Der Mangel an geistigem Lebensgehalt bedingt den Mangel an Humani
tat. Schmerz des Nachsten war auch vor hundert Jahren nicht eigener 
Schmerz, wohl aber Schmerz der Allgemeinheit. (Nun ward fremde 
Freude zum eigenen Schmerz.) (.,.) Denn wir sind Gewinner. Unsern 
Arm spannt die Spiralfeder. Unser Ziel ist die Beute. Ne ben uns 
keiner. Gegen uns alle. Unter uns nicht Erde, sondern 'Terrain'. 
Ueber uns nur noch Wolken, die wegzukratzen das Ziel unserer 
nachsten Jahrzehnte heigt," 

Un tema iteratiu molt ben representat en aquest període és el del 

pallasso, aquí en l'article "Der Tod im Zirkus. Das Ende eines Berliner 

Clowns" 1 :•, on amb motiu de la mort d'un pallasso en el moment en què es 

trobava a punt d'actuar es glosa la personalitat artística del clown en 

general, el seu "freiwilliges Narrentum", que procedeix d'una llibertat 

d'esperit que el situa per damunt de la majoria i el converteix en el 

bohemi per excel.lència. Aquell que es fa passar per inferior es troba 

en real i tat per sobre del públic que se'n burla i dels col. legues el 

paper dels quals és martiritzar-lo. Aquesta temàtica la reveurem en 

articles sobre pallassos coneguts, com Grock o Little Titch, i també en 

la narrativa, on el motiu de la mort del clown apareixerà a Hotel Savoy 

en la persona de Santschin, mentre que a Zipper und sein Vater Arnold 

Zipper acabarà la seva trajectòria fent de partner d'un pallasso famós, 

de qui rep les bufetades. 

1) Neue Berliner Zeitung, 26.1.1921¡ W[89J 1, p. 453-455. 
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Un altre aspecte que tindrà una importància constant és la preocu-· 

pació pel llenguatge, de la qual hem tingut un indici en la formació de 

mots que hem observat anteriorment, fenòmen que podem observar en 

múltiples Feuilletons. Durant el 1921 Roth tematitza l'ús del llenguatge 

a través de dos articles• :> en record del filòsof Adolf Stohr, mort 

recentment, i que el periodista cita com a professor seu a Viena durant 

quatre anys. Stohr criticava la utilització inadequada de la paraula i 

havia establert el concepte de "glossomania", és a dir el discurs buit t 

innecessari, que no aporta res a la comunicació. Roth, pessimista, hi 

afegeix l • observació que a l'època actual la paraula ha perdut el seu 

poder, i ho exempltfica amb la inutil ítat d'una interpel. lació parla-

mentària, que en la seva forma oral no és presa realment en conside-

ració, ja que el parlament sol ser buit; en el mi llor dels casos pot 

obtenir efectivitat quan esdevé tipografia, encara que sovint no passa 

de ser "ei ne glossat i ve Leistung", buida de contingut. La conclusió a 

què arriba Roth, a més d'indicar poca fe en la democràcia parlamentària, 

és la convicció que trencar la incomunicació entre els homes resulta 

impossible: 

"Zu überzeugen sind nur die Ueberzeugten. Alle, die entgegen
gesetzter Meinung sind, wandeln unberührt und unberührbar an uns, 
und wir reden ungehort an ihnen vorbei. 
Jeder einzelne wandel t, in ei ne gro~e luftleere Glasglocke wie in 
eine Pelerine gehüllt, durch die Welt, und kein Schall dringt zu 
ihm. Ich habe die gespenstische Vision van Millionen unhorbar 
redenden Menschen. Jedes Gerausch erlischt. Gatt hat aus der Wel t 
alle Luft gepumpt, auf da~ die Schallwellen aufhoren. "'2 ) 

1) "Ein Professor", Berliner Tageblatt, 26. 2.1921, W[ 891 1, p. 486-487¡ 
"Glossomanie", Berliner Béirsen-Courier, 12. 6.1921, W[ 89] 1, p. 588-591. 
2) Wl89J 1, p. 591. El tema de la dificultat de comunicar-se, d'expres
sar adequadament els propis sentiments, tant per a poder esdevenir-ne 
plenament conscient com per a mantenir relacions personals satisfac
tòries, serà tematitzat repetidament en l'obra narrativa. 



En relació amb aquesta sensibilitat pel llenguatge es troben els 

escrits que comenten irònicament els textos pseudo-lírics utilitzats per 

a fer propaganda de les coses més diverses i quotidianes'>, i que poden 

connectar-se amb els que s'ocupen dels cartells anunciadors, la 

principal característica dels quals ba de ser traduir una frase feta en 

imatges, si volen realment ésser efectius; pretendre que aquesta mena de 

productes, kitsch per definició, obtinguin categoria d'artístics només 

porta a produir quelcom similar al "Kunstgewerbe": "die Verquickung van 

Majestat und Profit, den Versuch, Ewigkeit und allerbeste Rasierseife in 

einer Schaumblase zu vereinen."''':' A partir de l'anècdota de dues dones 

de dues dones anunciant lliris de neu amb la frase "Erste Frühlingsboten 

um ei ne Mark!" 1 Roth critica la instrumentaU tzació tri viali tzant que fa 

de la literatura i dels sentiments un mitjà de comercialització, i ho 

identifica com una peculiaritat alemanya: 

"Ich glaube: Das sentimentale 'Kunstgewerbe' ist eine .deutsche 
Angelegenheit. das Volk der Dichter konnte die 'Kunst' nicht lassen, 
nachdem es zum Volk des 'GewerbefleiSes' geworden war. "'"'> 

L'aparició del concepte de "Gnade", que esdevindrà central a partir 

del moment en què Roth busqui refugi en el record del passat i en la 

transcendència, té en aquest moment característiques jocoses, en 

atribuir-la a les persones que degut a petits càrrecs o actituds i 

qualitats personals són considerades pels qui els envolten com a 

autoritats dignes de respecte, mentre que els alts càrrecs polítics, per 

exemple, no inspiren aquest respecte ni posseeixen cap mena de 

permanència: 

1) Un exemple el trobem a "Pathos", Berliner Borsen-Courier, 17. 4. 1921; 
W[89J 1, p. 532-535. 
2) "Die Stimme seines Herrn", ibidem, 10.7.1921¡ WC89J 1, p. 602-605. 
3) "Rehabilitierung des deutschen Frühlings", Berliner Borsen-Courier, 
27.3.1921; WC89J 1, p. 514-517. 



/,f)() 

"Autoritat wird von Gatt selbst verliehen. Ihre auSeren Kennzeichen 
sind selten Zepter und Reichsapfel, sondern meist Gebrauchs
gegenstande, einfache wochentagliche, wie zum Beispiel ein Schnurr
bart oder ei ne Goldborte. <. .. ) Papierene Autor i ta ten <. .. ) kann 
eine Revolution stürzen. Die Autoritaten von Gottes Gnaden mit den 
dünngeschliffenen Schnurrbartenden und der Goldbortenglorie um 
Kopf sind das stets Bleibende im welthistorischen Wechsel 
Gesinnungen. 

den 
der 

Minister hebt und senkt die 
welle Schiffsplankenbretter. 
sie erworben ist. 

Waage der Gelegenhei t wie eine Wasser
Ihre Autoritat ist verganglich, weil 

Ewig bleibt der Pfortner des Gebaudes, Freskobíldnis, das aus dem 
Portal, zu plotzlichem Leben erweckt, herausgetreten ist, weil seine 
Autor i tat Gottesgnaden:tum ist." 1 :> 

Aquesta època registra dos esdeveniments en la vida privada del 

periodista: la mort de sa mare 2 :> i el seu casament amb Friedl. Aquest 

tingué lloc el 5 de març de 1922 a una sinagoga vienesa, seguint el rite 

jueu ortodox. El 11 igam, que Maria Roth, morta de càncer per aquelles 

mateixes dates, havia desaprovat, reforçà el contacte de l'escriptor amb 

la problemàtica dels j ue1.1s pobres - recordem que el seu sogre havia 

exercit sense èxit entre altres oficis el de venedor ambulant a 

terminis, típic per als jueus més indigents. Friedl, que en casar-se 

tenia vint-i-un anys, sembla haver estat una dona molt bella, tímida i 

inculta, que Roth s'esforçà en convertir èn una dama de món, cultivada i 

capaç d'alternar amb els cercles intel.lectuals, de forma que perdé gran 

part de la seva natura li tat.'"'> La següent explicació de 1' amic de Rotl1 

Ludwig Marcuse, recollida per Gèza van Cziffra i procedent dels primers 

temps del matrimoni, il.lustra aquesta actitud de l'escriptor, així com 

la seva manera de transformar la realitat per a fer-la semblant a allò 

que desitjava: 

"Er lügt nicht, er dichtet. (. .. ) Im Leben auch. Er dichtet sein 
eigenes Leben um. Er ist ein groSartiger Beobachter, aber trotzdem 

1) "Autoritaten", ibidem, 19.2.1921¡ W[89J 1, p. 474-476. 
2) Bronsen <p. 220-221) no indica cap data, mentre que a Ausstellung <p. 
17) consta "Karfreitag 1922". 
3) Vegeu Bronsen, p. 220-223¡ Ausstellung, p. 95-102¡ Cziffra, p. 22-25. 



kann er die Ereignisse, die er sieht und miterlebt, nicht so 
erzahlen, wie er sie gesehen und míterlebt hat. Manchmal dichtet er 
nur ein Quentchen dazu, ein anderesmal stellt er alles auf den Kopf. 
Die Menschen sieht er nicht so, wie sie sind, sondern so, wie er sie 
haben mochte. Besonders die, die er mag. <. .. ) Er liebt seine Frau 
ehrl ich, aber er leidet darunter, daS si e an Kunst u nd Li teratur 
uninteressiert ist, daS sie mit ihm und seinen Freunden nicht 
Schritt halten kann, daS sie, wenn er sie mal ausnahmsweise in eine 
Gesellschaft mi tnimmt, stumm dasi tzt und, wenn man ei ne Frage an si e 
richtet, hochstens mit einem '0 ja' oder '0 nein' antwortet. Er 
leidet darunter, würde aber niemandem gegenüber zugeben, daS es so 
ist. Er dichtet seiner Frau Eigenschaften an, die sie nicht besitzt. 
Bevor ich sie kennenlernte, erzahlte er mir, seine Friedl ware immer 
der Mi.ttelpunkt einer Gesellschaft, sie vfare belesen und geistreich 
wie Madame de Stael. Ich habe ihr gleich am ersten Tag unserer 
Bekanntschaft erzahlt, daS ihr Mann sie mit der Baronin de Stael 
vergleiche. '0 ja?' fragte sie, schaute mich mit groSen Augen an und 
fragte weiter: 'Wer ist diese Madame Stael ?' Da wuSte ich alles! " 1 

:' 

A nivell professional destacaríem per a 1922 l'inici de la 

col. laboració de Roth amb el diari del partit socialdemòcrata Vonrarts, 

a partir de juliol. 2 ) Per a aquesta publicació Roth escriurà predomi-

nantment textos que subratllin les diferències socials, criticant i 

ridiculitzant les classes altes <per exemple "Sonntagsreiter", 2.8.1922, 

"Der gut angezogene Herr", 20.9.1922, "Berliner Saisonbericht", 

18.11.22, "Unser Liebling im Schnee", 12.1.1923, "Sorgen des Kurfürsten-

damms", 15. 4. 1923, "Der Herr mit dem Monokel", 23.3.1924, "Die Zeit-

schrift für die prima Gesellschaft", 12. 5. 19248
)), denunciant la 

marginació i la injustícia social (com "Die Welt mit den zwei Seiten", 

14.10.1922, 11 Die Abseits-Menschen", '7.1.1923 , "Das Varieté der Besitz-

losen11
, 19. 5. 1923, "Der Mensch aus Pappkarton", 10. 2. 1924"0

), o atacant 

la reacció i les seves intrigues contra la república, especialment 

l'exèrcit prussià i la seva manipulació de la guerra i de les víctimes 

1) Cziffra, p. 24-25. 
2) El primer article, "Der Prinz", aparegué el 8. 7.1922, i el darrer, 
11 GruS an Ernst Taller", el 20.7.1924. Sobre aquest diari i la relació de 
Roth amb ell vegeu Sültemeyer, p. 66-81. 
3) Es troben respectivament a Wl89J 1, p. 853-854, 862-863, 898-900, 
912-913, 990-993; W(89J 2, p. 131-133 i 181-182. 
4> Vegeu W[89J 1, p. 888-889, 907-909, 1004-1006; W[89J 2, p. 46-48. 
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d'aquesta (anomenem per exemple "Der Prinz", 8.7.1922, "Der Herr 

Offizier", 15.7.1922, "Nationalismus im Abort", 9.12.1922, "Die Parade", 

13.5. 1923, "Der Korpsstudent", 24.2.1924, "Ludendorff und das Schlacht-

vieh", 7.3.1924, "Parade eines Gespenstes", 30.4.1924, "Die Lebenden 

über die Toten", 13.6.1924 1 >), A tall d'exemple citem de "Die Parade": 

"Die Parade ereignet sich immer dann, wenn die armen, leider schon 
wehrlosen Gefallenen eines Regiments eine schone Gedenktafel 
bekommen, mit oratorischen Ornamenten geziert, die das Regiment van 
Eitel Fritz und Co.' bestellt, pünktlich lieferbar, franko und 
gratis (' Karte genügt - Komme sofort' ! ) . (. .. ) 
Das ist das Traurigste an so einer Gedenkfeier: daB ein General, der 
die Soldaten selbst tn den Tod geschickt hat, dtese seine Handlung 
noch nachtraglich mt t einer Rede vervollstandigen muB und die noch 
lebenden und tm Andachtsdrill erschauerten Soldaten an ihre Pflicht 
gemahnt, ebenfalls auf eine solche Gedenktafel zu kommen - bei deren 
Einweihung noch etnmal ein General eine Rede halten wird. Und so ist 
der Kreislauf des mi 11 tarischen Lebens: Der General befiehlt den 
Heldentod, dann kommt man auf ei ne Gedenktafel, da bei hiH t der 
General eine Rede für den neuerlichen Heldentod, und dann kommt 
wieder die Gedenktafel." 

Però aquests temes no estan reservats a aquest diari, sinó que ja 

apareixien igualment a les altres publicacions on Roth col.laborava, i 

continuen fent-ho; ja hem vist, per exemple, que l'interès d'aquest 

escriptor per la mar gi nació és constant, i en aquest període es pot 

documentar, a més dels escrits per a Vorwlirts, amb articles com "Die 

Asyle der Heimatlosen" (26.1.1922) o "Die Toten ohne Namen" <17.1.1923) 

a Neue Berliner Zeitung, "Welt im Eis" <29.1.1922) o "Reisende mit 

Traglasten" <4.3.1923) a Berliner Béirsen-Courier,:2:> o bé "Riviera in 

1) Publicats a WC89J 1, p. 831-832, 836-837, 900-901 <W IV, p. 525-527), 
1002-1004; WC89l 2, p. 63-64 <W IV, p. 109-111), p. 79-81 <W IV, p. 533-
535), 171-173 i 203-204~ 

2) Un exemple d'això és que "Die Abseits-Menschen", que acabem 
d'anomenar com aparegut a Vorwarts, fou publicat anteriorment sota el 
títol "Absei ts" a Berliner Borsen-Courier (1. 1. 1922), és a dir a les 
dues publicacions on Roth col.laborava que es trobaven políticament més 
distants entre sí. Es tracta d'un article d'un gran virtuosisme 
estilístic, que Sültemeyer comenta a les p. 74-76 de la seva monografia. 
El reciclatge d'articles és molt freqüent en Roth, com ja hem comentat, 
i entre els anomenats aquí es dóna també en el cas de "Das Varieté der 
Besi tzlosen", aparegut ja a Neue Berliner Zeitung el 20. 10. 1920. 
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Kagran" (16. 7. 1923) a Wiener Sonn- und .Montagszeitung, entre molts 

al tres. 1 > Ara bé, sí que Roth es reserva a partir d'ara majoritàriament 

per a l'òrgan socialdemòcrata les crítiques a la reacció antirepublicana 

i al militarisme, si bé n'apareixen també a altres publicacions, fins i 

tot al Berliner Borsen-Courier, tot i que aquest arriba a uns lectors 

predominantment burgesos <pensem en "Au f Brunners Wegen", 12. 'l, 1922, per 

exemple::<:>). 

Específicament fets per tal de satisfer les exigències programàtiques 

de la socialdemocràcia semblen en canvi dos articles de la primavera de 

1923 que mostren un marcat opttmisme que potser qualificaríem de forçat 

o artificial en aquest autor, actitud que retrobem també en els seus 

escassos himnes a la tècnica i el futur (com eren els dos articles sobre 

gratacels que hem comentat, o altres com "Radiophon", 28.3.1922, i "Flug 

um die Welt", 24.5.1922, tots dos apareguts a Berliner Borsen-

Courier'n). Els escrits apareguts al Vorwarts a què ens referim són "Der 

Feiertag" (1.5.1923) 4 > que ensalça el primer de maig sense deixar de 

1) Els darrers articles citats es troben respectivament a 'il[89J 1, p. 
720-723, 914-916, 725-727; W[89J 2, p. 941-944 <W IV, p. 818-820>; 'il[89J 
1, p. 1025-1027. 
2) W[89J 1, p. 833-834. 
3) Vegeu W[89J 1, p. 780-782 i 817-818. 
4) Comparem fragments de cada escrit per mostrar l'artificiositat de què 
parlàvem en el cas del segon: 

"Der Feiertag": "An unserem Feiertag schweigen alle Glocken, und der 
offizielle Gatt der bürgerlichen Pr i ester, der Herr der ausenlahl ten 
Klassen, der Menschen mit gesellschaftlichem Rang und Ansehen, der Gatt 
des Gottesgnadentums und der Krupp-Kanonen tragt sein wochentagliches 
Angesicht und tut so, als ware keine Sabbatruhe in unserer Welt. Seine 
Geschopfe, die Bürger, die Offiziere mit den schleppenden Schürhaken an 
den Hüften, die schwergeprüften Fabrikanten in den lackierten Auto
mobilen, die rückwarts gewendeten Regierungs- und Landrate, die der 
Strahlen maj estatischer Gnadensonne bitter entbehren, empfinden diesen 
Feiertag als eine Lasterung gottlicher Gebote, die da besagen, daB wir 
arbeiten müssen, auf daB jene unbehindert den Aemtern, dem Geld und der 
Ehre naher kommen. <. .. )" <WC89J 1, p. 1000-1001. > 
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banda la troni a i la crítica social, i "FrühHng an der Drehbank" 

(24.4.1923) 1 :> d'un to més forçat i artificiós, que sembla un intent 

d'aproximació al futurisme i al maquinisme; es tracta, però, d'un cas 

aïllat i sense gaire continuitat. Un text com "Eiserne Landschaft", 

publicat el 1. 4. 1923 a Berlíner Borsen-Couríer <reaparegut sota el 

títol "Bekenntnis zum Gleisdreieck", 16.7.1924, a Frankfurter Zeítung>, 

aparentment un cant a la indústria i la tecnificació del paisatge, en la 

nostra opinió és ja subtilment irònic i en realHat lamenta la 

destrucctó de l'entorn, cosa que "Frühltng an der Drehbanlr" no es 

permetia. Aquests elements discordants del to volgudament eufòric són 

les al. lusions a les restes de vida humana i vegetal entremig de les 

vies, avergonyides i insignificants: "Schüchtern und verstaubt werden 

die zukünftigen Graser zwischen metallenen Schwellen blühen. Die 

'Landschaft' bekommt eine eiserne Maske." 2 :> 

En aquests primers temps a Berlin es situen diversos intents 

narratius, alguns d'ells sense data, i per als quals seguim la seqüència 

de l'edició completa del cinquantenari. Trobem en primer lloc el 

1) "Frühling an der Drehbank": 
die Arbeiter an den Maschinen. 

" ( ... ) Blaugeki ttel te Zyklopen, stehen 
Im unerbi ttlichen GleichmaB ihrer Welt 

heben sich ihre Arme und senken sich wieder wte Hebel aus Fleisch und 
Blut und Knochen. Die Maschine hat ewig die gleichen Bewegungen und ewig 
den gleichen Klang. Und der Mensch, i hr gleich geworden, <. .. ) erhal t 
die straffe, sparsame Geste des Mechanismus <. .. ). Wer zweifelt daran, 
daB sie Brüder sind7 Als hatte sie ein SchoS geboren, ein Brüstepaar 
gesaugt: Sohne eines Geschlechts, (. .. ) Mittler zwischen den Tiefen der 
Erde und den Hohen des Gedankens. // Es ist Frühling drauBen. Hier aber 
ist die Wel t ohne Grün, ei ne Unterwel t sozusagen, fortgesetzt au f der 
Oberflache der Erdkugel. Das mat te Milchschei benglas <. .. ) dampft die 
Helligkei t des Tags und das profane Licht des Lebens. <. .. ) Hier und 
dort glüht eine elektrische Birne auf, ewige Lampchen der 
Maschinengottheit. Und ein brausender harter Choral steigt aus dem 
Innern der eisernen Leiber. (, .. )" (lbidem, p. 994-995.) 
2) Sota el primer títol a W III, p. 644-647, i sota el segon a W(89J 2, 
p. 218-221. 



fragm~:mt que s'inicia amb "Von dem Orte, von dem ich jetzt sprechen 

will. .. " 1 >, a1nb un narrador en primera persona que de noi era visi tant 

assidu del cementiri de la ciutat natal <motiu relacionat amb el també 

fragmentari Heute früh karo ein Brief . .. , datat en aquesta edició el 

1929, així com amb el personatge de Radetzkyroarsch Max Demant). El 

guardià del cementiri li narra la història d'un personatge del poble, el 

nom del qual oscil. la entre Markus i Ifurcellus, i el cognom entre 

Mollner i Zwerdling, jove rebel que abandonà la ciutat per a retornar-hi 

vell i pobre i sobreviure més o menys de la caritat pública, a canvi de 

fer petits serveis a les cases on és acollit - situació similar a la de 

Mendel Singer a Nova York un cop morts el fill i la dona. Un altre 

fragment sense data, titulat Kranke Xenschheít, 2 :> descriu un sanatori 

per a malalts mentals i l'arribada i acollida d'un nou pacient, Heinrich 

Reinegg; es tracta d'una nova mostra de l'interès i la preocupació de 

Roth per la bogeria, demostrats en diversos articles~g> i en textos 

narratius on personatges importants mostren perturbacions greus: pensem 

en el personatge de Mirjam, a Hiob <1930), en Chojnicki, a Radetzky-

marsch (1932) i a Die Kapuzinergruft (1938), i Gwendolyn, a Triuroph der 

Schonheit <1935). 

Molt relacionat amb la novel. l í stica posterior es troba el fragment 

sense data !romer seltener werden in dieser Welt ... 4 >, amb un 

1) W[89J 4, p. 30-36; W III, p. 40-46. 
2) W[89J 4, p. 37-48; W III, p. 47-58. 
3) Per a aquesta època primerenca podem ci tar "Die Insel der Unseligen" 
<Der Neue Tag, 20.4.1919; W IV, p. 781-785; W[89J 1, p. 23-27); "H-Moll
Symphonie" <posteriorment publicada també com a "H-Moll im Kino"; 
Berliner Borsen-Courier, 21.5.1922; W[89J 1, p. 815-817); "Kunst des 
Irrsinns" <Neue Berliner Zeitung, 23. 9.1922¡ W[89J 1, p. 867-869); i 
"Das Haus der 100 Vernünftigen" <Frankfurter Zeitung, 17.2.1923; W[89J 
1' p. 930-931). 
4) W III, p. 59-63; W[89J 4, p. 49-53. 



protagonista, Heinrich P. , ex-tinent de l'exèrcit austro-hongarès, que 

adopta una actitud d'observador passiu dins del món de la postguerra i 

·és descrit per un narrador en primera persona que al. lega conèixer-lo 

personalment. El tipus de protagonista recorda especialment Franz Tunda, 

de Die Fl ucl1t ohne Ende, amb el qual comparteix a més l'experiència de 

veure publicades les vivències durant la revolució i sentir-les 

aleshores no com a autèntiques, sinó com a inventades. 1 ) L'estratagema 

d'introduir un narrador relacionat amb el personatge el trobarem de 

forma similar en aquesta novel. la i en la següent, Zipper und sein 

Vater, 'on apareix a més un amic comú del narrador i del protagonista 

anomenat Eduard P. Voler-se dedicar a la literatura per f al ta d'alguna 

vocació més concreta i per poder posar en pràctica la tendència a 

l'observació i a la passivitat és també una característica de Gabriel 

Dan, a Hotel Bavoy. 

Una breu narració publicada el 1923, Das KartelJ2 :>, constitueix una 

incursió de Roth a la novel. la tri vial, amb una història de tipus 

detecti vesc al vol tant de la desaparició d'una popular sufragista de 

Boston i els esforços dels tres reporters més famosos <que col.laboren 

formant el càrtel del títol) per tal d'obtenir-ne notí cies. Però els 

tres periodistes, la caracterització dels quals constitueix el més 

interessant del text, fracassen en l'intent i perden el prestigi- i dos 

d'ells la vida - quan s'assabenten pel diari rival que la dama ha fugit 

amb un torero portuguès, gràcies als bons oficis del repòrter de la 

competència. La conclusió lapidària del torero és: "Jedes Wei b wartet 

schlieBlich auf ihren Stierkampfer. Alles andere - Politik und Bomben-

1) Compareu W[89J 4, p. 51 i 431. 
2> W[89J 4, p. 54-61. Publicada el juliol de 1923 a la revista Das 
Leben, editada per Max Krell. 
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ist Verlegenhei t u nd Ersatz." 1 
:• Es tractaria, tal com diu Westermann, 

d'una crítica irònica als mètodes de la preJllSa sensacionalista2 )¡ per la 

nostra banda remarcaríem la similitud entre el grup de redactors que 

cooperen i les pràctiques dels redactors locals de Praga que narra Egon 

Erwin Kisch a la seva obra autobiogràfica Xarktplatz der 8ensationen. ('':' 

La primera novel. la de Roth, Das Eipinnennetz, aparegué en forma de 

publicació per entregues al diari socialdemòcrata vienès Arbeiter-

Zeitung del 7 d'octubre fins al 6 de novembre de 1923, i no fou lllò.i més 

anomenada pel seu autor, que la ometé sempre en enumerar les seves 

obres. Fou Peter Wilhelm Jansen qui la donà a conèixer en la seva tesi 

de 1956 i tingué cura de la publtcació en forma de 11 ibre el 1967. Es 

tracta d • una temàtica estrictament contemporània, molt lligada a 

l'activitat periodística de l'escriptor per una sèrie de concordàncies 

amb articles d'aquells anys, però també coincident amb elements d'altres 

obres narrat i ves posteriors. Entre aquestes coincidències amb al tres 

novel.les es troba el fet que el protagonista sigui un oficial 

desmobilitzat, un Heimkehrer que en veure's exclòs de l'exèrcit al qual 

havia estat destinat des de la infantesa es troba desorientat dins una 

societat canviada. 

Però a diferència d'altres personatges posteriors Theodor Lohse, 

mogut pel desig d'ascendir socialment típic d'un rerafons petitburgès, 

identifica com a enemics i culpables de tots els seus mals els jueus, 

encara que de moment estigui disposat a servir-los, en qualitat de 

1) W[89J 4, p. 60. 
2) Westermann, p. 41: "Valler Ironie hatte er manchen seiner Kollegen 
der Sensationspresse ei nen Spiegel vorgehal ten und sich sel bst ebenso 
wie seinen Lesern bewiesen, daS seine Fiihigkeit, Xenschen zu zeichnen, 
nicht auf Feuilletons beschriinkt war." 
3) Vegeu E. E. Kisch, op. ci t. 1 capítol "Kiimpfe um die Lokalnotiz, 
speziell um Sel bstmorde", p. 98-109. GesaJl1111el te IVerke ín Eínzelausgaben, 
Bd VII. Berlin, Weimar: Aufbau 1984. 



preceptor a casa del ric banquer Efrussi, 1 :> de la dona del qual està 

enamorat. Una sèrie de circumstàncies el posen en contacte amb una 

organització clandestina d'extrema dreta, de la qual entra a formar part 

com a espia i agitador a sou, 2
) abandonant la seva feina de preceptor. 

La principal característica de Lohse, descrit com a escassament 

intel. ligent i gens creatiu, és l'ambició de poder, que el porta a 

vèncer les seves dificultats d'expressar-se i a adquirir una oratòria, 

falsa i buida, però efectiva en els mitjans ultradretans on es mou, i a 

intentar traïr els superiors immediats per tal d'avançar-se'ls en 

l'escalafó. Bon aprenent en aquest camp, Lohse aconsegueix oblidar les 

diverses humiliacions patides dins l'organització i maniobrar per a 

obtenir un cert prestigi, escrivint en el "Bationaler Beobachter", 

1) Una mostra de com les obres de Roth s'entrellacen a través de 
concomitàncies fins i tot mínimes la podem veure en el fet que el joier 
i banquer que apareixerà a Die Geschichte van der 1002. Nacht <1939) es 
dirà també Efrussi. D'altra banda, el personatge del gran financer jueu 
que gràcies a la seva situació privilegiada gaudeix de bones relacions i 
influència dins tot l'espectre polític, fins i tot entre la ultradreta, 
té un model real descrit a l'article "Louis Hagen, der Finanzmann des 
Rheins" <Prager Tagblatt, 19.12.1923; W(89J 1, p. 1087-1089.) 
2) Podem veure aquí una similitud amb Golubtschik, el protagonista de 
Beichte eines Norders, espia per compte de la policia secreta zarista. 
L • agitació portada a terme per aquests grups és tractada a la sèrie 
Berliner Bilderbuch (1924) en set articles, dels dies 15.4., 29.4., 6.5, 
27.5., 3.6., 17.6. i 8.7. (tots ells a WC89J 2, p. 92-129). Citem del 
primer d'ells, que registra una de les activitats portades a terme per 
Lohse (i bidem, p. 104): "Ei ne andere 'Ordnergruppe' wandert durch die 
westlichen StraBen Berlins und ruft mit jener Stabilitat, die ein 
untrügliches Kennzeichen der vorgeschrittenen Verblodung ist: Juden! 
Juden!! Es sind Volkische; Gymnasiasten und Studenten unter der Führung 
eines Offiziers. Sie bekommen für jede gesprengte Wahlversammlung 3 Mark 
pro Hann - 'Kopf' kann man ja hi er nicht sagen. Ob es ei ne demokra
tische, republikanische oder eine sozialistische Wahlerversammlung ist -
ihnen ist es Windjacke wie Rose. Ich habe die Knaben gesehen, sie waren 
auf den ersten Blick als ein 'StoStrupp' zu erkennen und der Mann, der 
sie führte, als ein Leithammel, mit einem Netz von Schmissen anstelle 
eines Gesichts, das Ebenbild des reinarischen Gottes." Sobre el tema 
podeu veure també "Der kleine Moriz in der Windjacke", Vorwarts, 
1.5.1924 <WC89] 2, p. 173-175) i "ProzeS im Halbdunkel", Frankfurter 
Zeitung, 4.6.1924 <W IV, p. 537-539¡ WC89J 2, p. 195-197.) 
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acusant de col. laboració amb els comunistes un ex-company del front i 

aprofitant l'assassinat d'aquest per a eliminar el seu immediat 

superior. La maniobra més reeixida consisteix en convertir la missió 

d'ajudar durant la coll i ta en un latifundi de Pomerània, que li havia 

estat assignada com a càstic, en una proesa personal, en ocasionar un 

bany de sang entre els jornalers que feien vaga, i fer-se passar pel 

defensor de la llei i 1' ordre gràd.es a la manipulació i corrupció de la 

premsa i la justícia locals. 1 
:• La fama assolida li permet retornar a 

l'exèrcit amb l'antiga categoria de tinent, amb la missió de subvertir 

la tropa tot continuant la tasca ja iniciada anteriorment de formar 

grups paramilitars. 

Els esdeveniments llargament esperats i temuts per Lohse al voltant 

del 2 de novembre, data per a la qual hi ha prevista una gran 

manifestació obrera, el fan entrar en contacte estret amb un petit espia 

jueu al servei de l'organització, Benjamin Lenz, de Lodz, que sota 

l'aparença d'un pobre home amaga una gran intel.ligència i capacitat de 

manipulació, i que practica sistemàticament el doble espionatge, amb 

l'única meta d'aconseguir l'ensorrament total d'Europa, a la corrupció, 

violència i buidor de la qual oposa el món jueu oriental, míser però 

intel.ligent i no regit pel desig de prestigi i la convenció social. A 

partir de la seva aparició en escena, Lenz dominarà la novel. la, fent 

servir Lohse com un titella, l'ascens del qual procurarà únicament per 

tal de tenir accés a esferes de poder més elevades; i aquest, que odia 

els jueus per convicció personal i per conveniència programàtica, 

1) Aquest episodi es relaciona amb l'article "Begegnung mit Herrn v. 
Kaehne" <Neues Acht-Uhr-Blatt, 20. 12.1923, W[ 891 1, p. 1070-1071), al 
voltant d'un aristòcrata latifundista de Brandenburg, el qual Roth 
descriu en termes semblants al "Freiherr van Kockwi tz" de la novel. la 
(compareu-ne els capítols X i XI <W I, p. 79-83; V/[89] 4, p. 98-102> amb 
l'article citat). 
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nogensmenys farà cas omís de la procedència ètnica del seu factòtum, que 

li ha esdevingut imprescindible. 

Gràcies als bons oficis de Lenz, la intervenció de Lohse al front de 

la seva companyia de soldats en els esdeveniments del 2 de novembre, en 

realitat gens encomiable, rep les majors lloances de la premsa, 

convertint-se en un heroi nacional que aconsellat pel seu mentor 

abandona l'exèrcit, es casa amb Frauletn van Schlieffen, una aristòcrata 

vinguda a menys 1 
:> j obté una plaça amb bones possibHHats de projecció 

personal en el míntsteri de l' Interior. La novel. la acaba abruptament 

després que Lohse descobreix Lenz mentre aquest fotografiava actes del 

seu despatx, donant a entendre que la situació es manttndrà com fins 

aleshores. S'ha plantejat la qüestió de si Roth va donar realment l'obra 

per acabada en aquest moment, o si aquesta és incompleta'2 :>; 

particularment, optem per creure en un final obert que apunta a 

l'existència de situacions similars en les esferes polítiques. 

La proximitat de la novel.la a la realitat sociopolítica del moment 

queda fora de dubte si tenim en compte l'actualitat dels diversos temes 

que toca: la subversió oberta i activíssima per part de l'extrema dreta, 

1) Un altre exemple de com es poden trobar interconnexions fins i tot 
mínimes dins la producció de Roth és que una família d'aquest nom, els 
comtes von Schlieffen, havia estat objecte d'un procés espectacular a 
causa d'un intent d'assassinat planejat per tal de mantenir intacte 
l'honor de la nissaga¡ vegeu l'article de Roth sobre el tema 
"Melodramatische Wirklichkei t", Berliner Borsen-Courier, 22. 1. 1922; 
V/[891 1, p. 712-715, així com "Abenteurer", ibídem, 8.1.1922¡ W IV, p. 
73-75 i WC89J 1, p. 702-704. 
2) Vegeu la tesi de P.W. Jansen Weltbezug und Erzahlhaltung <Freiburg i. 
B., 1958), p. 43, i l'epíleg del mateix autor a l'edició de butxaca de 
la novel. la <Koln - Berlin: Verlag Kiepenheuer und Wi tsch, 1967), p. 
153-160. Sobre aquesta novel. la podeu consultar també Sül temeyer, p. 
105-114¡ Bronsen, p. 236-240; Juergens <Gesellschaftskritische Aspekte 
in Joseph Roths Romanen, Leiden 1977>, p. 12-21¡ Komstke <Joseph Roths 
Zeitromane, Jena 1977), p. 10-25¡ i Sanankoua <Das Bild der Revolution 
und der Revolutionare bei Joseph Roth, Innsbruck 1983), p. 44-75. 
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l'adscripció del protagonista a la petita burgesia que ha vist frustrada 

la seva via normal d'ascens social, en aquest cas xifrada en la carrera 

militar, i que respon amb l'oposició al nou sistema polític que 

identifica com a causant dels seus mals Cel paral, lel amb Der Untertan 

és obvi; coneixem a més l'admiració de Rotb per Heinrich 1\fann, 

manifestada en aquest període en dos articles•:•; durant l'exili, els dos 

autors tingueren una relació d'amistat i vei:natge a Niça), Lohse encarna 

el tipus "des wild gewordenen Kleinbürgers", client dels "VBlkische" i 

dels nacionalsocialistes. Altres elements de la trama s'ajusten també a 

esdeveniments autèntics, com ara el fet que s'hi anomeni Hitler, o que 

Ludendorff hi presideixi actes en honor dels caiguts2 ', cosa que Roth 

1) Es tracta de "Schweigen im Dichterwald11 <Prager 1'a.gblatt, 16. 11. 1923; 
W IV, p. 203-204; li/(89) 1, p. 1068-1069) i "Der tapfere Dichter" 
<Vorwarts, 20.2.1924; W IV, p. 205-207¡ li/[89) 2, p. 59-61). En tots dos 
es critica la passivitat i el silenci dels literats prestigiosos, "die 
'Sachverwal ter deutschen Geistes' 11 

1 davant les activi tats reaccionàries 
que promovien 1' ensorrament de la república i la restauració de la 
dinastia Hohenzollern, anomenant explícitament Thomas Mann i Gerhart 
Hauptmann, i contraposant-los a Heinrich Mann. Citem del primer escrit: 
"Die deutschen Dichter gaben sich stets mit Inbrunst einer Beschaftigung 
hin: Sie reisten nach Italien. Sie reisten metaphorisch nach Italien, 
wenn sie des deutschen Klimas müde und überdrüssig geworden waren. Sehr 
viele lebten sich in Huldigung aus. Si e wenigstens blieben konsequent. 
<.,,) Die anderen aber - mit wenigen Ausnahmen - flüchteten in die 
Gefilde der Poesie und kamen sich sehr frei vor. Ein einziger, Heinrich 
Mann 1 bat var dem Kriege mitten in der schrecklichen deutschen Gegenwart 
gelebt und sie geschildert. Er hat spater - in Aufsatzen und Büchern -
aus seiner Gesinnung kein Hehl gemacht. Er hat offen bekannt, was sein 
Bruder Thomas, sehr spat und als das Schweigen bereits anfing, wie ein 
Skandal auszusehen, sehr verklausuliert und akademisch zugeben muf3te. 
(,,.) In München sitzen sie, in Schwabing, wahrend rings um sie Hitler, 
Ludendorff, Kahr plündern. Ein Kardinal Faulhaber beschamt Thomas Mann 
und Gerhart Hauptmann. Ein Kardinal predigt die Freiheit, und ihre 
'Sanger' haben die Stimme verloren. (, .. ) Die Welt wartet vergeblich auf 
den Schrei der Geistigen, der Ludendorffs Deutschland desavouieren 
konnte, auf daf3 die Kronprinzen wieder feste druff treten. Nur dieser 
Tritt ist horbar." 
2) Nous exemples d'articles sobre aquest tema són "Die Lebenden über die 
Toten11

, Vorwarts, 13.6.1924, li/[89) 2, p. 203-204; "Pietat mit Hand
granate", Frankfurter Zeitung, 8.9.1924, W IV, p. 545-546, li/[89] 2, p. 
240-242¡ i la catorzena seqüència de la columna Berliner Bilderbuch, Der 
Drache, 17.6.1924 <"Kein Toter ist vor der Ehrung durch die Hinter
bliebenen glücklich zu schatzen (, .. >">, li/[89] 2, p. 120-122. 



criticà sovint 1 com ja hem vist anteriorment; el fet que un príncep 

sigui un dels dirigents de l'organització clandestina 1 element 

relacionat amb la participació de membres de la dinastia expulsada en 

els intents d'enderrocar la república¡ l'atemptat a la "Siegessaule" 

berlinesa 1 frustrat en la novel, la aparentment gràcies a Lohse 1 i que 

havia tingut lloc realment el març de 1921 1 :. 1 així com el detall que el 

grup d'esquerra que prepara l'atemptat a la novel, la giri al vol tant 

d'un pintor, de la mateixa manera que en la realttat . un pintor fou 

considerat el principal sospi tós=:v, D'altra banda, la millor confirmació 

de la verosimilitud de la trama fou el putsch de Ludendorff i Hitler que 

tingué lloc el 8 i 9 de novembre a Munic, del qual Roth s'ocuparia a 

l'article "Getraumter Wochenbericht", '·'0 

El 1924 és un any molt productiu en la trajectòria de l'escriptor: a 

més d'una gran quantitat d'articles publica dues novel.les que obtindran 

totes dues una bona acollida entre la crítica. En primer lloc apareix 

Hotel Savoyn, a la prestigiosa editorial berU.nesa Die Schmiede, 

després d'haver-se publicat per entregues a la Frankfurter Zeitung del 9 

de febrer fins al 16 de març. Es tracta d'una narració en primera 

persona, en boca de Gabriel Dan, ex-soldat de l'exèrcit austro-hongarès 

que retorna a occident després d'haver passat tres anys a un camp de 

1) "Rundgang um die Siegessaule" 1 Neue Berliner Zeitung1 15. 3. 1921; 
WC89J 1 1 p. 502-503. 
2) "Das 'Raubernest' ist ein Patrizierhaus" 1 ibídem, 24.3.1921; WC89J 1, 
p. 511-513, i "lm Haus Nr. 21. Ein Besuch beim Maler Wolff", ibídem, 
6.4.1921; WC89J 1, p. 520-521. 
3) Vorwarts, 2.3.1924; W IV, p. 531-533; WC89J 2, p. 70-72. 
4) La novel.la es troba a W I, p. 129-224, i WC89J 4, p. 147-242. Józef 
Wittlin identifica la ciutat com Lodz 1 a Polònia, i diu que hi existia 
un hotel d'aquest nom <Gedachtnisbuch, p. 57). Sobre aquesta novel. la 
vegeu Sül temeyer 1 p. 115-121, i Bronsen, p. 249-252. El tema del gran 
hotel en una ciutat de l'est europeu, en aquest cas petita, apareix al 
fragment Erdbeeren <W III, p. 193-218¡ WC89J 4, p. 1008-1036). 
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presoners de Sibèria. Dan, jueu nascut a la Leopoldstadt vienesa, porta 

cinc anys d'absència d'Europa i retorna mancat de medis fent la major 

part del camí a peu i realitzant treballs ocasionals¡ en arribar a una 

ciutat innominada "an den Taren Europas" que disposa d'un hotel de set 

pisos amb aires occidentals, s'hi allotja pensant que la sort pot 

afavorir-lo: "Im Hotel Savoy konnte ich mit einem Hemd anlangen und es 

verlassen als der Gebieter von zwanzig Koffern - und immer noch der 

Gabriel Dan sein." 1
) Aquesta espera d'un possible miracle serà constant 

al llarg de l'obra, no només per part del protagonista, sinó de tots en 

general. 

L'ambient de l'hotel i de la ciutat, l'observació crítica del que 

s'hi esdevé, seran els principals ingredients de l'escassa acció, en 

correspondència amb l'actitud de Dan, un intel.lectual sagaç i senstble, 

però eminentment passiu, que procura mantenir-se al marge del que 

l'envolta, per més que l'tnteresst. El narrador veu en l'hotel una mena 

de microcosmos on totes les classes socials són representades; els pisos 

tnferiors allotgen els més rics, i a mtda que hom ascendeix mtnva la 

categoria dels hostes t alhora la qualitat del servei que reben, fins al 

punt que els rellotges de cada planta marquen hores diferents, més 

avançades a dalt t endarrerint-se deu minuts a cada pis que es 

descendeix, "wei l die Reichen Zei t ha ben". ::2) Un element tmportant per a 

1) W I, p. 132¡ W[89] 4, p. 150. 
2) W I, p. 134¡ W[89l 4, p. 152. Aquesta idea que el temps no és el 
mateix per a pobres i rics procedeix del Feuilleton "Die Tyrannei der 
Stunde" <Der Neue Ta.g, 5.10.1919¡ W[89] 1, p. 152-154), centrat en 
l'observació que a Viena els rellotges públics anaven més endarrerí ts 
als barris més rics i cèntrtcs. 
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generar l'atmosfera de l'hotel és l'absència d'un propietari visi ble 1 > ¡ 

els hostes només coneixen d'ell el nom Kaleguropulos2 >,- que Dan es 

dedica a declinar, recordant la classe de grec de batxiller - i el fet 

que els divendres passa a inspeccionar i a cobrar. Però quan Dan intenta 

veure'l durant la seva ronda, només troba Ignatz, el vell mosso de 

l'ascensor, personatge caracteritzat per "biergelbe Augen" que adquireix 

connotacions cada cop més numinoses, amb la seva vigilància constant 

sobre els habitants més pobres de l'hotel <" Ignatz war wie e in 

lebendiges Gesetz dieses Hauses, Tod und Liftknabe" 8 >), El final de la 

novel. la descobrirà la seva veritable identitat: és ell el propietari, 

que morirà cremat en incendiar-se l' ediftci. 

Dan visita a la ciutat l'oncle Phobus Bohlaug, "ein geiziger 

Heuchler" germà de la seva mare i de posició benestant, de qui no obté 

1) Es pot establir un paral. lel amb l'article "Hotel Kopri va" <Prager 
Tagblatt, 4.12.1923¡ W[B9J 1, p. 1073-1076), amb un porter factòtum i un 
propietari absent: "In P. steht das 'Hotel Kopriva'. Es hat BO Zimmer in 
zwei Stockwerken. Es hat ei nen Portier, der e in Zimmerkellner ist u nd 
ein Gepacktrager zugleich. Er ist kleingewachsen und schrnachtig und 
nicht reprasentati v genug für ei n zweistockiges Hotel mit BO Zimmern. 
<. .. ) 'Hotel Kopriva' ist fast immer besetzt. Dennoch kommt man fast 
immer dort unter. (, .. ) 'In einem Raum, den ein Reisender ausfüllt, kann 
ein zweiter schlafen'. Diesem Gesetz hat der Wirt des 'Hotel Kopriva' 
seinen Reichtum zu verdanken und dem Umstand, daS er sich seinen Gasten 
nicht zeigt, seine Seelenruhe. Viele Hotelwirte konnten van ihm lernen. 
Beschwerden, die man nicht vorbringen kann, sind nicht vorhanden. Eine 
unhorbare Unzufriedenheit besteht nicht. Man kann deshalb sagen: Mit dem 
'Hotel Kopriva' sind alle Gaste zufrieden." 
2) Aquest nom, gairebé idèntic, així com el desig de declinar-lo en 
record dels temps de batxiller, es pot localitzar al Feuilleton "Hellas" 
<Berliner Borsen-Courier, 17.3.1921¡ W[B9J 1, p. 504-506), sobre 
notícies procedents de Grècia que el periodista intenta connectar amb la 
concepció de l'època clàssica rebuda a l'escola: "Taglich lese ich Nach
richten aus Athen. Wenn Dr. Johann Taubrich, mein alter Griechisch
lehrer, noch lebt, liest er sie auch. Und wenn er noch unterrichtet, 
laBt er seine Schüler 'Kalogeropulos' dekUnieren. Kalogeropulos ist 
übrigens ein trefflicher Name für einen :Ministerprasidenten. <. .. ) 
Kalogeropulos heiBt namlich: ein Mann, der einen Staat gut führt." 
3) W I, p. 164; W[B9J 4, p. 1B3. 



pas diners per a continuar el viatge, com voldria, sinó només un vestit 

usat - elements que apunten a un retrat del tutor de Roth, l'oncle 

Siegmund Grübel. Coneix una habitant del setè pis, Stasia, que treballa 

en un varieté, i a través d.' ella els al tres hostes del darrer pis: 

artistes de varietats com el pallasso Santschin, i pobres diables com el 

pintor de rètols Taddeus Montag, que no té èxit en el seu ofici per 

l'excés d'imaginació que el fa dibuixar caricatures, o Hirsch Fisch, que 

es dedica a fer de "Lotterietraumer 11
; un altre habitant de l'hotel és 

Abel Glanz, tractant en divises que fou apuntador de professió':> fins 

que un dia durant un assaig no va poder estar-se de sortir de la seva 

petxina i substituir el director. Dan es sent a la vegada atret t 

repel.lit per l'atmosfera de l'hotel, dins del qual es pot moure tant 

entre els rics del bar com entre els pobres, a través d'una 

estructuració social que descriu així: 

"Mir gefiel das Hotel nicht mehr: die Waschküche ntcht, an der die 
Menschen erstickten, der grausam wohlwollende Liftknabe nicht, die 
drei Stockwerke Gefangener. Wie die Wel t war dieses Hotel Savoy, 
machtigen Glanz strahl te es nach auBen, Pracht sprühte aus sieben 
Stockwerken, aber Armut wohnte drin in Gottesnahe, was oben stand, 

1) L'anècdota es troba més extensament a l'article "Der Souffleur" 
<Berliner Béirsen-Courier, 1.6.1922; W IV, p. 78-79; W(891 1, p. 821-
823); allà el protagonista és "Hans Guttmann, Souffleur in der Bukowina, 
in einem deutschen Theater des gegenwartigen Rumaniens". També apareix a 
la novel.la el personatge Isidor Schabel, notari fugit de Bukarest, 
relacionable amb l'article "Die Heimkehr des Imre Ziska" <Berliner 
Béirsen-Courier, 26.3.1922; W IV, p. '76-'78; WC89J 1, p. 778-780), que 
mostra l'interès sostingut de Roth per la situació dels que amb l'enso
rrament de la monarquia austro-hongaresa havien esdevingut apàtrides: 
"<. .. ) Imre Ziska, der N"otar, wurde heimatlos. Wahnwitzige Welt! Ein 
Notar ohne Dokumente. Er hatte keine staatlich beglaubigte Heimat. ( ... ) 
Zwischen den Grenzen hing Imre Ziskas dokumentarisches Ich in der Luft 
und zappelte mit den heimatswehen Beinen. Korperlich war der Notar 
vorhanden, staatsbürgerlich existierte er nicht. <. .. ) Da ging Imre 
Ziska in ein PreBburger Hotelzimmer und erhangte sich. Er schritt über 
die einzige Grenze, an der vermutlich kein PaS verlangt wird: über die 
Grenze zwischen Diesseits und jenseits. < ... ) Sein Selbstmord ist keine 
Sünde, sondern ei ne Ausweisung. Die Ungnade der staatlichen Behéirden 
sichert dem Notar die Gnade Gottes. Imre Ziska ist heimgekehrt." 



lag unten, begraben in luftigen Gr~bern, und die Gr~ber schichteten 
sich auf den behaglichen Zimmern der Satten, die unten saBen, in 
Ruhe und Wohligkeit, unbeschwert van den leichtgezimmerten S~rgen. 
Ich gehore zu den hoch Begrabenen. Wohne ich nicht im sechsten 
Stockwerk? Trei bt mich das Schicksal nicht i ns siebente? Gi bt es 
sieben Stockwerke nur? Nicht acht, nicht zehn, nicht zwanzig? Wie 
hoch kann man noch fallen? In den Himmel, in endliche Seligkeit?"':> 

Interessat per Stasia i mogut per l' expectad.ó general davant l'arri-

bada de Henry Bloomfield, el fill del poble esdevingut milionari a 

Estats Units que retorna cada any i. de qui tots esperen la soluci.ó dels 

seus problemes o ajut en els seus projectes, 2 :> Dan no arriba a decidir-

se a marxar i es dedica a observar els obrers en vaga i les corrues de 

Heimkehrer que van arribant i són concentrats en barracots en la misèria 

més extrema¡ la d.utat acull tots els contrastos d'un centre fabri.l 

durant la revolució industrial, aguditzats per la situació de 

postguerra'"':>. Entre aquestes masses de repatriats, Dan descobreix el seu 

amic Zwonimir Pansin, descrit amb les característiques d'un pagès idea-

litzat, que es queda a viure amb ell: "'Ich will hier eine Revolution 

machen', sagte Zwonimir, so einfach, als sagte er: Ich will hier einen 

Brief schreiben." 4 > A partir d'ara, Dan, arrossegat pel seu company, es 

deixa implicar en els esdeveniments, agafant treballs temporals i acoro-

1) W IV, p. 150. A l'edició de 1989, vol. 4, p. 168, falta "Stockwerk? 
Treibt mich das Schicksal nicht ins siebente? Gibt es sieben". 
2) El motiu del conciutadà ric esperat per tothom es repeteix a Erdberen 
en la figura de Herr Britz, amb la variació que aquest sí que es dedica 
a fer caritat, a diferència de Bloomfield, que només accepta els negocis 
prometedors. (Vegeu W III, p. 214-216¡ W(89J 4, p. 1032-1033), 
3) Aquest tema de la misèria dels desplaçats per la guerra podem veure'l 
per exemple als articles "Bei den Heimatlosen" <Neue Berliner Zeitung, 
23. 9. 1920¡ WC 989) 1, p. 373-377) i "Wartesaal IV. Klasse. Die Passa
giere, die nicht reisen11 (ibídem, 26.11. 1920; WC 89J 1, p. 405-407). La 
marginació mas i va és descrita també a "Der Zug der Fünftausend" 
<Frankfurter Zeitung, 9.3.1924; W IV, p. 20-23; W(89] 2, p. 81-84). 
4) W I, p. 175¡ Wl89J 4, p. 193. Zwonimir és agitador "aus Liebe zur 
Unruhe", sense cap definició ideològica concreta¡ vegeu Juergens, p. 29-
31. 



panyant Zwonimir en la seva activi tat d'agitació. En arri bar Henry 

Bloomfield, Dan passa a ser temporalment el seu secretari 1 que filtra 

les peticions d'ajut (" Ich saS im Vorhof des li eben Got tes Henry Bloom-

field und registrierte Gebete und Wünsche seiner kleinen Menschen"), 

cosa que li permet descriure millor la societat, de la qual dóna una 

visió molt pessimista: 

"Es ging ihnen schlecht, den Menschen. Das Schicksal bereiteten sie 
sich sel bst u nd glaubten, es kame van Gatt. Si e waren gefangen in 
Ueberlieferungen, ihr Herz hing an tausend Faden, und ihre Rande 
spannen sich sel bst die Faden. Au f all en Wegen i bres Lebens standen 
die Verbotstafeln ihres Got tes, ihrer Pol izei, ihrer Konige, ihres 
Standes. Hier durften sie nicht weitergehen und dort nicht bleiben. 
Und nachdem sie so ein paar Jahrzehnte gezappelt, geirrt batten und 
ratlos geNesen, starben sie im Bett und hinterlieSen ihr Elend ihren 
Nachkommen." 1 :> 

Dan descobreix casualment que Bloomfield només retorna a la ciutat 

natal per visitar la tomba del seu pare, en un gest característicament 

jueu. La situació a la ciutat es fa cada cop més intranquil.la, i en 

declarar-s'hi el tifus Bloomfield en fuig, convidant el seu secretari a 

seguir-lo. Els obrers en vaga i els repatriats es concentren davant de 

l'hotel, que es cala foc. Zwonimir desapareix, probablement mort en la 

repressió a mans de l'exèrcit 1 i Dan marxa en tren cap a un destí 

inconegut. 

Roth lamentava l'escassa difusió de l'obra a Alemanya, tal com 

reflecteix la seva carta al col. lega de la Frankfurter Zei tung Bernard 

von Brentano: 

11 Mein Buch ist 4 mal in's Russische übersetzt. Ich habe 200 000 
Leser in RuSland. In Deutschland 4 u. 1/2. Bin ich ein deutscher 
Schriftsteller? Von den deutschen 4 1/2 sind 2 1/2 auch russische 
Juden. u::z:> 

1) W I, p. 202; W[891 4, p. 220. 
2) Carta des de Paris, 14.6.1925. Briefe, p. 48. 
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La segona novel.la de 1924, Die Rebellion, aparegué per entregues al 

Vorwarts (27 de juliol a 29 d'agost) abans de ser publicada a la mateixa 

editorial de l'anterior, Die Schmiede 1 :>, Una crítica de Manfred Georg, 

de 1929, relaciona ambdues novel.les així: 

"Roth ist einer von uns, die davorstehen. Mit klareren Augen als wir 
geht er voran, die Blendlaterne seines Wortes vor sich, die das 
Zwielicht aufhebt. Er gehort weder zu den sogenannten Jungen, noch 
zu den sogenannten Alten. Er ist von unserem Blut, aber er ist iso
Hert und vorausgesandt, er hat jenen Blick, mit dem man einsam 
wird. <.,.) 'Hotel Savoy' und 'Die Rebellion' schUdern einmal die 
Masse, das andere Mal den Einzelnen, die mit der Umwelt in Konflikt 
geraten. Im 'Hotel Savoy' zeichnet er eine Grenzstadt im Osten, auf 
die Scheide z-¡.-lischen zwei Lander und zwei Zei ten gestell t, die 
langsam und tumultuos alles in sich verschlingend zusammensinkt. Der 
Held des zweiten Romans ist eine Einzelfigur, ein Krüppel, der als 
Te il. für das Ganze den ungeheuren Angriff des Uní versums erleidet 
und zugrunde geht. In beiden Fallen ist die Entwicklung der Handlung 
gleich Null. Sie dreht sich im Strudel eines Kreises. 
Sie geht nicht nach vorn in die Breite, sondern in ihrem Kern in die 
Tiefe. Dami t ist das Wesentl i che der heutigen menschl ichen 
Problematik erfaBt, "::z :> 

El protagonista, Andreas Pum, és com Gabriel Dan un "AuBenseiter", 

però a diferència d'aquest manca totalment de formació i d'actitud 

crítica. Tot i ser un pobre proletari i a més haver perdut una cama en 

la guerra, ::;;•:> s'alinea amb el govern, tant el dels darrers temps de 

l'imperi- l'acció s'esdevé a Viena- com el republicà de postguerra; el 

principal és disposar d'una instància a qui obeir i de qui esperar 

recompensa. Pum, que cataloga com a "Heiden" tots els descontents, està 

1) Sobre aquesta novel.la podeu veure Bronsen, p. 250-253, Sültemeyer, 
p. 122-132, i Juergens, p. 40-49. 
2) Manfred Georg: "Der Romanschriftsteller Joseph Roth". A: PreuBische 
Jahrbücher, 217 (1929), p. 320-324. Reproduït parcialment a Ausstellung, 
p. 413 i 421. 
3) Sobre la problemàtica dels ferits de guerra podem citar els articles 
de Roth "Lebende Kriegsdenkmaler" <Neue Berliner Zeitung, 31. 8.1920; 
V/(89) 1, p. 347-352), "Der Wiederaufbau des Menschen" (ibídem, 6.6.1921; 
W[ 89] 1, p. 580-583) i "Die Krüppel. Ein polnisches Invalidenbegrabnis" 
<Frankfurter Zeitung, 23.11.1924; W III, p. 840-842; V/(891 2, p. 289-
292), entre d'altres. 
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ben d'acord amb el seu destí; en la seva cosmologia els papers de Déu i 

del govern, igualment incomprensibles i savis, es superposen i confonen: 

11 Er glaubte an ei nen gerechten Gatt. Dieser verteil te Rückenmark
schüsse, Amputatiomen, aber auch Auszeichnungen nach Verdienst. 
Bedachte man es recht 1 so war der Verlust eines Beines nicht sehr 
schlimm und das Glück, ei ne Auszeichnung erhal ten zu ha ben, ein 
groSes. Ein Invalidar durfte auf die Achtung der Wel t rechnen. Ein 
ausgezeichneter Invalide auf die der Regierung. 
Die Regierung ist etwas, das über den Menschen liegt wie der Himmel 
über der Erde. Was van ihr kommt, kann gut oder bose sein, aber 
immer ist es groS und übermachtig, unerforscht und unerforschbar, 
wenn auch manchmal für gewohnliche Menschen verstandlich. " 1 > 

El lazaret és dissolt de la revolució, i Pum es troba al 

carrer sense la pròtesi promesa, amb una cama de fusta i una lU.cència 

per a tocar l'orgue de maneta. Pernocta com a "Bettgeher 11 en l'habitació 

ocupada per Klara, caixera i prostituta a hores lliures, i Willi, el seu 

macarra, pispa i drapaire ocasional. Seria gairebé feliç amb el seu 

11 art'"2 
:• si la sort 1 i deparés abans de l'hi vern una dona com les 

porteres que l'expulsen dels patis; i el seu somni es veu acomplert en 

la persona de la vídua Katharina Blumich, robusta, calculadora i 

resoluta, amb qui es queda a viure dues setmanes després de mort el 

marit. Pum és feliç amb la dona i la nena d'aquesta, així com amb el 

ruquet que han comprat per ampliar el negoci. 

1) W I, p. 228; W[89J 4, p. 245. Sobre aquesta actitud de Pum diu Sülte
meyer: "Das Verha.ltnis zu Gatt ist also - überspitzt formuliert - ein 
hochst rationales, eines, das sich in einer 'Rechnung' ausdrücken laSt. 
Pum hat es mit dem Kalkül in Verbindung gebracht. // Zur Regierung dage
gen ist sein Bezug hochst irrational, man konnte ihn, um das Paradoxon 
zu verdeutlichen, 'metaphysisch' nennen. Seine Auffassung van ihr drückt 
sich nicht in einer Rechnung aus; sondern in einer falschen Glaubig
keit." <Sültemeyer, p. 123.) 
2) Roth remarca els sentiments patriòtics de Pum, que es sent com si 
acomplís una funció important per a l'estat quan toca l'himne nacional 
amb l'orgue de maneta <W I, p. 239-240¡ W[89J 4, p. 257-258)¡ de forma 
relacionada, l'article "Der Gesang des Bettlers" < Vorwi:irts, 2. 12. 1923¡ 
W(89J 1, p. 1072-1073) s'estén sobre aquest tema de la falsa consciència 
d'un marginat que, en comptes d'atacar el sistema causant dels seus 
mals, el defensa i proclama. 
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De sobte el capítol VII introdueix un nou personatge, el senyor 

Arnold, i una sublínia argumental nova. L'empresari Arnold, "groB, 

gesund, satt und dennoch unzufrieden", intenta un dia seduir la seva 

secretària, Veronika Lenz, i és amenaçat amb accions judicials pel 

promès d'aquesta, Luigi Bernotat. 1 > Encoleritzat, el senyor Arnold 

decideix excepcionalment no tornar a casa en cotxe, sinó en tramvia; pel 

camí veu cartells dels invàlids de guerra, que protesten de la seva 

situació, i s'enfureix encara més. Quan Pum, que també ha decidit com a 

cosa extraordinària agafar el tramvia i també s'ha sentit irritat per 

les protestes dels seus companys de sort, intenta pujar al vehicle, es 

troba Arnold barrant-li el pas i tractant-lo de simulador, i de forma 

espontània actua com faria un dels "Heiden" que tant menysprea. 2 > La 

policia es queda la llicència d'Andreas, el qual és expulsat de casa per 

la dona, no es presenta a la ci tac ió judicial per desconeixement, i 

acaba complint quatre setmanes de presó. 

, 1) A més del cognom de la noia, utilitzat a Das Spinnennetz <Benjamin 
Lenz), el del seu company ha aparegut també en un altre escrit de Roth: 
a l'article "Direktor Bernotat" <Berliner Borsen-Courier, 18. 6. 1922; 
W[89J 1, p. 824-827), sobre un tal Karl Friedrich Bernotat, que malgrat 
la bona posició social havia portat a terme múltiples robatoris, incitat 
pel seu desig immoderat de luxe¡ Roth es mostra comprensiu amb aquesta 
ne cessi tat, cosa coherent amb l'est i 1 de vida que adoptà per aquesta 
època, i que sembla una defensa pro domo. Vegem el comentari al voltant 
del cognom que obre l'article: "Der fleiBige Chronist kriminalistischer 
Ereignisse überzeugt sich immer wieder, daS die zufalligen Namen merk
WÜrdiger Menschen wie sorgfaltig von einem Autor gewahlte klingen. 
'Bernotat • ist solch e in Name. Er ist fremd, ergi bt keine sinngemaBe 
Bedeutung und hat SelbstbewuBtsein. ( .. ,) Es ist ein Name, dessen Trager 
empfangen werden muS, wenn er sich anmelden laBt. Er pradestiniert einen 
Trager zu romantischen Erlebnissen." 
2> El tema de l'agressivitat i conflictivitat generalitzada, especial
ment pel que fa als transports públics, és desenvolupat a 1' article 
"Betrachtung über den Verkehr" <Frankfurter Zeitung, 15. 11. 1924¡ W[ 89) 
2, p. 276-280), aquí referit específicament a Berlin. 
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El paper d' Arnold com a deus ex rnachina que destrossa l'existència 

d'algú amb qui ideològicament coincideix és anunciat i remarcat pel 

mateix narrador: 

"Hatte der Herr Arnold <. , , ) e in Auto genommen, um heimzukommen, 
(. .. ) sein Vleg M.tte sich nicht unheilvoll mit jenem des Leier
kastenmannes Andreas Pum gekreuzt. So aber richtet es ein tückisches 
Geschick ein: daB wir zugrunde gehen nicht durch unsere Schuld und 
ohne daB wir einen Zusammenhang ahnen; durch das blinde Vlüten eines 
fremden Mannes, dessen Vorleben wir nicht kennen, an dessen Unglück 
wir unschuldig sind und dessen Weltanschauung wir sogar teilen. Er 
gerade ist nun das Instrument in der vernichtenden Hand des 
Schicksals." 1 ) 

Aquestes experiències desperten en Andreas la capacitat críttca i el 

fan adonar-se de la distribució injusta dels privilegis i les riqueses, 

descobriments que exposa a la seva cel. la en soliloquis dirigits als 

pardals que es posen a la finestra, i que inútilment ha sol. lici tat 

poder alimentar. Aquest motiu d'ampr als animals i als nens, 2 ) ampliat 

1) W I, p. 262¡ WC89J 4, p. 280. 
2) En l'apreciació que fa Roth dels nens podem veure nexes amb la 
postura d'Erich Kastner: ambdós veuen en l'infant un estadi superior a 
l'adult, i pel simple fet de ser nen li atribueixen capacitats més 
elevades. Així, de la filleta de Katharina Blumich, Anna, es diu: "Sie 
war fünfjahrig, ein Mensch in jenem Alter, in dem man noch ein wissender 
Gott ist, vor dem die verborgene Güte der anderen sichtbar liegt wie 
buntes Gestein unter klarem Bergwasser." <W I, p. 247; WC891 4, p. 266.) 
El cas més explícit és "Kinder" <Berliner Borsen-Courier, 11. 9. 1921¡ 
W[891 1, p. 646-649): "Die Kinder sind in dieser Welt, in der die 
Erwachsenen so unwahrscheinlich rasch überhandnehmen, das einzig Erfreu
liche. ( ... ) Traurig ist nur die Tatsache, daB die Kinder alter werden 
müssen, von einem Beruf ergriffen und vom Leben eingetreten. (. .. ) An 
guten Lehren mancher Art ranken sich die Kleinen sozusagen empar, bis 
sie endlich zur letzten Weisheit gelangen, namlich zum SchieBpulver. 
Dann werden sie entweder Soldaten, oder sie begnügen sich mit der 
Ermordung eines Spaziergangers. // Wenn ich derlei denke, kann ich kein 
Kind mehr ansehen, ohne seine Zurückentwicklung zu prophezeien. <. .. )" 
Exemples tardans els trobem als articles "Ein Kind im Wartezimmer der 
Polizei", de 10.9.1938 <Das Neue Ta.ge-Buch¡ W IV, p. 677-678) o "Die 
Kinder der Verbannten", 12.10.1938 <Die Zukunft; W IV, p. 175-178). Per 
a aquest aspecte podeu consultar l'apartat "Rei ne Wel ten und Geschopfe" 
de Hackert, Kul turpessimismus u nd Erziihlform <Bern: Niemeyer 196'7), p. 
29-31. Sobre el motiu de l'amor als animals podem citar entre d'altres 
els articles "Tiere" (li), que acaba amb la frase "Ich liebe alle 
Kreatur" [Continua a la pàgina següent.J 
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posteriorment a un papagai, remarca la si tuactó d' Andreas, el més roí ser 

dels roí sers, tncapaci tat per a sobreviure dtns una societat regida per 

la competència. 

En sortir de la presó convertí t prematurament en vell, Pum es sent 

ara un rebel, un "Heide" ell també. Protegit per WilU., el qual sota una 

nova identitat es dedica ara a proveir cafès de vells que cuidin dels 

lavabos, passa a ocupar-se dels serveis del "Café Halali", en un ambient 

descrit com un món d'ultratomba, on l'elegància i l'alegria que regnen a 

clal t no penetren més que en forma dels que davallen per a ésser-ht 

atesos. Aquest tema ha estat tocat per Roth en diversos articles 

d'aquests anys, el més explícit dels quals és "Der Mann in der Toilette" 

< Vorwarts, 20. 1. 1923), que presenta una ambientació molt similar a la 

novel.la. 1 ) Però tant en la novel.la com en l'article fer justícia als 

marginats no és cosa d'aquests món: Andreas, ja molt envellit, ha rebut 

una nova citació judicial per a la revisió del seu afer i té una visió 

mentre es debat entre la vida i la mort, visió en la qual desenvolupa 

[Ve de la pàgina anterior.] <Berliner Borsen-Courier, 8. 5. 1921¡ W( 89] 1, 
p. 550-553) ¡ "Preis-Rattenwürgen" <Neue Berliner Zeitung, 9. 2. 1923¡ 
\ti'[ 89J 1, p. 923-926) ¡ "Der Tod des 'Konig Midas'" <Frankfurter Zeitung, 
7.5.1924¡ W[89J 2, p. 176-177)¡ i "Ein StrauB ist kein Pferd" (ibídem, 
6.9.1924¡ W[89J 2, p. 239-240). 
1) Citem breument d'aquest article: "Der alte Mann bleibt unten, eine 
halbe Treppe tiefer als die anderen, im Reich des Wassers, des 
Unterleibs und der Maniküre. Er hat Bürsten ohne Zahl, aber er bürstet 
andere. Er hat glanzende Nagelfeilen, Seifen und Handbürstchen, aber 
seine Rande sind rauh < ... ), Er hat Wasser, Seife, Kachelwande, Kabinen, 
Hygiene für andere. Er hat alles 'in Kommission' ... (, .. ) Sein Ohr zahlt 
die gleitenden Tropfen der Wasserleitung, die beharrlich Sekunden 
totschlagen. An ihnen miBt er die verrinnende Zeit. // Einmal, nach dem 
zehntausendmillionsten Wassertropfen wird er einschlafen und noch einmal 
begraben werden. // Gute anderthalb Treppen tiefer wird er liegen, und 
die Herren mit einem Knopf werden auch einmal heimkommen, und er wird 
sie nicht einmal zu bürsten brauchen ... 11 <Wf89] 1, p. 916-918). El motiu 
apareix abreujat a 11 Die Abseits-Menschen" <Vorwarts, 7.1.1923¡ W[89J 1, 
p. 907-909) i "Jazzband" <Berliner Borsen-Courier, 1.5.1921¡ Wf89J 1, p. 
543-547). 
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tota l' eloqüèncta 1 claretat de conceptes que no ha posseït en vtda 

davant d'un jutge que és a la vegada Déu, en un tndret que parttctpa de 

les característiques celestials 1 dels lavabos on encara es troba. En un 

llarg monòleg, Andreas es declara rebel davant d'un Déu que rebutja per 

injust: 

"Aus meiner frommen Demut bin 1.ch erwacht zu rotem, rebellischem 
Trotz. Ich mochte Dich leugnen, Gatt, wenn ich lebendig ware und 
nicht var Dir stünde. Da ich Dich aber mit meinen Augen sehe und mit 
me i nen Ohren ho re, muB 1.ch Boseres tun als Dich leugnen: Ich muB 
Dich schmahen! (. , , ) Vlas bist Du für e in Gott! (. , , ) Müssen wir 
leiden, weshal b letden vdr nicht all e gleich? Hast Du nicht genug 
Segen für alle, so verteHe Um gerecht! (.,,) Ach, tch wollte, tch 
ki:innte Dich noch leugnen. Du aber btst da. Einztg, allmachttg, dte 
hochste Instanz, ewtg - und es 1st ketne Hoffnung, daS Dtch Strafe 
trifft, daB Dich der Tod zu einer Vlolke zerblast, daB dein Herz 
erwacht. Ich will Deine Gnade nicht! Schick mich in die Holle. 111 > 

Es innegable la importància de l'element religiós ja en aquesta obra 

primerenca, que Angelika Pi:ithe <1980) ha estudiat com una de les 

variants del mite de Job en l'obra de Roth2 >, La visió que acompanya la 

mort del protagonista, en la qual aquest s'enfronta amb Déu, en el cas 

de Pum rebel.lant-se i oposant-se-li en un gest arrelat en la tradició 

jueva, es repetirà a Das talsche Gewicht (1937), i havia estat 

prefigurada en el Feuilleton "Polizeibericht" <Vorwlirts, 11.4.1923).=!1> 

La producdó de 1924 no es limita a la narrat i va i als escrits al 

Vorwarts que hem comentat. Al contrari, aquest any registra la màxima 

quantitat d'articles publicats per l'escriptor, segons els càlculs 

1) VI I, p. 311-312; Vl[89J 4, p. 330-331. 
2) Vegeu la monografia d'Angelika Pothe Das Hiobsmotiv im epischen Werk 
Joseph Roths (Jena 1980), p. 55-101, així com el nostre comentari de la 
seva tesi a l'apartat 2.f. del present treball. 
3) Vl[89J 1, p. 983-986. Un paral.lel amb la visió del tribunal 
celestial, on també el pecador que és jutjat es defensa de forma 
agressiva, es troba a l'obra d'Egon Erwin Kisch "Die Himmelfahrt der 
Galgentoni", dins Narktplatz der Sensationen (Gesammel te Werke in 
Einzelbanden Bd. VII, p. 211-232. Berlin, Weimar: Aufbau 1984). 



establerts per Westermann 1 ~: més de cent-vuitanta, xifra a la qual només 

s'aproximen el 1920 i 1921, amb uns cent-trenta i cent-cinquanta respec-

tivament. Des de gener de 1923, Roth està col.laborant amb la 

Frankfurt er Zeí tunlf2
:., amb una freqüència que augmentarà el 1924 a la 

vegada que minvaran les publicacions a Neue Berlíner Zeítung. Un 

percentatge important dels escrits periodístics de 1924 el representen 

les col.laboracions a dos setmanaris propers a la socialdemocràcia. Per 

a La.chen línks. Das republika.nísche Wítzbla.tt, Roth escriurà poemes 

satírics que comentin l'actualitat sociopolíti.ca; a tall d'exemple citem 

la primera estrofa de 11 Die Invaliden grüBen den General 11 , '~·:. que com 

al tres escrits de Roth sobre el tema de les víctimes de la guerra 

recorda l'obra de Wolfgang Borchert, amb qui comparteix l'interès pel 

tema del Heímkehrer: 

11 Zehn Jahr' sind um, zehn Jahr' sind um, 
es taulen unsre Knochen, 
das Auge bli.nd, das Rückgrat krumm 
und Bauch und Brust zerstochen; 
es hat die Milz ein groBes Loch, 
es brennt in Herz und Niere - -
Noch leben wir! - Wir leben noch! 
Und sind nicht Mensch noch Tiere - -
Wer aber blieb von allen heil 
trotz Bombenwurf und Donnerkeil? 
Wer aber kam gesund nach Haus 
zu Weib, Pension und warmem Flaus? 
Es war der Herr, der uns befahl: 
Herr General! - Herr General! -

1) Vegeu la gràfica que inclou Westermann a la p. 308 de la seva 
monografia. 
2) El primer article fou "Die Toten ohne Namen", 21. 1. 1923 (VJ( 89] 1, p. 
914-916), que ja havia aparegut el 9. 2.1923 a Prager Tagblatt i el 
17.1.1923 a Neue Berliner Zeitung; durant aquest any i el següent es pot 
observar repetidament l'aparició al periòdic de Frankfurt d'escrits ja 
publicats. 
3) La primera publicació, "Lobgedicht auf den Sport", tingué lloc el 
25.1.1924, i la darrera, "Bürgerliche Kultur11

1 el 12.12.1924; es troben 
totes elles a WC 89) 2, p. 8-36; bastantes havien estat incloses per 
Sültemeyer al recull Der Neue Tag. La que citem pertany al 1.8.1924 i es 
troba a V/[89) 2, p. 27-28. 
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La col. laboració amb Der Drache, que abarca del 18. 3. 1924 fins al 

24.3.1925, forma dos grups diferenciats. Fins al 15.7.1924 apareixen 

divuit articles sota el nom genèric Berliner Bilderbuch, formant una 

columna pròpia, "bemüht, die Symptome der Zei t und des Ortes aufzu-

zeichnen". Després d'una interrupció, apareixen vuit articles més a 

principis de 1925, fins al 24. 3. 1925 <"Die erotische Schutzpolizei"). 1 :. 

El princtpi del penúltim escrit de la. sèrie Berliner Bilderbuch és 

significatiu pel concepte que té Roth de la situació del pals i de la 

seva tasca en defensa de la república i de la humanitat contra la 

reacció, les activitats de la qual veu concentrades a Berlin: 

"Das Material hauft sich und fangt an, mir über den Kopf zu wachsen. 
Wetl ich mir vorgenommen habe, das Bilderbuch mit jenen Berltner 
Begebenheiten zu füllen, die von ihren Verursachern und 
Veranstaltern "nationale Belange" genannt werden und in Wirklichkeit 
die Symptome des nationales Verfalles sind. Berliner Bilderbücher 
müSten in Wirklichkei t mit dem Blut der Opfer u nd den Tranen ihrer 
Hinterbliebenen geschrieben werden. - Die Tinte genügt nicht und 
nicht einmal das Herzblut, das 'eventuelle', des Schriftstellers. 
Wenn ich mir vorgenommen hatte, edle, schone und humane Ereignisse 
aus Berlin zu berichten - ich stünde jede Woche vor einer kleinen 
Katastrophe, denn mir mangelte das Material. So aber gerate ich in 
die Verlegenhei t 1 zu vi el bed.chten zu müssen, denn die Manner der 
nationalen Belange lassen mir kaum Zei t zum Atemholen. (. .. ) Und 
wenn es wenigstens nur bei diesen traurigen Dingen bliebe! Nein, es 
gi bt heutzutage bei uns keine Tragik ohne Lacherlichkeit 1 und wenn 
man weinen soll, muB man lachen."::<::' 

En la majoria d'escrits de tot aquest període veiem l'actitud que ja 

trobàvem al període vienès, de denúncia de les injustícies socials i 

ridícul i tzació de qualsevol indici de tendència reaccionària o 

manipuladora, fins i tot sota títols que no ho fan esperar. Així, 

articles com "Der Frühling, die schonste Jahreszeit. Eine Hausarbeit van 

Joseph Roth" <Vorwarts, 24.3.1924) i "Der Manat Mai" <Lachen links, 

1) Tots ells a W[89J 2; l'apartat Berliner Bilderbuch ocupa les p. 92-
129. La cita anterior prové del primer escrit d'aquest grup, p. 92. 
2) 8.7.1924; Wl89J 2, p. 126. 



9.5.1924)':>• bastant simHars entre si, tracten el vell tema de la 

primavera de forma iconoclasta, introduint elements satirics i 

distanciadors en els llocs comuns típics <"Der Hunger macht Maiglockchen 

zu Nahrungsmitteln. Dichter belauschen Nachtigallen, um sie zu erlegen. 

Rauber sprieBen vegetat iv in den Au en des Tiergartens. " 2 :>) i si tu ant 

fets dispars com si fossin paral.lels, per tal de remarcar-ne la 

contraposició <"Die Bettler enthüllen ihre Gebrechen und die vornehmen 

Spazierganger ihre Frilhlingstoiletten." "Der unbegrenzte GenuB der 

li nden Lüfte ist nur den Auserwahl ten gestattet u nd den Arbeitslosen. 

Jenen behagt es, diese sterben infolge des· ungewohnten Vergnügens. '"'' :>). 

Però difícilment podem parlar d'una adscripció de Roth al socialisme; 

en tot cas, d'una aproximació que veu en ell el més similar al propi 

interès pels pobres i marginats i pel manteniment i reforçament de les 

estructures republicanes. 4 :> Només coneixem un text - la ja citada carta 

a Herbert Ihering - on Roth es reclami socialista. En canvi, durant 

1924, en el que seria el moment àlgid del seu compromís polític amb 

l'esquerra, trobem un títol tan programàtic com "Ein Unpolitischer geht 

1) Respectivament W[89] 1, p. 961-962, i W[89] 2, p. 177-179. 
2) W[ 89) 2, p. 171. 
3) WC89J 1, p. 962. 
4) Sobre la relació de Roth amb el socialisme i la seva proximitat o no 
al partit socialdemòcrata, vegeu Sül temeyer, p. 66-67, i Bronsen, p. 
217. La primera creu en una posició propera a la socialdemocràcia 
austríaca, mentre que el segon veu en la postura de Roth motius 
humanitaris i sentimentals. Bronsen ho formula així: "Die vage Beziehung 
Roths zum Sozial ismus war nur wenig von den ideologischen Grundsatzen 
dieser Bewegung gepragt. Vielmehr war sie ihm gefühlsmaBig der Bund der 
Menschlichkei t, mit dem man sich solidarisch fühlen konnte. In ei ner 
lieblosen Wel t, in der der Kapi talismus mit Egoismus und Ausbeutung 
identifiziert wurde, suggerierte der Sozialismus e in Korrekti v. Da bei 
schwebte Roth der Wunsch nach Geborgenhei t au f Erden var. an die er 
allerdings nicht glauben konnte." 
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in den Reichstag" <Fra.nkf'urter Zeitung. 30. 5. 1924) 1 :• 1 on el periodista 

visita l'edifici del Parlament el dia en què s'inicia una nova 

legislatura. lamentant les múltiples restes del règim anterior que 

mostra l'edifici, així com la seva excessiva pompositat. que contrasta 

amb la manca de cerimonial de les institucions democràtiques - per a 

Roth molt lamentable - i el poc respecte i ci vi sme que demostren els 

diputats dels diversos partits entre sí. 

"Der Unpoli tische kann nicht begreifen, weshal b von all en Berufs
menschen der Welt gerade der deutsche Politiker eine unbandige Sucht 
hat 1 sich sel bst lacherlich zu machen: ehe er noch mit seiner 
Po li tik, welche genug Gefahren der Lacherlichkei t in sich birgt 1 

begonnen hat. Aber was versteht der Unpolitische von den Ratseln der 
Pol i tik?"::<::. 

Sembla dibuixar-se aquí una actitud de la qual ja hem trobat indicis 

anteriors, i que desconfia de les institucions democràtiques i en 

especial dels partits¡ desconfiança similar a la que veurem igualment 

envers les agrupacions literàries d'avantguarda. Aquests indicis de 

desconfiança els hem trobat per exemple en articles com "Glossomanie" 

<Berliner Borsen-Courier1 12.6.1921) 8 :> al qual ja ens hem referit 1 i que 

inclou entre els afectats per aquesta malaltia els oradors parlamen-

taris 1 o bé "Der Klub der Verkannten" <Neue Berliner Zeitung. 

1) W IV, p. 32-35¡ 'i/[89] 2 1 p. 191-194. 
2) W IV 1 p. 33¡ vll 89] 2 1 p. 192-193. En la mateixa línia es situa 
"Reichstagsauflosung" <Frankfurt er Zei tung, 15. 3. 1924 ¡ W[ 89] 2 1 p. 90-
91), que lamenta la poca ressonància obtinguda per la dissolució del 
primer parlament republicà i els desordres i la incomunicació entre 
partits que s'hi han donat 1 i comenta així l'al.locució del canceller 
Marx: "Er freute sich festzustellen. daB die Einigkeit des Hauses sich 
wenigstens in jenen Stunden wahrend der ganzen vier Jahre gezeigt. in 
denen man Tote zu beklagen hatte. <Welch ein furchtbarer Trast! Welch 
e in menschlichkei tsvernichtender Beruf 1 die Pali tik 1 deren Jünger erst 
im Angesicht des Tactes voreinander Achtung bekommen! Wie stirbt die 
Hoffnung auf Brüderlichkeit 1 deren Brücken wir bauen - jenseits der 
Pali tik. )" 
3) W[89J 1 1 p. 588-591. 



17. 3. 1923) 1 
:•, on proposa substituir els dits oradors per autòmats. 

Anterior encara era la sàtira ":Ministerurlaub in Teutongina. Eine 

Hundstagsgeschichte" <Neue Berlíner Zeítung, 14.8.1920), on en una 

situació catastròfica deguda a l'excés de calor i agreujada per la 

recent derrota, els ministres de la repóblica de Teutongina decideixen 

marxar de vacances, tot i la indignació de la població. Però en absència 

dels ministres tots els problemes, començant pels climàtics, es 

solucionen sols, amb la següent conseqüència: 

"Die Teutonginer Bürger fühlten sich so wohl, daf3 sj_e eines Tages 
den Beschluf3 faBten - samtliche Minister in Urlaub zu schicken. 
Dieses geschah, und sei t dama ls ist Teutongina das bestverl'ml tete 
La nd au f Erden. " 2 :• 

Aquesta postura distanciada davant la política convencional es rela-

ciona amb la presència dins la narrativa de personatges amb una 

ideologia tan poc homologable amb la socialista oficial com Benjamin 

Lenz, Zwonimir Pansin i posteriorment Nikolai Brandeis (a Rechts und 

línks, 1929) 1 i amb determinats aspectes del pensament de Franz Tunda 

<Die Flucht ohne Ende, 192'7) i Friedrich Kargan <Der stuJfl111e Prophet, 

1929), que no desitgen la revolució per a objectius concrets, sinó que 

en certa manera veuen en ella mateixa una fi¡ el cas dels dos darrers, 

que han estat revolucionaris en cos i ànima, però després són incapaços 

d'adaptar-se a la situació postrevolucionària i canviar les armes i 

l'agitació per un escriptori, indica que en certa manera el malestar i 

la inadaptació es produeixen independentment del sistema polític de la 

societat de referència. 

1) W(89J 1, p. 954-957. <"Ich sprach mit dem Erfinder über die :Moglich
kei t automatischer Regierungen und Parlamente. Vielleicht fïill t meine 
Anregung auf fruchtbaren Baden, und der :Mann erfindet Abgeordneten
grammophone, Obstruktionsmaschinen, eine mechanische Opposition und 
holzerne Minister, die nach Einwurf einer Gagenmarke zu regieren 
anfangen." Ibidem, p. 957.) 
2) W(89J 1, p. 329-331. Cita de la p. 331. 
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A partir de mitjans de 1924, Roth sembla estar entrant en una crisi 

d'identitat ideològica. Si bé defensa amb totes les seves forces la 

república davant dels seus detractors, i sembla ben sincer - per exemple 

en les necrològiques dedicades a Friedrich Ebert o VIal ter Rathenau, i 

com ha fet en els reportatges del judici per l'assassinat del darrer 1 '-

per altra banda mostra insatisfacció amb els partits convencionals, i 

sobretot sembla desaprovar la divisió de l'esquerra, el sectarisme que 

fa que el que no provingui del propi partit sigui necessàriament 

comdemnable. En aquest context cal ci tar tres articles apareguts el 

febrer de 1924 a Frankfurter Zeitung que es situen en una línia unitària 

d'esquerra, oberta a tot el que representi una iniciativa en favor dels 

pobres i contra la reacció. Aquest és probablement el motiu de dena-

minar-se ara "Unpolitischer", per exemple a l'article "Konzert im 

Sitzungssaal 11 que comenta un acte benèfic celebrat al parlament prussià, 

aplicació que creu molt més profitosa que la política que s'hi 

practica.'":> En aquesta línia trobem també el comentari a la cerimònia 

d'enterrament de Lenin, que demostra gran respecte i interès, sense 

indicar cap distanciament crític degut a adscripcions partidistes 

1) Per al primer vegeu "Totenfeier um Mitternacht", Frankfurter Zeitung, 
2.3.1925 (VI IV, p. 98-99; VI[89J 2, p. 353-354) i "Abschied vam Toten", 
ibídem, 5.3.1925 (VI IV, p. 99-103¡ Vl[89l 2, p. 354-358)¡ per al segon 
"Besuch im Rathenau-Museum. Zum Todestage VIal ther Rathenaus", i bidem, 
24.6.1924 (VI IV, p. 115-118¡ VI[89J 2, p. 205-208>, així com el número 16 
de la sèrie Berliner Bilderbuch <Der Drache, 1. 7. 1924 ¡ W IV, p. 539-
540¡VI[89J 2, p. 124-126). La sèrie "Leipziger ProzeB gegen die Rathenau
Morder" es troba a VI[89J 1, p. 872-888. Recordem que Roth havia criticat 
les concessions d' Ebert a la dreta <"Der Ukas des Zaren Ebert", Der 
Drache, 15.4.1924; VI[89J 2, p. 161-163.) 
2) Frankfurter Zeitung, 15.2.1924; VI[89J 2, p. 54-55, El periodista 
afegeix: "Als ich das vorletzte Mal den preuSischen Landtag besuchte, 
sah ich gerade, wie die Polizei kommunistische Abgeordnete mit Gewalt 
entfernte. Man begreift, daS der Respekt des Unpolitischen var dem 
preuBischen Landtag erst durch einen Fünf-Uhr-Tee wiederhergestellt 
werden konnte." 
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concretes. 1 :> El text més destacat en aquest senttt és "Die klagenden 

Ziffern", sobre un acte en el qual es donaren informacions i es mostrà 

un documental sobre la misèria a Alemanya i sobre l'activi tat de la 

"Internationale Arbei terhilfe11
, iniciativa del comunista Willi 

Münzenberg que Roth lloa: 

"Allerdings las ich im 'Vorwarts' einen Leitartikel, in dem 
ersichtlich gemacht werden soll, daS diese Internationale Arbeiter
hilfe, an deren Spitze der Berliner Kommunist Nünzenberg steht, eine 
schlaue po li tisch-taktische Angelegenhei t der Kommunisten se i. Ich 
weiB nicht, ob das richtig ist. Jedenfalls: Der Film bleibt über
zeugend <. .. ). Vielleicht stammt jene gütige Suppe aus einem poli
tischen Kessel. Aber wenn der Teufel sel bst kame mit einem nahr
haften Brei, gekocht an den Feuern der Holle, aber mit dem Ziel, die 
Hungrigen in Deutschland zu speisen - die teuflische Tat ware eine 
heilige. Denn der politische Endzweck entweiht nicht die segens
reichen Mi ttel - sondern diese entschuldigen den Zweck ... "'2 :> 

A la llum. del comportament dels grups polítics d'ideologia més 

extrema, de la poca correcció formal i escassa efectivitat del treball 

parlamentari <Roth tenia a més el record de les pràctiques parla-

mentàries tumultuoses que havien dominat els darrers anys de l'imperi 

austro-hongarès, que ara veia reproduïdes al parlament alemany>, de la 

feblesa i poca convicció que mostraven les institucions republicanes, 

del desinterès de la política oficial pel benestar de les masses, 

demostrat en l'elevat atur i en la inflació galopant que no havia estat 

frenada fins poc abans i havia perjudicat sobretot les classes baixes, 

1) "Lenins Begrabnis im Film", Frankfurter Zeitung, 13. 2. 1924; W IV, p. 
483-484; W[89J 2, p. 50-51. 
2) Ibídem, 8. 2. 1924; W[ 891 2, p. 45-46. Ci ta de la p. 46. A la llum 
d'aquesta defensa de Münzenberg, l'anècdota narrada per Cziffra sobre 
una trobada poc amistosa entre ell i Roth el 1936 a casa d'E.E. Kisch 
durant l'exili a Holanda resulta més notable; Cziffra recull la següent 
observació de Roth: "'Der Egon ist auch Kommunist, aber er ist doch mein 
Freund. Aber dieser Münzenberg! Wenn Hitler ein brauner Teufel ist, dann 
ist es Münzenberg auch, nur in Rot!'" <Cziffra, p. 93.) 
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de la manca d'equitat i eficiència de l'administració de justícia':>, 

davant d'un panorama tan poc esperançador, no és estrany que Roth adopti 

una postura cada dia més desil. lusionada que, si bé no renuncia a la 

crítica i la denúncia, desconfia de possibles solucions a través del 

funcionament polí tic convencional. Si bé li queda encara alguna fe en 

una possible revolució, que perdrà definHivament en el viatge a Rússia, 

sembla identificar qualitats específicament alemanyes a la base de tots 

els mals. 

Un article sobre el president Ebert de finals de 1923 mostra 

clarament l'interès i l'admiració de Roth per als individus ocupants de 

posicions elevades en els quals descobreix qualitats humanes, en un to 

que anuncia ja ara allò que posteriorment escriurà sobre l'emperador 

Franz Joseph (i en part també el que diu de Napoleó a Die hundert Tage, 

de 1936), sobre Grillparzer o Clemenceau: la tragèdia del gran home 

tancat entre les petiteses d'aquest món, un gran home eminentment 

solitari i incomprès, però fidel a una concepció humanista, de servei a 

un país que el malcomprèn¡ també es dibuixen aquí els motius de la 

desconfiança de l'escriptor envers els aparells polítics i el seu rebuig 

a les qualitats que considera alemanyes per excel.lència: 

1) Els següents articles poden servir de mostra de la preocupació de 
Roth per aquest tema tan conflictiu en aquella època, tant a Alemanya 
com a Austria <pensem en el seguit d'esdeveniments que culminaren amb la 
crema del Palau de Justí cia vienès el 1927): "Der gefessel te Dichter", 
Berliner Borsen-Courier, 14.6.1922 <W(89J 1, p. 823-824)¡ "Die bayrische 
Richterseele", Vorwlirts, 24.10.1922 (W[89J 1, p. 889-890)¡ "Die Opfer 
des Herrn v. Kahr", Neues Acht-Uhr-Blatt, 8.11.1923 (W[89J 1, p. 1059-
1062)¡ "Begegnung mit Herrn v. Kaehne", ibídem, 22.11.1923 ('i/[89J 1, p. 
10'70-1071); "Getraumter Wochenbericht" (sobr~ el procés contra Hitler), 
Vorwlirts, 2.3.1924 (W[89J 2, p. 70-72); "Prozel3 im Halbdunkel", 
Frankfurter Zeitung 4.6.1924 (W[89J 2, p. 195-19'7); així com els 
articles segon <Der Drache, 25.3.1924; W[89J 2,p. 95-97) i tercer 
(ibidem, 1.4.1924, p. 97-100) de la sèrie Berliner Bilderbuch. 
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"Se i ne personliche Tragik wachst mit dem Unglück Deutschlands. In 
diesem Sinne reprasentiert er es menschHch, nicht nur beruflich. 
<. .. ) Er vereinigte in sich die besten Durchschni ttstugenden des 
deutschen Volkes: Bescheidenhei t u nd Tüchtigkei t <. .. ) . Vor fünf 
Jahren lachte ihn der deutsche SpieBer aus, das auf den Lokal
anzeiger abonnierte Kleinhirn. Heute wollen ihn seine Genossen aus 
der Sozialdemokratischen Partei ausschlieBen. Zwischen der rohen 
M:iBgunst kleinbürgerlichen Pobels und der Verstandnislosigkeit des 
flachkopfigen Gewerkschaftssekretars spiel t si eh die deutsche 
Tragodie Ebert ab. 
M:an kennt seine achtunggebietende Laufbahn <. .. ) . Aber obwohl dieser 
Aufstieg dank personlichem Verdienst und harter, stHler Arbeit 
gerade dem deutschen Lesebuch-Menschen imponieren soll te, wurde er 
Obj ekt bill i gen bürgerl ichen Spot tes. Der Durchschni ttsmensch 
vertragt über sich nicht seinesgleichen. <. .. ) Menschliche GroBe 
ge\'linnt er erst durch die stetig um ihn wachsende Einsamkei t. 
Dadurch verliert er erst recht die Fahigkeit zu führen, Aber so 
wachst er hinaus, wachst über seine Parte1, seine Stellung, sein 
Vaterland, wachst in die Region der 'reinen Idee' und wird ein 
Beispiel leidender, groBer Menschlichkeit und passiven Heldentums. 
Dabei bleibt es gleichgültig, ob der BeschluB, ihn aus der Partei zu 
entfernen, ausgeführt wird oder nicht. ( ... ) Er ist ihr auch nichts 
mehr schuldig. < •.. ) Seine Entwicklung als 'Individualitat' hatte 
si e sicherlich nur hindern konnen. < .•• ) Gegen die Grundsatze der 
Partei, ja sogar des Sozialismus hat Ebert gewiS verstoSen. Aber mit 
gutem Gewissen, offen und offentlich, im Dienste seines Wesens und 
einer Idee, unter einem innern und auBern Zwang. Er war eingekerkert 
in seiner Prasidentenschaft wie in einer Zelle. < ••• ) So, mit Erfolg 
um Achtung werbend, wuchs er in den Augen seiner politischen Gegner. 
(. .. ) Aber je mehr Ebert Gegner verlor, desto · geringer wurde die 
Zahl seiner - Freunde. Je mehr er an Achtung gewann, desto mehr 
verlor er an Liebe. (, .. ) Der Prasident einer glücklicheren Republik 
kann zurücktreten. Ebert kann es nicht. (, .. ) 
Wenn ihn jetzt die Partei verHH3t, verlassen muS, wird Ebert ein 
Heimatloser sein und ein Ohnmachtiger. ( ... ) Aber aus dem 
Gegensatz zwischen Eberts M:achtlosigkeit, Einsamkeit, Verlassenheit 
und den auBeren Widerstanden der deutschen Parteien erblüht das 
tragische Schicksal einer einzigartigen Gestalt, eine Art traurigen 
Konigtums, das nicht von dieser Welt ist." 1 :> 

Hem aportat un resum tan extens de l'article perquè el creiem 

notable, tant pel que demostra d'independència de l'autor envers una 

línia partidària preestablerta, precisament en l'època que ha estat 

considerada més lligada a una ideologia concreta, com per l'admiració i 

interès per les qualitats humanes de l'individu més enllà d'interessos 

1) "Ebert", Prager Tagblatt, 3.11.1923¡ W IV, p. 95-98; W[ 89] 1, p. 
1056-1059. 



de grup, així com perquè indica una forma de pensar que es mantindrà 

fins als darrers escrits- pensem que l'assaig Clemenceau procedeix dels 

darrers anys, i Grillparzer aparegué el 1937. 

Fent potser una extrapolació des de la història contemporània 

espanyola, creiem veure en Roth una persona sincerament interessada per 

la sacietat i la política del seu temps, que havia di posi tat grans 

esperances en les institucions que havien de substituir l'antic règim 

enderrocat, esperances centrades en l'assoliment d'una major justícia 

social i d'una nova convivència gràcies a la igual tat, la democràcia i 

un sistema d'ensenyament que permetés un major desenvolupament de les 

qual i tats positives de l'indi vidu, amb expectat i ves tal vegada massa 

messiàniques, i que es veu frustrat pel fracàs d'una revolució que aviat 

es desmentí a sí mateixa - fenomen que creiem comparable al "desencanto" 

de què hom parlà tant després de la transició espanyola. A la vista de 

la feblesa històricament demostrada per les institucions democràtiques 

nascudes el 1919 a Alemanya i Austria, creiem que el desencantament de 

Roth queda més que justificat. L' agitació dels "Volkische", el ràpid 

creixement dels nacionalsocialistes, la sovint flagrant i nj ustí cia en 

les sentències dels processos polítics, la indefensió i apatia de les 

institucions republicanes, l'omnipresència de la ideologia wilhel

minista, unides a l'espectacle de la divisió de l'esquerra, eren motius 

més que suficients per a rebutjar una situació insostenible. El fet que 

la república pràcticament cometés suïcidi en elegir Hindenburg com a 

president a la mort de Friedrich Ebert no féu sinó confirmar com estava 

de justificada la desesperança; el camí de Hitler a les més altes 

esferes de poder a través de vies almenys aparentment democràtiques 

estava ja prefigurat. 
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El testimoni de 1' amic de Roth Max Krell constata el nexe entre la 

marxa de l' escrtptor cap a França el juny de 1925 i 1' elecció de 

Hindenburg, marxa que s'ha d'interpretar com un exili, de forma similar 

a la partida de Kurt Tucholsky a França per aquesta mateixa època:'~ 

"1925, als der Nachfolger Friederich Eberts gewahl t werden soll te, 
v~ar ich Joseph Roth in Leipzig begegnet. Am entscheidenden Tag sagte 
er: 'Wenn es Hindenburg wird, rei se ich ab, ich weiB, was dieser 
Wahl folgen wird.' Am anderen Morgen sah tch dte schwarzweiSroten 
Fahnen und nicht die der Republik, Roth saS bereits im Zug nach 
Paris. "''2 :> 

Cal matisar la forma en què Krell narra la marxa de Roth: aquesta no 

va ser pas espontània, sinó fruit d'un acord amb la Frankt'urter Zeitung, 

per a la qual havia de treballar com a corresponsal del Feuil.leton, 

secció dirigida en aquell moment per Benno Reifenberg, amb qui el 

periodista tenia una bona amistat. Aquesta va ser una ocasió oportuna 

per a portar a la pràctica l'allunyament d'Alemanya i de la seva 

política quotidi.ana que es venia anunciant en el rebuig manifestat en 

múltiples articles. L'elecció de Hindenburg no havia fet més que 

confirmar les pitjors temences del periodista: la democràcia, massa 

feble i covarda per a poder-se imposar, cometia suïcidi. 

La desesperació de Roth per l'apatia amb què les institucions 

democràtiques permetien que hom les ignorés o ridiculitzés s'havia fet 

patent ja feia temps, per exemple en el setzè article de la sèrie 

Berliner Bilderbuch (Der Drache, 1.7.1924): 

1) Westermann remarca aquesta circumstància i estableix el paral.lel amb 
Tucholsky <constatat ja per Günter Blocker a "Am deutschen Himmel keine 
Sterne mehr", Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22. 8.1970), en el cas de 
la marxa a França, així com en el fet que en tots dos autors, i de forma 
semblant en Leonhard Frank, es produeix un canvi de temàtica, apartant
se de les posicions compromeses defensades fins aleshores - apartament 
més marcat en el cas d'aquest darrer. Vegeu Westermann, p. 226, nota 68. 
2) Max Krell: Das alles gab es einmal. Frankfurt a. M.: Verlag Heinrich 
Scheffler, 1961. 362 pags. Cita de la pàgina 262. <Westermann, p. 47, 
reprodueix aquest passatge substituint erròniament "Wahl" per "Zeit".) 



"Es war am Todestage Rathenaus. Aber der Reichstag entsann sich 
dessen erst am SchluB. Als ein Sozialdemokrat an den Todestag 
erinnerte, riefen die Volkischen: Au! Au! Wer kennt nicht die 
Kraniche des Ibykus? Als die Morder der Kraniche gewahr wurden, 
schrien sie ebenfalls. Aber die Volkischen brauchen nicht erst 
eruiert zu werden ... 
Am Abend begaben sich einige Republikaner an das Grab des Toten. M.an 
sah in den StraBen Berlins drei schwarz-rot-goldene Fahnen auf drei 
Automobilen. Da blieben alle Passanten venmndert stehen, die 
StraBenbahnen, die Autobusse hielten still, Tür und Fenster flogen 
auf, und rat los fragte einer den andern: Was ist los? Was si nd das 
für Farben? Ist Deutschland denn eine Republik? 
Auf diese letzte Frage konnte man nicht entschteden antworten." 1 :' 

Més "humorística", d'acord amb el tarannà de la revista on es 

publicava, però amb un clar senttment de desesperació subjacent, era la 

i.matge de BerUn, J. amb ella d'Alemanya, que havia donat l'article 

ctnquè de la mateixa sèrie (15.4.1924): 

"Auf den Pflastersteinen steht es, schwarz auf Asphalt: 'Die 
nationale Fretheit kommt! Hoch Ludendorff!' Jetzt blüht seine 
Personltchkett sogar aus unfruchtbarem Gestein, und ich wandere sehr 
sorgfaltig über die StraBe, aus Furcht, auf ihn zu treten, in dtese 
nationale Freihett hineinzutreten, deren Geruch überhaupt nicht mehr 
zu vertrei ben ware. Andere Passanten, die mehr nationale Gesinnung 
im Herzen und weniger Empfindung in der Nase haben, treten ungeníert 
auf die Wahlpropaganda, und davon erhebt sich jetzt in Berlin ein so 
wahnsínntger Gestank. Es riecht nach al ten angebrannten Germanen
barten und nach Giftgas, nach hamorrhoidalen Geheimraten und der 
Stiefelwichse der preuBischen Kommis-Feldwebel. Und das alles 
gleichzeitig! Das stinkt nicht zum Himmel. Das stinkt nur zur 
Walhalla! ... ":2 > 

Roth abandonava així les posicions de lluita ideològica que havia 

intentat defensar; d'ara endavant es concentraria en el treball per al 

diari de Frankfurt, i la seva temàtica tendiria a apartar-se de la 

crítica social directa i a fer-se més atemporal i centrada en interessos 

humanistes genèrics. Malhauradament, és impossible d' establ1r fins a 

quin punt aquest canvi de línia fou iniciativa del periodista, i quina 

part hi jugà la nova situació política, que sembla haver obligat el 

1> \V[ 89J 2, p. 125. 
2) \V[89J 2, p. 104-105. 
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diari, obertament republtcà, a evitar preses de posició agressives. Dins 

d'una mateixa carta de Roth des de Marsella al company de redacció 

Bernard van Brentano podem trobar indicis en favor tant d'un motiu com 

de l'altre: 

"Der F. Z. habe ich 7 Artikel geschickt. Ich glaube, daS kein 
einziger erschienen ist. Ich glaube, d_aS ich nicht mehr den Ton 
finde, der demokratisch ist. In jeder Zeile van mir wird die Demo
ltratie geohrfeigt - ich mag schrei ben, was ich will. Si e ist feig. 
Sie wird meine Artikel nicht drucken und mir nicht schreiben, 
weshalb. Ich hal te Das für unmoralisch. <. .. ) 
Machtig in Deutschland zu werden - was bedeutet es? Ich kann schon 
über die 'Nationalitat' hinweg. Aber nicht über die Sprache. Deutsch 
ist eine tote Sprache, wie das mittelalterliche Latein. Es wird nur 
van Gelehrten und Dichtern gesprochen. Van Juden. Aber im MI ttel
al ter war Einer machtig, der ei ne solche Sprache schrieb. In der 
demokratischen Neuzei t ist er ein Dreck. Ich kann darüber hinweg, 
daS die Deutschen Barbaren sind. Aber nicht darüber, daB ich sie 
nicht bekehren kann. Wir gleichen Missionaren, die lateinisch zu 
Heiden sprechen, um sie zu bekehren. Vergebliches Bemühen." 1

:. 

Si sumem aquesta queixa sobre la manca d'efectivitat i de comunicació 

amb el públic alemany amb la ja citada en relació amb les escasses 

vendes obtingudes per Hotel Savoy a Alemanya, arribarem a la conclusió 

que Roth havia concebut la seva tasca de denúncia com una missió, de la 

qual havia esperat resultats majors dels que en realitat eren possibles; 

aquelles esperances desmesurades abocaven ara en una decepció, a nivell 

personal i professional, decepció comprensible en el context de l'època, 

però relacionada també amb una estructura de personalitat de tipus 

maníaca-depressiu, oscil.lant entre períodes eufòrics i altres de 

depressió. 

La incomprensió de què Roth es queixa a nivell lingüístic, i que el 

porta a dir que l'alemany és una llengua morta, es relaciona amb 

diversos articles on atacava l'ús que la dreta feia d'aquesta llengua, 

des de la crítica a l'estrena de l'obra d'Ernst Taller "Hinkemann", 

1) Carta a Bernard van Brentano, 22.8.1925; Briefe p. 56. 
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i-ntroduïda pel comunicat del ministre de justí cia que denegava 

l'assistència del dramaturg empresonat, comunicat que era parodiat i 

criticat, fins a "Vi:ilkische Studenten und vi:ilkisches Deutsch" o 

"Wohlauf 1 Karoeraden, auf's Pf e rd " 't' t entre d'altres, que 

ridiculitzaven l'estil dels "Volkiscbe" i altres grups afins':>; aquest 

seria un dels aspectes que Rotb criticaria posteriorment dels 

nacionalsocialistes, per exemple. El sentiment de parlar en un idioma 

dHerent, malgrat que es digui igualment alemany, ha quedat també 

il.lustrat en aquells articles dedicats a criticar la trivialització del 

llenguatge i de la literatura, en textos per a anuncis o en frases 

fetes, a què ens hem referit anteriorment. 

Aquesta crítica no es limita al llenguatge utilitzat pels 

"Volkische", sinó sobretot al seu pensament, a l'actitud de considerar 

que només allò que ells defineixen com alemany és digne d'interès, 

tancant-se envers l'estranger, declarat culpable de tots els mals de la 

nació. Freqüents objectius de la seva crítica són els representants 

u ni versi taris, tant els estudiants com els professors, que en gran 

majoria estaven adscr:l.ts a aquesta tendència política. Si ja el 1920, a 

Viena, trobàvem l'article "Die reaktionaren Akademiker" 2 ,, que criticava 

la postura universitària, majoritàriament contràr:l.a a la revolució, el 

1924 veiem continuada aquesta línia en escrits com "Der Korpsstudent"'"',, 

sàtira dirigida als membres de les "Burschenschaften", o ·en "Gesprach 

über den deutschen Professor" 4 :', que entronca amb l'abans ci tat 

1) Els tres articles citats es troben respectivament 
15.4.1924 <W IV, p. 458-461; WC89J 2, p. 158-160)¡ ibídem, 
IV, p. 521-522¡ Vl(89J 1, p. 847-848)¡ ibídem, 3.11.1922 
893-894). 
2) Der Neue Tag, 1.2.1920¡ V/[89] 1, p. 233-236. 
3) Vorwarts, 24.2.1924¡ WC89J 2, p. 63-64. 
4) Ibídem, 13.4.1924¡ WC89J 2, p. 155-157. 

a Vorwarts, 
25.7.1922 <W 
<WC89J 1, p. 
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"Wohlauf, Kameraden, au f' s Pf e rd ... " perquè tots dos ridicuH tzen el 

mateix personatge, el rector de la universitat berlinesa Roethe, que el 

periodista considera el prototipus i un dels principals responsables de 

l'èxit d'aquestes actituds entre els estudiants. No es tracta només 

d'una crítica a una ideologia dretana, sinó que Roth sembla diagnosticar 

una idiosincràsia alemanya específica a la base d'aquestes postures 

tancades a la realitat exterior. L'article, en forma de diàleg entre dos 

interlocutors, Alfred i Eduard 1 
:., comenta la negativa de l'Acadèmia 

bavaresa a participar en una celebració de la universitat de Nàpols, 

negativa basada en la creència que tot 1' estranger era culpable del 

tractat de Versalles. Alfred defineix els professors alemanys com 

"Menschen, denen der geistige Stahlhelm über Augen u nd Ohren gerutscht 

ist, so dal3 sie Sti:m:men und Erscheinungen der Aul3enwelt nicht mehr 

wahrnehmen konnen", i que sota l'aureola d'erudits que els aparta dels 

altres mortals es dediquen en realitat a l'agitació antirepublicana, de 

tal forma que s'ha produït "ein Durcheinander zwischen Generaltum und 

Professorentum", cosa que fora d'Alemanya es desconeix. El diàleg acaba 

amb aquesta conclusió lapidària i gens esperançadora: 

"Eduard: 'Werden die neapolitanischen Gelehrten nicht sehr beleidigt 
sein?' 
Alfred: 'Wenn sie Philosophen sind: nein! Denn sie haben ihre 
Abweisung nicht von jenen erhalten, die sie eingeladen hatten! < ... ) 
Sie luden die Freiheit ein, und ihnen antwortete die Barbarei. Es 
ist, wie wenn ein Dichter an die Sterne appelliert, und ihm fallen 
Hakenkreuze ins Angesicht.' 
Eduard: 'Was werden die Neapolitaner jetzt denken?' 

1) En carta del 22. 1. 1925, Roth anomenava entre els seus projectes un 
llibre de diàlegs: "So habe ich seit Langem den Plan, ein Buch Dialoge 
zu schreiben, frech und witzig über 'Tagesfragen' in weitestem Sinn. Das 
Buch konnte z. B. 'Alfred u nd Eduard' he i Sen, die Namen der Sprechenden 
(. •• ). 

11 <Briefe, p. 44.) 



Alfred: 'Sie werden denken, am deutschen Himmel leuchten keine 
Sterne mehr, sondern Hakenkreuze.' 
Eduard: 'Und ich glaube, sie werden richtig denken ... '"') 

Un dels exemples en què trobem la crítica a una mentalitat alemanya 

subjacent a totes les ideologies és l'article "Wahlkampf in Berlin":z:>, 

que de la uniformitat del material electoral de tots els partits 

diagnostica per a tots la mateixa incapacitat de fer-se escoltar i 

arribar als votants: 

"Die nüchterne Bürokratie der Berliner Wahlpropaganda aller Parteien 
beschrankt sich auf die alten, schlecht erprobten Mittel. Sie 
bedruckt lange Zettel aus grauem, porosem Papier mit kleiner 
Schrift, übrigens meist Frakturschrift, die ein amüsantes typogra
phisches Bild ergibt. Aber nicht ein einziges dieser vielen 
vergeblich verschleuderten Worte springt aus den schwindelerregenden 
Zeilen als bannender, gellender, erschütternder optischer Schrei. So 
viele Parteien es gibt und sosehr manche sich anstrengen, die 
anderen als 'undeutsch' zu brandmarken - diese Propaganda beweist, 
wie sehr deutsch sie alle sind. Wie fremd allen zusammen die lauten 
Mi ttel der a.ugeren Wirksamkei t si nd. Wie all e si eh bemühen, mit 
redlicher Naivitat durch eine minutiose Erorterung der Grundsatze zu 
überzeugen und - zu langweilen. 11 

Aquest sentiment de rebuig i commiseració per allò que constdera 

típicament alemany des d'un punt de vista pejoratiu el retrobarem en els 

escrits que segueixen a l'arribada a França. Però el distanciament 

envers la realitat sociopolitica alemanya es manifesta també d'una 

manera indirecta en la temàtica de les dues narracions publicades el 

1925, molt més allunyada de les realitats quotidianes que en les tres 

novel.les precedents. 

La primera d'elles, April. Die Geschíchte einer Líebe 8
'\ és com Hotel 

bàvoy una narració en primera persona, i com aquella novel.la gira al 

1) W[ 89J 2, p. 
a títol d'una 
Himmel keine 
22.8.1970.) 

157. La darrera frase d'Alfred serví a Günter Blocker com 
recensió del recull Der Neue Tag <G. B. : "Am deutschen 

Sterne mehr." A: Frankfurter Allgemeíne Zeitung, 

2) Frankfurter Zeítung, 29.4.1924; W IV, p. 29-31; Wl89J 2, p. 169-171. 
3) Apareguda a Berlin, a l'editorial J.H.W. Dietz Nachfolger. Es troba a 
W III, p. 64-82, i W[89J 4, p. 333-351. 



voltant d'un narrador eminentment passiu que es dedica a observar el que 

s'esdevé en la petita ciutat innominada on ha anat a parar casualment. 

Com els brins de palla que de nen salvava de caure a la claveguera, en 

una mostra extrema d'amor a tota criatura, i que encara ara voldria 

rescatar, ell mateix es deixa portar pels sentiments, mancat de 

qualsevol ambició o finalitat pràctica que el mot i vi. El narrador 

innominat passa al voltant d'un mes a la petita ciutat, amb molt poc 

contacte amb la gent, però establint simpaties i antipaties: odia un 

auxiliar ferroviari pel seu aspecte, i estima una noia que veu cada dia 

a la finestra de la casa del director de correus, davant la qual passa 

dies sencers passejant-se, encara que plogui. El dia que s'adona· del 

temps transcorregut, decideix marxar immediatament, ja que la cambrera 

de l'hotel li ha dit que la noia que estima està paralítica i greument 

malalta. Però quan marxa amb el tren descobreix que està perfectament 

sana t és la dona o promesa del funcionari ferroviari tan odiat. Ara bé, 

això no ensorra el protagonista, que treu la següent conclusió: 

"'Das Leben ist sehr wichtig!' lachte ich. 'Sehr wichtig!' und fuhr 
nach New York." 1 ) 

Aquest valor positiu d'una Amèrica on tot és possible i la modernitat 

troba la màxima expressió és també un nexe amb Hotel Savoy, on la figura 

de Bloomfield i l'hàbit de Zwonimir d'anomenar "Ameri ka" tot allò que li 

agradava fan d'aquesta paraula una mena de símbol inconcret, però 

carregat de connotacions positives. 

La segona narració, Der blinde Spiegel. Ein kleiner Roman, publicada 

pel mateix editor de l'anterior, manté un lligam més estret amb els 

treballs periodístics previs, així com amb Die Rebellion, en tant que 

descriu la forma de vida de les classes baixes a través del personatge 

1) W III, p. 82¡ W[89l 4, p. 351. 



central, Fini, una noieta filla d'obrers que fa poc ha començat a 

treballar en una oficina. El relat, que demostra una sensibHitat 

exquisida, presenta una protagonista extremadament tímida i insegura, 

que sent el món com un entorn absolutament hostil, on mamés les petites 

coses boniques atresorades d'amagat constitueixen un oasi i un refugi, i 

narra els seus primers contactes amb els homes, que experimenta com 

temibles i incomprensibles. La seva timidesa i incapacitat d'expressar i 

formular els propis desitjos són la causa que Fini abandoni la relació 

amb el pintor Ernst, amb el qual s'estimaven, i sigui seduïda pel músic 

Ludwig, envellit i fracassat, amb qui acaba casant-se. Però no és feliç, 

i finalment fuig amb un orador revolucionari que anomena Rabold i amb el 

qual es sent feliç. Ara bé, la tasca de Rabold no li permet portar una 

vida tranquil. la, i durant una llarga absència d'ell Fini es sent tan 

desgraciada que, després de dies sencers sense menjar, marxa de casa per 

intentar trobar-lo als carrers, i en arribar al riu té una mena 

d'al. luci nació 1 creient que el vell pescador de l'altra ri ba és un 

enviat del seu company, del qual vol anar a l'encontre: 

"Sie fiel ins Wasser, tat noch einen leisen Schrei, sank unter, und 
der Strom führte si e mit, barg si e vor den Blicken der Wel t. Drei 
Meilen weiter fand man sie, ihren aufgeschwemmten Leib, Wasserrosen 
und grüne Pflanzen im Haar, den Mund halb offen. 
Sie kam in den Polizeibericht, der keine Ursachen anzugeben wuSte. 
Ihre Leiche lag in der Totenkammer, kam in die Anatomie¡ denn es 
fehlte an Leichen, man nahm auch aufgeschwemmte. Niemand wuSte, daS 
sie in den Himmel hatte gehen wollen und ins Wasser gefallen war. 
Si e zerschell te an den weichen Treppen aus purpurnen und goldenen 
Wolken." 1 ) 

Deixant apart el motiu d'Ofèlia, és evident la similitud amb la sort 

d'Andreas Pum, que també va a parar al dipòsit de cadàvers i a la sala 

1) W III, p. 118¡ W[89J 4, p. 387-388. 
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d'anatomia, ja que hi ha escassesa de cadàvers' >. Un altre nexe amb 

altres escrits del mateix autor el trobem en relació amb l'article "Das 

Wartezimmer'"2 >, que tematitza els miralls cecs del títol de la narració: 

de la mateixa manera que la noieta no ha adquirí t seguretat en sí 

mateixa degut a l'ambient pobre en què ha crescut, simbolitzat pel 

mirall defectuós, igualment el protagonista del Feuilleton esdevé 

insegur en l'ambient de les sales on ha d'esperar a ser rebut, de manera 

que quan per fi pugui entrar es trobarà a mercè de l'amo de la casa. 

Vegem un dels fragments de la narració on aparetx aquest motiu: 

"Fini fühlte, daS keine Hilfe kam, und es war ihr, als müBte ste, 
ungelernt, wie sie war, in der nachsten Stunde zur Prüfung antreten. 
Stolz und mutig waren die Menschen, gewiS kamen sie aus den graBen, 
kühlen, bewachten Hausern und aus den reichen Zimmern, in denen 
Spiegel an jeder Wand die Haltung ihrer Besi tzer unter steter 
Aufsicht halten und bis zur Vollkommenheit verbessern. Wer aber, wie 
wir, aus den eng·en Hiiusern kommt u nd in den Zimmern mit den blinden 
Spiegeln heranwiichst, bleibt zage und gering sein ganzes Leben 
lang."'"'> 

1) "Nachdem sich alle Gaste entfernt hatten, schaffte man die Leiche 
Andreas Pums weg. Sie kam nach einigen Tagen, weil gerade Leichenmangel 
war und obwohl sie nur ein Bein hatte, ins Anatomische Institut <. .. )" 
<W I, p. 313¡ W[89J 4, p. 332.) Aquest element narratiu es relaciona amb 
l'article "Die Toten ohne Namen" (Neue Berliner Zeitung, 17.1.1923; 
W[ 89] 1, p. 914-916), sobre les fotografies dels morts desconeguts que 
es troben exposades a la comandància de policia berlinesa, i que es deté 
en l'aspecte dels ofegats (p. 915). 
2) Vorwarts, 1.7.1924; W[89J 2, p. 37-39. 
3) W III, p. 95¡ W(89] 4, p. 364. Compareu-ho amb el següent fragment de 
l'article: "Ich kenne die Vorzimmer auswendig und weiS genau, wie die 
Kleiderrechen aussehen und die Schirmstander und die Spiegel, die selten 
das Sonnenlicht empfangen und widergestrahlt haben. Das Quecksilber 
dieser Spiegel leuchtet nicht. Wenn die elektrische Lampe entzündet 
wird, verdoppelt sich ihr Licht im Spiegel, aber es bleibt schwach und 
hilflos. Und mein Bild gibt dieser Spiegel verzerrt wieder, mein blasses 
Angesicht bleicht er noch ein wenig, meine schmalen Schultern krümmt er, 
den matten Glanz meiner Augen loscht er vollends. Er demütigt mich und 
macht mich geringer, als ich bin, und spiegelt mich so wider, wie mich 
der Herr des Hauses sieht. Vielleicht übertreibt der Spiegel gar nicht. 
Denn i eh kann wohl nach einer langen Wartezei t so aussehen, als waren 
meine Schultern nicht nur schmal, sondern auch schief. Denn der Spiegel 
sowohl wie die Bilder und ich, wir alle verkümmern und werden gering und 
unscheinbar, wortlos und schüchtern in den Vorzimmern." <W( 89) 2, p. 
38.) El motiu havia aparegut ja al capítol XXV de Das Spinnennetz, on 
durant les noces de Lohse [Continua a la pàgina següent.] 



Bronsen recull una mostra de 1' apreci de Roth per aquesta obreta, 

definida com "zart und zartlich11
, evidenciat el 1934 en conversa amb una 

admiradora, i veu en Fini "ein Gleichnis für schuldlose Zerbrech-

lichkeit und darüber hinaus ein verstelltes Sinnbild für die Lebensangst 

des Autors." 1 :o 

Durant 1925 trobem fins al maig uns trenta articles de temes 

di versos, majoritàriament per a Frankfurter Zei tung, tret de set per a 

Der Drache, els darrers de l'escrtptor que hi aparegueren i que 

constitueixen la darrera col. laboració regular amb una publicació que 

s'autodefinís d'esquerra. Es manté encara la tòntca de crítica i 

ridiculitzactó de la soctetat burgesa t de les actuactons de la dreta, 

amb alguns escrits encara fortament agressius com "100 000 Mark für 

einen Roman", que es burla de la convocatòria d'un concurs per a una 

novel. la autènticament alemanya" feta pel diart dretà Nünchner Neueste 

Nachrichten en col. laboració amb Hamburger Fremdenblatt, el qual es 

considera a si mateix un periòdic democràtic. L'atac es dirigeix 

primerament contra el diari muniquès, obertament reaccionari i acusat de 

connivència amb les autoritats regionals, considerades no només per Roth 

les més retrògrades d'Alemanya¡ però també l'altra publicació és 

criticada com a exponent de l'actitud indecisa i inefectiva de la premsa 

democràtica, disposada a qualsevol col.laboració amb l'adversari: 

"Und was das 'Hamburger Fremdenblatt• betrifft, bin ich sehr 
skeptisch. Es ist ein • demokratisches Organ' und hat vor der Wahl 
gegen die Rechte • gekampft • ¡ mit den Waffen gekampft, die zu der 
überlieferten Rüstung der deutschen Demokratie gehoren. Diese Waffen 

[Ve de la pàgina anterior. J Benjamin Lenz pensa en la seva família: 
"Benjamin horte nicht, Benjamins tiefer Blick verglomm irgendwo im 
Weiten, er dachte an Lodz, an die schmutzige Barbierstube seines Vaters 
und sah den einzigen, blindgewordenen Spiegel im Lacten." <W I, p. 115¡ 
W[89J 4, p. 133.) 
1) Bronsen p. 262. 



I, 91, 

sind: Würde, ge:mii13igter Republikanismus und Sanftheit des Gemüts. 
Wenn so ein Republikaner sehr aufgeregt ist, so schreibt er: 'Es 
erübrigt sich, naher auf die Anwürfe der Rechtspresse einzugehen ... ' 
Seitdem sie (angeblich) besteht, kampft die Republik mit diesem 'Es 
erübrigt sich'. Es erübrigt sich zu kampfen. Es erübrigt sich, eine 
Republik zu sein."' :> 

Al tres escrits per a la mateixa revista mostren també una actitud 

crítica similar, com ara dos que giren al vol tant de l'ex-emperador 

alemany i mostren un anti monarquisme circumscrit sobretot a la persa-

nali tat de Wilhelm li <"Ka i sers Geburtstag" i "Kaiserliche Ortho-

graphie'""''), o bé un que temati tza comportaments que considera típics 

per als oficials, que es creuen una casta superior posseïdora de tots 

els drets <"Das Dienst:miidchen auf dem Treppengeli:inder"'~')), i que podem 

relacionar amb una confessió pretesament autobiogràfica que ens 

assabenta del rang mili tar que ja en aquell moment s'atri buia, així com 

de l'opinió negativa que manifestava de l'exèrcit: 

"Ich würde es begrül3en, wenn alle Morder den Rang bekamen, den sie 
nach ihrer Tatigkeit verdienen. In der Zeit, in der ich auf Befehl 
mordete, trug ich mit Recht den Títel u nd den Rang eines Leutnants 
und war ein privilegierter Haftling, den man eingesperrt hatte, 
nicht, weil er gemordet hatte, sondern damit er morde. Das ist der 
einzige Unterschied." 4 ' 

1) Der Drache, 6.1.1925; W IV, p. 212-215; V/[891 2, p. 320-323. Cita de 
la p. 212 <W IV) i 321 (V/(891 2). El 1929, en passar Roth momentàniament 
al diari muniquès, retornarem sobre aquest article. 
2) "Kaisers Geburtstag": Der Drache, 20. 1. 1925; WC 89J 2, p. 335-337. 
"Kaiserliche Orthographie": ibídem, 27.1.1925; WC89J 2, p. 339-341. Més 
endavant caldrà confrontar el primer d'ells amb "Rede über den al ten 
Kaiser", escrita també per a l'aniversari del naixement d'un emperador, 
en aquest cas Franz Joseph <Die osterreichische Post, 1.7.1939; W IV, p. 
771-777). Trobem també un article sobre el darrer zar <"Das aufgedeckte 
Grab", Frankfurter Zeitung, 31.12.1925; W IV p. 500-512; WC89J 2, p. 
524-526) absolutament crític amb la forma en què Nicolau II encarnà la 
monarquia. 
3) Der Drache, 24.2.1925; W[89J 2, p. 351-353. 
4) Article tretzè de la sèrie Berliner Bilderbuch <Der Drache, 
10.6.1924; WC891 2, p. 119-120). Cita de la pàgina 120. 



Sabem que diverses versions sobre les experiències a l'exèrcit 

convisqueren a totes les èpoques, però 1' opinió generalitzada és que 

Roth no es concedí la categoria de tinent i la condició d'ex-presoner de 

guerra a Sibèria fins la redacció de Die Fl ucht ohne Ende, a i mi tac ió 

del protagonista de la novel.la, Franz Tunda. 1 l Geza von Cziffra recull 

en canvi una anècdota, que situa el 1919-1920, la qual fa recular 

aquestes fabulacions fins a la immediata postguerra i il. lustra la 

relactó entre Roth i Egon Erwin Ktsch. Tocant a això, notem que Cziffra 

era sempre interpel.lat per Roth com alferes- categoria autèntica, en 

aquest cas- i es dirigia a l'escriptor, sts anys més vell, anomenant-lo 

tinent. 

"Es ging um die Kriegsgefangenschaft Roths, deren Geschichte er oft 
u nd ge rne in tristen Far ben erzahl te. Zuerst nur se i nen eng·sten 
Freunden, aber spater, als er in den Cafés Central und Herrenhof 
Eingang in Künstlerkreise fand, auch seinen. neuen Bekannten. Es war 
eine aufregende Geschichte, qualvolle Gefangenschaft, abenteuerHche 
Flucht, Hunger, Angst, Todesgefahr - zehn Jahre spater nachzulesen 
in sein.em Roman 'Flucht ohne Ende'. 
Einmal machte er wahrend seines Berichts irgendwelche abwertenden 
Bemerkungen über tschechische Soldaten, die den Prager Kisch so 
aufbrachten, daS er sich die Mühe nahm, im Archi v des 21. Jager
bataillons nachzusehen, und siehe da, nirgends war van einem Kriegs
gefangenen Joseph Roth die Rede. 
Kisch knopfte sich bei der erstbesten Gelegenhei t Roth unter vi er 
Augen var. Joseph zeigte sich sehr zerknirscht und versprach: 
'Ich werde das nie wieder erzahlen!' Er machte eine kurze Pause und 
fügte dann hinzu: 'Wenn Sie dabei sind, Kisch.' 
Von da ab waren die beiden sehr gute Freunde." 2 > 

Trobem també alguns articles remarcables i que mostren un clar to de 

crítica cultural envers el món suposadament civilitzat que comercialitza 

i tri vi ali tza tot el que toca: així, quan lamenta que un grup de lames 

tibetans s'hagin prestat a convertir les seves pregàries en un 

espectacle que precedeix un film sobre una expedició a l'Everest¡ tot i 

així, l'expedició en sí i el segle que l'ha feta possible són objecte 

1) Vegeu Bronsen, p. 174-180, especialment p. 174. 
2) Cziffra p. 47-48. 



de lloança: "Vom Nollendorfplatz bis zum ti betanischen Hochland ist 

weniger als ein Katzensprung: namlich ein Menschensprung." 1 ) Una postura 

similar, entusiasta amb tot el que sigui ampliar el coneixement del món, 

però atenta a qualsevol manipulació, es mostra quan Roth lamenta els 

motius patriòtics que han causat la tragèdia de l'expedició Scott al Pol 

Sud, en una empresa inútil per tal d'assolir un punt arbitrari del mapa 

i amb una actitud indigna d'un científic: "Die Eitelkeit, die Fahne 

seines Vaterlandes zuerst zu hissen, tei l t der groge Mann der 

Wissenschaft mit dem torichten Kadetten, der ei ne Schanze E-}rstürmt und 

mit einer letzten Phrase auf den Lippen stirbt."'2 :> "Die Girls", sobre 

els grups de coristes nord-americanes que durant els anys vint feren 

furor a Europa, critica la cosificació de la dona i la barreja 

d'erotisme i mil i tari sme que caracteritzava 1' espectacle"'>, mentre que 

"Die 'Branche' mobilisiert" ataca la moda patriòtica i bel.licista que 

s'estén dins del cinema alemany, el qual segueix la moda política, ja 

que "Es gibt nichts Heiligeres als die Konjunktur." 4 ' 

Novetat absoluta revesteix l'interès per l'església catòlica que 

demostren tres articles: "Der Film vom Vatikan", que dibuixa de forma 

1) "Sieben Lamas sind angekommen", Frankfurter Zeitung, 4.4.1925; W[89J 
2, p. 375-377. 
2) "Filme", Frankfurter Zeitung, 17.3.1925; W[89] 2, p. 360-363. Cita de 
les pàgines 361-362. 
3) Frankfurter Zeitung, 28.4.1925; W IV, 546-548; W[89J 2, p. 393-394. 
4) Ibídem, 16.4.1925; W IV, p. 499-500; W[89J 2, p. 381-382. Roth situa 
l'inici d'aquesta moda en la pel.lícula del director hongarès Arczen von 
Cserepy "Fridericus Rex", i el diagnòstic troba recolzament en l'opinió 
d'un crític cinematogràfic de prestigi: el company de redacció Siegfried 
Kracauer; vegeu al respecte la seva obra From Caligari to Hitler. A 
psychological history of the German Film, Princeton 1947. <Traducció 
espanyola: De Caligari a Hitler. Una historia psicológica del"'cine 
aleman. Barcelona: Editorial Paidós 1985 . ) 



molt positiva la figura del Papa Pius XI f.Achtlle RattiJn; "Gladius 

Dei", sobre les conferències d'un jove capellà que ha adquirit una 

gran popularitat a Berlin per la seva oratòria - la posictó del 

pertodista és aquí més distant, però reconeix en el capellà "jene Eigen-

schaften, diB der katholischen Kirche die Macht verschafft haben: die 

wohlabgemessene Mischung von modernem Verstand und metaphysischer 

Begabung, vom Diesseits und Jenseits, von Nachgiebigkeit und Starrheit, 

KompromH~ und Dogma."::<::• El tercer article, "Ausflug nach Chorin", lloa 

la tasca ci vi 1 i tzadora dels monjos cistercencs que construireu aquell 

monestir i cultivaren aquell entorn enmig de la barbàrie, la qual 

després de la reforma protestant destruïria la major part de la seva 

obra.'"'" Aquesta afirmació del catolicisme anuncia l'interès que ben 

aviat, a partir del viatge a França, mostrarà Roth per tot allò que 

posseeixi una tradictó i s'hi mantingui fidel. 

Un hàbit ja conegut dels companys de Roth es manifesta ara per 

primera vegada en forma de problema de sal ut, constatat en carta a 

l'amic Brentano: "Bin krank: Trinkerleber. Wachst bis zum Herz." 4 " D'ara 

endavant, les queixes per di verses dolències motivades per la 

dependència alcohòlica es repetiran i intensificaran. Però el problema 

ve de lluny, aparentment de 1' època del servei militar, i Bronsen ha 

recollit testimonis de grans borratxeres del jove Roth ja el 1917(3 .> i 

posteriorment entre 1919 i 1920, fins al punt de trobar-lo jaient pel 

1) "Es ist sehr viel natürliche Menschlichkeit in diesem Gesicht, eine 
freie Würde, ein Pathos ohne Kulisse. Es ist der Bergsteiger Rati, der 
Naturliebhaber, der einfache, freie Mensch und das Haupt der macbtigsten 
Kirche der Welt." Frankfurter Zeitung, 26.1.1925. W(89J 2, p. 337-339. 
2) Frankfurter Zeitung 13.2.1925; W IV, p. 124-126; W[89J 2, p. 348-350. 
3) Ibidem, 12.4. 1925; W III, p. 664-668; WC89J 2, p. 378-381. 
4) Carta del 27.6.[19251. Briefe p. 50. 
5) Bronsen p. 173. 



carrer ebri i esparracat':'. Dels primers temps a Berlin l'actor Alfred 

Beierle, amic i company de vivenda del periodista, i conegut també com a 

gran bevedor, ha transmès l'anècdota, recollida per Bronsen, de com es 

van conèixer en una festa de fi d'any de 1920; van marxar-ne junts i 

passaren tres dies i tres nits de borratxera constant, després de la 

qual cap dels dos recordà mai res del que havien fet durant aquell 

temps. 2
) Aquest oblit constitueix el que hom anomena blackout, típic de 

l'alcohòlic, i pot donar lloc a fabulacions destinades a omplir la 

llacuna produida dins la memòria de l'individu, el qual pot arribar a 

creure-les fermament, o bé pot seguir produint-ne de noves, generant el 

que hom anomena palimpsests. Si bé no tenim notí cia d'al tres fases 

similars d'aquesta espectacularitat, la mala gestió que faria Roth de la 

propietat intel. lectual de la seva narrat i va, que li havia de portar 

tants problemes durant l'exili i faria desesperar Stefan Zweig, que 

intentava ajudar-lo, sembla clarament relacionada amb llacunes de 

consciència d'aquest tipus, que el portaven a acceptar contractes sobre 

obres ja venudes i adquirir compromisos impossibles. 8 ) 

Una mostra de la desconfiança de Roth envers les agrupacions 

polítiques, fins i tot a nivell professional, és la seva relació amb 

l'associació d' intel. lectuals d'esquerra "Gruppe 1925", relació sempre 

indecisa i distant. Si per una banda en una entrevista concedida a un 

1) Bronsen, p. 195. 
2) Vegeu Alfred Beierle: "Ich lebte mit Joseph Roth. Aro 4. Juni var 10 
Jahren wurde Joseph Roth begraben". A: Roland van Berlin (1949), 23, p. 
8-10. Citat a Ausstellung, p. 89-90, i Bronsen, p. 213. Cziffra recull 
també la fama de bevedor de l'escriptor, ja els primers anys vint a 
Berlin, així com el fet que Beierle compartís amb ell aquest hàbit 
<vegeu respectivament pàgines 19 i 26). 
3) Irmgard Keun, en les seves converses amb David Bronsen, menciona 
l'aparició d'aquests fenòmens també en la vida quotidiana <vegeu 
Bronsen, p. 500). 
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periodista polonès a la primavera. de 1926 Roth es manifesta com a membre 

actiu i entusiasta del grup,.,:> posseïm manifestacions privades 

contràries, que demostren desacord i escepticisme¡ les més radicals 

serien les següents, procedents de sengles cartes a Bernard von 

Bren ta no: 

"Ich habe ei ne Einladung zu Dobli ns Runde bekommen. Ich werde in 
einer Form annehmen, die keine Bindung ist, sondern nur eine 
Artigkeit. Ich will keine Bindung mit deutschen Schriftstellern. 
Keiner von ihnen empfïndet doch so radikal wie ich. u::;n 

"Es ist kein Vorzug, unter uns gesagt, diesem Klub anzugehéiren. 
Einige sind dort, auf die ich pfeife. Ich habe [Rudolf] Leonhard 
geschrieben, dag ich skeptisch bin, dag ich einen Veretn loben 
würde, dessen Aufgabe es ware, alle anstandigen Menschen zur 
Auswanderung zu bewegen. Im Staate Gef;ners, Stresemanns, Gerhart 
Haupmanns, aber auch Heinrich Eduard Jacobs', Alfred Kerrs und 
Rowohlts ist nichts für uns zu holen." 3

' 

La presència de noms com Kerr o Hauptmann entre els tan obertament 

rebutjats per Roth fa pensar en els judicis agressius que anirem trobant 

cada cop més d'ara endavant, i que poden exemplificar-se ja el 1925 amb 

l'horror que li provoquen els delegats alemanys i austríacs que 

assisteixen al congrés internacional de Marsella. Retrobem aquí la 

condemna a actituds i hàbits que considera típicament alemanys, 

difícilment traduïble a enunciats lògics, s1nó més av1at intuïtiva i 

estètica, que converteix petits detalls aparentment negligibles o 

innocus en símptomes indicadors de tot un caràcter nacional nefast: 

petitburgès que no ho vol reconèixer, curt de mires, que es té per humà 

1) Vegeu Bronsen p. 269-270. la referència és: "' Grupa 1925'. Rozmowa 
Józefem Rothem. Korespondencja wlasna. 11 A: Wiadomosci Literackie, 
Varsòvia, 16.5.1926. 
2) Carta sense data, probablement de finals de 1925; Briefe p. 75. 
3) Carta de 11.2.1926. Briefe, p. 79. Cziffra recull l'observació de 
Roth en un acte del grup 11 Ich komme hierher nur mit gerümpfter Nase 11

, 

així com "Schade, daS diese brillanten Kopfe derart linkslastig sind11 

(Cziffra, p. 57). La monografia de Klaus Petersen Die 'Gruppe 1925'. 
Geschichte und Soziologie einer Schriftstellervereinigung. <Heidelberg: 
Winter 1981. 279 p.) registra diversos contactes de l'escriptor amb 
aquella agrupació. 
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sense ser--ho realment, vulgar, quadriculat ... El rebuig es manifesta en 

dues cartes, l'una d'elles a Benno Reifenberg, l'altra a Bernard van 

Brentano, i entronca amb el terna del rebuig a la burocràcia socialista, 

a la "Partei vom zahnlosen Drachen", i a les qualitats "alemanyes", que 

els socialistes austríacs també presenten: 

"Mi tten in me i nen schonen Marseiller Aufenthal t ist der KongreS der 
Sozialdemokratie hineingeplatzt. 200 Deutsche, 100 Oesterreicher. 
Diese eine ekelhafte Abart des Deutschen. Die osterreichischen 
Manner sehen so aus, als waren sie Deutsche, die nichts gelernt 
haben. So schauderhaft ein Preuf3e in einem 'lustigen' Moment ist, so 
schauderhaft ist der Oesterreicher in seinem ganzen Leben. Entartete 
Boches. 
Aber die echten sind nicht weniger schHmm. Zweiter Einfall der 
Langobarden. Diesrnal mit Aktentaschen und Schillerkragen. Dicke 
Frauen, Sandalen ohne Absatze, krause Haare, ohne Hut. Juden, die es 
nicht sind, weil sie für fremde Proletarier kampfen wollen¡ Bürger, 
die keine Bürger sind, weH sie für e:lne fremde Klasse kampfen 
wollen. Forh1ahrend dampfend var Tatigkei t, Geschwatz. (. .. ) Nichts 
ist exotischer als ein Deutscher. Keine Gruppe ist so auffallend. 
Aber die deutsche ist auch die sazialdemokratischeste. Wer die 
Deutschen nicht Hebt, muS auch die Sozialdemokratie nicht :mOgen. 
Halbe Bürger, halbe Politiker, halbe Geister, maSvolle 
Biertrinker." 1 :. 

"Alle Sozialdemokraten sehen deutsch aus. Sogar die li tauischen. 
Denn in Deutschland ist der Typus zu Hause: redlich, fleiSig, 
Biertrinkend (!), die Ordnung der Welt verbessernd. Ein Demokrat und 
sozial. 'Gerecht!' Hoffnung auf Evolution. Alles deutsch. Der 
Sehnsucht der deutschen Frau, auf Schuhen ohne Absatze durch e in 
Leben valler Tatigkeit zu marschieren, kommt der Sozialismus 
entgegen. (. .. ) Wissen nicht, wie ausrangiert si e si nd. Ich ha be 
Friedrich Adler gesehn, meinen groSen Landsmann. Ein herunter
gekommener Tyrannenmorder. < ••• ) Die Monarchieen sind tot - hier sind 
die Leute, die nichts mehr zu toten haben. Gegen die Inctustrie 
kommen sie nicht auf." 2 ) 

L'arribada a França, que en realitat tingué lloc ja el maig de 1925, 

és per a Roth una experiència inoblidable, que les cartes del moment 

recullen. Es sent molt més pròxim a la gent i a l'ambient parisencs que 

no pas als alemanys, cosa que atrj_bueix a la seva sang jueva, que es 

sent més ben acollida en un país de tradició catòlica i entre una raça 

nascuda de la barreja de molts pobles. Això el reforça en el sentiment 

1) Carta a Benno Reifenberg, 26.8.[1925]. Briefe, p. 59. 
2) Carta a Bernard von Brentano, 22.8.1925. Briefe, p. 57. 
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que la seva forma subjectiva de veure i intuir les coses és superior a 

la presumptament objecti va típica dels alemanys, els quals mira amb 

menyspreu i commiseració, ja que els considera inferiors en 

sensibilitat, enginy i cultura quotidiana, una gent per a la qual no val 

la pena esforçar-se en escriure. L'eufòria de conèixer un món nou al 

qual es sent afí es contraposa a la tristor de recordar aquell la 

llengua i cultura del qual ha adoptat des de la infantesa: 

" (. .. ) ich weiB noch nicht, ob ich noch j ema ls schrei ben werde. Es 
ist moglich, daB ich dorthin zurückkehre, woher ich gekommen bin -
Sie wissen es - und Schafe hüten v1erde. Es hat vdrklich keinen Stnn, 
ein cleutscber Schriftsteller zu sein. !•fan sieht von hier, wie von 
einem graBen Turm des Europaertums uncl der Zivilisation hinunter, 
tief hinunter, Deutschland ltegt in irgendeiner Schlucht. Es ist mir 
unmoglich, ei nen deutschen Satz zu scb.rei ben - mit dem BewuBtsetn, 
für deutscbe Leser zu schreiben. 11 

':• 

El nombre d'articles publicats a parttr de l'arri bada a França és 

escàs, en comparació amb anys anteriors, i gairebé tots ells apareixen a 

la Frankfurter Ze.i tung. Entre el 17 de maig i el 12 de juli ol s'lli 

publiquen set col. laboracions sota el títol conjunt 11 In Deutschland 

unterwegs":<o:), que excepte el darrer, "Besuch bei den Webern", eviten 

tocar temes socialment o polít¡;ament compromesos. Els escrits que tenen 

França per tema no comencen a aparèixer fins el 30 de juliol, i són ben 

pocs. El grup principal és el reportatge de viatge Im mitttiglichen 

1) Carta a Bernard van Brentano, 2.6.1925¡ Briefe, p. 46. 
2) A 1' edició en sis volums formen un grup únic, situat a W[ 89J 2, p. 
396-418, mentre que a l'edició en quatre volums estaven distribuïts 
entre aquesta denominació ( 11 Glashütteu, "Der Rebell des Erzgebirges", 
"Ein Herzogtum fast zu verkaufen!", "Premiere in Annaber~' i "Besuch bei 
den Webern", a W III, p. 708-723) i la de "Deutschland" <"Bader im 
Riesengebirge" i "Kleve, Xanten, Kalkar", a W III, p. 668-673). Aquests 
dos darrers són respectivament el primer i el tercer de la sèrie, en la 
nova edició¡ la separació en grups dtversos d'uns escrits concebuts com 
a seqüència il.lustra les acusacions de manca de claretat en l'ordenació 
que s'han fet repetidament a l'edició de 1975/1976. 



Frankreich, format per deu articles publicats entre el 8. 9. 1925 i el 

4.11.1925 1 :', dels quals destacaríem "Stierka.ropf aro Sonnta.g", que critica. 

la falta d' hurnani tat de l'espectacle i veu en el brau l'encarnació de 

tots els màrtirs de la història, maltractat només per tal de satisfer la 

set d'emocions i els instints sàdics dels bons burgesos'"':>, "Die Gasse 

der Liebe", que descriu la misèria i la cosificació de les prostitutes 

de l\farsella, i "Nizza", que es burla de l'alta burgesia. que hi fa 

vacances, en un to molt similar a Feuilletons anteriors de tema 

relacionat. "Ein Kino im Hafen" desenvolupa el tema del d.nerna com a 

fàbrica de som1üs, de realitats substitutes que apareixen als 

espectadors més de::;;Hjables que les pròpies, per molt que siguin 

perfectament comparablesj l'autèntic espectacle és la sala d'exhibició, 

poblada pels mariners i treballadors portuaris marsellesos i les seves 

famílies senceres. 

"Die 'Roten Wolfe' sind eine R~uberbande in den Abruzzen. Sie haben 
!\fargat geraubt, ein schones Madchen <.,.). Ein tapferer junger Mann, 
Cesare mit Namen, wird Mi tglied d.er 'Roten Wolfe', aber nur zum 
Schein, und befreit Margat. (, .. ) Aro Abend kommen die Manner, 
Arbeiter aus dem Hafen, essen, waschen sich und gehen ins Kino. Sie 
haben gestern und vorgestern die Taten Cesares gesehen und bejubelt. 
Aber derlei Helden kann man nicht oft genug sehen, wenn man nichts 
mehr als ein Hafenarbeiter ist - mit der Sehnsucht im Herzen, Rauber 
in den Abruzzen zu sein. 
Noch romantischer als ein Hafen ist eine R~uberhohle in den 
Abruzzen. Dem Tagelohner, der heute ein Fischer ist, morgen ange
heuert wird, übermorgen in einem anderen, fernen Hafen zu dem Film 
van den 'Roten Wolfen' geht, ist sein eigenes Leben nicht romantisch 
genug. 

1) Es troba a W III, p. 856-879, i W[89J 2, p. 427-450, i consta dels 
articles "Lyon", "Kino in der Arena", "Nichts ereignet sich in 
Vienne", "Tournon", "Stierkampf arn Sonntag", "Marseille", "Ein 
Bootsmann", "Die Gasse der Liebe", "Nizza" i "Ein Kino im Hafen". 
2) "Die gutherzigen, wohlerzogenen, hoflichen Bürger, die sich mit 
tapferen Zurufen und heroischen Taschentüchern am Spiel aus gesicherter 
Entfernung beteiligen, die Schneider und Friseure im Sonntagsanzug, sie 
sind schon aufgeregt. Der Schaum genügt ihnen nicht. Sie wollen Blut 
sehen, die Braven!" <W III, p. 869: W[89J 2, p. 440), 
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Ich mochte wissen, ab die lXauber aus den Abruzzen in ein Kino gehen, 
in dem e in Fi lm van den Seelowen van Marseille gespielt wird. Die 
Rauber aus den Bergen beneiden die Nanner aus dem Hafen. Der Rauber 
verrichtet sein romantisches Geschaft wie ein nüchternes Handwerk 
und traumt van einer fremden Romantik. Davon lebt die Filmindustrie. 
Da bei ha ben die Nanner aus dem Hafen ungefahr die gleichen Si tten 
wie die van den Bergen. <. .. ) Man sieht also im Kino nicht nur die 
Taten der Nanner aus den Abruzzen, sondern auch die der Nanner aus 
Marseille." 1 :> 

A partir de novembre els articles deixaran de referir-se a França per 

tocar temes alemanys o bé genèrics. D'entre ells, "Theater-Bed.cht'"2':> 

tematitza des d'un altre enfoc la idea que el més interessant no 

s'esdevé a l'escenari, sinó entre el públic, mentre que "Bekehrung eines 

Sünders im Berliner UFA-Palast" 8 ) ridiculitza la parafernàlia que 

acompanyava les projeccions cinematogràfiques en els grans cinemes, 

plena d'elements pseudolitúrgics. Però la producció més interessant 

d'aquell moment sembla ser la no publicada aleshores - el llibre de 

viatges Die weiBen Stadte, paral. lel a la sèrie sobre el sud de França -
i 

o la que possiblement s'hagi perdut. En aquesta època trobem una sèri~e 

queixes del periodista sobre la Frankfurter Zeitung, a qui acusa de no 

publicar gran part dels materials que li ha enviat des de França -

recordem la carta a Brentano del 22 d'agost de 1925 ja citada -, queixa 

barrejada amb la manifestació d'una por desmesurada a què les cartes es 

perdin pel mal funcionament del correu <està ben documentat l'habit de 

1) W III, p. 8'77-WfB¡ Vl[89] 2, p. 448-449. Ja hem fet notar anteriorment 
que l'article "Praterkino" <Der Neue Tag, 4.4.1920¡ Vl[89J 1, p. 273-276) 
feia un enfoc similar del tema. Remarquem que el paper del cinema com a 
font d'evasió que ofereix models i realitats diferents de l'experiència 
quotidiana de l'espectador preocupà prestigiosos comentaristes 
contemporanis de tendència progressista, entre ells el ja citat 
Siegfried Kracauer (en el llibre esmentat De Hitler a Calígari) i el 
també conegut de Roth Ilja Ehrenburg, especialment en l'obra Fabrica de 
sueños. (Madrid: Editorial Júcar 1989.) 
2) Frankt·urter Zeítung, 29.11.1925¡ W IV, p. 835-836; Vl[89J 2, p. 516-
518. 
3) lbidem, 19.11.1925¡ Vl[89l 2, p. 512-514. 
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Roth d'enviar la seva correspondència no només certificada, sinó sovint 

per correu urgent). Es difícil d'establir actualment els fets, però el 

conflicte de principis de 1926 amb el diari ja s'anuncia, i va lligat a 

l'intent d'aquest d'adaptar-se a una societat cada cop més dretana, a la 

qual fa més concessions de dia en dia. 1 :> La suposició de Roth que la 

censura total o parcial exercida per la Franlrfurter Zei tung sobre els 

seus escrits:"':' es deu al fet que aquests critiquen i rebutgen Alemanya, 

mentre lloen França, sembla força raonable, i es deixa veure en 1' intent 

que fa per aconseguir que el Societ~t Verlag, titular del diari, 

publiqui el seu llibre de viatges: 

"Es ist e in Reisebuch durch die Seele des Schrei bers, wj_e durch das 
Land, das er durchf~brt. Was balten Sie davon? Es ist im hoben Grade 
dichteriscb, mebr, als ein Roman. (. .. ) Bücher mit sachlichem AnlaB 
in dichterische S'phare gehoben. Ware ich der Verleger, es w~re mein 
Mot to. 
Es wird aber noch etvms da bei sein müssen, was Sie in der Zei tung 
mit Recht nicht sehen mogen, was aber im Allgemeinen und in Büchern 
geradezu se in muS. Naml icb der Vergleich. Das erste Ka pi tel müBte 
'Hinter dem Zaun' heiBen. Das Buch ist aber in einer viel zu hohen 
Sphare, als, daS es eine 'Kritik' an Deutschland enthalten konnte. 
Sagen wir: diese Kritik ware bereits so geistig, daS sie keine mehr 
ware . " '~' ;, 

Si bé les estacions de Die weiBen S'tadte coincideixen en gran part 

amb les de Im mi ttaglichen Franlrreich, i fins i tot alguns fragments són 

idèntics, 4 :' el tractament és ben distint i l' enfoc molt més personal. La 

1) Sobre la relació de Roth amb el seu diari en aquesta època vegeu 
Westermann, p. 53-55, i Bronsen p. 278-279. Convé tenir en compte també 
l'article de Margret Boveri "Joseph Roth und die Frankfurter Zeitung" (a 
Merlrur 25 <1971> p. 786-798), que hem comentat a l'apartat 2.f., i que 
constata l'abandonament progressiu de les posbions compromeses per part 
del diari, donant la raó a les suposicions de Roth <vegeu p. 796), 
2) Sobre aquest punt vegeu Westermann, p. 49-50. 
3) Carta a Benno Reifenberg, 30.8.[1925]. Briefe, p. 62-63. 
4> Els apartats s'anomenen: "Lyon", "Vienne", "Tournon", "Avignon", "Les 
Beaux", "Ni mes und Arles", "Tarascon und Beaucaire", "Marseille" <una 
part del qual és formada per "Die Gasse der Liebe") i "Die Menschen". El 
conjunt es troba a VI III, p. 880-934, i V/(891 2, p. 456-506. 
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gran diferència radica, però, en la introducci6, 1
' sense títol, en boca 

d'un narrador en primera persona que presenta la problemàttca de la 

generació que va prendre part a la guerra, en una espècie de biografia 

intel.lectual de l'individu i del grup en nom del qual parla, la que hom 

ha anomenat "generació perduda". El narrador comença e:;;t ili tzant-se a si 

mateix com una persona cruel ja des de nen <"Seit jeher mangelte es mir 

an Herz. Seitdem ich denken kann, denke ich mitleidslos." 2 ') que s'ha 

sentit sempre fascinada per les sàvies i malignes. L' interè~> 

per le:::; aranyes havia caracteritzat ja la infantesa de Theodor Lohse, i 

està clarament en contrast amb l'amor del narrador d' Apri.l a totes les 

coses, fins i tot els brins de palla desvalguts; una altra mostra del 

gust de l'autor per jugar amb les característiques de la pròpia 

personal i tat. Remarcable és també en aquest context 1' observació sobre 

la pròpia fantasia i capacitat de somniar: 

11 I eh ha be immer leidenschaft1ich, aber mit \vachen Sinnen getraumt. 
mein Traum konnte mir niemals eine Wirklichkeit erscheinen. Dennoch 
vermag ich mich so tief in den Traum zu begeben, daf3 ich ein(:; 
zweite, eine andere Wirklichkeit lebe. '""':' 

El món que el narrador havia somniat de nen, el futur ple d'amples 

possibilitats, ha estat destruït per la seva generació, sota les ordres 

de l'anterior; ara ells han perdut la capacitat de viure normalment, 

envellits com estan abans d'hora. El cicle generacional ha estat 

capgirat: 

"Ehe ich zu leben angefangen hatte, stand mir die ganze Welt offen. 
Aber als' i eh zu leben anfing, war die offene Wel t verwüstet. Ich 
selbst vernichtete sie mit Altersgenossen. (, .. ) Nur wir, nur unsere 
Generation, erlebte das Erdbeben, nachdem sie mit der vollstandigen 
Sicherheit der Erde seit der Geburt gerechnet hatte. ( ... ) Wir waren 
fürs Leben gerüstet, u nd schon begrüf3te uns der Tod. llloch standen 

1) W III, p. 880-885¡ WC89J 2, p. 451-456. 
2) W III, p. 880; W[89J 2, p. 451. 
3) Ibídem. 



wir verwundet vor einem Leichenzug, und schon lagen wir 
Massengrab. 'ilir wulHen mehr als die Greise, wir waren die 
lichen Enkel, die ihre GroBvater auf den SchoB nahmen, 
Geschichten zu erzahlen." 1

' 
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j_n einem 
unglück

um ihnen 

Aquesta experiència ha fet que tot esdevingui insegur, no tan sols el 

món material, sinó també el llenguatge, les denominacions de les coses, 

que ja no es corresponen amb aqueste~>.'"'' La subjectivitat és ara la 

única :forma possible d' mentar el món i descriure'l: "Ich kann nur 

erzahlen, was in mir vorging u nd wie i eh es er.l.ebte. '"" ;, L' t>bltgació de 

prendre el món com quelcom Jnamovible i prefixat domina els països 

alemanys, on la nomenclatura segueix sent , com si res s'hagués 

esdevingut. En canvi, a l'altra banda de la frontera, "hinter dem Zaun", 

no hJ ha aquests preceptes sacres, no cal que tot estigui prefixat per 

sempre, sinó que hi ha flexibilitat i capacitat d'adaptació. El país 

"hinter dem Zaun" li ha conferit la llibertat de no representar cap 

paper, de ser ell mateix, cosa impossible a Alemanya. Aquest regne de la 

tolerància i la convivència es situa a les ciutats blanques, que 

coincideixen amb el país dels somnis d'infantesa. Però el narrador i 

tota la seva generació han esdevingut escèptics ("'ilir haben die Skepsis 

der metaphysischen Vleishei t. " 4
') i ja no poden creure que la pau de la 

infantesa sigui possible en algun lloc. En realitat no hi ha pau, sinó 

guerra entre el vell i el nou, entre diferents concepcions del món, 

entre diverses tradicions. Però aquest país, ple de tradicions 

1) 'il III, p. 880-881; 'i/[89] 2, p. 451-452. 
2) "Der 'gute Beobachter' ist der traurigste Berichterstatter. Alles 
Wandelbare begreift er mit offenem, aber starrem Aug'. (. .. ) Und ehe 
er's niederschreibt, ist die 'ilelt, die er kennt, nicht mehr dieselbe. // 
Und ehe wir ein 'i/ort niederschreiben, hat es nicht mehr dieselbe 
Bedeutung. Die Begriffe, die wir kennen, decken nicht mehr die Dinge. 
Die Dinge sind aus den eogen Kleidern herausgewachsen, die wir ihnen 
angepali\t haben." <W III, p. 881-882; 'i/[89] 2, p. 452-453.) 
3) Ibídem. 
4) 'il III, p. 884¡ 'il[89J 2, p. 455. 
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clàssiques i catòliques, "in dem man wieder traumen kann und glauben 

lernt an die Machte der Vergangenhei t"'), encara permet la sensació 

d'estar de vacances. 

Ara bé, no tot el que seguetx és un himne al passat i a França. La 

lloança de la tradició catòlica, notable sobretot en tractar d'Avinyó, i 

de la gent, fruit de múltiples barreges de pobles, i que contràriament a 

les tendències en auge a Alemanya no s'enorgulleix de la puresa de raça, 

conviu amb la crítica als intel.lectuals que no han gosat mai atacar les 

curses de braus, o amb l'alabança- condicionada- de l'actualitat en la 

visita a Tournon, remarcable en aquest context d'afirmació de la 

història: 

"Tournon aber hatte keinen Mi ttelpunkt. Tournon bestand aus Gassen, 
die unentwirrbar ineinander verflochten waren. Eine grausame Angst 
ergriff mich. Ich bin nicht in eine fremde Stadt gekommen. Ich bin 
in ein fremdes Jahrhundert geraten. Ich will in meine Gegenwart 
zurück. (. .. ) so bekam auf einmal die Phrase vom 'finstern Mi ttel
al ter' gefahrliches Leben und begann, mich wahrhaft zu angstigen. 
Ich will zurück in meine Zeit! Verziehen sei ihr das tote Wissen, 
das sie ausmacht, und die stupide Mechanik, die sie bewegt! Ich bin 
ihr Kind, Teil von ihr, ich bin selbst Gegenwart. Und niemals fühlte 
ich mich so mit meinem Jahrhundert verbunden, niemals war ich so 
bewegt vom Gedanken an ei ne brei te StraBe, ein Automobil, ei ne 
Wasserlei tung u nd ei n Fl ugzeug. "::<:) 

La producció no periodística d'aquest primer any a França és intensa, 

ja que no només escriu aquest llibre de viatge sobre el sud de França, 

sinó que també està redactant Juden auf Wanderschaft. Les negociacions 

de Roth amb l'editorial de la Franlrfurter Zeitung per a la publicació 

dels dos llibres constituireu un nou episodi en la cadenade conflictes 

1) W III, p. 885¡ Y/[891 2, p. 456. 
2) W III, p. 898¡ Y/[89] 2, p. 469. Aquesta idea que hom és més fill del 
seu temps i determinat per ell que no pas marcat pel país d'origen es 
retroba poc abans de la mort de l'escriptor, en l'article "Unser 
Vaterland, unsere Epoche" <Pariser Tageszeitung, 15./16.1.1939¡ W IV, p. 
889-892). 



entre ambdues parts, ja que cap de les dues obres seria acceptada. Die 

weíBen Stadte no apareixeria fins 1956, a la primera edició completa, i 

Juden auf W'anderschaft seria publicada el 1927 per Die Schmiede. Notem 

que el mes d'agost de 1925, quan Rot h. tot just feia el primer intent 

d'oferir a Benno Reifenberg el projecte del llibre sobre el sud de 

França, es mostrava ja dolgut i suspicaç per la manca de notícies sobre 

els articles enviats i suposava motius de catre més ampli: 

"(. .. ) ich bin den deutschen Tatsachen nicht gewachsen und viel
leicht nicbt der Pol i tik der Zei tung. I eh kann mel. nen Ton nicht 
andern. Vielleicht ware es der Zei tung enrunscht, mich überhaupt los 
zu sel.n - an mir soll es nicht fehlen. Ich konnte verstehen, daf3 man 
in einem Hause, in dem es brennt, ketne Brandstifter brauchen kann. 
(, .. ) Ja, ich sehe, daf3 die Luft in Dtschld. sehr dick geworden 
ist." 1 ) 

Després del rebuig de publicar-li els dos volums d'assajos, l'actitud 

de l'escriptor envers el diari ha esdevingut tan negativa que ja el 

considera igual que la resta d'Alemanya, quan fins ara havia consti tuït 

una mena d'oasi dins un món hostil: 

"Das Haus der F. z. ist so ein Deutschland im Kleinen. Es ist mir 
noch verhagter geworden. In diesem Land habe ich keinen Verlag, 
keine Leser, keine Anerkennung. <. .. ) Zwischen Ullstein und der 
F. Z. liegt das Kul tur-Deutschland. Gatt strafe es! u:z) 

A la decepció pel rebuig s'afegia ja el següent problema, més greu: 

el diari, després d'haver oferit a Roth la plaça de corresponsal a París 

encarregat del Feuilleton de forma més o menys oficial, es mostrà ara 

indecís, de manera que en acabar el viatge pel sud de França seguí per a 

Roth una època d'incertesa en la situació laboral, amb desplaçaments a 

Alemanya per tal d'intentar negociar sol. lucions. A finals de desembre 

s'anunciava la situació que gairebé portaria a la ruptura poc després: 

1) Carta a Benno Reifenberg, 18.8.[19251. Briefe, p. 55. 
2) Carta a Bernard von Brentano, 29.11.1925. Briefe, p. 68. 



el company de redacció Friedrich Sieburg, que s'havia d'encarregar a la 

vegada de la informació política i del Feuilleton, substituïria Roth a 

la plaça de París, en un moment en què el diari, identificat amb una 

línia política que perdia popularitat, es trobava mancat de liquidesa i 

amb una xifra de suscriptors estancada. •:. El fet que Roth i el seu subs-

titut no congeniessin pas a nivell polític no contribuí gens a facilitar 

les coses; remarquem que les sm=:picàcies d'aquell quedaren plenament 

justificades a posteriori quan Sieburg esdevingué un nacionalsocialista 

convençut, accedint fins i tot el 1942 a la plaça d'agregat de premsa de 

l'ambaixada alemanya a París. 2 ) 

Les negociacions de Roth amb el diari per tal d'aconseguir una 

solució que no li representés cap pèrdua de prestigi s'allargaren fins 

al juny de 1926, data en què Roth acceptà fer un reportatge sobre la 

Unió Soviètica'~'>. L'afer portà Roth a defensar la importància del 

Feuilleton per si mateix, en contra de la tradid~ó que menyspreava tots 

els escrits que es publiquessin "unter dem Strich" i considerava que 

només la informació política estricta era realment valuosa: 

"Man kann Feuilletons nicht mit der linken Hand schreiben. Man darf 
nicht nebenbei Feuilletons schreiben. Es ist eine arge Unter
schatzung des ganzen Fachs. Das Feuilleton ist für die Zel tung 
ebenso wichtig, wie die Politik und für den Leser noch wichtiger. 

1) Vegeu per exemple la carta a Bernard van Brentano de 30. 12.1925, 
Briefe, p. 72. 
2) Vegeu Briefe, p. 540-541. Per a tot el procés vegeu Bronsen, p. 279-
280, i Vlestermann, p. 53-56. Sobre la trajectòria política de Sieburg 
diu Bronsen <p. 2'19): "Noch var dem Ausbruch des Zwei ten Vleltkriegs 
bezeichnete sich Sieburg als 'Evangelíst des Dri tten Reiches' und in 
Paris wahrend des Krieges als einen 'harten Nationalsozialisten', 'der 
es als seine Aufgabe betrachtete, den Franzosen bei der Ueberwindung 
freimaurerischer, jüdischer und englischer Einflüsse zur Seite zu 
stehen'." 
3) Del procés de negociació són bona mostra les cartes de Benno 
Reifenberg a Roth, 7. 4.1925 (Briefe p. 83-85), de Roth a Reifenberg, 
22.4.1926 (p. 87-89), i de Roth a la direcció del diari, 2.6.1926 <p. 
91-92). 
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Die moderne Zeitung wird gerade van a.llem andern, nur nJ.cht von der 
PoU. tik, geformt werden. Die moderne Zeí tung braucht den Reporter 
nBtiger, als den Leitarttkler. Ich bin nicht eine Zugabe, nicht eine 
Mehlspeise, sondern eine Hauptmahlzeit. < ••• ) MICH liest man mit 
Interesse. Nicht die Berichte über das Parlament. Nicht die 
Leitartikel, nicht die Telegramme. Aber der Verlag glaubt, der Roth 
ist ein nebensachlicher Plauderer, den sich etne groBe Zeitung 
gerade noch leisten kann. Es ist sachlich falsch. Ich mache keine 
'witzJgen Glossen'. I eh zeicl1ne das Gesicht der Ze.i t. Das Jst dJe 
Aufgabe einer graBen Zeitung. Ich bin ein Journalist, kein Bericht
erstatter, ich bin ein Schriftsteller, kein Leitartikelschreiber.'' 1 > 

Aquesta defensa del propi ofici, aquí a nivell privat, es retroba en 

un to més generalitzant en un article de ftnals de 1925, "Einbruch der 

Journalisten :Ln die lifachwelt":;,:., ded.Jcat a Alfred Polgar i Egon Erv1in 

Kisch, que lloa com exemples d'actualitat, litat i subtilesa, en una 

actitud que podem creure ben sJncera, ja que sabem que ambdós 

periodistes eren admJrats i respectats per Roth, però que a la vegada 

serveix com a afirmació de la pròpia producció i concepció professional. 

"Wenn deutsche Journal isten Bücher schreJ ben, bedürfen si e beinahe 
ei ner Entschuldigung. 'ili e kamen si e dazu? Wollen d.Je Eíntagsfliegen 
in den Rang hoherer Insekten aufsteigen'i' Wollen sie, die dem Tag 
angehoren, in die Ewigkeit eingehen? Professaren und Kr1tiker saumen 
den Weg, der in die Nachwelt führt. Dichter, die gleichsam schan von 
Geburt eingebunden waren, wollen manchmal eine genaue Grenze 
zwischen Jaurnalistik und Literatur ziehen und im Reich der 
Ewigkei ten den Numerus clausus für "Tagesschrii'tsteller 11 einführen. 
<. .. ) Ein Jaurnalist aber kann, er soll ein Jahrhundertschrift
steller sein. Die echte Aktuali tat ist keineswegs auf 24 Stunden. 
beschrankt. Sie ist zeit- und nicht tagesgemaS. 
Diese Aktualitat ist eine Tugend, die nicht einmal einern Dichter 
schaden konnte, der ni ema ls für die Zeitung schrei bt. I eh wüf3te 
nicht, weshal b ei n ausgepragter Si nn für die Atrnosphare der 
Gegenwart die Unsterblichkeit hindern soll. Ich wüSte nicht, weshalb 
Menschenkenntnis, Lebensklugheit, Orientierungsverrnogen, die Gabe zu 
fesseln und andere solche Schwachen, die rnan dem Journalisten 
vorwirft, die Genialitat beeíntrachtigen konnen. Das echte Genie 
erfreut sích sogar dieser Fehler. Das Genie ist nicht weltabgewandt, 
sondern ihr ganz zugewandt. Es ist nicht zeitfremd, sondern. 
zeitnahe. Es erobert das Jahrtausend, weil es so ausgezeichnet das 
J ahrzehnt beherrscht. ""'' :> 

1) Carta a Benno Reifenberg, 22.4.1926; Briefe, p. 87-88. 
2) L'article, aparegut a Frankfurter Zeitung, 19.12.1925, conté la 
recensió de les obres Hetzjagd durch die Zeit, de Kisch, i An den Rand 
geschrieben, de Polgar. <W IV, p. 335-337; W89J 2, p. 519-521.) 
3) Cita de W IV, p. 335-336, i 'i/[89J 2, p. 519-520. 
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En aquestes circumstàncies de desacord amb la casa, la producció 

d'articles de la primera part de 1926 és bastant escassa, cosa 

justificada a més pel fet que està escrivint encara Juden auf 

fi!anderschaft. L'interès per la temàtica j u dea-oriental havia quedat 

anunciat ja a finals de 1924 en els tres articles que formen la breu 

sèrie Reise durch Gal.ízien1 :>, que descrivien les dures condicions de 

vida de la majori a de la població i remarcaven la coexistènd.a de 

diverses ètnies amb les seves llengües i religions diferenciades, que el 

govern, ara polonès, desitja uniformitzar sense adonar-se que aquesta 

situació multilingüe i pluriètnica constitueix una gran riquesa. Roth, 

que pretén conèixer la regió només per haver-hi servit durant la guerra, 

vol defensar-la dels prejudicis que hom sol tenir envers ella a Europa 

occidental, i remarca el que hi ha de permanent malgrat els canvis de 

dominació política, especialment en la vida de la població rural i en la 

seva relació amb la ciutat principal, Lemberg. El to dominant del volum 

és la defensa del món jueu oriental, similar al que adoptarà el 1926 

en lloar el llibre d'Alfred Doblin Reise in Polerfin, i s'anuncia ja en 

el pròleg: 

"Der Verfasser hegt die torichte Hoffnung, da8 es noch Leser gibt, 
vor denen man die Ostjuden nicht zu verteidigen braucht¡ Leser, die 
Achtung ha ben var Schmerz, menschUcher Gro He u nd vor dem Schmutz, 
der überall das Leid begleitet¡ Westeuropaer, die auf ihre sauberen 
Matratzen nicht stolz sind¡ die fühlen, dal3 sie vam Osten viel zu 
empfangen hatten, und die vielleicht wissen, dal3 aus Galizien, 
Rul3land, Li tauen, Rumanien grol3e Menschen und grol3e Ideen kommen¡ 
aber auch (in ihrem Sinne) nützliche, die das feste Gefüge 
westlicher Zivilisation stützen und ausbauen helfen <. .. ). "'~0 

1) La sèrie, apareguda a Frankfurter Zeitung del 20 al 23 de novembre de 
1924, consta dels articles "Leute und Gegend", "Lemberg, die Stadt" i 
"Die Krüppel. Ein polnisches Invalidenbegrabnis", i es troba a W III, p. 
832-842, i W[89J 2, p. 281-292. 
2) "Doblin im Osten11

, Frankfurter Zeitung, 31. 1. 1926¡ W IV, p. 338-340¡ 
V/[89] 2, p. 532-535. 
3) W III, p. 293; W[89J 2, p. 827. L'obra es troba a W III, p. 291-369, 
i W[89J 2, p. 827-902. 
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L'autor comença constatant l'enorme atracctó que 1' occident europeu 

exerceix sobre els jueus habttants de les regions orientals del 

continent, degut a l'elevat concepte en què erròniament és tingut, 

mentre es menysprea el propi país, que gairebé es desconeix degut a la 

forma de vture, caracteritzada per la manca de drets, i per al qual no 

s'experimenta cap respecte. La cultura clàssica és presentada com el 

gran atractiu d'Alemanya, en una forma que reprodueix 1' experiència de 

l'escriptor, encara que aquest no dDni a conèixer dins l'obra la seva 

procedència: 

"Ingenieure, Automobile, Bücher, Gedichte scb.ickt Westeuropa nach 
dem Osten. Es schickt Propagandaseifen und Hygiene, Nützliches und 
Erhebendes, es macht eine lügnerische Toüette für den Osten. Dem 
Ostj uden ist Deutschland zum Beispiel immer noch das Land Goethes 
und Schillers, der deutschen Dichter, die jeder lernbegierige 
j üdische Jüngli ng besser kennt als unser hakenkreuzlerischer 
Gymnasiast." 1 :> 

Roth estableix 1' existència de tres grans grups entre els jueus 

orientals: els assimilats, els nacionalistes jueus o sionistes i els que 

segueixen vivint encara a la manera tradicional; són aquests darrers els 

que formen la massa d'emigrants, i no constitueixen pas cap perill per a 

la burgesia occidental, ans al contrari, ja que en general són petits 

burgesos o proletaris sense consciència de ser-ho, i extremadament 

conservadors a causa de 1' experiència històrica que per als jueus 

qualsevol canvi és perillós: "Es ist ein historisches Gefühl, genahrt 

durch Erfahrungen, dag die Juden die ersten Opfer aller Blutbader sind, 

welche die Weltgeschichte veranstaltet.":z> 

Als jueus la idea occidental de nació els era totalment aliena, i els 

arribà dins el context de la monarquia austro-hongaresa, idea exposada 

1) W III, p. 295; W[89J 2, p. 828. 
2) W III, p. 299; Wf89J 2, p. 832. 
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en un passatge que lamenta que les possibilitats d'aquell estat fossin 

malmeses per la inhabil1.tat dels seus dirigents. Però esdevenir una 

nació - concepte erroni per a Roth quan és formulat de forma excloent -

no constitueix cap progrés per als jueus, sinó un retrocés, ja que ells 

havien superat aquella fase primitiva de l'evolució històrica milers 

d'anys abans. 

"Die i::isterreichisch-ungarische Konarchte lieferte den schetnbar 
praktischen Beweis für dte Nationali tatentheorie. Das he i gt, si e 
hatte den Beweis für das Gegenteil dieser Theorte liefern konnen, 
wenn sie gut regiert worden ware. Die Unfahigkeít ihrer Reg:lerungen 
lieferte den praktischen Beweis für eine Theorte, die also durch 
ei nen Irrtum erbartet wurde u nd si eh durchgesetzt hat, dank den 
Irrtümern. Der moderne Zionismus entstand in Oesterreich, in Wien. 
Ein osterreichischer Journalist hat ihn begründet. Kein anderer 
hatte ihn begründen konnen. Im osterreichischen Parla1nent sagen die 
Vertreter verschiedener N-ationen u nd waren damit beschaftigt, um 
nationale Rechte und Freiheiten zu kampfen, dte ganz selbst
verstandlich gewesen waren, wenn man sie gewahrt hatte. Das 
osterreichische Parlament war ein Ersatz für nationale Schlacht
felder. < ... ) Die Juden waren der dritte, der immer verlor. Da 
rafften sie sich auf und bekannten sich zu einer, zu ihrer 
Nationali tat: zur j üdischen. Den Mangel an einer eigenen 'Scholle' 
ersetzten sie durch ein Streben nach der palastinensischen Heimat. 
Sie waren immer Kenschen im Exil gewesen. Jetzt wurden sie eine 
Nation im Exil.H 1 ' 

El fet és, però, que el retorn a Palestina es fa sota coordenades més 

europees que jueves i amb l'ajut de les armes, de forma que recorda una 

croada, i que naturalment desperta hostilitat entre la població àrab. 

"Das europaische Kainszeichen bleibt." 2 ' L'estat que en neixi no podrà 

mai veure's lliure d'europeisme i romandrà com un e~ent estrany en el 

seu entorn. 

Com veiem, Roth es mostra comprensiu amb el procés que ha portat al 

sionisme, si bé rebutja aquesta opció; en la seva desconfiança envers la 

lluita armada per a l'establiment d'Israel podem veure un presagi de 

situacions conflictives com l'actual. Aquells jueus l'actitud dels quals 

1) W III, p. 301; 'i/[891 2, p. 834-835. 
2) W III, p. 303¡ 'i/[89J 2, p. 837. 
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desaprova més intensament són els assimilats - precisament el seu cas, 

cosa que ens mostra els seus problemes d'identificació i autoacceptació, 

la dicotomia que regna en la seva forma de pensar i sentir. Els més 

assimilats i per tant els més criticats són els jueus d'occident, de 

fet descendents d'orientals que ja han oblidat aquesta procedència i es 

creuen superiors als que van arribant en les successives onades 

migratòries. L' assimHació ha arribat fins al punt de lluitar i morir 

per la nova "pàtria", cosa que Roth els retreu, i a perdre l'antiga 

r·elació amb el Déu dels ancestres, substituïda per serveis reUg:iosos 

mecànics i purament formals. 

"Das nennt man dann: westl i che Kul tur ha ben. Vler diese Kul tur hat, 
darf bereits den Vetter verachten, der, noch echt und unberüb.rt, aus 
dem Osten kommt und meb.r Menschlichkeit und Gottlichkeit besitzt, 
als alle Prediger in den theologischen Seminaren V/esteuropas finden 
konnen. Hoffentlich wird dieser Vetter genug Kraft haben, nicht der 
Assimilation zu verfallen." ':• 

Aquesta introducció és seguida per l'apartat "Das jüdische 

Stadtchen":<=), que s'inicia amb una descripció de Brody - sense anomenar-

la - que hem citat al principi d'aquest capítol, mostrant la vida del 

shtetl, amb les diferències entre sionistes, ortodoxos i hassidim, i les 

diverses classes socials i oficis que s'hi troben. El narrador visita un 

rabí miraculós, descriu les festes de la Thora i del Jom Kippur, els 

enterraments i els casaments, i es deté finalment en la tendència dels 

jueus orientals, per més pobres que siguin, a presentar una consciència 

de classe i un comportament petitburgesos i conservadors¡ en contra del 

prejudici occidental que veu en els immigrants vinguts de l'est europeu 

perillosos bolxevics i revolucionaris, només els escassos obrers jueus 

són proletaris conscients. Tot i que existeix un gran nombre de persones 

1) W III, p. 305; V/[891 2, p. 839. 
2) W III, p. 306-323; WC89J 2, p. 839-857. 
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que objectivament pertanyen al "Lumpenproletariat", com ara els 

aigüers' :•, mossos d'equipatges, camàlics, i al tres treballadors 

ocasionals, aquests manquen tant de consciència de classe com de 

conviccions revolucionàries. 

"Es ist nur ein Irrtum der Antisemiten, zu glauben, die Juden waren 
radikale Revolutionare. Den bürgerlichen und halbproletarischen 
Juden ist ein jüdischer Revolutionar ein Greuel." 2

' 

A conti nuactó, "Die west l ichen Get tos"'''' fa referència a la situació 

dels jueus a Viena, Berlín i París; les dues primeres ciutats són vistes 

com més hostils i difí ci.ls, la tercera com més oberta i tolerant; la 

lluita dels jueus orientals per aconseguir documents en regla i permisos 

de residència, difícil sempre, sobretot d'ençà de la desaparició de 

l' imperi austro-hongarès, d' on molts procede i xen4 :. , és més dura a 

Berlín, on la policia és més exigent. També s'examinen els oficis que 

els jueus poden exercir: la venda ambulant al comptat o a terminis, la 

compravenda de roba usada, o oficis artesans, com el de sastre. La 

misèria que els perseguia al país d'origen no els ha pas abandonat; les 

condicions de vida són sovint ínfimes. Es descriuen també entitats de la 

vida cultural i quotidiana jueva que s'han anat formant, com ara els 

cafès, restaurants, grups teatrals o cabarets.s:• Un interessant passatge 

està format per la conversa amb un músic que malgrat la seva formació 

1) Aquest ofici serà el del protagonista del fragment situat per 
Friedemann Berger el 1929 i denominat per ell Wassertrager l!endel. Es 
troba inclòs a l'edició de Leipzig del volum Perlefter, així com a 
l'apèndix de W[89J 5 <p. 850-870). 
2) W III, p. 322; W[89J 2, p. 856. 
3) W III, p. 323-344; W[89J 2, p. 857-879. 
4) Aquesta problemàtica la coneixia Roth de prop, ja que ell mateix va 
tenir dificultats per a regularitzar la seva adscripció com a ciutadà 
austríac i la seva documentació. Vegeu Bri e fe, p. 136-13'7, i Bronsen, 
p. 208-209. 
5) Amb aquest aspecte es relaciona 1' article "Der Tempel Salomonis in 
Berlin" <Neue Berliner Zeitung, 2.10.1920; W [89] 1, p. 381-383). 
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i els seus èxits com a cornposHor i intèrpret davant del públic 

occidental ha optat per convertir-se en pallasso musical, única manera 

de superar la seva crisi d'identitat. El fet, que prefigura la peripècia 

del jove Zipper, recull a més l'escissió entre dues cultures que Roth 

experimentava intensament ell mateix: 

"Ich sprach in Frankreich mit einem jüdischen Artisten aus 
Radziwillow, dem alten russisch-osterreichischen Grenzort. Er war 
ein musikalischer Clown und verd1ente v1el. Er war ein Clown aus 
Ueberzeugung und nicht van Geburt. ( ... ) Er komponierte. Er gab 
Konzerte. 'Aber', sagte er, 'was soll ein Jude der Welt ernste Musil{ 
machen? Ich bin immer ein Clown in dieser Welt, auch wenn man ernste 
Referate über rnich br1ngt und Herren van den ZeHungen mit Brillen 
in den ersten Heihen sitzen. Soll ich Beethoven spielen? Soll ich 
Kol Nidre spielen? Eines Abends, als ich auf der Bühne stand, begann 
ich, mich var Lachen zu schütteln. Was machte ich der Welt vor, ich, 
ein Mus1kant aus RadziwHlow? Soll ich nach Radziwillow zurückkehren 
und bei jüdischen Hochzeiten aufspielen? Werde ich dort nicht noch 
lacherlicher sein? 
An jenem Abend sah ich ein, daB mir nichts anderes übrigblieb, als 
in den Zirkus zu gehen, nicht, um ein Herrenreiter zu sein oder ein 
Seil tanzer! Das ist nichts für .Juden. Ich bin ein Clown. Und seit 
rneinem ersten Auftreten im Zirkus ist es mir ganz klar, daB ich die 
Tradi tion meiner Vater gar nicht verleugnet habe und daB ich bin, 
was sie hatten sein sollen." 1 :• 

L'apartat "Ein .Jude geht nach Ameri ka"::,, :• conté tots els elements 

relacionats amb l'emigració a ultramar que trobarem desenvolupats a 

ni vell narratiu el 1930 a Hiob: la causa de la fugida, generalment 

deguda al desig d'evitar el reclutament, que només deixava a molts joves 

les solucions d'autornutilar-se o desertar <"Die Ostjuden waren die 

heldenmütigsten Pazifisten." 8 l), així com la vida al nou getto per a la 

generació dels pares, i l'assimilació per a la dels fills. Remarquem el 

passatge que descriu la quarentena que els pobres emigrants es veuen 

obligats a fer en arribar a Estats Units, i el futur que els hi espera, 

en un to que descarta qualsevol entusiasme per part del narrador: 

1> W III, p. 341-342¡ W[89J 2, p. 875-876. 
2) W III, p. 345-351; W[89J 2, p. 879-886. 
3) W III, p. 346; W[89J 2, p. 880. 
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"Und der Jude konnnt in ei ne Art Gefangenschaft, dic:l man Quarantane 
nennt oder ahnlich. 
Ein hoher Zaun schützt Amertka vor ihm. 
Durch die Gitter seines Kerkers sieht er die Freiheitsstatue, und er 
weiS nicht, ob er oder die Freiheit eingesperrt ist. 
Er darf nachdenken, wie es in New York sein wird. Er kann sich' s 
kaum vorstellen. 
So aber wird es sein: Er wird zwischen zwolfstockigen Hausern, 
zwischen Chinesen, Ungarn und anderen Juden wohnen, wieder ein 
Hausierer sein, wieder die Polizei fürchten, wieder schikaniert 
werden. Seine K1nder werden vielleicht Amerikaner v¡erden. Vielleicht 
berühmte 
Matedals. 

Amerikaner, reiche 
Davon traumt der 

Quarantane."') 

Amer:ikaner. 
Jude hinter 

Konige irgendeines 
den Gittern seiner 

Aquesta part de l'obra és segu1da pel capítol "Die Lage,der Juden in 

SowjetruSland""~:., redactada arran de 1' estada a la Unió Soviètica, i que 

mostra una gran satisfa.cci.ó per l'assoliment d'una autèntica igualtat de 

drets en aquell paí s, tan total i immediata que no té cap precedent 

històric, i que si té èxit - per desgràcia sabem que la línia política 

inicial no va tenir continuïtat - resoldrà la qüestió jueva també a la 

resta del món. L'únic lamentable és que l'assimilació esdevindrà molt 

més ràpida, i per tant pot ser la fi, no tan sols del sionisme, que es 

veuria mancat d'objectius en una situació on no hi hagués discrimi-

nacions, sinó tal vegada fins i tot del judaisme; però aquest possible 

futur no rebaixa el gran valor d'aquest assolim€mt de la revolució. 

D'aquesta obra, publicada finalment per Die Schmiede el 1927, Roth en 

projectà durant anys una nova versió sota el títol "Die Juden und ihre 

Antisemiten", per a la qual finalment redactà el 1937 un epíleg i un nou 

pròleg inclosos a les edicions completes, i que comentarem en el seu 

moment per la seva intensa relació amb la situació històrica en què 

foren escrits. 8 ) 

1) W III, p. 351¡ WC89J 2, p. 885-886. 
2) W III, p. 351-357; WC89J 2, p. 886-891. 
3) Aquestes parts es troben respectivament a W III, p. 358-369, i WC89J 
2, p. 892-902. 



D'entre els articles de 1926 anteriors al viatge a la Unió Soviètica 

destaquen els tres resultants d'una estada a la regió del Ruhr, que 

mostren un estat d'ànim depressiu degut no només a la tristor provocada 

per un entorn destrossat per les explotacions mineres i indústries 

siderúrgiques on les condicions de vida de la població obrera es troben 

sota mínims: el to desmoralitzat ja s'anunciava abans d'emprendre el 

viatge, i es deu sobretot a la difícil relació de Roth amb Alemanya. 

"Ich werde mich 3--4 Wochen im Ruhrgebiet aufhalten und 
wahrscheinlich dann nach Paris fahren. <.,,) Es ist mir mieS vor 
Dtschld. Ich lerne jeden Tag mehr hassen und Mn mJt Verachtung zum 
Ersticken gefüll t, Die Sprache ist mir auch schon zuvlider. Nirgends 
lernen Si e so das Land kennen, wie in der Provinz, Diese falsche 
Eleganz, diese Lauthei t, dieses To ben, diese Sti lle, diese Andacht, 
diese Frechheit. Es ist eine Unfreiheit in den Menschen, die 
schlimrner ist, als die subordinierte Untertanigkeit var dem 
Feldwebel, Ich verstehe, daB PreuSen all e Deutschen unterwirft, Es 
hat die einzige Methode: die Leute durch auSeren Zwang von ihrer 
:tnneren Unfre:thei t abzulenken. So wie j emand Zahnschmerzen durch 
Ohrfeigen heilt." 1 , 

Els dos primers articles, "Trübsal einer StraSenbahn im Ruhrgeb:i.et" i 

"Der Rauch verbindet Stadte'"2 :', descriuen la degradació del terri tori 

<"Es ist die Leiche eines Gelandes"), on les diverses ciutats han 

arribat a quedar gairebé unides entre sí, sense que la natura tingui ja 

forces per a recuperar-se en els petits intersticis encara lliures: "Es 

ist keine Landschaft, es ist eine Art langgedehnter Stadtschaft, 

Industr:i.eschaft"¡ l'únic futur possible en aquesta ciutat múltiple 

constantment coberta per una volta de fum és la mort inexorable i 

1) Carta a Bernard van Brentano, sense data. Briefe, p. 74. 
2) Frankfurter Zeitung, 9 i 18 de març de 1926. Es troben a W III, p. 
543-548, i W[89J 2, p. 544-549. El tema de la provincianitat al.ludit en 
la carta abans citada seria tractat en un article que no anomena la 
conca del Ruhr ni cap altra localització concreta: "Der Kavalier in der 
Provinz", ibídem, 22.3.1926¡ W IV, p. 134-135; WE89l 2, p. 549-551. 
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definí ti va de tota la terra. 1 
:• J~emarquem la distància entrt3 aquestes 

constatacions de les destrosses ecològiques generades per una industria-

li tzació desbordada i altament contaminant i aquelles manifestacions 

anteriors que mostraven una actitud optimista de cara al futur, la 

indústria i la tecnologia que hem anat assenyalant. Per a un lector de 

Unals de segle, aquesta preocupació per la degradació amblental resulta 

probablement molt més comprensible i encomiable que per a molts dels 

contemporants de l'escriptor. El fenomen del fum omnipresent 

l'obsessiona, unit a la uniformt tat monòtona que regna en aquella 

macrópolis on la vida dels indi vidus manca de sentit i d'autèntics 

objectius: 

11 Hier ist der Rauch ein Himmel. Alle Sta.dte verbindet er. Er wolbt 
sich in einer grauen Kuppel über dem Land, das ihn selbst geboren 
bat und fortwahrend neu gebart. (. .. ) Er ist Opfer, Gott u nd 
Prtester. <. .. ) Die Bewohner bilden sich ein, rechts Westfalen, 
links RheinUínder zu sein. Was aber sind sie? Bewohner des 
Rauchlands, der graBen Rauchstadt, Glaubige des Rauchs, Arbeiter des 
Rauchs, Kinder des Rauchs. (. .. ) Alle Fenster sind gleich. Alle 
Hausertüren sind gleich. Hier sind nur Nummern verschieden. Alle 
Menschen haben den verbissenen vlillen, ein Ziel zu erreichen. <. .. ) 
Ach, es ist so gleichgültig! Ein Ziel wie das andera. Eine Stadt wie 
die andere. Steig in die StraBenbahn. Du bist in einer halben Stunde 
in der nachsten Stadt. Hat sich was geandert? (. .. ) Eine einzige 
grausame Stadt aus Stadthaufchen, aus Stadtchengruppen. Dazwischen 
lauft eine eingebildete Landesgrenze. Aber darüber wolbt sich ein 
einhei tlicher Himmel aus Rauch, Rauch, Rauch. "'2 ) 

Premonitòries del que Roth conclourà del viatge a Rússia són les 

observacions contingudes a "Privatleben des Arbeiters" 8 ~, darrer article 

d'aquest grup, que en constatar les dolentí ssimes condicions de vida 

dels obrers lamenta sobretot que no exigeixin millores ni sentin 

1) "<. .. ) den sicheren, unausbleiblichen, endgültigen Tod des letzten 
Stückchens Erde." Tant aquesta ci ta com les dues anteriors procedeixen 
de "Trübsal einer StraBenbahn im Ruhrgebiet." 
2) Cites procedents de "Der Rauch verbindet Stadte". 
3) Frankfurter Zeitung, 10.4.1926¡ W III, p. 673-677; W[89J2, p.552-556. 



necessitat de millorar la qualitat de vida, sinó que considerin un luxe 

coses que han d'estar a l'abast de tothom, fins i tot el dret a gaudir 

de la llum del sol. La manca d'interès per la literatura i al tres 

activi tats estètiques, o bé l'ínfima qua li tat de les mercaderies que 

s'ofereixen als basars, s'expliquen molt bé davant la misèria de les 

famílies amuntegades en habitatges mtnúsculs. El que trri ta Roth és el 

conformisme dels obrers, que es mostra clarament en el cas d'algunes 

colònies obreres més cuidades, on davant d'un context tan miserable els 

mínims imprescindibles semblen ja un luxe que el treballador agraeix 

adquirint consciència petitburgesa, per més que hi hagin encara moltes 

coses que podria trobar a faltar i reivindicar: 

"Nur in einigen Siedlungen (etwa in den Krupp-Kolonien) ist das 
Notwendige vorhanden und so geschickt geordnet, daS es beinahe wie 
ein wohlgefiHliges Ueberma!3 aussieht. ( ... ) Diese Kolonien erziehen 
den Proletarier zum Kleinbürger - er ist ja von Natur dazu begabt. 
Er hat 'sein' Stückchen Erde. Er hat ein Dach, ein Bett, Kaninchen, 
Arzt, Spital, Altersheim und ein billiges Gra b. In dieser Wel t, in 
der die eigene Not in demsel ben Ma!3 abnimmt, in dem man die des 
Nachbarn betrachtet, ist das alles viel. (. .. ) Wie dankbar ist der 
Mensch! Nur wenn er gar nichts hat, braucht er viel. Gebt ihm etwas 
mehr - und er will nicht mehr! Denn Bedürfnisse haben ist beinahe so 
anstrengend 
Leidenschaft. 

wie si e durchsetzen. Der Mensch verzichtet mit 
Die Genügsamkei t ist nicht nur ei ne Tugend, sondern 

auch gesund ... " 1
' 

Durant els mesos d'abril i maig trobem alguns articles amb temes 

francesos que contrasten amb el disgust que demostrava Roth envers la 

realitat alemanya per l'admiració i interès que palesen davant una terra 

plena d'història i un paisatge cultivat i respectat <"Brief aus 

Paris'"2 )), aj_xí com una societat multiracial i no excloent (" Bericht aus 

dem Pariser Paradies"~'). Però no troba lloable tot allò francès, com 

1) W III, p. 676-677; W[89J 2, p. 556. 
2) Frankfurter Zeitung, 4.4.1926; W[89J 2, p. 551-552. 
3) Ibídem, 14.4.1926; W IV, p. 54-57; W[89J 2, p. 556-559. 
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s' evid!'mcia en l' arttcle "La Renaissance Lat1ne" 1 :>, que comenta un acte 

organitzat per diverses personalitats franceses, entre elles 

eclesiàstics catòlics, per tal de combatre les influències perjudicials 

dels germàntcs i dels bolxevics. Roth ataca i ri di culi tza aquestes 

doctrines i acttvitats feixistes, i sobretot el fet que aquests 

personatges reclamin el catoHcisme com a religió especí f:icarnent lligada 

a la raça llatina, degradant així l' catòlica al nivell d'una 

"Stmmnesl:ürche", sense que cap representant d'aquesta protesti. :> 

Al voltant d'un article sobre trc'ls camps de batalla de la guerra 

europea situats a França es desenvolupa un t episodi. significatiu 

per la diferència. de postures entre Roth, que vol mantentr vtu el record 

crític d'aquells fets, i la línia del diari, que s'esforça en oferir 

productes neutres. Roth proposava el títol "VergeBt die Schlachtfelder 

nicht", que Reifenberg substitueix per "Saint Quenttn, Perronne, Die 

Maisonnette 11
, per tal de convertir-lo en una simple indicació 

geogràfica, dient que el proposat per l'autor és poc efectiu.a:> En 

1) Frankfurter Zeitung, 15.5.1926; VI IV, p. 550-552¡ VI[59J 2, p.572-574. 
2) Altres critiques a aspectes de la societat francesa les hem trobat en 
relació amb els toros, durant el viatge a França ("Stierkampf am 
Sonntag", Frankfurter Zeitung, 1.10.1925¡ VI III, p. 565-569¡ VI[59J 2, p. 
437-440), que ja hem citat anteriorment. Anomenem també les observactons 
sobre la manca de respecte dels francesos davant l'art, en contrast amb 
els vienesos, dins la mateixa carta on Roth havia criticat tant els 
alemanys 1. austríacs assistents al congrés socialista de Marsella <vegeu 
més amunt les cites. Es tracta de la carta a Benno Reifenberg, 
26.5.[19251, Briefe p. 61.) 
3) "St. Quentin, Perronne, Die Maisonette", Frankfurter Zeitung, 
2.5.1926¡ VI III, p. 847-851; VI[89J 2, p. 559-564. Benno Retfenberg, en 
carta del 7.4.1926 <Briefe, p. 53), diu així: "Ich mochte Ihnen 
vorschlagen, den Titel 'VergeBt die Schlachtfelder nicht' umzuandern in: 
St. Quentin, Perrone (! ), Di Maissonette (!). Der Aufsatz hat dann einen 
geographischen Ti tel, der ei ne Fortsetzung meiner Champagne darstell t. 
Hermann Vlendel schreibt mir über einen Brief aus Verdun. Uebrigens kann 
ich die Titelnennung 'VergeBt die Schlachtfelder nicht' nicht wirkungs
voll finden." 
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l'article, l"Xoth e xami na els múltiples rastres d.e desolació i l'aspecte 

enganyosament pacífic del que foren camps de batalla; la natura malmesa 

constitueix una continuació de la cruel tat humana, i Déu és un ésser 

llunyà i distant de qui no cal esperar cap ajut. 

"Vler den Krieg nicht gesehen hat, mag glauben, dag hi er Friede ist. 
Aber ich fühle rotes Blut durch die Adern der noch lebenden Baurne 
rinnen, durch die Krurnen der Erde, durch die zarten Fasern der 
BliHter. Der FrühHng riecht nach Pulver und Blei. Schwalb~m sind 
i.rrende Ge~3chosse. Der Hi.mrnel ist schwer. N:icht Bomben tragt er, 
sondern Unhe:il. MJll:iarden Granatenatmne sat der Vlind. Baume stohnen 
w'Je Sterbende. Zweige k.nacken wie Gewehrverschl ü~;se. Ueber das 
Schlachtfeld gebeugt, wie e in General über Biner Landkarte, ist 
Gatt. Unnahbar wie ein General; und fern wie ein General ... "'' 

El juliol de 1926 Roth es posa en camí cap a Rússia, :il.lusionat pel 

viatge ("ich fabre und bin zum ersten Mal in meinem Leben aufgen~gt'""'', 

si bé sense grans esperances de trobar allà la societat ideal feta 

realitat, com ja havia anund.at en la carta a la redacció de la Frank-

furter Zei.tung on havia sol. licitat la concessió d'aquest reportatge: 

"Ich bin <. .. ) vollkmn:men unfahig, irgendeinem Enthusiasmus mehr 
Raum in mir zu gewahren, als meiner Skepsis. ( ... ) Ich glaube nicht 
an die Vollkommenheit der bürgerlichen Demokratie, aber ich zweifle 
noch weniger an der tendenziosen Enge der proletarischen Diktatur. 
Ich glaube - tm Gegentetl - an die furchtbare Existenz einer Art von 
'Spieg-Proleten', wenn Si e mir diese Bezeichnung gestat ten, einer 
Spezies, dte mir die Freiheit, die ich meine, noch weniger 
g·estattet, als ihre bürgerhche Verwandtschaft. (. .. ) 
Ich darf Ihnen bei dteser Gelegenheit gestehen (. .. ), dag mein 
VerhíHtnis zum Katholizismus und zur Kirche von einer verblüffend 
andern Art ist, als man von einer flüchtigen Kenntnis meiner Person, 
meiner Aufsatze und selbst meiner Bücher glauben konnte. Schon 
dieser Umstand alJ.ein garantiert mir eine gewisse Distanz zu den 
Dingen in RuSland." 8

' 

El producte immediat d'aquest viatge, per al qual Roth es documentà a 

fons 4 :•, foren els disset articles apareguts correlativament a la 

1) VI III, p. 851; V/[89J 2, p. 564. 
2) Carta a Benno Reifenberg, 7.7.1926¡ Briefe, p. 92. 
3) Carta a la Frankfurter Zei.tung, 2.6.1926¡ Briefe, p. 91-92. 
4) Al Leo Baeck Institute es conserven un bon nombre d'anotacions i 
extractes d'obres sobre el país i la seva història recent, així com un 
diari de viatge, inclòs a l'apèndix del volum 2 de l'edició del 
cinquantenari (vegeu Wf89J 2, p. 1007-1022). 
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Frankfurter Zei tung' :> del 14 de setembre de 1926 ftns al 19 de gener de 

1927, a més d'al tres quatre~":> i una conferència, aparentment titulada 

"Ueber die Verbürgerlichung der russischen Revolution?"'3 :., així com a 

nivell narratiu les novel.les Die Flucht ohne Ende, publicada ja el 

1927, i Der stu.mme Prophet, d'aparició pòstuma; com veiem, doncs, el 

viatge fou enormement profitós, si bé més per a l'escriptor <"In meinem 

ganzen Leben habe ich nicht so viel gearbeitet, wie hier in RuBland; und 

Sie wissen, daS tell nie faul gewesen bin", escriu Roth a l3rentano'0 ) que 

per al cUad, el qual hagué de reclamar insistentment al seu enviat que 

retornés ja a Alemanya, cosa que no s'esdevingué fins a finals dH 

1926,ê';) 

Roth concentra el seu interès en les realitats de la vida quotidiana 

i com aquestes s'han vist afectadHs per la revolució i els canvis 

insti tuclonals que aquesta comportà, és a dir que segueix una línia molt 

comparable a l'habitual en ell de diagnosticar situacions socials i 

polítiques a partir dels petits símptomes. N·o limita el viatge a Moscou 

i altres grans ciutats, ni segueix un recorregut dedicat a visitar peces 

1) Es troben a W III, p. 935-1008, i W(89J 2, p. 591-672, i són els 
següents: "Die zaristischen Emigranten", "Die Grenze Niegoreloje", 
"Gespenster in Moskau 11

, "Au f der Wolga bis Astrachan", "Dte Wunder von 
Astrachan", "Der auferstandene Bourgeois", "Das Véilker-Labyrinth tm 
Kaukausus", "Wie sieht es in der russischen StraBe aus" , "Der ne unte 
Feiertag der Revolution", "Ru~nand geht nach Amerika", "Die Frau, die 
neue Geschlechtsmoral und die Prostitution", "Die Kirche, der Atheismus, 
die Religionspoli tik", "Die Stadt geht tns Dorf", "Die russische Frau 
van heute", "Jewgraf oder der liquidierte Heroismus", "Oeffentliche 
Meinung, Zeitungen, Zensur" i "Die Schule und die Jugend". 
2) Es troben a W III, p. 1009-1027, i W[89J 2, p. 672-693; es tracta de 
"Russisches Theater: Im Parkett", "Das Moskauer jüdische Theater", "Der 
liebe Gatt in RuSland" i "Das heilige Petroleum". 
3) L'esborrany que se'n conserva es troba a W III, p. 149-157, i W'(89l 
2, p. 688-693. 
4) Carta del 26.9.1926¡ Briefe, p. 94. 
5) Sobre aquest viatge vegeu Bronsen, p. 283-290¡ Westermann, p. 55-57¡ 
Sültemeyer p. 90-102¡ i Ausstellung, p. 230-235. 
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de lluïment del nou govern, com fàbriques o colònie:;;; de nova planta, 

sinó que viatja pel seu compte, confiant en els seus coneixements de 

rus, suficients per a fer-se entendre i per a llegir sense problemes. 

Algunes parts del recorregut, que el porta fins a la mar Càspia, les fa 

a peu i vi vint com els pagesos pobres, mentre que a les ciutats s'està 

al millor hotel que pugui trobar. 

El paí s i el nou sistema que hi regnava impressionaren 1' escriptor 

intensament 1 ), t el portaren a un nou procés de reflmdó sobre la pròpia 

i. denti tat que el féu afermar-se més en postcions distanciades d'allò 

alemany i situades en la tradictó humanista i catòlica d'occident: 

"NJ.emals habe ich so stark gefühlt, d.ag ich ein Europaer bin, ein 
Mi ttelmeer-Mensch, wenn Sie wollen, ein Romer und ein Katholik, ein 
Humanist und ein Renaissance-Mensch. C. .. ) Es ist ein Glück, da~ ich 
nach Ru~nand gefahren bin. Ich hatte mich niemals kennen gelernt. " 2 :> 

"Ich sehne mich nach Paris, ich habe es nicht aufgegeben, niemals, 
ich bin e in Franzose aus dem Osten, e in Humanist, e in Rationalist 
mit Religion, ein Katholik mit jüdlschem Gehirn, ein wirkltcher 
Revolutionar." 3 > 

La gran decepció de Roth és comprovar que, com ja temia, la revolució 

no ha el i minat les classes socials antigues, fent desaparèixer la 

burgesia¡ si bé és cert que de l'antic ordre social només en romanen 

aspectes residuals, nogensmenys la societat soviètica està caient cada 

cop més en mans d'una nova burgesia, formada pels especuladors que han 

sabut aprofitar econòmicament les encletxes del nou sistema i són 

tolerats per aquest, així com per les persones que han utilitzat 

l'aparell del partit i altres organitzacions per a aconseguir una 

situació social pretesament revolucionària i en realitat burgesa. A 

més, malgrat que la política ohcial afavoreixi els obrers i els seus 

1) Vegeu la carta a Benno Reifenberg del 30.8. 1926; Briefe, p. 93. 
2) Carta a Bernard von Brentano, 26.9.1926; Briefe, p. 95. 
3) Carta a Benno Reifenberg, 1.10.1926¡ Briefe, p. 98. 
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fills, els descendents de la burgesia troben fàcilment la manera 

d'adaptar-se, ja que la seva formació i motivació els fan més aptes per 

a escalar posicions dins l'estat; l'accés a la universitat, per exemple, 

tot i que oficialment es reservi preferentment als proletaris, en 

realitat els és més senzill als candidats d'origen burgès, que porten un 

major bagatge intel.lectual. 1 :> 

Roth troba múltiples coses dignes de llmmça, com ara 1' escola-

ritzac:ió generalitzada i les campanyes d'alfabetHzactó, la dignificació 

de la situactó fe.rnentna, el control del paper r~xcesstvament domtnant de 

l' esglèsia ortodoxa, la política protectora de les minortes nactonals, 

que fomenta el manteniment i la consolidació de les seves cultures 

pròptes::n 1 ha permès als jueus assolir un grau de llibertat impensable 

pocs anys enrera"':>. En general, l'actitud dels obrers i dels pagesos 

pobres demostra l'orgull per la nova situació assolida, i la justícia 

social i els drets humans han augmentat enormement. Però és un món gris, 

d'una seriositat patètica, on gairebé ningú posseeix més que l'estrie-

tament necessari, i no es fan concessions a l'estètica. 4 :> Es un món 

dominat pel racionalisme, per la primacia d'allò que pugui ser útil i 

pràctic per als objectius de l'estat. La tecnologia i el progrés són 

admirats de forma incondicional, de tal manera que mol tes qua li tats 

pròpies dels pobles eslaus van sent substituïdes per actituds i 

comportaments que Roth, i els representants del pessimisme cultural amb 

1) Vegeu sobretot "Der auferstandene Bourgeois" i "Die Schule und die 
Jugend". 
2) L'activitat de Franz Tunda per a un petit poble del Caucas s'emmarca 
dins d'aquesta política, com veurem en examinar Die Flucht ohne Ende. 
3) El darrer capí tol de Juden au f Wanderschaft està consti tu it per 
l'article IX de la sèrie, "Die Lage der Juden in SowjetruBland". 
4) Vegeu sobretot l'article "Wie sieht es in der russischen Strage 
aus'?". 
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ell, creuen representatius de Nordamèrica: el racionalisme més banal i 

l'optimisme més ingenu envers les potencialitats de la ciència i la 

tècnica. Aquests elements, introduïts en un poble tradicionalment incult 

i supersticiós, mantingut així aposta per les autodtats civils i 

eclesiàstiques, han fet que la gent senzilla identifiquí el marx1sme amb 

la civUitzacíó, ja que és ell qui n'ha fet arribar les primeres 

mostres, generant enfocs enormement banal~; de problemes complexos, per 

exemple envers la reU.gió, que no és prohibida, però sí contrarestada 

amb una propaganda terriblement pedestre, per bé que e:fecti va, com per 

exemple explicant que els llampecs són fruit de fenòmens fí si es, i no 

càstigs divins. "Es weht ein Geruch von sehr selbstbewui3tem, engem, 

unduldsam aufgekl~rtem Geist in der Luft: es ist der Geruch des 

Lexikons, wo 'alles schon drínsteht' ... " 1
, La revolució ha estat 

efectiva en els aspectes materials i sociopolít1cs, però a nivell 

intel.lectual i moral el fruit, ara que el temps dels herois ha passat, 

és la buidor, "!3ine unbewuBte Anpassung an das geistige Amerika. Und das 

ist die geistige Leere." 2 ) Roth observa que els revolucionaris ara estan 

de més, si no s'adapten a la nova realitat i esdevenen buròcrates fidels 

a la línia d'optimisme tecnològic i social que fa de les estadístiques 

un instrument de dominació i propaganda. En aquest sentit, l'article 

11 Jewgraf oder der liquidierte Heroismus", que constata aquesta situació 

lamentant-la, prefigura la temàtica de Die Flucht ohne Ende i de Der 

stulllifle Prophet, els protagonistes de les quals responen a aquesta 

1) Cita de l'article "Die Kirche, der Atheismus, die Religionspolitik". 
Sobre aquest tema de la banalització i uniformització de la cultura 
tradicional vegeu també "RuSland geht nach Amerika" i "Die Stadt geht 
i ns Dorf". 
2) Cita procedent de "RuSland geht nach Amerika." (V/ III, p. 972; V/[89] 
2, p. 631.) 
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descrípd.ó del revolucionari que no sap acceptar l'aburgesament de la 

fase de consolidació, que Roth descriu en l'article a partir d'una obra 

de teatre destinada a corregir aquesta mena d'actituds: 

"[Jewgraf istJ ein reprasentativer, symbolischer Typus, sein Schick
sal ist das eines Revoluttonars, der aus den niichternen Tagen des 
augenblicklichen oder wirkltchen 'Aufbaus' herausfallt. <. .. ) Gibt 
es nur zweierlei: Heroen oder Spie!3er7 ( ... ) Es kann nicht der Sinn 
der Revolutton sein, den Bürger durch Bürger auszulosen, den ausbeu
tenden Bourgeois durch den ausgebeuteten Bourgeoís, den grausamen 
Spie!3er durch den letdenden Spie!3er. Es kann nicht íhr Sinn sein, 
alle 'ilelt mit Grammophon, Museum, Schach zu beglíicken. Es kann nicht 
íhr Schicksal seín, zu 'verbürgerlichen'. 
In RuiHand aber 'verbürgerU.cht • si e. Fast aller revolutionaren 
Ideen, Einríchtungen, Organisationen bat sích der kleinbíirgerliche 
Geist bemachtígt, der in der Politik schon lange sichtbar ist 1 der 
den Heroísmus liqutdiert 1 die Bürokratie aufbaut, sel bst wenn er 
si eh einbildet 1 sl. e 'abzubauen' , indem er Beamte elltla!3t. ( .. ) Es 
herrscht in Rui3land e in Fanatismus der Statistik <. .. ) . Dl. e verant
wortlichen Ilfu.nller Ru!3lands leben im Rausch der Zahlen, und die 
gro!3en, runden Nullen verdecken die wahren Gesichter der Realitaten. 
Die Partei ist llUll glücklich von 'unzuverlassigell Elementen', revo
lutionarer Naturen, 'kleinbürgerlichen' Anarchisten gesaubert. Jetzt 
stromen ihr streberische, zuverlassige, kleinbürgerliche 'Marxisten' 
zu. Die Sauberung 1 welche die Partei alljahrlich vornímmt 1 trifft 
hochstens die plumpen Karrieremacher. Aber die braven Vorzugsschüler 
des Kommunismus, die eígentlichen Bürger, bleiben selbstver
standlich. Sie sind ja so schwer zu agnoszierell. (, .. ) 
Icb kann die Jewgrafs sehr gut verstehen,. Sie werden wild. Ste 
rebellieren vor Enttauschung. Sie sehen die Revolution bürgerlich 
werden, mit der Verzweiflung, mit der man ei ne geliebte Frau dick 
werdell sieht." 1 ' 

Un altre tema que remarcaríem és el de la premsa, abans regida per 

una estricta censura, ara en canvi subjecta a unes directrius per a la 

temàtica i l'actitud que accepta gustosa, propagant-les i adaptant-s'hi 

sense cap mena de distància crítica, i amb una fe ingènua en 

l'autenticitat, en els informes de primera mà, que de tan directament 

que creuen reflectir la vida real el que fan és ignorar-la, per manca 

d'objectivitat i de capacitat crítica. 2 ) D'altra banda, Roth dedica 

1) Fragments extrets de "J ewgraf oder der 1 iquidierte Heroismus" <W III, 
p. 987-991; 'i/[891 2, p. 650-654), 
2) Vegeu "Oeffentliche Meinung, Zei tungen, Zensur" ('i/ III, p. 991-996; 
W[89J 2, p. 654-659), 



dos arttcles al paper de la dona en la nova societat, en els quals 

constata l'equiparació total de la dona a ni vell legal i la seva 

conversió en un factor social de primera magnitud, però lamenta el fet 

que aquest nou paper li hagi fet perdre la femi ni tat i que en la nova 

societat la galanteria i l'erotisme hagin desaparegut; st bé la 

legislació és un èxit revolucionari, els costums que s'han establert són 

a la seva manera tan estrets de mires i reaccionaris com els burgesos 

tradicionals; en la relació entre els sexes la dona ha resultat 

degradada en perdre' s els valors eròtics i ésser rebutjada la noció 

d'amor: 

"Die vlirkliclte Degradation ist nicht die vom 'Menschen' zum 'Weib', 
sondern vom fre ien, erotisch kul ti vierten, mit der Fahigkeit zu 
lieben ausgestatteten Menschen zum sexuell funktionierenden Sauge
tier. <. .. ) RuBland ist nicht unmoralisch, keineswegs - es ist nur 
hygienisch. Die moderne russische Frau ist kein Wü:;:;tling - im Gegen
teil: Sie ist eine brave soziale Funktion. Die russische Jugend ist 
nicht hemmungslos, sie ist nur maBlos aufgeklart. Die Ehe- und 
Liebesverhi:il tnisse si nd nicht unsi ttlich, sondern nur offentlich. 
RuBland ist kein 'Sündenpfuhl', sondern ein naturwissenschaftliches 
Lesebuch ... " 1 .) 

"Aber die russische Frau wandel t sich wie das ganze Land. Auch sie 
'industrialisiert', zivilisiert, amerikanisiert sich. Auch sie mug, 
wie das ganze Land, die Entwicklung der Welt nachholen. Sie wird die 
Selbstandigkeit, die Gleichberechtigung, den Foxtrott und den 
Charleston absolvieren. Ich wünschte ihr, sie verlore über der 
grogen Ehre, ein 'sozialer Faktor' zu sein, nicht das Vergnügen, 
eine Frau zu sein." 2 , 

Apart d'una actitud que hom podria qualificar de reaccionària o 

masclista que tendeix a valorar la dona només en funció de qualitats 

estètiques o eròtiques, i que sovinteja al llarg de tota la trajectòria 

1) Ci ta de 11 Die Frau, die neue Geschlechtsmoral u nd die Prosti tution 11 

1.12.1926 <W III, p. 976-977¡ \1[89] 2, p. 635-636). 
2) Cita de 11 Die russische Frau von heute 11

, 19.12.1926 <W III, 1016; 
W[89l 2, p. 650). 
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de 1' autor':>, és remarcable la coherèncta del lament expressat en el 

segon passatge amb el que Roth formulava sobre aspectes com la 

tecnificació o la implantació d'una actitud racionalista t tecnocràtica: 

la por que el món esdevingui cada cop més monòton i_ un:i.formitzat, que es 

per dJ. la di vers :i. tat cultural que el caracteritzava. Aquesta temença, 

juntament amb la constatad.ó d'una burocratitzac:i.ó tendent a controlar 

tothom al màxim, eUmina.nt i impedint qualsevol d:i.s-:lídència i. deixant 

fora del procés els hero:i.f"; revolucionaris, juntament amb la constatació 

que la burges:i.a ha sortit en real:i.tat enfortida del procés, si bé sota 

formes aparentment distintes, com;titue:i.xen les principals conclusions 

de la llarga estada a la Unió Soviètica, en la conferència 

que citàvem abans, i a les dues nove1. les originades en aquest viatge. 

En clau còmica, aquestes idees es reflecteixen en 1' article "Der liebe 

Gatt in RuBland", que presenta un Déu feliç per haver-se 11iberat de les 

múltiples responsabJ.litats que se U. atribuïen en l'ant:i.c règim, i que 

ara viu d'incògnit a un hotel i és pres per un turista americà: 

"Der li e be Gatt geht inkogni to durch die StraBen des russischen 
Landes, aller lastígen Aufgaben ledig, die ihm die alte Staatsreli
gion aufzuerlegen sich vermessen hatte, mit der gesetzlichen 
Verpflichtung ausgestattet, sich um die Politik nicht zu kümmern, 
von den Staatsmannern als eine Art unfahiger Konkurrenz gar nicht 
als existent betrachtet. In seinem Namen macht man keine Pogrmne 
mehr, in seinem N'amen vereidigt man keine Soldaten mehr. 
Polizeiliche MaBnahmen irdischer Natur braucht er nicht mehr zu 
ergreifen. Gatt bat Ferien." 2

' 

1) Sobre aquest aspecte podeu veure l'arttcle nQ 6 de la sene Berliner 
Bilderbuch <Der Drache, 22.4.1924; Wl89J 2, p. 105-107) que descriu una 
partidària dels "Volkische" lletja, cosa que ja const:ltueix un argument 
contra la postura que professa, o el capítol XIV de Die Flucht ohne Ende 
<W I, p. 361-362; Vl(89J 4, p. 435-437), centrat en el personatge de 
Klara, cunyada de Tunda¡ per a dates posteriors vegeu "Brief an eine 
schone Frau im langen Kleid", Franlrfurter Zeitung, 26. 4. 1931 ( W IV, p. 
162-165)' 
2) "Der liebe Gatt in RuBland", Franlrfurter Zeitung, 20.2.1927 (V/ III, 
p. 1019¡ V/[ 89J 2, p. 681>. 
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D'entre l'escassa producció periodística de principis de 1927 situada 

entre la tornada de Rússia i la marxa cap a Albània, revesteix especial 

interès un article estretament 11 igat amb la temàtica del lluHador que 

no accepta sense crítiques la situació postrevolucionària. Es tracta de 

la recensió dels escrits de Larissa Reil3ner <1895~1925), editats per 

Karl Radek, revolucionari hist6ric caigut en desgràcia en l'època 

estalinista al qual Roth manifestà repetidament admiració i interès. 

La figura de Reil3ner, que lluità amb 1' Exèrcit Roig· i treballà com a 

periodista, reuneix característiques que retrobem en Franz Tunda i en la 

seva companya li!ata:3cha, i és i. nteressant que Roth a prec i i lment 

la seva postura crítica envers la burocràcia soviètica i atribueixi a 

aquella lluitadora una dissidència que li hauria comportat ser deportada 

a Sibèria, com esdevindrà amb Friedrich Kargan, el protagontsta de Der 

stvmme Prophet. (Recordem que Klaus Paulí ha fet notar la sagact tat de 

Roth en diagnosticar els primers indicis del que seria la política de 

Stalin':>.) 

"Sie hat übrigens nicht nur für die Revolution gekampft, gegen die 
Weil3en. Sie kampfte auch nach der gelungenen Revolution für die 
Arbeiter gegen die rote Bürokratie C ... ). (. .. ) es ist vielleicht 
gut und in Ordnung, dal3 sie tot ist, die junge Larissa Reil3ner. Sie 
ware wahrscheinlich heute in der starksten 'Opposition' 'der 
bürokratische Ring schlie8t sich mit Befriedigung' -- vielleicht in 
Si birien -- es ist nicht vi el Platz in der Wel t für ei ne Frau van 
den Barrikaden, wenn d1e Barrikaden abgebaut werden. li::<::> 

Durant el mes de maig Roth es troba a Albània, enviat pel diar1 a 

aquell país balcànic que const1tueíx un dels centres d'interès polít1c 

1) Vegeu a 1' apartat 2. f. el nostre cornentar1 de la monograHa de Klaus 
Pauli Joseph Roth: 'Die Kapuzinergruft' und 'Der stvJHJHe Prophet' (1985), 
o millor encara la segona part de l'obra e::;mentada, espec1alment les 

.pàgines 213-224. 
2) "Die Frau van den Barr1kaden", Frankfvrter Zeitvng, 10.4.1927; VI IV, 
p. 348-350; WC89J 2, p. 707-709. 
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internacional degut a l'agitació italiana, que desitjaria anexionar-se 

aquell terri tori o almenys situar-hi governs titelles i entra en 

competència amb Jugoslàvia en aquest terreny. Així, resulta plausible la 

sospita de Roth que alguns articles hagin estat confiscats pel ministeri 

d'assumptes exteriors perquè contenien informacions interessants 

obtingudes gràcies a contactes amb persones de l' opos:í.dó clandestina; 

el cert és que només es publicaren nou articles quan Roth afirmava 

haver-ne escrit catorze. 1 ) La maj od.a el' aquests escrlts conservats són 

descripcions del paisatge, la gent i l'ambient, amb l'excepció del 

segon, que parla de les relacions entre Albània i Jugoslàvia. 2 ) 

Remarquem la perspectiva personal amb què l'article "Wo der Wel tkrieg 

begann" enfoca la visita a la ciutat jugoslava de Sarajevo, on tingué 

lloc l'atemptat a l'hereu de l'imperi austro-hongarès que desencadenà la 

guerra europea: Roth hi barreja els pretesos records de corn li arribà la 

notícia a través de la seva amiga d'aleshores, contrastant una situació 

idíl. lica pre-bèl. lica amb records de la guerra i amb el pacífic aspecte 

de la ciutat, inadequat per al paper que hauria de complir, de memorial 

d'un món irreparablement perdut: 

"Eine Stadt! Als ware Sarajevo eine Stadt wie jede andere! Als hatte 
in Sarajevo n:í.cht der grol3te aller Kriege angefangen. All e 
Heldengraber, alle Massengraber, alle Schlachtfelder, alle Giftgase, 
all e Krüppel, all e Kríegswi twen, all e unbekannten Solda ten: Hi er 

1) Sobre aquest punt vegeu Briefe, p. 104 i 106, i Westermann, p. 58; 
segons aquest estudiós, alguns materials del Leo Baeck Institute 
confirmen la verosimil i tud de la supos:í.ció de Roth i els seus contactes 
amb cercles clandestins. 
2) La sèrie Rei se nach Al banien, que es publicà a Frankfurter Zeitung 
entre el 29 de maig i el 30 de juliol de 1927, consta dels articles 
"Beim Prasidenten Achmed Zogu", "Südslawien und Albanien innere 
Probleme 11

, 
11 Einzug in Albanien", "Die Hauptstadt Tirana", "Das 

al banische Volk", "Die al banische Armee", "Wo der Wel tkrieg begann", 
"Die Zi vilisierten im Barbarenland" i 11 Artikel über Al banien. 
(Geschrieben an e inem he i !den Tag. ) 11

• Es troba a W III, p. 594-601 
(articles tercer i novè) i 1033-1056, i W[89J 2, p. 710-741. 



haben sie angefangen. Ich wünsche dieser Stadt nicht den Untergang 1 

wie sollte ich! Sie hat gute 1 liebe Menschen 1 schone Frauen 1 

wunderbar unschuldige Kínder 1 'fiere 1 die sich des Lebens freuen 1 

Schmetterlinge auf den Steinen im Türkenfriedhof. Dennoch hat hier 
der Krieg angefangen 1 die Welt ist vernichtet, und Sarajevo steht. 
Es sollte keine Stadt sein 1 es sollte ein Denkmal sein 1 allen zum 
scbreckltchen Gedachtnis." 1 ) 

El març de 192'7 la data indicada al breu pròleg de Die Flucht ohne 

Ende. Ein Bericht, que postula la primacia de l'observació per sDbre de 

la creactó poètica""), i qtH3 :fou sempre :i corn una defensa dE~ la 

Neue 8achVchlreit. A la llum de les preses de posictó postedors de 

Roth, tals corn l'article "ScbluB mtt der :Neuen Sachlichkeit" i altres~ 

així com de 1' ('!Stil d'aquesta mateixa novel. la i dt3 le::; observacions 

fetes sobre el periodtsme a Rússia t la seva val oració dels 

testimonis directes, pensem que cal més aviat interpretar-ho en el 

sentit que 1' important és per la realitat que hom pot observar, 

ésser realista 1 no documentalista. Una carta d'aquesta època expressa 

aquesta idea: 

"Ich bin langsam 1 gründlich 1 voller Angst, ich konnte was Falsches 
sehn 1 mein 'Stil' ist ja nichts anderes, als ei ne genaue Kenntnis 
des Zustands - ohne sie schreibe ich schlecht - wie Sieburg im 
Osterblatt. lch bin kein Leerschreiber. Ich habe keine 'Gedanken' -
nur Kenntnisse." 8 > 

Allò que sí es pot considerar una concessió a la nova tendència 

literària és l'intent de justificar en tot moment la perspectiva 

narrativa 1 introduint un narrador en primera persona lligat per amistat 

amb el protagonista des dels dies de l'escola (dos capítols, numerats XI 

i XII 1 que no es van incloure a la redacció definitiva~ donaven una 

visió retrospectiva d'aquella experiència comuna4 >) que rep notícies de 

1) W III 1 p. 1053; W[89J 2, p. '733. 
2) L'hem reproduït íntegrament a l'apartat 2.e. 
3) Carta a Benno Reifenberg 1 23.4.192'7; Briefe, p. 102. 
4) Vegeu W[89J 4 1 apèndix, p. 1059-106'7. 
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Franz Tunda i reprodueix les cartes i anotacions que ell li fa arribar, 

i tanca la novel, la descrivint la seva situació indecisa, en un final 

absolutament obert. De tota manera, sabem a través de materials 

retrobats a l'arxi u :Roth i per una carta de l'autor a Stefan Zweig que 

la versió inicial era en primera persona, amb un narrador que c~ra a la 

vegada el protagonista. 1 
' Per la correspondència conservada sabem també 

que la darrera part n~dactada fou la referent a l'estada de Tunda a 

Parí.s.:.:c:> 

La novel, la segut~ix la peripêcta del tinent de l'exèrcit austro~ 

hongarès Franz Tuncla, fUl de bona famí Ua promès amb Irene Hartnumn, 

una noia de 1' al ta :societat vienesa, que és fet presoner pels rusrsos 

l'agost de 1916. Deportat a Sibèria, aconsegueix fugir del camp de 

presoners amb l'ajut del polonès Baranovdcz i vi u amb ell en una cabana 

a la taigà, al marge del món, fent-se passar per germà seu. Degut a 

aquesta vida ai llada no s'assabenta del f1nal de la guerra ftns la 

primavera de 1919, i aleshores decideix marxar en busca de la seva 

promesa, únic lligam llunyà amb una existència anterior irrecuperable, i 

de la qual esta segur que ja s'haurà casat o no l'acceptarà en la seva 

condició actual, mancat de categoria militar, de professió i de 

perspectives: 

"Er betrauerte [se i ne BrautJ schon, noch ehe er sie gesehen hatte, 
Er liebte sie doppelt: als ein Ziel und als eine Verlorene. Er 
l iebte das Heldentum seiner wei ten u nd gefahrU.chen Vlanderung. Er 
Uebte die Opfer, die notig waren, die Braut zu erreichen, und die 
Vergeblichkeit dieser Opfer. Der ganze Heroismus seiner Kriegsjahre 
erschien ihm kindisch im Vergleich zu dem Unternehmen, das er jetzt 
wagte. Neben seiner Trostlosigkeit wuchs die Hoffnung, dag er allein 
durch diese gefahrliche IWckkehr wieder ein begehrenswerter Mann 
wurde. Er war den ganzen Vleg über glücklich. "~9 :> 

1) Vegeu Vl[ 891 2, p. 1059 i 1067, i Briefe, p. 121-122 (carta a Stefan 
Zweig, 24.1.1928). 
2) Vegeu la carta a Benno Reifenberg, 23.4.1927; Briefe, p. 102. 
3) Vl I, p. 322; [89] 4, p. 396, 
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Tunda atravessa Sibèria a peu, i el setembre, ja a Ucraïna, cau 

presoner de les tropes contrarevolucionàries, que el volen executar per 

espia, i és alliberat per una unitat de l'exèrcit roig comandada per una 

noia, Natascha Alexandrowna; Tunda s'enamora d'ella i s'afegeix a la 

lluita. Roth es deté en l'actitud adoptada per Natascha, que pretén 

rebutjar l'amor com a prejudici burgès i menysprear Tunda per la seva 

condic:í.ó d'oficial d'un exèrcit reaccionari i membre d'una classe social 

a extingir, però que no fa sinó amagar-se a si mateixa la seva condició 

igualment burgesa i els seus sentime11ts autèntics. 1 
:> Tunda, que ha 

restat a la seva un i tat sense cap motí vació ideològica, poc a poc va 

identificant-se amb les idees revolucionàries, J. acaba actuant per pura 

convicció, cosa que Natascha no vol creure. Amb la pau, la noia s'adapta 

ràpidament a la nova situació, desplegant una activi tat incessant, però 

en canvi Tunda es troba desorientat, incapaç ni tan sols de demanar 

algun càrrec "in jenen Tagen, in denen es Aemter regnete'";;n, i sobreviu 

escrivint articles que malgrat la seva sincedtat i conv:í.cció es 

recolzen en els patrons prefabricats usuals en aquell moment: 

"Er lebte damals von Artikeln für Zeitungen und Zei tschriften. Es 
gab ein Klischee für Proteste und Aufrufe, ein zweites für Skizzen 
und Erinnerungen, ein drittes für Emporung und Anklage. Seine 
Gesinnung war revolution~rer als diese fertige Sprache. Er übernahm 
nur das Handwerkszeug. Schriftsteller erleben alles durch das Mi ttel 
der Sprache, sie haben kein Erlebnis ohne Formulierung. Tunda aber 
suchte nach bestehenden, oft erprobten und zuverl~ssigen Formulie
rungen, um nicht im Erlebnis unterzugehen. Er grifí wie ein 
Ertrinkender mit ausgestreckten Armen nach der n~chsten Klippe. 
(. .. ) Dem Sieg der russischen Revolut i on waren sel bst die 
beruflichen Schriftsteller nicht gewachsen. "'"':• 

1) En aquesta actitud i en les activitats postrevolucionàries de 
Natascha com a propagandista per a la nova concepció de la dona i de les 
relacions sexuals es troba el nexe que hem indicat abans amb els 
articles del viatge a Rússia 11 Die Frau, die neue Geschlechstmoral und 
die Prostitution" i "Die russische Frau von heute". 
2) W III, p. 333; W[89] 4, p. 407. 
3) Ibidem. Aquesta descripció pot relacionar-se amb observacions de 
l'article del viatge a Rússia "Oeffentliche Meinung, Zeitungen, Zensur". 
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Tunda i Natascha entren en contradicció per la diferent concepció que 

tenen de la situació postrevolucionàri.a: ella utilitza tot el seu temps 

i energia en activitats propagandístiques i educatives, que segons ella 

constitueixen ara la revolució <"Für die Revolution ist uns kein Opfer 

zu teuer">, mentre que ell creu que la revolució ha servit per a 

alliberar l'individu, el qual ara ja no ha de supeditar-se a objectius o 

voluntats aliens per als quals hagi de sacrificar-se: 

"lch stelle mir die Zeit des Kapitalismus so var, da~3 er die Zeit 
der Opfer '\'-rar. Seit den ersten Anfangen der Geschtchte opferten die 
M:enschen. Zuerst Kinder und Rinder für den Sieg, dann opferten sie 
die Tochter, um den Ruin des Vaters zu verhindern, den Salm, um 
seiner Mut ter ein angenehmes Al ter zu bereiten, die Frommen opfer·ten 
Kerzen für das Seelenheil der Toten, die Soldaten opferten ihr Leben 
für den Kaiser. Sollen wir nun auch für die Revolution opfern? Mir 
scheint, j etzt beginnt endlich die Zei t, in der man nicht opfert. 
Wir haben nichts, wir haben ja das Eigentum abgeschafft, nicht wahr? 
Auch unser Leben gehort uns nicht mehr. Wir sind frei. Was wir 
haben, gehort allen. Alle nehmen van uns, was ihnen gerade notwendig 
erscheint. Wir sind keine Opfer, und wir bringen keine Opfer für die 
Revolution. Wir sind selbst die Revolution."' :• 

Pensem que aquestes frases de Tunda en discussió amb la seva companya 

constitueixen una declaració de principis que hom podria atribuir al 

narrador i l'autor, i que responen a una actitud de tipus socialista 

utòpic, concordant amb el rebuig de Roth de la di visió partidista de 

l'esquerra i de la política possibilista que es distancia dels origens 

per tal d'adaptar-se a les circumstàncies; el credo, que postula per a 

l'època postrevolucionària l'assoliment de l'anarquia perfecta, on 

l'individu plenament lliure viu en comunió total amb la comunitat, és 

coherent també amb l'admiració de Roth pels socialrevolucionaris 

anteriors a la revolució d'octubre, que es mostrava en personatges com 

Benjamin Lenz o Zwonimir Pansin, i en l'actitud d'Andreas Pum en sortir 

1) Ambdues cites procedeixen de W III, p. 334-335; WC89J 2, p. 409. 



de la pres6. El següent de la conferència de Roth sobre 

l'estada a Rússia concorda amb el punt de vista de Tuncla, mentre que 

Natascha representada el marxisme ortodoxa en camí cap al que 

s'anomenaria posteriormEmt "real existierender Sozialismus 11
: 

"Derjenige, dem die russische Geschichte der letzten Jahrzehnte 
nicht sehr gel~ufig ist, der ist leicht geneigt, die heutigen 
Kornmunisten mit den kühnen u nd wirkl i eh heroischen AttE:mt~tern zu 
verwechseln, diH den Zartsmus schon in den letzten Jab.rzehnten des 
neunzehnten Jahrhunderts zu erschüttern begannen, denen Zaren und 
MJnister zum Dpfer fielen. Aber jene Bombenwerfer waren keineswegs 
l\farxistf:m, sie 1varen Sozialrevolution~re, von Sozialisten starker 
gehaBt als bürgerl:iche Konservative. Die külmstr:m Kommunisten: 
Trotzki, Radek, Lenin, sehen an der Se i te der Sozialrevolutionare 
sehr bieder und bürgerlich aus. Sie folgten eben einem Prinzip, das 
die Leidenschaft für scha.dlich h~l t, das Temperament für sekundar, 
diE~ Begeisü~rung für etne Schw~che. Dieses Prtnzip anwenden heiBt 
das russische Volk verg~:~waltigen. <. .. ) Diese Theorie, die das 
Proletariat befreien soll, die die Klassenlosigkeit des Staates, der 
M:enschhei t zum Ziel bat, diese Theorie macht, wo si e zum erstenmal 
angewendet wird, aus allen Menschen kleine Bürger."' > 

Davant la ruptura amb Natascha, Tunda aconsegueix una feina al 

Cau cas, on ha de treballar en la promoció cultural d'un poble 

minúscul::z); allà coneix Alja, una noia extraordinàriament silenciosa, 

que viu en un món propi ellli!lD.rcat dins les pautes culturals del seu 

entorn ("Si e lebte i mni tten der Revolution, der historischen u nd der 

privaten Wirrnisse, wie die Abgesandte etner anderen Welt <. .. )" 3
:'), i 

s'hi casa, traslladant-se poc després a Bakú. En aquesta ciutat Tunda, 

aparentment satisfet i sense demanar res de la vida, es sent en realitat 

dominat per una melancolia i una expectació indeterminades, que es 

manifesten en l'hàbit d'acudir cada vespre al port a espE1rar l'arri bada 

dels vaixells, tot i saber que la navegació de la mar Càspia no pot 

1) \11 III, p. 1028-1029; \11(891 2, p. 689-690. 
2) Sobre la promoció de l'autonomia cultural dels pobles soviètics 
després de la revolució vegeu l'article del viatge a Rússia "Das Volker
Labyrinth im Kaukasus" (\11 III, p. 957-963; \11( 89) 2, p. 616-622). 
3) \11 I, p. 340; \11[89] 4, p. 415. 
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aportar-li gaires sembla que esperi cada dta 1' arri. bada 

d'algú, però mai democ.;;tra cap mena de decepció perquè res no 

s'esdevingui. 1 :. La narració, on fins ara Tunda apareixia en tercera 

persona, passa ara breument a primera en reproduir un fragment del diari 

del protagonista, que narra l'aparició de tres occidentals, 

entre ells una dona, que l'endemà l'han visi tat al despatx. Tunda es 

sent atret per la dama, parisenca elegant que U recorda tot el seu món 

d'abans de la guerra :i. 1i el desig de retornar-hi i intentar 

retrobar Irene. Tot i. que tingui lloc un rendez~·vous amb la dama 

francesa, no és ella mateixa el motiu que Tunda marxi de Bakú, Ednó el 

món que ella i que li ha fet recordar: 

"Seit diesem Tag wu@te Tunda, da@ er in Balm nichts mehr zu tun 
habe. Die Frauen, die uns be¡,>;egnen, erregen mehr unsere Phantasie 
als unser Herz. Vli.r lieben die Vlelt, di.e sie reprasentieren, und da:::; 
Schicksal, das sie uns bedeuten." 2 :. 

El capí tol X s'obre amb un canvi de perspect.i va, presentant 

l'arribada al consolat austríac d'un desconegut que diu ésser tinent de 

l'extint exèrcit imperta.l. ::n Es tracta de Franz Tunda, que ha abandonat 

la identitat adoptada fins ara com Franz Baranowicz i ha marxat sense 

anunciar a Alja els seus projectes¡ hauria volgut retornar a Bakú per 

acomiadar-se, però la por d'una probable vigilància policial només li 

1) Aquesta espera expectant però mancada d'objectiu <narrada al capí tol 
VIII, Vl I, p. 142-143¡ 1¡¡[89) 4, p. 416-41'1) es pot relacionar amb la que 
descriu Roth per a si mateix durant el viatge per Rússia, quan espera el 
vaixell que l'ha de portar d'Astrachan a Bakú: "Es vergeht keine Stunde, 
in der man sich nicht nach Baku sehnen würde. Leider verkehrt der 
Dampfer nur dreiroal in der Vloche. // Um intensiver an den Dampfer denken 
zu konnen, ge he ich zum Hafen. Vam Hafen Nr. 18 wird roan nach Baku 
fahren dürfen. Uebermorgen. - Vlie weit ist übermorgen! - <. .. ) Vleil man 
hier so deutlich sieht, daS noch kein Dampfer konD1lt 1 ist die Stimmung im 
Hafen trauriger als in der Stadt." <"Die Vlunder van Astrachan", Vl III, 
p. 951; Vl[89J 2, p. 609-610.) 
2) Vl I, p. 350; VlC89J 4, p. 424. 
3) Vl I, p. 351-353¡ Vl[89J 4, p. 425-427. 
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permet acomiadar-se per carta sense descobr:tr els seus pla.ns. Sense 

saber ben bé com ha estat, Tunda-Baranmdcz es troba en camí cap a 

Viena, on representarà el paper de repatriat tardà, identif:tcat pels 

bons burgesos amb els temuts bolxevics. 

"Dann s;aS er eines Abends in einem Zug, der nach dem Westen fuhr, 
und es sch1en ibm, daS er nicht freiwillig fahre. Es v1ar so gekommen 
wi.e alles in r:3etnem Leben, \'de das meiste und WJ.chttgste auch lm 
Leben der a·nderen kommt, d:te durch eine gerauschvolle und mehr 
bevruBte Akttvitat verführt werdc-m, an d:te Freiwilltglleit ihrer 
EntschlieBungr:m u nd Hand.l ungen zu glauben. lndessen vergessen si e 
nur über ihren eigenen lebhaften Bewegttngen die Schritte des 
Schicksals." 1 :• 

descriu una actitud davant la vida :rnB.rcada Pf~r la 

vitat, i que nega en realitat que sigut possible determinar el curs 

de la pròpia existència - per tant, desplegar una activitat intensa no 

serveix de res més que per a enganyar-se un mateix. La passi vi tat d'un 

observador que regh:;tra críticament tot quant 1' envol ta serà la postura 

de Tunda d'ara endavant, de manera semblant a 1' actitud adoptada per 

Gabriel Dan. L'acció serà secundària i escassa en el desenvolupament de 

la novel.la, que podríem situar dins la tradició picaresca, amb un 

protagonista que és portat d'un lloc a 1' altre de forma casual, mancat 

de desig de 1 ucre o de seguretat, però mogut sempre per la necessitat 

d'una llibertat absoluta, i que per a poder viure plenament no pot 

prescindir de la societat occidental, complexa i buj.da, encara que 

reconegui perfectament els seus defectes. 

El contacte entre protagonista 1 narrador, restablert al capital XI 

amb una carta de Tunda a Roth, permetrà diversos canvis en la 

perspectiva narrativa, en reproduir escrlts de Tunda o converses entre 

els dos. La primera carta de Tunda, a més de descriure el funcionament 

1) W I, p. 352-353; W[89J 4, p. 427. 



539 

de la Unió Soviètica com un estat burocratitzat i poltcial, constata 

l'enorme contrast entre la seva i denti tat d'abans de la guerra, com a 

tinent i promès satisfet de la seva posició social i perspectives de 

futur, integrat dins la bona societat vienesa, i la seva condició 

actual, distant, inadaptada i sorpresa, distanclada fins i tot envers 

ell mateix i les seves pròpies inidati ves: 

11 Ich wandere mindestens dreimal taglich über die Ringstraf3e, auch 
über den Graben arn VormHtag, wenn das elegante Publikum spazieren 
geht. Icb. lasse mir inzwischen einen Bart wachsen, weil ich ohnehin 
schon auffallig bin. 
Heu te vor zehn Jahren gehorte ich sel bst zu diesem PubHkum. Es v1ar 
mein letzter Urlaub. Fraulein Hartmann ging an mel.ner Rechten, an 
meine Linke schlug der Sabel. Es war damals mein einzl.ger Wunsch, 
nach dem Krl.eg zur Kavallerte transfertert zu werden. (. .. ) l.ch 
glaube, dal3 ich sehr fremd in dieser Welt geworden bín. -- ( ... ) 
Das al so tst Eure Wel t! I eh wundere mich i romer vdeder über ihre 
Festigkeit. (. .. ) I eh gehe mit fremden Augen, fremden Ohren, fremdem 
Verstand an den Menschen vorbei. I eh treffe al te Freunde, Bekannte 
metnes Vaters und verstehe nur mit Anstrengung, was sie mich fragen. 
Ich spiele metne Rolle als eben heimgekehrter 'Sibirtak' weiter. Man 
fragt mich nach meinen Erlebnissen, und ich lüge, so gut ich kann. 
Um nicht in Widersprüche zu geraten, habe ich angefangen, alles 
aufzuschreiben, was ich im Laufe einiger Wochen erfunden habe¡ es 
si nd fünfzig groBe Quartsei ten geworden, ich amüsiere mich dabei; 
ich bin gespannt darauf, was ich weiter schreiben vmrde." 1 :' 

L'activitat de Tunda com a escriptor fa que resulti encara més clara 

la projecció autobiogràfica de l'autor, i permet interrelacions noves 

entre narrador i protagonista que faciliten canvis de perspectiva 

narrativa. Comença ara realment el periple de Tunda a través d'Europa, 

en el qual il.luminarà críticament els usos i costums de la burgesia, 

des d'una posició d'" AuBensei ter" tolerat pels seus orí gens i excusat 

per la seva aventurada trajectòria. De les tres etapes que es poden 

distingir: l'estada a casa del seu germà a una ciutat mitjana de la 

Renània alemanya, la visita a Berlín i finalment el viatge a París, on 

1) W I, p. 354 i 357; W[89J 4, p. 428-429 i 431. 



el deixem en acabar-se la novel. la, la més obertament crítica és la 

primera. L'animosttat, introduïda ja per l'enemistat que ha regnat de 

sempre entre els germans Georg i Franz, es dirigeix contra tota la vida 

quotidiana de provínctes, amb descripcions molt similars a alguns 

Feui.lletons, i sobretot contra l'al ta burgesia local, de la qual formen 

part Georg, en la seva condició de director d'orquestra, i Klara, 1 ) la 

seva dona, fi lla d'un ric terratinent del qual ha heretat l' act:ttud 

social paternal.ista.::n El clíw.x d'aquesta fase s'assoleix en descriure 

la festa que Georg i Klara donen en honor del germà retrobat,'"'" 

descripció combinada amb la de la casa del director, que rtdtculi tza 

l'actitud de la burgesia occidental d'apropiar-se elements decoratius de 

1) A Klara ens hem referit abans en parlar de l'actitud de Roth envers 
la dona. El narrador, que considera ja el nom simbòlic ("schon dieser 
Name schien mir verraterisch"), la descriu com "ein guter Kamerad", 
persona noble i bona per excel. lència, però absolutament anti-eròtica i 
obsessionada per la higiene. Observem que en un Feuilleton bastant 
anterior apareixia una "Claire" que semblava revestir les majors 
qualitats romàntiques i eròtiques per contraposició a una "Gretl" que 
representava les virtuts casolanes tradicionals <vegeu "Kleiderhandel", 
Vorwarts, 14.11.1922; W[89J 2, p. 896-897). 
2) De cara a l'evolució ideològica que s'anuncia és interessant el 
tractament rebut per dos personatges de la generació de preguerra vistos 
positivament: el pare d'Irene Hartmann, un fabricant de llapis que 
s'arruinà perquè la seva consciència professional no li permeté treure 
profit de les circumstàncies durant la guerra, i el pare de Klara, un 
terratinent que combinava el reaccionarisme amb la humanitat. La 1í nia 
trobarà continuïtat en posteriors novel.les; un personatge molt pròxim a 
aquests dos és Herr von Maerker, a Der stumme Prophet. 
3) Una festa similar és la que descriu Roth a l'amic Brentano (carta 
sense data, anterior al viatge a Rússia; Briefe p. 76-77), a la qual 
assistí la "Haute volée" de Frankfurt i de la qual diu Roth: "lch sa8 
stumm da, Si mon [l'amfitrió, propietari de la Franlrfurter Zei tungJ 
umschlich mich, mein Blick vertrieb ihn, ohne da8 ich es gewollt hatte, 
er sah Bomben in meinem Aug•. Ich wollte, ich hatte sie in der Tasche 
gehabt. Es stank nach den lebenden Leichen der Bourgeoisie. (, .. ) I I 
< ••• ) in dieser Gesellschaft mochte ich nicht bekannt und nicht gelesen 
sein. Die Aristokratie ist der Industrie sichtbar untertanig, die 
Industrie der Bank u nd umgekehrt. Es ist ei ne in HaBlichkei t sterbende 
Wel t. <. .. ) Diese Leute ha ben noch 5 Jahre die Macht. Ihre Form verlieh 
ihnen Macht über das Proletariat. Aber j etzt si nd si e selbst formlose 
Plebejer. Die Proletarier haben viel mehr Geschmack. I I Ich hasse das 
Land und seine l.J:achthaber seit gestern um ein Betrachtliches mehr. Ich 
verlasse es bestimmt." 
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totes les procedències en aquest cas objectes de culte budista i jueu 

- jactant-se d'enriquir aixi la cultura europea, quan en realitat el que 

demostren ai xi és la desaparició d'aquesta cultura que ells pretenen 

representar. Molt interessant és la conversa de Tunda amb un "Fabrikant" 

innominat sobre la funció dels rols adquirits en aquella societat, rols 

assumí ts ll:iurement en un principi, però que acaben imposant-se a la 

vol untat, del ~;eu portador, esclavitzant-lo. 1 :> Franz roman encara una 

a casa del seu el qual pa:3sa per ser un ciutadà 

ar tot t menar una doble vida''":>, i gràcies a 1m3 nüacions de 

Georg es mou entre elr:;-; Cf:Jrcles benr:lstants i intel.lectual:3 de la ciutat, 

coneguent entre altres una pareLla el' comunistes que viuen 

dels favors de la soctetat burgesa, i que són rüiiculitzats per les 

seves contradiccions. 8 :> Però no s'hi sent feliç, no pas perquè no 

treballi, ja que la gent entre la gual es mou tampoc no ho fa, sinó 

perquè, a diferència dels que l'envolten, la seva inactivitat no és 

lucrativa: 

"Und es ist auBerdem an der Zeit, daB ich etwas verdiene. In dieser 
Weltordnung ist es nicht wichtig, daJ3 ich arbeite, aber es ist um so 
notiger, daB ich Geld einnehme. Ein Mensch ohne Einkommen ist wie 
ein Mann ohne Namen oder wie die Schatten ohne Korper. Man kommt 
sich vor wie ein Gespenst. Das ist kein Widerspruch zu dem, was ich 
oben gescbrieben habe. Ich ha be ket ne Gewissensbisse wegen meiner 
Untatigkeit, sondern weil meine Untatigkeit kein Geld einbringt, 
wab.rend die UntatigkeH aller anderen gut bezahlt ist. Geld allein 
verleiht Existenzberechtigung." 4 :. 

1) Vegeu W I, p. 375-378; W[89J 4, p. 450-453. El tema es relaciona amb 
les observacions fetes per Roth a la tntroducció de Die weiBen Stadte, 
al vol tant de la nomenclatura rí gt da que regna a Alemanya, i que ja no 
es correspon amb les coses, ja que aquestes han anat evolucionant 
independentment de les carcasses que hom els havia assignat. 
2) Aquest motiu del bon burgès amb doble moral aparetxerà també a 
Perlefter (1929) en la persona del protagonista. 
3) W I, p. 386; W[89J 4, p. 460-461. El tema de les contradicctons dels 
que representen l'esquerra a occident apareix més amplament a Der strJJmne 
Prophet en el personatge del representant socialista. 
4) W I, p. 387¡ WC89J 4, p. 462. 
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En aquests moments el narrador sent a dir que Irene és a Berlín, i 

avisa Tunda, que hi acudeix. La descripció del rostre de Tunda és tota 

una professió de fe en la fisiognomonia, que a partir d'aquesta època 

interessaria Roth constantment; així, en redactar Der Antichrist hi 

inclouria diverses dtes de l'obra Das Nenschengesicht del company de 

redacció i d'ideari Max Picard. Un article de març de 1927 havia 

substi tui:t la. recensió de les obres selectes de l'ancià pm:lta Edvmrd 

Samha.ber per un comentari del seu retrat ("die schí:inste Dichtung") 1 ), 

insistint c:Jn el fet que el rostre de les persones és fruit de la 

trajectòria individual, com fa ara en el cas de Tunda: 

"Es dauert sehr lange, ehe die 1tl:enschen il1r Angesicht finden. Es 
ist, als waren si e nicht mit ihren Gesichtern geboren, nicht mit 
ihren Stirnen, nicllt mit ihren N'asen, nicht mit ihren Augen. Sie 
erwerben sich alles im Laufe der Zeit, und es dauert, rnan muB Geduld 
haben, bis sie das Passende zusammensuchen. Tunda war erst jetzt mit 
seinem Angesicllt fertig geworden. Seine recllte Augenbraue war hí:iher 
als die linke. Dadurcll bekam er den Ausdruck eines standig 
erstaunten, über Me sonderbaren Zustande dieser Wel t hochmütig 
verwunderten Mannes, er hatte das Gesicht eines sehr vornehmen 
Menschen, der mit unmanierlichen Leuten an e inem Tiscll si tzen muB 
und ihr Gebaren mit herablassender, geduldiger, aber keineswegs 
nachsichtiger Neugier beobachtet. Sein Blick war gleichzeitig schlau 
und duldsam. Er schaute wie ein Mensch, der manche Schmerzen in Kauf 
nimmt, um Erfahrungen zu sammeln. Er sah so klug aus, dal3 rnan ihn 
fast für gütig halten lmnnte. In Wirkl ichkei t aber schien er mir 
schon jenen Grad der Klugheit zu besitzen, der einen Mann 
gleichgül tig macht. ""n 

La breu estada de Tunda a Berlín serveix per a emetre algunes 

observacions al vol tant d'aquesta ci u tat, vista com lletja i afectada 

per un "unheimlich vernünftigen Wahnsinn", però enormement dinàmica i 

vital'·'':>, L'actitud ambivalent, en la qual conviuen atracció i rebuig, és 

1) "Auf das Ant li tz eines al ten Dichters. (Statt einer Besprechung 
seiner 'Ausgewahlten Werke')", Frankfurter Zeitung, 30.3.1927; W III, p. 
632-634; W( 89J 2, p. 699-701. Sobre la utí li tzació d'elements 
fisiognomònics per part de Roth vegeu Hackert, p. 65-70. 
2) W I, p. 388; W[89J 4, p. 462-463. 
3) Vegeu el capítol XXIII <W I, p. 389-891; WC89J 4, p. 464-466). 
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més positlva qur.~ la mostrada envers la província renana, acusada de 

pretendre posseir encara unes tradicions i un caràcter diferenciats, 

dels quals en realitat només resta una façana buida; aquest judici havia 

estat emès ja anteriorme11t en un article (?obre el carnaval a Renània':.. 

Una bema part del breu capí tol destinat a Berlín es centra en els 

cercles intel.lectuals i artistics, descrits de forma prou desfavorable, 

amb una obsr:~rvació sobre el paper df:lls radicals en les 

publicacions molt 1 U.gada a Ja idea que Roth ten ta d'ell JYJEltet x 

en aqueU moment d' estabtlitat econòm1ca de la inflació: 

11 Es war cHe Zeit, in der die Ltteraten, die SchauspieJ.er, die 
Fil , d:l.e Maler wieder Geld verdienhm. Es vvar die Zeit 
nach der Stabilis:l.erung des deutschen Geldes, :l.n der neue Bankkontos 
angelegt "NUrden, sogar die radíkalsten Zeitschriften gut bezahlh~ 

Inserate hatten und dte radikalen Schrtftsteller in den li tera
dschen Beilagen der bürgerlichen Blatter Honorare verdienten. Die 
\I/el t war schon so konsoltdiert, daS die Feuilletons revolutionar 
sein durften." 2 :> 

1) Ens referim a "Rhe i nischer Karnevalsbericht" <Frankfurt er Zei tung, 
19.2.1926; \1/(891 2, p. 541-543), subt:l.tulat "Legenden zerstBren tst etn 
bitteres Geschaft", que lamenta l'anodinitat i manca d'indivtdualitat 
del que havia estat una tradició popular i ha decaigut en apartar-se de 
les arrels, convertJnt-se en una façana buJda. Sabem que Roth donava 
importància a aquest article i a aquest tipus de constatacions per la 
carta a Benno ReJfenberg del 16.2.1926 <Briefe, p. 79-80), on es queixa 
de ser l'únic dins la secció cultural que adopta una postura crítica 
envers el que convencionalment es consideren tradicions alemanyes i que 
en realitat no ho són o han deixat d'existir; l'incident que ha donat 
lloc a la protesta és un article d'un col.lega en lloança de l'epopeia 
celebrada sobretot en cercles nacionalistes Der Trompeter von Sackingen 
(1854), de Joseph Víctor van Scheffel (1826-1886). Roth diu així: "Durch 
diese Geschichten, nur durch diese, erscheine ich als ein neben
sachlicher AuSenseiter dieses Blat tes, das sich ei nen 'ili tz, namens 
Joseph Roth auch leistet. Ich habe keine andern Aspirationen, als meine 
Stellung in dieser Zeitung GEWüRDIGT zu sehn. Wenn aber vom Sang und 
vollen Bechern 6 mal in der Woche geschrieben wird, dann kann meine 
Arbeit nur wie eine humoristische Ecke aussehn. Veranlassen Sie, bitte, 
meine Kündigung, wenn Sie nicht auf die Trompeter verzichten wollen." 
(Briefe, p. 80.) 
2> W I, p. 390-391; W[89J 4, p. 465. 
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Davant la notí.cia que Irene ha estat a Berlín només de passada i ha 

retornat a Parí s, on sembla residir habitualment, Tunda marxa cap a 

aquella ciutat, que l'atreu, encara que en els primers temps gairebé no 

surtt de 1' habitació al sisè pis de l'hotel - petit nexe amb Gabriel 

Dan, un altre observador per exceL lència. Finalment fa servlr les 

recomanacions de què dlspm:;a, lntroduint-se alxí en els cercles de la 

burgesia intel.lectual, que descrlu sense condescendència. El personatge 

més pmc;i ttu, al voltant del qual s'agrupen les noves conelxences de 

Tunda, és l'Íarcel de K., ancià d'una associacló humanitàda o 

cultural indeterminada, caracteritzat per una ignorància ingènua que la 

dignitat i l'elegància suavitzen. El més ridiculitzat, en canvi, és un 

aristòcrata vingut a menys, paràsit de l'al ta burgesia que com a editor 

d'una revista que li !3erveix de pretext existenc:lal fa del pactfisme la 

seva bandera, tot i creure que la salvació d'Europa està en una 

dictadura. 1 :> Tot i que el seu paclfisme és de conveniències, té 

col. laboradors sincers de totes les procedències, "Denn es gi bt auch 

ehrliche Menschen, die am europiHschen Frieden ,Interesse haben. ""':> També 

aquesta societat, tot 1. ser molt més cultivada que la renana, és buida i 

1) "Es war einer van jenen Aristokraten, die Zeitschrl.ften herausgeben, 
um sich durch el. ne Abart sc]fopferischer Tatigkei t ihres klangvollen 
Namens würdig zu erweisen. ( ... ) Und weil sie durch Kriege keine 
BesitzvergroBerungen mehr erhoffen, machen sie Friedenspolitik. Der 
besondere Reiz des Mannes, von dem hier die Recte ist, lag übrigens noch 
darin, daB er aus Prl.nzip für eine Diktatur war, für starke Fauste. Er 
erwartete e in geeinigtes Europa unter der Herrschaft eines Papstes mit 
weltlicher Diktaturgewalt oder etwas Aehnliches." W I, p. 400-401; WC89J 
4, p. 475. Anys abans, Roth havia mostrat ja dubtes sobre la sinceritat 
i utilitat de les entitats dedicades oficialment a la defensa del 
pacifisme, com podem veure a l'article "11 000 000", sobre la xifra de 
morts causats per la guerra europea <Neue Berliner Zeitung, 19. 10. 1923¡ 
WC89J 1, p. 1048-1049). El tema, des de la mateixa postura, es 
reprendria el 1934 a Der Antichrist (capí tol "Die Statte des Friedens") 
i a l'article "Ueber Volker u nd ihre Vertreter" <Das Neue Tage-Buch, 
París, 17.12.1938¡ W IV, p. 681-683). 
2) W I, p. 401¡ WC89J 4, p. 476. 



regida per convenclonaltsmes, que Emrten més clan1ment a la llum quan 

Tunda es queda sense diners i ha de demanar ajut al dent¡ si bé 

aquest li procura unes classes particulars el' alemany i segueix essent 

exquisidament amable, el to de la relació canvia en no :;:;er ja entre 

iguals. La nova situació cm Tunda el sentiment de no pertànyer a 

aquest món, i Ja vü:;ta del monument al soldat desconeg·ut el porta a 

formular la t:;eva vtvència com una ència de tota la seva generacló, 

per a la qual no existeix cap blltat de s;entir--se de bell nou 

integrat a la societat: 

"Tunda ging durch die hetteren StraBen mlt der groBen Leere im 
Herzen, wie sie eln entlassener Str~flíng auf seinem ersten Gang Jn 
die Freihett fühlt. (. .. ) In dü~ser Welt war er nicht zu Hi.iuse. Wo 
'dar er es? In den Massengr~bern. 
Das blaue Licht brannte auf dem Grab des Unbekannten Soldaten. <. .. ) 
N'Jcht dem toten Soldaten zu Ehren, scmdern den Ueberlebenden zur 
Beruhlgung brannte das blaue Fl~mmchen unter dem Arc de Trtomphe. 
N1chts war grausamer als die ahnungslose Andacht eines überlebenden 
Vaters arn Grabe seines Sohnes, den er geopfert hatte, ohne es zu 
wissen. Manchmal war es Tunda, als l~ge er sel bst dort unten, als 
l~gen wir alle dort unten, die wir aus einer Heimat auszogen, 
fielen, begraben wurden oder auch zurückkehrten, aber nícht mehr 
heímkehrten - denn es tst gleichgültig, ob wir begraben oder gesund 
sind. Wir sind fremd in dieser Welt, wir kommen aus dem 
Schattenreich,H 1 ) 

Les classes d'alemany de Tunda a Pauline Cardillac, filla d'un nou 

ric d'origen jueu romanès, permeten una sèrie d'observacions al voltant 

de les cases de la burgesia industrial així com de la juventut rica, 

vàcua J mancada d' tndividualttat, amb nois esportius i noies boniques, 

tots ells intercanviables entre sí, tan irreals com les fotos de les 

revistes del cor on sovint apareixen. Dins de tot, Tunda encara por 

entendre's millor amb el senyor Cardillac ("Die ~ltere Generation konnte 

er überhaupt besser leiden'":")), qui almenys posseeix característiques 

1) W I, p. 410-411¡ WC89J 4, p. 485-486. 
2> W I, p. 418¡ Wl89J 4, p. 492. 
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individuals i una hist6ria pròpia. El dia en què Tunda s'acomiada de la 

casa, ja que Pauline smrt de viatge a Alemanya, es troba a la porta amb 

Irene, que ve a visitar els Cardillac i no el reconeix - pertany a un 

altre món, el món de l'alta burgesia. 

Un cop retrobada i perduda Irene - sense que Tunda hagi intentat 

donar-:;:;e a conèixer -, el protagonista queda mancat de qualsl:;;vol classe 

de meta o d'objecti u a persep;uir. Hep una carta de Baranm11cz, que el 

convida a tornar a la taigà, on ara els negocis; són bons; a més, Alja ha 

anat allà a esperar el seu mart t, Tots dos ~1nyoren Franz i que 

retorni. Però ell, per a qui S:l.bèria el més semblant a la 

llar, no desitja tornar-ht: 

"Aber er hatte keine Sebnsucht nach der Taiga. !Uer, so schien es 
ibm, war sein Platz und sein Untergang. Er lebte vam Geruch der 
Faulnis, und er nahrte sich von dem Moder, er atmete den Staub der 
zerfallende11 Hauser und lauschte mit Entzücken dem Gesang der 
Holzwürmer. " 1 

:. 

Així, el narrador, en retrobar el seu amic cada cop més fascinat per 

l'espectacle de la decadència de la civilització occidental i incapaç 

d'abandonar-la o buscar un compromís que li faciliti integrar-s'hi, dóna 

fe de la situació, a manera d'un notari que no pot fer altra cosa que 

registrar els esdeveniments: 

"Es viar arn 27. August 1926, um vi er Uhr nachmittags, < .•• ) da stand 
meln Freund Tunda, 32 Jahre alt, gesund und frisch, ein junger, 
starker Mann van allerhand Talenten, auf dem Platz var der 
Madeleine, inmitten der Hauptstadt der Welt und wul3te nicht, was er 
machen sollte. Er hatte keinen Beruf, keine Liebe, keine Lust, keine 
Hoffnung, keinen Ehrgeiz und nicht einmal Egoismus. 
So überflüssig wie er war niemand in der Welt.'"¿':' 

Die Flucht ohne Ende fou publicada per l'editorial muniquesa Kurt 

Wolff a finals de 1927, amb una bona acollida per part de la crítica, 

1) W I, p. 421; \\1[89) 4, p. 496. 
2) Ibídem. 
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que veia en ella l'expressió de les vivències d'una generació sencera 

expressades sota els postulats de la més moderna tendència literària')-

sovint hom creié literalment allò enunciat en el pròleg i el paper de 

mediador dels escrtts d.' un tercer fingit pel narrador. H.ecord.em que 

durant el ma.teix any havia aparegut Juden auf Wandersclwft a 1' editorial 

Die Schmiede, de Berlin. A més, el 17 d'agost de 192'1 Roth anunciava a 

Benno ReHenberg que gairebé havia ja enllestit la següent noveLla, 

Zipper und sein Vater, que havia de publicar-se el 1928 a la casa 

Wolf F':>; és segur, a rnés, que entre 1' època del viatge a Rú~-;sta i 1929 

E>' originaren els roanuscri ts a partir dels quals Werner Lengning 

reconstruí la novel.la Der stu.mme Prophet, ja que el. 1929 se'n 

publicaren dos fragments, un el' ells sota el títol "Ein Ka pi tel 

Revolut i on" i 1' altre amb el nom aplicat posteriorment a la novel. la. '3 :> 

Amb aquesta dedicació a la narraU va i l'assaig i en el context de 

l'evolució política alelnanya i del descontent amb la línia que està 

adoptant la Frankfurt er Zeitung no és d.' estranyar que Rotb. projecti 

abandonar el periodisme, com manifesta en una carta a Bernard von 

Brentano on a més li aconsella no sentir-se excessivament l1 i gat al 

diari amb el qual col. laboren tots dos: 

"Nenschliche Beziehungen zu Zeitungen kann es nun einmal nicht 
geben. Für jeden anstandigen selbstbewugten, beinahe hatte ich 
gesagt: eigenwilligen - in wortlicher Bedeutung Menschen gibt es 
eine Stunde, in der er brechen muS. Was mich betrifft, so gedenke 
ich, die Journalistik als Hauptberuf bald aufgeben zu konnen." 4 :> 

1) Vegeu Bronsen, p. 290-294, i Wi llerich-Tocha, p. 1'?1-180. 
2) Briefe, p. 108. 
3) El pri.mer aparegué al recull 24 neue deutsche Erzahler, 
Hermann Kesten <Berlin: Gustav Kiepenheuer Verlag, 1929), 
dins la revi.sta Die Neue Rundschau, Berlin 1929. 
4) Carta del 20.9.1927; Briefe, p. 109. 

ed. i tat per 
i el segon 



La producció perlodí stica del moment és lòg:lcament baixa, st 

prescindim dc~ la corresponent als di versos reportatges de viatge. 

Remarcarem la preocupació per la tasca de l'escriptor, que si bé ha 

d'observar la realitat i centrar-se en ella, no per això pot ser 

suplantat per qualsevol persona per més que hagi viscut moltes 

experiències: aquestes només són la matèria primera, que no adquireix 

valor literari més que en les mam; d'un escrlptor consclent del seu 

oftcL Aquesta idea ja havia estat clarament formulada en el comentari a 

l'obra de Panai t Istrati Kyra. Kyra.lina., donada a conèiXf3r per Roma.in 

I~olland.¡ Roth 111 reivlndlca la importància de la tècnica i de la 

voluntat creadora i fa una lloança a la disciplina literària de Gustava 

Flaubert que ratifica el lligam establert per Hartmut Scheible entre 

ambdós autors: 

"Ein Gast, den ein frischer Wind durch die Literatur weht, 
verursacht immer eine gesunde Luftveranderung. Aber um einen Klima
wechsel zustande zu bringen, dazu reicht weder eine sympathische 
Menschlichkeit aus noch eín flottes Erzahlertalent. (, .. ) 
Denn die Kunst des Schriftstellers beginnt erst dort, wo die 
Hemmungslosígkei t des natürl ichen begabten Erzahlers aufhort. Von 
allen Künstlern ist der Schriftsteller der am meisten bewuSte. Das 
Schreiben ist eine Arbeit und eine Technik, ein Handwerk und eine 
Pflicht. Es erfordert Herz, Talent, Gehirn, Hand, personliche Kultur 
u nd hohe Verantwortung. ( ... ) 
Maupassant hat drei Jahre lang bei Flaubert schreiben gelernt. 
Maupassant hat unzahlige Manuskripte vernichten müssen, ehe er eines 
drucken lassen durfte. (. .. ) 
Die Flauberts sind tot." 1

) 

Aquesta concepció de la literatura com una professió altament 

especialitzada connecta amb la reticència envers el periodisme no 

professional expressada durant el viatge a Rússia i es veurà repetida i 

ampliada diverses vegades. Per a 1.927 trobem la crítica a un concurs 

1) "Schatten des Vorworts", Frankfurter Zeitung, 15.11.1925; W[89J 2, p. 
510-512. 
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U terari anomen.at "Das Erl(:;bnis" 1 que insisteix c3obre el punt central dE~ 

1' argumentació de Roth pel que fa a aquesta problemàt:tca: el cont:tngut 

és secundari, l'important és la seva elaboració. 

"' Nicht erdichtete, nur echte Erlebnisse' kamen in Betracht. Nun 
gibt es aber innerhalb des literarisch Wertvollen 1 also allein eines 
Preises Würd.igen, überhaupt keine erdichteten, sondern eben nur 
echte Erlebnisse. Ihre Wahrhaftigke.it, thre I'Tot~Alendigkei t, ihre 
schicksalstni:Hi\ige Bedeutung erhal tc~n ~3te durch dte gül U ge Form. 'Das 
Erlebnis' als nackte BegebenheJ.t, a. ls WirkLi.chkBi t 1 als Hi~3toriB 

oder Episode 1.st kein Verhandlungsgegenstand für ein Preisgericht, 
sondern Rohmaterial für einen Schriftsteller. Es ist ein Unter~ 

schied 1 ob das 'Erlebnis' für einen Menschen ein Schicksal bedeutet 
hat oder ob es, aufgezeichnet, cHe Leser von seiner Schiclrsals
mi:U31gk:eit überzeugt. " 1 :> 

Al tres dues preses de posició del mateix any són en forma. de lloança 

del que Roth creu que ha de ser el de l'escriptor, 1 van 

estretament 11 i gades a la seva producció d' aquec3t moment, Es tracta 

d'una banda d'una recensió de la novel. la Zenobi, del seu compatriota 

Efraim Fr1sch~ procedent com ell de Brody, centrada en un personatge 

comparable al Schwejk de Jaroslav Hasek. Sembla evident que Roth hi veu 

un tractament narratlu anàleg al que ell pretén aplicar en el cas de 

Franz Tunda o Arnold Zipper: 

"Efraim Frlsch selbst ist anscheinend nur ein unbeteiligter 
Chronist. Wenn das Schicksal Zenobis unsichtbar wird, teil t der 
Autor mH, es se i unsichtbar geworden u nd ihm, dem Autor 1 ble i be 
nichts anderes übrig als ei ne Vermutung. Es ist ei ne sehr wi tzige 
Bescheidenheit. Der Verfasser 1st nicht der 'Schopfer' Zenobis, 
sondern nur dessen Beobachter. Der gestaltet, indem er berichtet. Es 

1) "Nur echte Erlebnisse. Antwort an Herrn Arthur Eloesser", Frankfurter 
Zeitung, 19.?.1927; W IV, p. 216-219; W[89J 2 1 p. 749-752. L'evolució 
de l'escriptor es posa de manifest comparant-ho amb l'article del 
10.8.1920 "Bücher der Revolution" <Neue Berliner Zeitung; WC89J 1 1 p. 
327-329), que mostrava encara una postura propera a la postulada per al 
concurs que criticaria el 1927: "Das Buch der Revolut i on aber hat der 
Russe Victor Panin geschrieben. Es heil3t: "Die schwere Stunde" (.,,), 
Der Roman ist eine Heiligenlegende ohne eígentiche 'Wunder', Eine 
naturalistische Heiligenlegende. (,,.) Lernt von diesem Panin, deutsche 
und ungarische Dichter, dal3 man das Beste am besten einfach sagt. Und 
dal3 man so allerdings nur sagen kann, \'laS man gelebt hat." 



550 

íst die Haltung e:tnes modernen Aui;on>, der keine Fabeln spinnt, 
sondern die Augen aufmacht. Es gibt keine spannendJJren Fabeln als 
die Realit~t." 1 , 

L'altre article, resposta a una enquesta sobre Emile Zola, a més de 

postular el primat de 1' observació de la real:!. tat per a qualsevol 

escriptor, lamenta l'absència d'actitud:;::; compromeses clavant de 

l'execució de Sacco i Vam:ettt a nt vell i ntFJrnacional, 1 davant dels 

múl tlples temer::; conf1 tctius que existeixen a Alemanya per part dE~ ls 

autors d'aquest país. Zola, el primer escriptor que renuncià a la torre 

cl'ivorJ. i entrà en contacte amb la realitat, tingué també el de 

defensar causes qlJ(CJ hom donava per perdudE~t3. Un escriptor que no vulgui 

percebre el que s' e:::>devé al seu entorn perquè ho consideri indigne del 

seu art està actuant de forma immoral. La valoració que Roth fa de Zola, 

contraposant-lo a la pràctica dels contemporanis, és molt similar a la 

que pocs anys abans havia sobre Heinrich Mann, de qui lloava 

el compromís sociopolític. 

"Nur Blinde kónnen glauben, daB mit der 
eines Mannes nicht eng zusammenha.ngen: 
sogenannten 'Aktuali t~t' teilzunehmen; 
alles, was zu ihr gehort: das Volk, die 
Harte des Reichtums und seiner Gesetze. 

'rein literarischen' Wirkung 
se i ne Letdenschaft, an der 
seine Liebe zum Tag und 

Bitterkeit der Armut uncl die 
Niemand kann sich über die 

Erde erheben, auf der er lebt. (, .. ) Zola bat aus leidenschaftlicher 
Achtung für die Wirklichkeit die Grenze zwischen dem 'Profanen' und 
dem 'Edlen' aufgehoben. Jene verlogene Grenze, von den ewigen 
Reaktion~ren errichtet. Denn es ist ihre Etgenschaft, 'He i Ugtümer' 
zu errichten, um Eintri ttskarten zu verkaufen. Zola war der erste 
europ~ische Schriftsteller ohne Schrei btisch als Instrument der 
Eingebung, der erste Romancier mit dem Notizbuch. Der erste Dichter 
au f der Lokomoti ve. ( ... ) Nur durch ei ne minutióse Beobachtung der 
Wirklichkeit kommt man zur Wahrheit.":<::> 

1) "Der idealistische Scharlatan", ibídem, 4.12.1927; W IV, p. 354-356; 
WC89J 2, p. 820-822. 
2) "Emile Zola - Schriftsteller ohne Schreibtisch. <.Antwort auf eine 
Umfrage zum 25. Todestag>", Die Neue Bücherschau, 1927; W IV, p. 219-
221¡ Y/[89] 2, p. 823-825. 
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DEl la resta d'articles publicats aïlladament anomenarem el 

deliciosament 1í ric "Knotenpunkt am 1~orgen" 1 :>, l'incisiu i satíric "Ein 

paar Tage Deauville'""':', que descriu aquesta ciutat de la costa atlànttca 

francesa, on l'al ta sociE~tat va a pn:mdre els banys t fins i tot la 

el imatologia i les marees estan sotmese:::; a les directrius del balneari, 

atxí com "Vern i chtung ei ne s Kaffeehauses" ''n, que lamenta la conversió 

d'un cafè antiquat i acollidor, refugi d'aquells que volen oblidar els 

petits turm~:mts de la vida quotidta:na - terna que :::;erà molt important a 

Zípper und seJin Vater - en un local modern, higiènic i ic, és a cUr 

amertcant tzat, i qm>. ja no pot servi.r de llar als antics clients. 

Un títol aparentment tan anodí com "Senti mental e Reportage" 4 :> allltJ.ga 

en real i tat una defensa del "sentimentalü:;me", és a dir, en el context 

de l'arttcle, de l'amor a tots els éssers, i un atac al racisme, sota el 

pretext d'una senzHla anècdota. El narrador troba un gos, bonic i 

dòcil, que ha estat evidentment abandonat per l'amo¡ el motiu sembla ser 

que no és de raça pura, i a més té una petita malaltia de pell - motius 

més que suficients per a desempallegar-se'n. El narrador, en canvi, creu 

"daf3 die Ereignisse (!) einer zuftilligen, unkontrollierten und obdach-

losen Leidenschaft intelligenter sind als die einer sorgfaltig vermit-

telten Tier-Ehe" i intenta trobar alguna soluci6 per al gos, ja que ell 

ha de marxar a la tarda i no pot emportar-se' 1, Després de diverses 

recerques infructuoses el deixa a la gossera, insistint que no l'han de 

matar¡ però quan dies després telegrafia, la resposta és negat i va: un 

gos de raça indefinida no ha estat considerat digne de sobreviure. Roth, 

1) Frankfurter Zeítung, 24.6.1927; W IV, p. 838-840¡ W[89l 2, p.742-744. 
2) Ibidem, 28.8.1927; W III, p. 851-855; W[89l 2, p. 752-756, 
3) Ibidem, 21.10.1927¡ W IV, p. 841-843¡ W[89J 2 1 p. 768-771. 
4) Ibidem, 14.9.1927; W III, 561-566: W[89J 2, p. 756-761. 
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que sembla haver apreciat aquest e~::scri t, ja que l' inclourta el 19~)0 al 

recull Panoptilrum, a més de publicar-lo altres vegades, recull aquí sota 

la figura d'un animal idees semblants a les que havia expressat el 1923 

a 11 Der Schrei des WU.den u nd des WeH3en" 1 :>, en relació amb l'ocupació 

francesa del Ruhr, per a la qual s'havien utilitzat tropes procedents de 

un hotE)l de Coblença perquè no podia tornar a casa, s'arriba a la 

conclusió que en aquesta societat i situació ning6 no és feliç, i no és 

mé~:; i ndJ.gne e~:;tar sotmès a d'un color de pell que a les d'un 

altre: "Gepe:lntgt lst die mc-mschliche Kreatur, ob schwarz oder vmiB 1 

síegreich oder besiegt, ""'' :• 

Durant 1' octubre J. ftns ncipis de novembre de 1927 ttngué lloc el 

viatge al Saa.r, els articles del qual aparegueren sota el nom conjunt 

Briefe aus Deutschland'"'' i signats amb el pseudònim Cu neus des del 16 de 

1) Franlrfurter Zeitung, 12. 12. 1923; W IV, p. 528-531; \11[89] 2, p. 1081-
1084. 
2) Un aspecte particular del tema es tocava a "Der blonde Neger 
GuHleaume (! ) 11 (Neue Berliner Zeitung, 28. 12. 1923; \11[891 1, p. 1092-
1093)1 sobre un fill de pare alemany allistat a la Legió estrangera i de 
mare negra, francès per passaport i alemany per cultura, que forma part 
de les tropes franceses el' ocupació, però es sent alemany i té una 
promesa a Nunic, amb qui espera casar-se quan tot s'arregli. Roth no és 
tan optimista: "Ich fürchte, es wird noch lange nicht a11es zu Ende 
sein, zumindest nicht in :M.ünchen, wo die weH3en Neger vmhnen und wo ma.n 
bestimmt nicht díe Braut eines franzosischen blanden deutschen Schwarzen 
sein darf, ohne von Hakenkreuzlern gepeinígt zu werden." 
3) Els set articles, d'una extensió semblant als del viatge per Rúsr:3ia, 
és a dir superíor a l'habitual, es títulen "Wie es an cler Grenze gewesen 
ware", "Bahnhof von Saarbrücken", 11 Un ter Tag", 11 Nach lfeunkírchen", 
"Nenschen im Saargebiet", "Das Warenhaus und das Denkmal", "Das Werk" i 
"Etne Antwort von Cuneus". Es troben a \11(89) 2, p. 772-818; a W III són 
a les pags. 724-759 i 603-613 <el cinquè i sisè, que havien estat 
inclosos al recull Panoptikum). Una mostra de la seva acollida en 
cercles intel. lectuals, així com de la consideració obtíngucla per la 
tasca de Roth com a periodista, ens l'aporta Bronsen amb la informació 
següent: (Continua a la pàgina següent.) 
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novc~mbn'l ftns al 25 de gener a la Frank.furter Ze.i tung. Una carta a Benno 

Reifenberg ens indica que l'estada de Roth al Saar va ser relativament 

breu, i que la majoria d'articles foren escrits havent marxat ja d'allà 

<" Ich bin weggefahren, weH es mir · unmoglich ist, im Saargebiet zu 

schreiben. <. .. ) Aber i.ch bJn durchsattigt vom Saargebtet und kenne es 

wie 'ili en. Sie werden sehn. " 1 :.) El motiu de la ida és 1' efecte 

depriment d'un pa i de::;trossat per la tnclústria i. la minerJ.a 1 on la 

els reportatges sobre la conca del Ruhr. La intenció dels treballs és 

similar a la del viatge a Rúss1a, de partir dels detalls de la vida 

quotidiana per arribar a constatacions d<:1 validesa més àmplia: 

"Ich gehe absichtlich von Menschen und Privatem aus, lasse dann in's 
Allgemeine wachsf.:m. llfei ne ganze Berichterstattertat:l.gkeit ist \•de 
ein Buch angelegt, ohne deshalb nicht zu zerfallen in Artikel. Der 
Rahmen ist me in StH, bin ich. Si e werden seben. ":.-~ > 

El segon article de la sèrie, "Bahnhof von Saarbrüclmn", recull de 

forma. intensa 1' efecte d'un ambient depriment en un temperament 

hipersensible. L'estació, de per si bruta a qualsevol ciutat- és encara 

l'època dels trens de vapor -, resulta en aquest cas el més net de tot 

el seu entorn: 

[Ve de la pàgina anterior.] "Anderthalb Jahrr:'l spater wurden Roths 
Reportagen über das Saargebiet in dem Sammelband Fazit. Ein Querschnitt 
durch die deutsche Publizistik neu gedruckt. Der Herausgeber, Ernst 
Glaeser, bracbte auf dreihundert Seiten eine Sammlung von Zeitungs
aufsatzen von einundzwanzig Autoren zusammen, u. a. von Alfons Paquet, 
Arnold Zweig 1 Li on Feuchtwanger, Egon Erwin Kisch, Herbert Ihering, 
Bernard von Brentano und Carl von Ossietzky. In diesem Band, der 
soziologische Erkenntnisse vermi ttel n wi ll, bildet Roths Artikelserie 
mit fast fünfzig Seiten den langsten Beitrag und zugleich das 
Glanzstück." <Bronsen, p. 311). 
1) Carta sense data; Briefe, p. 110-111. 
2) Ibidem1 p. 111. Sobre aquests reportatges vegeu Bronsen 1 p. 310-311, 
i Westermann, p. 60-63. 



"Der Balmhof von Saarbriícken tst der traurigste aller Ballnhofe, in 
deuen ich je:mr::üs ausgestit'lgen bin. <. .. ) Dteser Balmhof ist grauer 
als grau. Jedex- Bahnhof erzeugt set nen eigenen Schmutz vermittels 
seiner Lokomoti ven. Dieser Bahnllof aber 1st nur e in kleines Werk -
und verhíü tnismaJHg das sauberste - unter grogen Werken. Rings um 
ihn entstehen unaufhorltch Eisen und Stahl, dampfen, flackern, 
glühen di'e Hocllofen. Tief unter ihm grabt man Kohle. Gestank der 
Lokomotiven? - In dieser Gegend der harmloseste, beinahe ein Parfüm! 
Htngsum hat die Erde IU tzen. Aus den Rttzen damp:ft es Pech und 
Gestank. Bunte Bahnsignale? - Farblos und blag sind ste im Vergleich 
zu dem Feuerwerk, das die Defen gegen den Himmel hinaufregnen. 
Tunnels der Züge, fi nster u nd bedrohltch? Lichte Wege si nd sir:'l im 
Vergleich mit den Schacbten, durch die Tausende Menscben zur Kohle 
steigen. Dieser grausame Bahnhof ist für dHn heimkehrenden Arbei ter 
rHe Place de la Concorde. In mir J.euchtet noch die wirkliche Place 
de la Concorde. Es tst also mein finsterster Balmhof." 1 :• 

La stmE;ació que descriu de la ctutat és la d'un món tan artiftc:ial 

que fins i tot el cel és de vidre~, obra d!è~ 1E~s fàbrique~; del voltant, 

els estels s'hi barregen amb els fanals, i. el rellotge de 1' estació 1 

"gelb und bBse", és la lluna del temps. En aquest món els n6vols i les 

tempE1stes són produïts pels alts forns, :l els déus seuen a les oficines. 

Les botigues amb els seus mostradors resulten alegres per contrast amb 

l'entorn, però inaccessibles per a la majori a dels obrers, que gai. rebé 

no gosen entrar-·hi n:l disposen de poder adquisHiu suficient per a 

cobrir les seves necessitats'"':.· En tancar les botigues, la tristor de 

l'ambient encara s'accentua: "Es regnet Ei nsamke it, Bitternis, 

schmutziges Wasser, Heimweh nach dem Kino." Però el cinema com a refugi 

queda descartat per la ba:l.xa quaHtat de l'oferta, i la única solució 

que resta és el cafè, que acull ja molta altra gent igualment 

desgraciada. El passatge que citarem a continuació sobre la nata seria 

un dels criticats en la polèmica que tindria lloc i que descriurem a 

continuació. 

1) W III, p. 731-732; W[89l 2, p. 780. 
2) Aquest tema de la necessitat dels obrers barrejada amb la por i el 
respecte que els envaien dins una botiga seda ampliat al cinquè article 
del grup, "Das Warenhaus und das Denkmal" <W III, p. 603-608; W[89J 2, 
p. 806-810). 



"DJ.ese Sclll ist nicht von Pappe! Sie türmt t-:ilch, balJ.t sich, 
schwimmt, .steht, verandert sich, und das alles gleichzettlg. SJ.e 
erlnnert an Urnebel. SJ.e ist vde tc .. dn Schnee und wie das Material, 
aus dem Schwane gemacht werden, Urschwanol. Sie ist wte Zucker und 
wle Al pen, \'fie Watte und wte SeU e. Soll man sJ. e essen, sich mH i hr 
waschen oder si e bestetgen? ( ... ) Was mogen das für arme Menschen 
setn? Kleine Kaufleute, kletno Ang(~Stellte, k1e1ne Beamte. Manches 
etnsame Madchen sttzt hier, schon sitzengelassen oder noch ntcht -
u nd zwischen betden Zustanden 1st so wenig Unterschied! Si e si tzen 
da wie Kleider. C ••• ) .Je icb die Frauen und die 
Manner a.nselle und vergleiche, desto grol3er wird mei.ne Angst, sie 
konnten sich i.ne:inander verl:ieben. Wenn s:ie bald ein paar Ma.nner 
herangezogen haben, die Madchen, fang' J..ch an zu vmlnen. Denn die 
Liebe konnte noch trauriger ausfallen als das Leben."') 

La visió dels obrers que es dirigeixen cap al torn de nit sota una 

pluja continuada tanca aquest article terriblement El 

següfmt, d'un to no tan subjecttu, é~;:.; de tota manera escruJ.xidor pel 

tema que toca: l~oth davalla a una mi na de carbó, que recorre descrivint 

la duresa de les condicions de treball i el pertll constant de mort en 

què es troben els miners; seria fàcil introduir millores, però fins i 

tot els mateixos treballadors les consideren secundàries, ja que com els 

seus patrons només pensen en termes de rendibilitat. Cap d'ells desitja 

que els seus fills vagin a la mina, però això és el que sol esdevenir-se 

sempre: 

"Da@ die Arbei t erblich se in kann wie e in mythologischer Fluch, 
haben Sie das gewu@t? Er ist seit den Tagen des Tantalus breiter und 
a.nonymer geworden, er ist gewachsen wie ein schauderhafter Baum, und 
der furchtbare Schatten seiner furchtbaren Krone liegt nicht über 
einem Geschlecht, sondern über tausend Geschlechtern. ( ... ) Wenn die 
'Rentabi li tat' vdchtig ist, kann die Humanitat nicht bestehen. Das 
scheint mir unabhangig von Gesellschaftsordnung und Revolution." 2 ) 

A l'article "}rach N"eunkirchen" trobem Cuneus acompanyant pel Saar 

Angelika Balabanoff, activista d'esquerra d'un tipus proper als 

revolucionaris decepcionats com Tunda i Kargan, 1 que com el mateix Rotb 

1) W III, p. 735-736¡ Vl[89J 2, p. 783-784. 
2) "Unter Tag", W III, p. 738-745; Vl[89J 2, p. 78'1-794. CHa de les p. 
745 i 794, respectivament. 
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ha optat per prescíndir de l'adscripció a un 1 t concret t però a 

diferència d'ell creu en l'agitació política. 1 ' Aquest recorregut dóna 

lloc a descripcions del paisatge i de la ciutat visitada, també 

industrialt sí bé amb restes rurals barrejades, i a la narració del que 

s'esdevé en una assemblea popular, amb el discurs de l'agitadora i la 

discussió posterior. El tema. és el fe Lxi sme HaU à, i 1' oradora critica 

la bona relació del amb Mus>solinj_, acusació que en una regió 

tradicionalment catòUca segons Roth un malt:!star que ningú del 

públic sap formulart cosa que ell fa de forma hipotètica. El 

intencionadament ambigu, J. més avtat sembla contenir l'opinió pE:1rsona1 

del pertmhsta. 

"Keiner freilich h~tte den Papst verteidigen konnen. Denn so viel 
Kenntnis jenes kunstvoll geschichteten Wirrwarrs, den man 
cliplomatische Methode nennt, besitzen d.iese armem Leute nichtt un1 
etwa sagen zu konnen: Im Interesse der Kirche begehe auch ihr 
Staatsoberhaupt einen d.iplomatischen Trick, und der Papst sei 
vielletcht etn st~rkerer und infolgedessen auch ein klügerer Feind 
MussolinJ.s als SJ.e, edle Genossin. "'2 ) 

A l'artJ.cle següent, "Menschen im Saargebtet", Cuneus registra la 

protesta d'un "Herr Matz oder Mutz" que s'ha queixat del mal tracte· 

donat per l' artJ.culJ.sta a Saarbrücken, i suposa que el motiu d'aquesta 

mostra de patriottsme local és la por a perdre visí tants'"' :• ¡ passa 

després revJ.sta a algunes personaU. tats dE~ la regió, evocades de forma 

ben posttiva. "Das Ylarenhaus und das Denkmal" descriu els grans 

magatzemst temple ·d¡.:; consum gairebé inassolJ. ble per als treballadors, i 

1) "RuBland hat sie freiwillig verlassen, in der Stunde, J.n der ste zu 
merken glaubte, daB es den Sozialismus verl ieB. Niemals hat sJ. e einer 
'Gruppe', einer 'Fraktion', einem 'Flügel' angehort. Wie Jwn eJ.n Christ 
sein kann ohne Kirche, ist sie eJ.n SoziaUst ohne Partei." W li I, p. 
746¡ W[89J 2, p. 795. 
2) W III, p. 750-751¡ Wf89J 2, p. 799. 
3) W III, p. 752-756¡ W[89] 2t p. 801-805. 
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al :::;f:1U clavant l'estàtua d'un de 1' època en què cmnençà la 

industrialització del Saar, el qual es féu instal.lar un monument sota 

"dem eigenen RuW', en un gest ingenu que el fa simpàtic, tot i que el 

paternalisme amb què regí el seu naixent imperi responia à motivacions 

ben poc altruiste~c>; es tracta d'una mostra de l' estirnac:ió cada cop més 

gran cle l'escriptor per les generacionr:> anteriors. C"Man kann in diesem 

Denkmal Stumms ( ... ) e in Dcmkmal Eliner ganzen Zeit, eines ganzen 

lechts sehen. Es war das G¡:J::;chü3cht der archa-

lischen Herzensg'üte aus Eisen und Stahl." 1 
') "Das Werk" descrlu amb els 

ulls d'un profà una immensa fàbrlca i la monotonia d'un treball dur i 

ma.l pagat al qual EÜs mé!=> b¡:m situats tn~uen hnportància amb el :fal. laç 

argument que els obrers ja ht estan avesats. La conclusi.ó de Cuneus no 

pot ser més pes!::;imista: 

11 Es war ein Samstag. Und ich beschloS, am nachsten Tag in die Kirche 
zu gehn - vm b:í.s auf weiteres immer noch der Trost gefunden wird, 
den die Sozialpolitik nicht geben kann." 2

' 

Aquest és de fet el fl.nal del reportatge; segueix només un escrit que 

tanca la polèmica'E•:•, comentant la intervenció de "Matz" Cel qual havia 

revelat el seu nom real, Ludwig Bruch) que atribuïa. el to més positiu 

dels darrers articles d'aquell a qui suposava "ei ne li tera.rische Charge" 

a una intervenció del diari que l'havia obligat a canviar de línia. 

Cuneus, que es declara satisfet que se li concedeixi una categoria 

literària, rebutja aquesta imputació que posa en dubte la seva pròpia 

1) W III, p. 605; V/[891 2, p. 807. 
2) W III, p. 613; W[89J 2, p. 816. 
3) "Ei ne Antwort von Cuneus", W I I I, p. 757-759; Wl 89) 2, p. 816-818. 
Roth havia anunciat a Reifenberg aquest escrtt dient: "Wenn Matz mit 
einer sanften Ohrfeige nicht genug hat, werde ich ihn verprügeln, dag es 
kracht, gleichzeitig mit dem hórbaren Eke1, den ich vor diesen Wanzen 
habe." (8.1.1928; Briefe, p. 117.) 



j ndependència i la de la Frankfurt er Zel tung, la qual més que un dl ari 

és "etn taglich dretmal erscheínender Appell an das Gewíssen." La gran 

lloança d'aquesta independència total no deixa de resultar un poc 

fictícia a la visd;a dels freqüents conflictes interns del periodista amb 

la publicació. 

El març de 19/58 es publicà a la Franlrfurter Zeitung el brev:ísstm 

relat Das re:lche Haus gegeniibEJr' :>, amb un protagmüsta 

observador que narra en mera persona la seva estada en un hotel d'un 

barri elegant, al qual s'ha traslladat amb l'esperança d'esdevenir també 

ell rtc com la majori a d'habitants del barri. Al seu davant hi ha una 

casa noble, habitada dos mesos 1' any pel vell propit':::tari, insociable i 

estrany, amb qui estableJx una relació muda, (nücam<'lnt visual. En morir 

el disttngit veí, el protagonista en rep una carta que constata la mútua 

simpatia i acaba: "Ich hinterlasse nur Schulden. Sonst waren Sie me:in 

Erbe 11
, davant la qual cosa el narrador canvia d'allotjament. La 

simili.tud amb la narractó April i amb els desitjos d'ascendir soc:ialment 

del propi autor és evident. 

Roth sembla haver-se sentit molt satisfet de la novel. la Zipper und 

se in Va ter, almenys mentre l'estava escrivint, com mostra la següent 

carta a Benno Reifenberg: 

"Mein neuer Roman ist herrlich. Es blet bt unt er uns: ich schan1e 
mich, es einem anderen zu sagen. Ich habe doch nicht die Kraft oder 
die Unverschamtheit aufgebracht einen Illustderte Roman Fortsetzung 
folgt zu schreiben. Vielmehr habe ich einen geschrieben, der heiBt 
simpel 

Zípper und seín Vater 
Wie freue i eh mich darauf I íhn Ihnen zu lesen! u:~::> 

De tota manera, la redacció no culminà fins a principis de 1928, ja 

que dues cartes al voltant de finals de 192'1 indiquen que la secció 

1) W III, p. 119-122; W[89J 4, p. 497-500. 
2) Carta del 17.8.1927¡ Briefe, p. 108. 



final, on apareix el narrador en conversa amb el personatge Eduard P,, 

no va ser donada per definitiva fins al darrer moment, així com que la 

carta del narrador a Arnold Zipper, amb la qual es tanca la narració, 

fou escrita en aquests dies. 1 ) 

Arnold Zipper, el protagonista de la novel. la, sembla presentar 

elem(~nts btogràfics d'un company de front de l'autor que va ser incapaç 

d'integrar-se a la socletat en tornar de la guerra, i que es casà amb 

l'actriu austríaca Eltsabeth Bergner; el mateix model hauria 

proporcionat el punt cie partida per a Franz Tunda i Carl Joseph von 

Trot ta, segons recull Bronsen¡ nasal tres veiem també concomitàncies amb 

Franz Ferdinand Trotta.'~~> La concepció de la novel.la s'assembla molt a 

l'anterior si aquesta hagués incl6s els dos capítols sobre la infantesa 

de narrador i protagonista que finalment foren descartats¡ la principal 

diferència radica en la importàncta del pare del protagonista, figura 

secundària i carregada de connotacions negatives a Flucht ohne Ende, i 

aquí simpàticament ambivalent i gairebé tan important com el 

protagonista en si. Aquest tractament diferent dins una estructura 

paral. lela és constatat pel crític Manfred Georg en la seva recensió 

conjunta de 1929: 

"In 'Zipper und sein Vater' versucht es Roth noch einmal mit dem Typ 
Mensch, der nicht zum Leben kommen soll te. Freil ich ist Arnold 
Zipper dem Oberleutnant Tunda aus dem früheren Roman nicht gleichzu
setzen. Tunda war ein Mensch, der in sich einging, bis er darin 
verschwand, Arnold Zippers Weg zur Machtlosigkei t vollzieht sich 
nach den Lebensgesetzen seines Vaters, wenn auch auf einem hoheren 
Serpentinpfad der Entwicklung. Dieser Vater ist eine talle Vollfigur 
in Roth' s Panoptikum. Ein Spiegbürger mit se inem Widerspruch, mit 
undefinterbaren Schwachen und Starken, vall egoistischer Brutal i tat 
und der wunschstarken Illusionskraft eines subalternen Gemüts, ist 

1) Vegeu les cartes a Benno Reifenberg del 28. 12. 1927 <Briefe, p. 113-
115) i a Félix Bertaux del 5.1.1928 (ibidem, p. 116). 
2) Vegeu Bronsen, p. 318. Sobre la novel. la vegeu ibidem, p. 315-319; 
Scheible, p. 15-40¡ i Ausstellung, p. 427-430. 



es das typische Untl"'lrtanenbíld einer Mi ttelbourgeoisie in Jeder 
Beztehung, etne steckengebliebene, in der Entwicldung gehemmte 
Spukgestalt und dabei van der unfa8baren Wirklichkeit einer 
überdeutlichen Daumier-Plastik." 1 :> 

Remarquem que en les dues novel. les el narrador manca de pare; en 

1' anter i or, enveja el protagonista sobretot pel seu benestar material, 

ja que la seva man~ ha de ÍC'\r de comadrona per sobreviure i el deixa sol 

molt tL"3mps, mentre que en aqtH"sta no es parla de la situació econòmica 

del pt1rsonatge Joseph Roth ni de la f:seva mare, sinó només del seu 

de tenir un que el porta a c:mvej ar Arnal d. La importància 

atri. btüda a la figura paterna confirma J.' exi.stèncta d'un 1nterès 

crei.xent pel , com també ho fa l' aümció a l'ambient de 

la VJ.ena anterior a la guerra, que a Flucht ohne Ende passava 

desapercebut malgrat que la infantesa de narrador :l protagonista s'hi 

desenvolupés :l.gualment. Si estem d'acord en considerar ambdues novel.les 

corn a Entwicklungsromarw amb una trajectòrta ben diferent de la 

tradicional per al gènere -- podem constatar que la primera d'elles 

descriu una evolució deguda sobretot a les circumstàncies sacio-

polítiques peculiars que condicionen la joventut del protagonista, el 

qual, poc preparat per la carrera mHi tar per a una vida realment 

autònoma, amb la seva actitud receptiva i observadora resulta molt 

1) Manfred Georg: "Der Romanschriftsteller 
Jahrbücher, 21'7 (1929), p. 320-324. Ci ta 
parcialment a Ausstellung, p. 42'7-428. 

Joseph Roth11
• A: 

de la pag. 323. 
PreuBiscl1e 
Reproduït 

2) La situació del narrador presenta clars trets autobiogràfics: 11 Ich 
hatte keinen Vater - das heiSt: Ich habe rneinen Vater nie gekannt -, 
Zipper aber besaS einen. ( ... ) Manchmal wollte ich meine Mutter 
veranlassen, noch einmal zu heiraten; denn se1bst ein Stiefvater karn mir 
begehrenswert var. Die Lage der Dinge lie8 es aber nicht zu. 11 <W I, p. 
425; W[89J 4, p. 503.) Per la seva banda, l'extrema pobresa del narrador 
de l'anterior novel.la durant la infantesa es correspon amb les 
fabulacions de l'autor sobre la seva pròpia infància que hem enumerat 
anteriorment en aquest mateix capítol. 
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susceptible als canvis; en la segona l'atenció es centra en les 

premlsses establertes en la infantesa i adol. lescència que modelaran el 

caràcter del protagonista, és a dir l'entorn petitburgès dominat per la 

personalitat eh~ Zipper pare. 1 :. Dels vint-i-un capítols, els sis primers 

i bona del ~.:;etè narren la vida dels dos noi. s a l'ombra d • aque:::;;t 

patriarca pedant j contradictori., però cordial i amable amb ells, que 

un paper de pare substitut per al narrador, 11 la 

sensació quEl el té en í. J.' ha de retornar a Arnold, el seu 

proptetart. L' amabil:l.tat i sol. licitud cl.e Zipper senior envers Arnold i 

el "Joseph f~oth" er:;to.n en contro.st flo.¡>;rant amb l'auto-

ri. tarj_sme i el desamor que mostra envers la seva dona i el fill gran, 

Casar, que no es plega al E; seus desitjos de fer el • ell algú capaç 

d' assoHr els objectius que a ell li havien restat vedats. El pare 

Zipper és un cas tipic de proletari ascendit a petitburgès2 :. que xifra 

en el seu fUl totes les esperances que ell mateix no ha pogut rElalHzar 

i amb el seu dirigisme H Jmpedeix desenvolupar una personalHat pròpia 

i sòlida; a més, incapaç com és de tenir una visió objectiva de la 

societat t de les pròptes circumstàncies, organitza la seva formació de 

la mateixa manera que la seva pròpia feina o els "hobbies11
, de forma 

diletant i inestable, ignorant les possibilitats reals i buscant només 

el lluïment personal per a ell mateix a través del seu fUl, en qui 

diposita unes esperances desmesurades: 

"Was sollte 
mogliche; ein 
etn Dichter; 
Zauberer; ein 

aw::; ibm werden?! Nach dem Wunsch des Vaters alles 
Zirkuskünstler und ein Schauspieler; ein Gelehrter und 
ein Erfinder und ein Kavalier; ein Diplomat und ein 
Glücksritter und ein Komponist; ein Don Juan und ein 

U L'anàlisi de la novel. la feta per Hartmut Schei ble citada abans és 
particularment interessant i aclaridora pel que fa a l'ambient, al 
caràcter del pare i a la relació i similitud entre pare i fill. 
2) Vegeu capítol IV, p. 438-441; W[89J 4, p. 516-519. 



Mm:;ikant; ein Abenteurer und ein fU Alles Imnnte 
Arnold werden; all es, vms der al te Zipper nic.lrt geworden vmr." 1 :> 

L'inici de la guerra revela una nova contradicció del pare Zipper, 

que de rebel i crític de la monarquia passa al patriotisme més 

exacerbat, prE!sentant-se ell mateix voluntari tot i els seus anys i 

celebrant la marxa dels seus f U ls al front ("So frob vlie <lama ls, als 

wir in den Tod gingen, batte ich den alten Zipper noch nie 11 :• ) • 

Però quan mor Ca~:c;ar, que havia retornat a casa rnutí.lat, amb accessm:; 

t ta mania de Illé~njar-::=;e els informes sobnj la guerra que el 

seu p?ire 1 a la premsa, 1' optlmisme i el patrtotisme desapareixen, 

i. la relació amb la dona deixa de ser Urànica i dJstant; només les 

cartes que envia a Arnold al front txen estrtctament amb el mateix 

forma.t i les formulacions de rigor.''':' La trista situació de la Viena 

dels darrers anys de guc~rra i de la primera postguerra queda molt ben 

exempHficada en la rui"na de la família Zí.pper - de fet iniciada ja 

anteriorment per la manca d'interès del pare per la feina-, així corn la 

problernàtí.ca dels ofí.ctals desmobilitzats, il. lustrada per Arnold, que 

haví.a arribat a tinent i. ara es troba al carrer. 

Amb la situació de postguerra, descrita a partir del capí tol VIII, 

Arnold passa a centrar l'atenció del narrador, excepte un sol episodi 

dedicat al seu pare que serveix al narrador per a contrastar l'un i 

l'altre. Arnold ha esdevingut ara un personatge interessant i digne 

1) W III, p. 437.; V/[89) 4, p. 516. El rerafons l les expectatives 
mostren un cert paral.lelisme amb el cas de Theodor Lohse. 
2) W III, p. 451; V/[89] 4, p. 529. 
3) El ritual d'intercanviar cartes caracteritzades pel seu formalisme 
buit de contingut consti tu irà un element important a Radetzkymarsch, on 
subratllarà la manca de comunicació entre pares i fills. Aquí, en canvl., 
les cartes no són buides de contingut, sinó que la pedanteria del vell 
Zipper es manifesta en el manteniment d'un marc visual i una fraseologia 
per a l'inici i el final invariables, per dolentes que siguin les 
notícies i negatlva l'actitud que mostrin a l'í.nterior. 
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d'observac:l.ó, la fesomia i el. caràcter del qua.L són descrits 

extensament. Molt mé~:l intel. Hgent i intel.lectual que el seu pare, té a 

diferència d'ell un sentit del ridícul i una timidesa que li fan difícil 

sobreviure. Després que fracassi l'intent d'enviar-lo al Brasil sota la 

protecció d'un oncle ric'', Arnold accedeix a una pla•;:a de funcionari 

que el fa sentir absolutament :o; només es sent feliç i segur 

al cafè freqüentat per artistes i tntel. l<'lctuals on es refugia. cada 

ni t''':>, fent el paper de "KJebi tz", de badoc sempre callat t atent al~::; 

jocs d' atzar o, si manquen, a les crmven:;es. Considerat al 

principi una nosa tolerada amb indulgèncJa, la ~::;eva jvitat i Hl 

seu interès són tals qut1 arrí.t)a a convertir-se en imprescindtble per a 

tothom. 

La infelicitat d'Arnold en la seva feina d'oficina és explicada per 

ell i el narrador com a resultat del temps a la guerra, de la 

qual no haurien hagut de tornar4 ', que els ha fet crítics envers el que 

1) El motiu de l'oncle ric que ve de visi ta un cop 1' any i en qui hom 
xifra certes esperances apareixia a Hotel Savoy (Phobus Bohlaug); sense 
el lligam de parentesc, a la mateixa novel. la trobàvem el personatge de 
Henry Bloomfield (comparable a Britz, d' Erclbeeren), de qui hom esperava 
cada any la solució de tots els problemes. 
2) Una bona descripció de 1' ambient sòrdid de l'oficina es troba al 
capital X, a les p. 467-470 <W III) i 545-547 (W [89) 4). 
3) La descripció del cafè i la seva funció de refugi situat fora del 
temps i de la vJda quotidiana (senyalitzada per un rellotge que 
funciona, però no té busques, i per les espesses cortines que impedeixen 
veure el carrer) apareixen repetidament en aquesta novel. la <vegeu les 
pàgines 444, 458, 463, 472-4'16 i 479-480 de W I, o bé 522, !536, 542, 
551-555 i 558-559 de W[89J 4). El tema apare1x1a ja a l'article 
"Vernichtung eines Kaffeehauses" (21.10. 1927), que hem esmentat poc 
abans. 
4) "Ich glaube, der Krieg hat uns verdorben. Gestehen wir, daB wir zu 
Unrecht zurückgekommen sind. Wir wissen soviel wie die Toten, \'llr müssen 
uns aber dumm stellen, weil wir zufiHlig am Leben geblieben sind. Diese 
Stral3e und die:;:;es Amt, die Steuern und die Post und der Tanz und das 
Theater u nd die Krankheit, das El ternhaus u nd a lles andere - a lles lmmmt 
uns so l~cherlicb vor. Wir konnen vielleicht nur noch zwei Sachen, die 
uns beweisen, da@ wir lebendig sind. Wir konnen gehorchen und befehlen. 
Aber lieber gehorchen als befehlen." W I, p. 469¡ W[89J 4, p. 548. 
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tothom accepta com a normal :l qucrttdià, i els impedeix veurE} un sentit a 

la vida. Si bé a l'exèrcit l'activitat tampoc tenia cap sentit, almenys 

la disciplina estricta de l'escalafó i el reglament encobrien aquest 

tJuit impedint que hom pensés per compte propi 1 >, A manca d'alguna 

guE~rra, el narrador recomana al seu amic que busqui una dona, .Ja que la 

vida de ca:3at H comportarà une:;::; obligacions i una rutina bastant 

similars a les d'un militar. 

Per seguir el coru;ell de la forma més fàct1 poGsi ble, Arnold reprèn 

la relació amb Erna W:Uder, quEl havj.a conf'lgut de nena, sense preocupar-

se per si exü=:;teixen o no afinitats. Erna, qu<:l e~:>tudia art dramàtic, és 

tot el contrari d'(~U: ambictosa, segura d'eUa matetxa i mestra en 

l'art del fingtment, posseetx metes ben definides per a les quals no 

dubta en utilitzar tots els mitjans al seu abast, entre ells Arnold. 

Aquest, en canv:i, està enamorat, tot i que això sigui contradictori amb 

el seu caràcter: 

1) Sobre aquest tema vegeu W I, p. 469-470; \!7[ 89J 4, p. 548. L'exèrcit, 
vist aquí amb ironia com una possibilitat de defugir els inconvenients 
de la vida normal al preu de renunciar a la capacitat de pensar i 
decidir autònomament, posseeix ja en aquesta època connotacions 
positives per a Roth, sobretot pel que fa a la camaraderia, la 
solidari tat entre els que han lluitat al front, Aquesta és remarcada a 
l'article "Menschen im Saargebiet", de la sèrie Briefe aus Deutsch}and 
(\!7 III, p. 752-756; Wl89J 2, p. 801-805), on es diu d'un personatge: 
"Ohne daS ich es gewuSt hatte, fühlte ich bei ihm, daS e_r im Krieg war. 
Es geht Ihnen, lieber Freund, der Sie, wie ich, den Krieg noch nicht 
vergessen haben, niemals vergessen werden, wahrscheinlich auch so. Wir 
erkennen einander. Der Krieg hat uns impragniert. Wir mogen sonst 
verschiedenen Welten, verschiedenen Parteien, verschiedenen Berufen 
angehoren. Es leuchtet aus jedem von uns eine selbstverstandliche 
Berei tschaft zur Solidaritat, geboren damals, vor zehn oder zwolf 
Jahren, als der ganze Zug aus einer Zigarette rauchte. Es 1st, als ob 
uns das Menschliche weniger fremd ware. Es ist, als konnten zwei, die im 
Krieg waren, sobald sie sich treffen 1 ohne eínander naher zu prüfen, 
gemeinsam etwa auf die Walz gehen oder ins Gefangnis - oder in die 
Kaserne oder in eine Gefahr oder sonst überallhin, wo man 
solidarisch sein darf." 
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"Ich lram zu dem Ergebnü;, daB Arnold sich aus Verzweiflung verltebt 
hatte, ahnlich wie einer, dessen Natur sich gegen den Alkohol 
straubt, aus Verzvmi.flung ein Trinlter vdrd. Um aus der monotonen 
Tragik, in der er lebte -- aus der er beinahe bestand -, in eine 
bewegtere zu gela:ngen, mui3te er nach einem altbewahrten dramatischen 
Mittel suche:n." 1 

J 

La descripció del caràcter d'Erna, retrat de la noia dels anys vint 

ernr::1nci activa 1 ambtciosa, fredament calculadora t descansi 

derada, 1 de la forma com utilitza Arnold <que ha renunciat al 

funcio:nartat) en les de la seva carrera, primer en un teatre de 

proví nc :i. es i a Berlín, cm aconseguetx introduir-se en el món del 

cinema, :formen el contingut dels capítols Arnold esdevé 

redactor clnematop;ràfic, fetna des de la qual pot contribuJr a 1' ascens 

d'Erna, que ja ha aconseguit destacar en una pel.lícula titulada 

signi:ficattvament "Der ewige Schatten" - al.lusió a la noció central de 

la visió que el pessimisme cultural tenia del cinema, i que Roth 

desenvolupada cnnplament a Der Antichris-t. Però aquesta és tota la 

relació entre els dos, ja que 1' actrtu per tal de cridar 1' atenció 

fingeix ser lesbiana - de forma similar a com falseja parts de la seva 

biografia - i viu separada d'ell¡ el narrador, com tothom, es pregunta 

perquè no se'n divorcia, i arriba a una conclusió que juntament amb la 

carta que tancarà la novel.la denota una fe de l'autor en la transcen-

dència, per més incomprensible i llunyana que aquesta pugui semblar: 

"Weshalb sie Arnold behielt, das :fragte auch ich mich. Aber sie war 
klug und bitter genug, auch an die Stunden des Unglücks zu denken, 
die einmal kommen konnten. Aus :ma.nchen ihrer Reden glaubte ich, auch 
entnehmen zu kéinnen, dal3 sie aberglaubisch war und dag sie ihren 
Mann behielt, so wie man etwa einen Glücksaffen vor den Motor seines 
Autos stell t, um ZusammenstoBe zu verhüten. Aber hinter diesem 
Aberglauben lag ihr Heimweh, von dem sie selbst nicht wul3te, das 
frierende Stüclwhen Seele, das der Mensch nicht kennt, wenn es im 
Zimmer warm ist, das verborgene bigchen Armseligkeit, das man 

1) W I, p. 482¡ V/[891 4, p. 561. 
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rdemanden sehen HH~t u nd sel bst nicht si e ht, wenn man rei. eh ist, die 
zitternde Sehnsucht, die erst in den letzten Stunden des Lebens zu 
si.ngen beginnt." 1 :> 

Els capí tols XIII, XIV i XV, que descriuen aquesta trajectòria a 

través del món de l'espectacle, així com el rerafons de la feina del 

comentarü:;ta. de cinema, són molt interessants per Ja visió que ofereixen 

de la puixant indústria cinematogràfica alemanya d' entregm:rres, 

descrtta per un coneixedor marcadament crí_ tic recordem que Roth 

publicà gran quantitat dtc~ rc"censtcms í'í lm:Lques, i que ostava forr;a 

tnformat :I intenlssat pel tema."''' 

Ei moment que Arnold arriba quan Erm~, que havia :marxat als 

Alps amb un col.lega famós, es trenca una cama. i nect~sstta el sE~u ajut. 

De moment, l' accidcmt serveix de propaganda, però la recuperació és molt 

lenta i sembla que la carrera artística d'Erna s'hagi acabat. Ara són un 

matrimoni petitburgès corrent i cada cop més pobre, que viu de la feJna 

del marí t. Quan se' ls recomana marxar al sud de França per afavorir la 

salut d'ella, Arnold fa de l'atzar una font regular d'ingressos, 

guanyant cada dia petites quantitats al casino de Montecarlo, on el seu 

pare hav1a v1scut una nebulo!3a aventura sempre més recordada. La vida 

que porten és rutinària t dominada per la indiferència mútua. Del cap 

d'un temps, el narrador, que els havta perdut la ptsta, s'assabenta per 

la premsa que Erna ha aconseguí t triomfar a Hollywood., i quan va a casa 

dels pares d' Arnold, a Viena, per obtenir-ne notícies, es troba amb 

l'enterrament del vell Zipper. 

1) W I 1 p. 501 ¡ W[ 89) 4, p. 580. El motiu de l'actriu famosa i tirànica 
el trobem ja a l'article "Die Diva", Die Filmwoche, 30.5.1919; W[89] l, 
p. 67-68. 
2) Sobre aquesta temàtica vegeu Westermann, p. 17'7-190. 



Qui per ft dóna nove:::; d' Arnold al narrador é.s un nou, 

Eduard P., conegut de tots clos i assi.du del mateix cafè, que no va anar 

a la guerra perquè és un malalt crònic; la seva espera constant de la 

mort el situa en una pm;ició especial, allunyada dels criteris 

habituals. La conversa entre toü::; dos versa en primer lloc sobre Arnolcl, 

del qual se'ns diu que, de fr~r dE~ vi. ol í sol ü:;ta en un cafè, 

actua ara de lasso en un ci.rc, fent el paper dç~ mústc fruE:>trïJ.t que 

rc~p les bufetades del company, més llç~st, 

revista al rerafons familiar de Zipper i conclou que la generació dels 

és la culpable de la dissort dels joves, ja que els obligà a anar 

a la guerra i en tornar <?.ls impedi obttmi.r el lloc que els corresponia a 

la societat, on els havia substituí't. Però el na.rrador està en contra 

d'establir aquesta mena de judicis i acusacions: aquells que han tornat 

de la guerra e::;tan més enllà del bé i del mal, i només senten 

l.ndiferència davant tot: 

"Sie richten wie ein Gatt uncl wie ein Richter: nach den Absichten 
uncl nach den Taten. Wir aber, die wir im Krieg waren, richten nach 
dem Staff, aus dem die Menschen gemacht sind. 
Wir waren nicht nur müde und balb tot, als wir heimkamen, wir waren 
auch gleichgültig. Wir sind es noch. (. .. ) Wtr vergeben nicht, vlir 
vergessen. Oder nocb. besser: Wir vergessen nicht, v1ir sehen gar 
nicht. Ylir geben nicht acht. Es ist uns gleichgültig. Das Schiclmal 
der Menschen, des Landes, der Welt, was ge ht es uns an:r (. .. ) -- d.aB 
wir nicht freiwillig sterben, ist alJes. <. .. ) Wtr betrachten das 
Uicherliche Gehabe derer, die an der Traurigkeit der Wel t leiden -
wi.e Si e -, derer, die im Krieg nicht vmren, u nd der Jungen, die an 
dem Willen leíden, etwas zu bessern, zu verandern. Wenn Skepsis 
nicht auch eine Teilnahme voraussetzen würde, dann hatte ich gesagt: 
Wir si nd Skeptiker. Aber wir nehmen überhaupt nicht te il. <. , . ) Was 
wollen Sie? - Vir si nd irrtümlich zurückgekommen." 1 ) 

Es remarcable aquesta declaració d'indiferència i resignació en 

contrast amb l'actitud de 1' interlocutor, que atribueix les culpabi-

litats de la forma que estem acostumats a veure en els escrits de Roth; 

1> W I, p. 525; WC89J 4, p. 604-605. 
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en canvi el narrador) que porta el nom de l'autor, manifesta. ara una 

apatia i un desencant totals, més enllà de qualsevol credo políttc. 

L'única esperança que li resta) enormement difusa, és de tipus escato-

lògic, tal com exposa a manera d'epíleg la carta que dirigeix a Arnold, 

en la qual relaciona el seu intent de comparar dues generacions a partir 

de dm; i.ndivi.du::; amb l'intent de tocar el violí que és el nucli del 

número de Z5.pper al d.rc: 

"De5.n Beruf hat eine bere, aber dafilr auch eine deutlichere 
Symbolik. Er ü .. ::;t symboliscl1 fUr unsere Generation dc;r HEümgekehrten, 
cHe m.an verhindert zu sp:ielE~n: eíne 1\.olle, eine H.andlung) eine 
Ge Wir werden uns nie verstandlich m.achen, mein lieber Arnold, 
wie De:in Vater es noch lmnnte. W:ir sind deziln:iert. Wlr s:ind zu 
wr:m:ige. (. .. ) 
lch beglückwünsche Dlch dennoch zu De:inem neuen Beruf. Versuche Du 
nur wei ter, vergeblich zu spielen, wie i eh nlcht aufhèiren v1ill, 
Vf3rgeblich zu schreiben. 'Vergeblich', das heiBt: scheinbar 
vergeblich. Denn es gibt, wie Du selbst weililt, irgendwo eine Region, 
in der die Spuren unseres Spiels verzeichnet bleiben, unlesbar, aber 
auf eine merkwürdíge Weise vlirll:.ungsvoll, wenn nicht jetzt, so nach 
Jahren) und v1enn nicht nach Jahren, so nach Tausenden von Jah.ren. 
(. .. ) Und sicherUch wird dte ver:fehlte Sehnsucht unserer ganzen 
Generation unsterblich bleiben, wie síe unerfüllt geblíeben ist.'' 1 ) 

Roth ja havia mostrat de sempre interès pel món del circ i 

especialment per la figura del pallasso, a qui atribueix qual i tats 

superiors a les de la gent normal; d'entre els dtversos articles 

dedicats a aquest tema és de destacar "Grock", sobre un popular pallasso 

d'aquest nom al qual s'al. ludeix en la novel. la, ja que Arnold hi és 

descobert per "d.er berühmte Clown Lock":;;;:>, i es dónen algunes 

coincidències entre 1' actuació del personatge narratiu i la del seu 

model real desert t pel periodista. El final de 1' article dóna una idea 

d'aquesta superioritat moral de la figura voluntàriament ridícula: 

1> W I, p. 528; W[89J 4, p. 606-607. 
2) W I, p. 522; Vl[89J 4, p. 602. 
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"Noch einmal erscheint Grock, aber das :lst ein anderer Grock, olme 
Glatze, mH dem traurigen GesiclYl; voll adeliger BaBHchkeJ.t, ein 
Aristokrat in einer Welt van Grobgeformten, ein Mann von edler Treue 
und tausendmal verraten, ei.n ehrlich, ja demüttg Strebender und 
immer Zurückgeworfener, einer, der geboren ist für die Verzvmiflung 
und sich zwingt zu edler Glaubigkeit, ein Tolpatsch, ein Held, ein 
Erhabener in den Niedrc:lrungen, etn tausendmal Besiegter, aber ewJg 
ein Sieger." 1 ) 

Les crítiques recollides per la novel. la foren oritàriament 

favorables, si bé en alguns casos se la considerà inferior a Flucht ohne 

Endr:P:>. En un articl<'l on comenta també D0:r Abi-turi de Franz 

WerfHl t Sport um Gaga.ly de Kasimir Edschmid, Hein:;; DiEltrich Kenter lloa 

la caracterització dels individus i el llenguatge contingut i precís de 

la novel. la de l~oth; aquesta lloança de l'estil tindrà una 11arga 

tradició entre els crítics de l'escriptor: 

"Roth vleH;;, 'rlaS er wHl. Er ist nicht geschwatzig - <'lher, daS er 
verschweigt. Er beherrscht gle:tchmaBig Form und geist:tge Führung. 
Und erreicht jenen Grad des sprachlichen Ausdrucks, den :tch 'den in 
Bewegung gesetzten sprachl:tchen Ausdruck' nenne. Welch ein Vorsprung 
im künstlerischen Ausdruck gegenUber der geschw~tzigen Breite 
Werfels, der gezterten Gespre:izthei t Edschmtds und all en ~sthe

tischen SprachkUnstlern, die 'Di.chtung' auf Kosten der Wahrhei t 
betret ben."'"'> 

1) "Grock", Franlri'urterZeitung, 10.12.1924; W IV, p. 121-124; W[89J 2, 
p. 299-301. Cita de la p. 124 i 301 respectivament. La figura del 
pallasso ha aparegut ja a Hotel Savoy en el personatge de Santschin, i. 
en diversos articles a més del citat: "Der Tod im Zirkus", Neue Berliner 
Zeitung, 26.1.1921 (V/[89] 1, p. 45{5-455)¡ "Lebensfreuden", Berliner 
Bor.sen-Courier, 6.11.1921 <WL89J 1, p. 667-670); "Begegnungen", ibidem, 
13.11.1922 (V/[89] 1, p. 674-676); "Schaffranitz", ibídem, 15.4.1923 
(W[89J 1, p. 986-988)¡ "Vormittagsprobe im Zirkus", Wiener Sonn- und 
Montagszeitung, 20.8.1923 (W[89J 1, p. 1044-1045)¡ i posteriorment 
"Little Titch", Frankfurter Zeitung, 2.5.1928 <W IV, p. 140-142¡ W[89J 
2, p. 923-926), Recordeu igualment el passatge de Juden auf Wanderschaft 
al qual ens hem refertt anteriorment, sobre el músic d' ori~·gen jueu 
oriental que acaba treballant de pallasso musical. 
2) Ens referim a les de Kurt Martens i Wilhelm Emanuel Süskind 
parcialment reproduí-des a Ausstellung, p. 429-430. (Kurt Martens: 
"Joseph Roth. Zlpper und sein Vater", a: Die schdne Literatur, 2!9 
<1928>, 10, p 485¡ W. E. SUskind: ".Joseph Roth", a: Die Literatur, 34 
<1931/32>1, p. 17-20. > 
3) Heinz Dietrich Kenter: "Achtung! Gas!". A: Die Líteratur, 
31 <192811929), 2, p. 77-80. Reproduït parc1alment a Aus~:;tellung, p. 428. 
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Es també a partir d' novel. la quF~ s' f'lr:;tabletx el contacte 

entre Roth i el j e suí: ta Friedrich Muckermann, qui en recensar l'obra 

retreu a Roth manca de claredat :ideològica 1 
:•. Per desgràcia no s'han 

conservat les cartes creuades entre els dos, però consta l'existència 

d'una relació en un moment en què 1' interès de Roth pel catnlictsme 

anava en augment. 

En aquest moment, Roth es sent interessat sobretot per la narratlva i 

constdera els seus articles a la Franlrfurter Ze.itung únicament com 

la ia d'un nrinim existencial que li proporciona una certa 

Hstabil:itat econòmica."~' En una de les primeres cartc'ls intercanviades 

amb Stefan Zvmig, la relació amb el qual s'havia inictat a partir de 

Juden au f Wanderscludt, 1. que U havia escrit elogiant Dic:>. F.l ucht ohne 

Bnde, la imatge que dóna Roth d'ell mateix és la d'algú que es vol 

dedicar exclusivament a la novel.la: 

"Zu Ostern erscheint ein zwelter Roman von mlr, den 1ch sorgfiHti.g 
k:omponi.ert habe. '"' Ich werde ihn Ihnen zuschlcken. Augenblicklich 
schrelbe ich an einem dritten, der die jüngere Generatlon 
Deutschlands behandelt. 4

:' Ich habe selt 1920 Entwürfe líegen, 

1) Friedrlch Muckermann, S. J.: "Roth, Josef: Zipper uncl sein Vater." A: 
Der Gral, 23 <1928/1929), 4, p. 334-335. Reproduït parcialment a 
Ausstellung, p. 429. 
2) Vegeu la carta a Benno ReHenberg del 8. 1. 1928: "Die Frankfurter 
Zeitung betrachte ich IICHT als Sprungbrett, hBchstens als eine 
Sprungmatratze (. .. ). Si.e ist mein etnziger heimatl1cher Baden und 
ersetzt mir so etwas wie e in Vaterland und eln Finanzamt. Ich vdll nur 
Zei t ha ben für me i ne Bücher." <Briefe, p. 117. ) 
3) Es referei.x a Zipper und sein Vater. 
4) Es tracta de Rechts und Links, que originàriament havia de tltular-se 
"Der jüngere Bruder" i centrar-se en la figura de Theodor Bernbeim, com 
a representant de la generacló de postguerra; la versió definitlva en 
canvi dóna més importància al germà major, Paul, i tracta el menor com 
un personatge secundari. Sobre el projecte lnici.al ens informa la carta 
a Félix Bertaux del 5. 1. 1928: 11 Mein nachstes Buch behandelt den 
Unterschied der Generationen uncl heiSt Der jüngere Bruder. Es ist die 
Generation der deutschen Geheimverblndungen, Separatisten, 1\athenau
morder also die Generati.on unserer jüngeren Brüder, der heute 
25jahrigen." <Briefe, p. 116.) 
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halbfertige J.i.anuscripte) die zu vollenden mich metne materi.elle Nat 
gehlndert hat. Nun bin tch wentgstens so wei t) daB i eh "bürgerltch" 
leben kann und ganz ausgefüll t van der Notwendigkeit, zu schreiben) 
zu schrei ben. Leider kann i eh inuner noch nicht das Artikelschrei ben 
aufgeben. Diese Artikel hi.ndern mich vielleicht auch an den 
sogenannten • schopferischen Pausen 1 

, die jeder schrei bende Mensch 
einschalten muB. Aber so sehr jeder Verleger bereit i.st m:l.r VorschuB 
bis zu 3000 Mark zu zahlen, mir dafür abHr auch meine nachsten zwei) 
drei Jahre zu verbarrikadieren, so ist keiner bereit) etwas für mich 
zu dskieren, mich vcm der Notwendigkei t, für die Zei hmg regt:dJnaJUg 
zu arbeitcm) zu befreien. Ich muf3 also nocl1 warten." 1 ) 

Entre 1927 i 1929, la correspondència publicada el 1971 recull moltes 

notícies c3obrcl negociacions de Roth amb di verses 

editm·1als: 2 ) Ulh;te:ln) Zsolnay) t sobrc>.tot F:U=;cher; l'escriptor 

uU.Utza les propostes per a reforçar la sElVa ó davant de la 

Frankfurter Zt"!.i tung (ja que té Dferteé3 per a publicacions periòdiques de 

la casa Ullstein, per a les quals projectava fer un segon viatge a 

Rússia) i de la casa Wolff. L' aprmdmació a 1' editorial Fischer sembla 

haver estat molt important per a Roth) tant per a publicar-hi els seus 

llibres com per a col.laborar a la revista de la casa Die Neue 

Rundschau, dins la qual volia introduir a més tant Siegfried Kracauer 

com BennD Reifenberg; en aquest moment Roth semblava tenir encara alguna 

esperanr;:a d 1 aconseguir ressonància i exercir influència positiva sobre 

el públ:i.c alemany: "Wir konnten da van zwei Seiten - durch Zeitung und 

Rundschau etwas in Deutschland zu machen versuchen. Wenigstens; 

versuchen. "'3 ;, 

Així mateix) un altre tema cDmença ja a repetir-se constantment: la 

queixa per l'escassesa de diners i les peticions d'avançament) augment 

1) Carta a Stefan Zweig, 24.1.1928; Briefe) p. 121-122. 
2) Vegeu per exemple Briefe) p. 102) 103, 110, 114) 11'7) 123, 127-128, 
130) 132. 
3) Vegeu la carta a Benno Reifenberg "Berlin) Dienstag. [Mai 1928?]", 
Briefe) p. 12'7-128. La cita prové de la pàgina 128. Sobre les 
aproximacions a aquestes editorials vegeu Bronsen, p. 326-328. 



o a.j ut. .Ja en aquesta època, en què ha. acon~:;egut t una bona posició 

professional, es troba sovint en dificultats econòmiques, degudes a la 

seva forma de viure, sempre en hotels de categoria i passant el dia 1 la 

Jllò.j or part de la nt t en d] versos ca:fès; a més, mostra una 0morme afició 

al luxe i 1' elegàncta, a manera de cmnp<~nsació per les prtvacions que 

dtu haver , t una generosttat desmesurada, que el porta a convidar 

constantment i fer costosos a amics i coneguts. Aquests hàbits, 

recollH.s per múltiple~; testimmüs 1 ;,, els mantindr:ia fliF:; a darrera 

hora, quan la seva situació econòmica era molt més di:fíc:il. 

En circumstàncies d'intensa ded:icació onal i. al ti-

baixos econòmics crònics motí vat:::; per una existència nòmada de 1 uxe, 

comença a Jllò.nifestar-se de forma inequívoca la malaltia mental de 

Friedl, anunciada ja algunes excentricitats;":.. L'esposa de Roth, qu(;) 

ja hav:ta estat :mal al ta en dt verses ocasions i no s'havia adaptat del tot 

a una forma de vlda inestable en la qual el paper d'ella no era molt 

diferent del d'un objecte decorattu, sovint no havia seguit el seu marit 

en els seus desplaçaments, i com ja hem dit tenia dificultats per 

moure's en els cercles inte1.1ectuals amb qui ell es relacionava. Sembla 

haver-hi hagut també dificultats entre la parella, espec:ialment 

infidelitats i accessos de gelosia per part d'ell, que ocasionalment 

culminaren en escenes p~bliques. 

El prtmer accés innegable de bogeria tingué 11oc a principis de març 

de 1928; Roth, però, es negà durant llarg temps a acceptar que es 

tractés d'una mal al tia mental, i. quan per fi ho reconegué no volgué 

acceptar el diagnòstic d'incurable que els metges consultats li donaven. 

1) Vegeu Bronsen, p. 241, 303, 306 i 537, i Cziffra, p. 21-22 i 72. 
2) Bronsen hi dedica un capítol sencer: "Der lange Leidenmmg: Frj.edls 
geistige Erkranlnmg", p. ~i29-352. Cziffra ofereix alguns detalls 
suplementaris <p. 49-54). 
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Com:ml tà una gran quant i tat de psiquiatres t estudià a fems els manuals 

de la matèria, buscant possl bles U pus de perturlJació sünilars que 

perrnetesst n esperances¡ de la mateixa manera, s'esforçà per no 

i. ngressar-la en cap sanatori mentre fos possible, pagant enfermeres i 

t ced:l.nt només quan la ~3ituactó fou lnsostentble, portant--la 

aleshores a m1tt tatr::; prt vades. No fou fi. ns que Hotb hagué d' , el 

1933, que es dectdí a i la en una instituci.ó p6blica, l'hospital 

vienès Arn StPinhof, sobre el qual Roth lla via escrH al pr i ncipl de la 

seva carrera periodística. D'aquesta institució seria traslladada 

po:::;teriorrnent a Amstetten f~l 19~35, i a Linz el 1940, on el d.tagnòstic 

d'esquizofrènia greu, amb accessos i histèrics, la féu víctima 

de la política eutanàsica nazi. 1 , 

Aquesta desgràcia causà a Roth no només greus problE:~mes econòmics 

deguts a l'alt cost dels tractaments i de les consultes als di verso:3 

psiquiatres, sinó també intensos senttments de culpabilitat. L'escriptor 

atribueix l.' emmalal tirnent a la forma de vida nòmada, inadequada per a 

ella, i al fet que l'hagi deixat tant temps sola, i arriba a l'estranya 

conclusió que la salut de Fried1 només es pot comprar al preu de la seva 

pròpia ruina física i econòmica. 2 ' Fins i tot intenta el recurs de fer 

venir un rabí reputat de miraculós per tal que li expulsi la malaltia, 

evidentment sense èxit"''>; la pròpia culpabilitat segueix sent la 

conclusió predominant, com podem veure en aquest testimoni recollit per 

Geza van Cziffra, simHar a altres que s'han transmès: 

"' Ich hatte Friedl nie he i raten dürfen' , begann er se in l~esümee. 

'Besser gesagt, si e mich nicht. Si e hatte den GreiSlersohn an der 
Ecke heiraten müssen, einen Zuckerbacker odr~r einen Kanzleibeamten. 

1) Bronsen, p. 348 i 351. 
2) Ibídem, p. 347-348. 
3) Ibidem, p. 341. 



Jedenfalls einen, der ihr Frieden und Ruhe htitte bieten kónnen, und 
nicht einen heimatloser1 Gesellen wie mich, der keinen Schrank, kein 
Bett und keine Matratze sein eigen nennt, nur drei Koffer. Der 
Chassid in mir glaubte zuerst, ein Dybuk hiHte sie heimgesucht, aber 
nein, ich, Moische Joseph Roth, ich habe sie heimgesucht! '"' :> 

Roth, que romangué legalment casat, com havia fet la seva mare, vegé 

reforçada per la bogerta incurable de Fdedl la seva vella por a morir 

boig ell mateix, tal com s'havia esdevingut amb el SI::J\1 pare. Ja hem 

indJcat anteriorment l'existència de diversos articles primerencs sobre 

els perturbats i 1::11 :seu tractament en la narrativa que seguiria¡ un 

escrit més recent soln"e la institució per a malalts mentals Hephata 

havia subratllat el tracte humà t acollidor que hi rebien els interns, 

formulant reflexions al voltant de l'eutanàsia que negaven als 

presumptament normals el dret a disposar de la vida del:3 bojos o 

subnormals - una presa de posició que podem contrastar amb el destí de 

la seva pròpia dona: 

"Ich glaube nicht, dal3 wir das Recht haben, jemanden aus der Welt zu 
schaffen, der nicht das Glück hat, so geartet zu sein wie die 
l•fehrzahl der Menschen. Ist es etwa der Sinn des Lebens, Stadte zu 
bauen, Eisenbahn zu fahren, Vlindjacken am Sonntag zu tragen? VIo ware 
die Grenze, wenn wir gestat ten würden zu to ten? CVIir Normal en si nd 
ohnehin mit einer gro!3en Leidenschaft fürs Morden begabt.) (, .. ) 
Vlir konnen nicht entscheiden, in welchem Grad die Idioten 
produktiver sind als wir. Ich ziehe einer durchwegs von normalen 
Dummkopfen bewohnten Vlel t immer noch ei ne vor, in der ein TeU 
sozusagen irrsinnig ist." 2 ' 

Roth aplicà els coneixements assolits en la matèria per a l'article 

"Psychiatrie11
'
1
'', que a partir del cas d'una interna morta per mals 

tractes i negligència atacava les pràctiques de la psiquiatria oficial, 

1) Cziffra, p. 54. 
2) "Hephata. Stí'itte der Menschlichkeit", Frankfurter Zeitung, 18.2.1926¡ 
W IV, p. 49-54; V1[89J 2, p. 536-541. Cita de la p. 53-54 o bé 540-541. 
Vlestermann recull ecos positius d'aquest article (vegeu-hi p. 63). 
3) Das Tagebuch, 28. 6. 1.930; VI IV, p. 567-573. 



que abu¡::;ava de l'internament en instituctonr;; pràcticament tguals a ler:::; 

penitenctàries; a mét::;, acusava l'especialitat en sí de no posseir uns 

coneixements realment científics i fonamentats, i de deixar de banda 

aquells professionals que estaven per una 1 ínia el' actuació més 

respectuosa amb el:::; incUvidus. L'article topà amb la contestació d'un 

psiqutatra defensant les posicions de la professió 1 i fou segut t el' un 

rèplica que la postura :inicial del periodista. 

ms arttcles el 192<3 de forma aïllada són escassos, d'acord 

amb el nou enfnc onal que Roth a; ara és ell qui 

contra el princtpi que havia formulat el 1926 en protestar 

contra el seu relleu a Paris per Sieburg, que havia de cuidar-se de la 

política i del Feuilleton: "1<lan kann FeuHletons nicht mtt der Hnken 

Hand schreiben. Han darf nicht nebenbei FeuUletons r::;chreiben." :• Tot i 

així, d'aquest peri ode procedeixen algunes de les seve>3 mU lors peces 

d'aquest ; pensem en "Seine k. und k. apostoHsche Jí!'ajestat", que 

marca definitivament l'inici d'un interès no ja pel passat en general, 

sinó específicament pel món austríac de la preguerra, en el qual troba 

reunits els· elements del passat que ha anat valorant cada cop més: d'una 

banda el catolicisme, d 1 altra banda el manteniment d 1 una tradició antiga. 

interessada per la forma i el ceri mont al, i encara més 1' encarnactó en 

la figura de Franz Joseph d'una monarquta aparentment més humana, 

tolerant J. propera als súbdits que la prussiana o la russa, amb un 

emperador que és a la vegada el més alt dtgnatari i el primer servidor i 

buròcrata del seu imperi, j_ que ha aconseguí t una estranya simbiosi amb 

1> "Dr. Lilienstein CBad Nauheim): Wie ein Dtchter die Psychiatrie sah. 
- Joseph Roth: Erwiderung." Ibidem, 2.2.1930. W IV, p. 574-580. 
2) Carta a Benno Reifenberg, 22. 4.1926; Briefe, p. 87. Anterj.orment hem 
citat aquest passatge de forma més extensa. 
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els súbd:tts, almenys fJns a la generació antertor a la guerra. El vell 

Zi pper i les seves actitucis envers la monarquia, que passf3n de la 

rebc~ld1a a la submissió i de la contestació al patrioti-sme, seria una 

mostra d'una relació que pot ser difícU i amMvalent, però que es sent 

implicada amb la. j nsti tuctó i ment lle:lal a gui la detc~nta. 

El fet de contraposar Austria i Prússia no és nou, ja el podí E~m 

trobar 1' agost de l92~í en una carta a Benno Re:i:fenberg unit al lament 

per un esdevingut irrecuperable, que hom enyora sense poder donar-

lo totalment per bo; el quEl ~3Í ha canviat é~:> la tmportància que es 

concE~deix a aquest rnón de la infantesa i la a amb què apareix 

el Ja en aquell moment, 19:::~5, ll'oth Elf3tava preocupat per una 

possible anexió d'Austria part de 1' imperi alemany, i sabem que 

aquf:}st pensament seguia present en bona part de la població austríaca 1 :>. 

El text de la carta mm:d;ra la dest~spt3rac:tó pel fet que els aur3trí aes 

tinguin tan poca consciència de posseir una identitat pròpia i ja 

aleshores x:í.fra en una Austria independent esperances si:mUars a les 

expressades en el període de compromís legitimista: 

"Jc.h bin sehr verzweii'elt. Ich kann nich.t einmal mehr nach WJ.en 
fahren~ seitdem die sozialistischen Juden einen solchen Ansch.luBl~rm 
machen. Was vmllen ste? Sie wollen Hindenburg? Als der Kaiser Franz 
Joseph. starb, war ich zwar schon ein 'Revolution~r', aber ich 
weinte. Ich war Einjahdger in einem Wiener Regiment, einer 'Elite
Truppe', die als Ehrenwache var der Kapuzinergruft stand und ich 
weinte wirklich. Eine Zeit wurde begraben, MH dem AnschluB wird 
noch einmal ei ne Kul tur begraben. All e Europaer müBten gegen den 
AnschluB setn, Und nur die MittelmaBigkeit sozialdemokrattscher 
Gehirne weiB es nicht. Wie wentg Unte:rschied zwischen deutsch
volkischer und sozialistischer Weltanschauung! Zwischen Jud und 
Christ! Die MHtelmatHgkei t bindet ihre AnMnger aus den verschie
densten Lag-ern fester als ein Prinzip es konnte, ein Ideal. Fühl t 
man nicht, daB ein unabhangiges Oesterreich immer noch das 

1) Cziffra recull la indignaci6 de Roth davant d'una placa col.locada el 
1929 que commemorava la unani:mi tat a favor de 1' AnscllluB obtinguda el 
1921 en un referèndum a Salzburg; vegeu-hi les pàgines 99-100. 
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Vt'lrsprech(::!n auf e:Ln e:LnJg('lS Europa ist? Soll e~; ein Bayern 
werden?" 1 > 

El mateix sentíment de rev:Lure el final d'una època memorable apare:Lx 

a l'article de 1928, lliure ara del context de controvèrsia amb la 

socialdemocràcia qtm l'acompanyava a la carta el';mentada, Tot i que la 

manera en què Roth. anuncia el tema a Reifenberg ftngeix un lnterèr;; 

purament econòmíc2 :>, el to de l'article mostra una profunda lmplicació 

amb f~l que es narra, en el quH podríem qualiftcar de nostàlgia crítica, 

que í'ln cada un dels elEiments del certmonta1 recordat deE:>f~Jlll!lélr;cara allò 

que es mostra com humà 1 t i en realttat respon a una tàctica 

estudiada, i recorda que el narrador s'hi sent proper per raons 

blogràftques. La dtstàncta envers els esdeveniments narrats permet a la 

veu en prtmera persona constatar l'antagonisme políttc --escassament 

mi li tant i que convi.vta amb Ja identificació sentimental que 

professava aleshores envers la monarquia, í al mateix temps formular la 

postura actual del narrador, postura indecisa, oscil.lant encara entre 

la condemna política i l'aftrmació, però més tendent que abans a trobar-

hi valors positius, en tant que llar i refugi. 

Aquesta dialèctica entre actl tuds ambt valents i pertanyents a dues 

èpoques diferents la retrobarem a més gran escala en les dues novel.les 

.u Carta a Benno Hetfenberg, 30.8.[1925]¡ Briefe, p. 61-66. Cita de la 
pàgina 65. En relació amb la valoració de les tradicions contràries al 
protestantisme i al reduccionisme prussià es troba el petit panegíric 
dedicat al pare de Brentano: "Wahrscheinlich war er von jenen 11\:enschen, 
die es in Deutschland nicht mehr gi bt und nicht mehr ge ben wird, ein 
Menscb mit der Atrnosphare des al ten Homtschen Heiches Deutscher Nation 
und ein Anttprotestant. Sie wissen wieviel mich mit dieser Atmosphare 
verbindet (.,,), 11 (Carta a Bernard von Brentano, 31.7, 1927; Briefe, p. 
107') 
2) 11 Leber durch Kalvados gerotet. Sonst gut. Schreibe eifrig Franz 
Josephs Abfahrt nach Ischl. Sehr schon. 300 Mark Barwert, Net to. 11 Carta 
a Benno Retfenberg, 28.12.1927; Briefe, p. 115. 
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de l'ex i 1 i escri te:::; en mera persona: Be.iclrf;e e:ini:JS Mdrders i Die 

Kapuzinergruft, que també combinen dos plànols temporals i les actituds 

procedents d'ells; en canvi, Hotel Savoy oferia una narració en primera 

persona sense dtstància temporal envers els esdeveniments, i per tant 

sensEJ aquest matí r:> f'lVoluti u. La part de 1' articlr:l més significat:i va. per 

a la. trajectòria ideològica de 1' autor i la scwa impltcació biogràfica 

és la introductòrta, e'.':>tn~tament relacionada amb el de carta ja 

e :i tat, mentre que la principal, dr0dicada a rP.memm·ar la pett ta 

cerimònia de la ::;ortida de J:<'ranz Josepb cap a Bad Isch1, on pas!=:;ava les 

vacances d'estiu, és més a.necdòttca. Vegem la introducció, tan sov:int 

citada: 

"Es war einma1 ein Kaiser. Ein grol3er TeU meiner Kindbeit und 
meiner Jugend vol1zog sich in dem oft unbarmherzigen Glanz seiner 
Majestat, van der ich heu te zu erz8.h1en das Recht habe, vmU 1ch 
mich damals g(.::!gen sie so heftig emporte. Von uns betden, dem Ka:lser 
u nd icb, habe ich recht beha1 ten - was noch nicht heH3en soll, daB 
ich recht hatte. Er Hegt begraben 1n der Kapuzinergruft und unter 
den Ruinen seiner Krone, und tch trre 1ebendig unter ihnen herum. 
( ... ) 

Als er begraben wurde, stand ich, einer seiner vielen So1daten der 
Wiener Garnison, in der neuen fe1dgrauen Untform, in der wtr ein 
paar Wochen spater ins Fe1d gehen so1lten, ein Glied in der langen 
Kette, we1che die StraBen saumte. Der Erschütterung, die aus cler 
Erkenntnis kam, dal3 etn h:tstortscher Tag eben verging, begegnete die 
zwtèsp~ltige Trauer über den Untergang eines Vaterlandes, das selbst 
zur Opposition seine Sohne erzogen hatte. Und wahrend ich es noch 
verurte:il te, begann i eh schon, es zu beklagen. Und wahrend i eh dl e 
Nahe des Todes, dem ruich der tote Kaiser entgegenschtckte, erbtttert 
maS, ergriff mich dte Zeremonie, mit der die Majesta.t (und das war 
Oesterreich-Ungarn) zu Grabe getragen \'rurde. Die S1nn1os1gkeit 
seiner 1etzten Jahre erkannte ich klar, aber ntcht zu leugnen war, 
daS eben diese Sinnlosigkeit e in Stück metner Kt ndhe1 t bedeutete. 
Die ka1te Sonne der Habsburger er1osch, aber es war etne Sonne 
gewesen. ( ... ) Und we11 der Tod des Katsers meiner Kindheit genauso 
wie dem Vaterland etn Ende gemacht hatte, betrauerte 1ch den Katser 
und das Vaterland wte meine K1ndheit." 1 :' 

1) "Seine k. und k. apostoHsche Majestat 11
, Frankfurter Zeitung, 

6.3.1928; W III, p. 624-629; W[89J 2, p. 910-915. Cita de les pàgines 
624-625 o bé 910-911. 
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La receptivttat del narrador per al Cf:!rimonlal, inrHcada ja aguí, 

s'estén també al ritual més senzill emprat els dies en què l'emperador 

marxava de Schonbrunn de bon matí, i en els quals Roth veu un aspecte 

humà del personatge -- de la :mateixa manera que a Radet:zkymarsch 1' èmfasi 

recaurà en la persona de l' i elr:=; sE:ms moments de privacitat: 

"Ein Ka:iser aro auf einer Erlwlungsreise, im offenen Wagen und 

ohne Gesinde: ein vater Kaiser. Eine men~3chliche 

i. ó de mitat i confiança que :i J 'emperador alfi 

era també fruit d'una sèrie de cians preses per ell 

mateix, com ara la utLUtzació de poUcif::!s no uniformats <"Es gehorte zu 

den kalt berechneten Anordnungen des alten Kaisers, dag kein sichtbar 

Bewaffneter j_hn und seine Ni'i.he bewachen durfte."":'), la ficció que 

aquells que es llançaven als seus peus implorant alguna gràcia només 

eren detinguts a esquenes seves ("Uncl jeder war überzeugt, der Ka:iser 

wisse nicht, daf~ man jetzt die Frau einsperren würde."''':'), o bé la 

manera de mirar que utilitzava l'emperador en púbUc, enganyosament 

persona itzada: "Er hatte den Blick, der nichts zu sehen scheint uncl von 

dem sich jeder getroffen fühlt. Sein Auge vollzog einen Halbkrels wie 

die Son ne u nd . verstreute Strahlen der Gnade an j edermann. " 4 ) Certs 

elements de la descripció, com ara el pas típic d'ancià, batejat per la 

premsa com elàstic i j uveni 1, o la fideli.tat estricta al reglament pel 

que feia a l'uniforme, en una mostra de subordinació voluntària i 

exemplar, reapareixerien de forma molt similar en la novel.la de 1932: 

"Und es war vdrklich der Kaiser. Da kam er nun, alt und gebeugt, 
<. .. ) schon arn frühen Morgen verwirrt von der Treue seiner 
Untertanen, vielleicht auch ein wenig vom Reisefieber geplagt, in 
jenem Zustand, der dann im Zeitungsbericht 'die jugendliche Frische 
des 1lfonarchen' hieS, und mit jenem langsamen Greisenschritt, der 

1) Ibi dem, p. 627 i 913, respectivament. 
3) Ibídem, p. 629 i 915. 

2) Ibídem, p. 626 i 912. 
4) Ibídem, p. 628 i 914. 



'elastisch' genannt wurde, trippelnd fast und nü t saclüe klirrenden 
Sporen, ei ne al te schwarze und etwas verstaubte Offiziersmütze au f 
dem Kopf, wie man síe noch zu Radetzkys Zeiten getragen hatte, nicht 
hoher als vi er l~annesfi nger. Die j ungen Leutnants verachteten diese 
Mützenform. Der Kaiser war der einzige Angehorige der Armee, der 
sich so streng an die Vorschriften hielt. Denn er war ein Kaiser." 1 ) 

Trobem aquí prefigurats, doncs, bona part dels elements que inter-

vindran cc1n el tractament de la figura dr::J Franz .Joseph a .Radetz.kymarsch, 

subratllant els seus aspectes més humans i individuals en contra de la 

imatge estereotipada i gens realista transmesa en les informacions 

oficials. Aquí, però, e~::; fa un major èmfasi en el que hi ha de 

premeditat i fred a la forma d'actuar del personatge J al protocol que 

l'envolta; la novel.la remarcarà la solitud i feblesa d'un ancià que tem 

per la continuïtat del seu món. Recordem que aquesta presentació de 

Franz Joseph va ser considerada per molts compatriotes com ofensiva, no 

només en publicar-se la novel. la, sinó fins i tot en presentar-se la 

filmació d'aquesta.,¿,) 

Menor en importància, però també significatiu és l'article "Konzert 

im Volksgarten11
"':., que utilitza una perspectiva narrativa similar a 

l'anterior. El narrador rememora els temps en què assistia a les 

actuacions de les bandes cie música des de l'exterior dels cafès on 

tenien lloc, procurant però fingir que romania fora voluntàriament, i no 

pas per manca de diners. L'actitud era la del jove que admira i enveja 

els que es troben en bona posició i es sent confiat que algun dia hi 

arribarà - similar doncs a l'adoptada per al relat Das rei che Haus 

gegenüber. El darrer passatge està destinat a la marxa de Radetzky, 

convertida en part d'una litúrgia ja automatitzada, símbol d'una acUtud 

1) Ibi dem. 
2) Vegeu més endavant el comentari d'aquesta obra. 
3) Frankfurter Zeitung, 8.4.1928¡ VI IV, p. 844-846¡ W[89J 2, p. 920-923. 
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cmlsEn-vadora f~n commnància amb el seu origen. 1 :> El tractament que ::c::;e' n 

fa s'assembla ja bastant al que rebrà com a leitmotiv de la noveLla; el 

llenguatge suggestiu adquireix característiques rítmiques que l'a pro-

ximen al ductus musical de la peça: 

"Dw::; es war far::;t Lrmner der - wurde 
ntcht mel1r t, sondern vor leeren Pul ten. Der McH'!3Ch 

existierte gar nicJ1t mehr Er war 
samtltchen Musikanten :in Flí:Jisch und BJut , sie elten 
ihn aus<tmndig, wle man atmet. Nun erklang dleS(:lr Marsch -
der dü~ MarseH lai se dr::ls Konservatismus ist , u nd wahrend die 
Trommler und Trompeter noch auf ihren Platzen standen, gJ.aubte man 
die Trmnmeln und Trompetc:'ln schon se marsch:iE}ren zu sehen, 
mitgezogen von den MelocHen, die ihnen eben entstromten. Ja, der 
e;anze Vol be:fand stch auf dem Marsch. flfan wollte ich 
schlendern, aber der Trommel-v,r:irbel sr::lllxc;t begann, dte Gelenke zu 
be-v1egen. Er hallte noch lange in der StraBe nach, und ('lr beglc:d.tet\;! 
den Larm der a.bendUchRn Stadt vdR etn lachelnder und hurtiger 
Dormer. " 2 :• 

Alguns al tres escrJts fan referència a la literatura i els seus 

representants. El primt:~r d'ells, "Der Amerikani~;mus im U. teratur-

betrie~' 8 ', critica el prestigi de què gaudeixen els escriptors 

nordamericans a Europa: per a Roth, són en realitat ingenus i primitius, 

"Zola-Ersatz", i farien millor d'estudiar els clàssics europeus, el 

desconeixement dels quals per part dels crítics és l'únic motiu per a la 

sobrevaloració d'una Hteratura jove i inexperta. Un local impres--

cindible per als artistes i intel. lectuals berHnesos és el tema de "!.fan 

munkelt bei Schwannecke" 4
', que es burla de la interdependència i la 

desconf1anç:a que regna en el món de la cultureta, on el més poc dotat 

1) Recordem que la peça va ser composta per Johann StrauB pare en 
commemoracl.ó de la victòria del :mariscal Radetzky sobre els revolu
cionaris vienesos el 1848; el fill del músic, en canvi, s'havia alineat 
amb els amottnats. 
2) Cita de la pàgina 846 i 922-923, respectivament. 
3) Frankfurt er Zeitung, 29. 1. 1925; VI IV, p. 221-223; VI[ 89] 2, p. 906-
908. 
4) Ibtdem, 2.6.1928; VI III, p. 540-543; VI(89J 2, p. 928-931. 
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pot arribar algun dia a ocupar una posició important gràcies a les seves 

relacions. L'actitud és d'un cert menyspreu olímpic, però comprensiu i 

divertit per l'espectacle: 

bi 

u In den langen Jahren, in denen ich den deutschen Literaturbetrieb 
beobachten darf, habe ich schon gesehen, wie Nullen sich an Ziffern 
hangten u nd. zusammen Zahlen ergaben, mit d.enc.:m rna.n natürUch rechmHl 
muiHe. Ja, einlge, dJc.¡ in cl.er Gesellschaft bei Schwannecke die 
unbedeutende FtmlrUcm von ornarnentalen vertill:alen Linien auszuüben 
schienen, verwandelten sich in Striche, durch ahnungslose Recbnungen 

. Und rnanche Analphabc~ten, die, wahrend sie in den Vorzimmern 
der Redaktionen die Zeitungen buchstabierten, begannen auf 
einmal, Bü.cher zu u 1 ) 

Una lloança a Jm:;eph Conrad reve~3t:lda d' elmnents auto-

ics O' oncle botiguer, extremadamcmt u, que de jove desitjava 

ser mariner) la recensió dH l'obra d'Ernst WeHl Boet.ius von OrlanJúnde 

que en remarca el final obert·3 :>, i el com¡_mtari de la novel. ln. Ginster, 

publicada anòn1mament i. en real i tat obra de l'amic i col. lega Siegfried 

Kracauer, f::>6n els al tres <~ser its de 1928 sobre te:mà.ti ca literària que 

creiem interessants. Roth subratlla el fet que Ginster, protagonista i 

suposadament autor de l'obra, és un antiherot, comparable amb Chaplin, i 

no pas pacHista de la forma habitual, sinó simplement algú que defuig 

el peri 11, i per al qual la pau 1. la guerra no són pas tan diferents, 

sinó igualment hostUs i perilloses; ja la vida quotidiana és plena de 

perillE; i d'obligacions incomprensibles. El personatge connecta amb 

l'interès de Roth pels outsiders i les persones simples i maltractades 

per la societat: 

1) Cita de la pag. 542 o bé 930, respectivament. 
2) "Geschenk an me i nen Onkel", Frankfurter Zei tung, 18. 11. 1928; W IV, p. 
143-146; V/[89) 2, p. 993-996. La gasiveria de l'oncle recorda els 
retrets de R.oth al tutor Siegmund Grübel, mentre que el fet que una 
persona estrictament "continental" i. aparentment gens aventurera es 
senti atreta pel mar serà la base de la narració Der Leviathan. 
3) "Das Buch schlieiH wie alle guten Bücb.er van heute - nicht mit 
einem Ende, sondern mit einem Anfang. Es setzt sich fort, wie das Leben 
<. .. )." Frankfurter Zeitung, 23.12.1928~ W IV, p. 363-364; V/[89J 2, p. 
999-1000. 
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"Weder die 'GcmeralE\ 1 noch dü~ 'Paztfisten' vmrden dJ.e:3e:::; Buch 
verstehen. Wer Nird e:::;? - Die groSe Masse df.'H' Einfachen und die ganz 
geringe Zahl der Denkenden. Das ist kein Buch für die bürgerltche 
Gesellscbaft der Verbildeten, die beinahe den Grad der 'Generalsnor
malitat' erreichen - ab ste Kriegsfreunde oder -gegner sind. Das ist 
ein Buch für einfache Menschen, ganz einfache, das heH\t: humane 
J.l:enschen - die alle nicht • norma.l' sind, sondern alle Nie Ginster: 
k:lein, furchtsam u nd verlaf3~3en. Und difJ i mmer von irgend E:1htas 
Unmenschl:ichem bedroht si nd: vom Krieg, von der 'Bildung', von der 
'Kultur', vam 'Wiederaufbau'. Das Buch für ganz einfache 
Mew3chen." 1 > 

"Panoptikurn am fJonntag" 2'> juga amb la 1dea que :::ión els visitants del 

museu dfl cera les mnbre:::; irreals, :i. quE) les f:igurt:~s hi ü;tes que 

s' h:i mostren són més veritables que ellc;; en Fmrt:ir-ne, s' esvaei la por 

davant cl.el!3 horrors que han vü;t, però no s'adonen que 

és d'ells mateixm:; de qui s'han horroritzat, del que porten dins. 

Aquesta idea que les persones consideradr~:::; normah~ i corrents són en 

real i tat fantasmes la retrcfbem a "Weihnachten moderner Junggesellen" 

aplicada als clients d'un bar nou extremadament funcional i h:igièntc, 

obra "eines modernen Archí tekten mit e inem sadi~3tischen Zug". Els 

cUents, evidentment, són també moderns, esport:imc;;, ben informats, 

dinàmics, lluny de qualsevol sentimentalisme. Si comparem aquestEls 

d.escrtpcions amb J' act:i tud del per:iodista que admirava les possibilitats 

de la tècnica, o fins i tot amb la descr:ipció condescendent de la 

joventut benestant al final de Die Flucht ohne Ende, veurem que Roth ha 

avançat molt en la direcc:ió del pessimisme cultural: 

"Es sj_nd lauter moderne Gaste. Sie haben strenge und markante 
Gesichter, tbeoretisch konnte j eder von ihnen, obwohl er nur se in 
Automobil h:ierhergesteuert hat, soeben den Ozean überquert haben, 
mittels eines Aeroplans; Rekordbrecher, einer Nie der andere, Kopfe 
Nie Lederhauben, Augen wie Autobrillen, Stoppuhren in der Brust, 
Tempo im Leib. ( ... ) Schon feiern sie: Nehmütig geNorden, der Baum 

1) "Wer ist Ginster?", ibídem, 25.11.1928; W IV, p. 360-362; W[89l 2, p. 
996-999. 
2) Ibídem, 10.6.1928; W III, p. 535-538¡ \11[89] 2, p. 931-934. 
3) Frankfurter Zeitung, 25.12.1928; W IV, p. 846-848; \11[89) 2, p. 1000-
1002. 
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ríihrt an :ihr Innerstes, dort, wo clh~ Stoppuhr eingebaut tst, 
vergessen den Ozeanflug, Marz:lpan herT~3cht vor, man war einrnal ein 
Kind, bevor man ein Gespenst geworden, die Zeit war einmal elne 
Zeit, nicht immer ~dn Tempo. Wenn Gespenster Tranen hatten, würden 
sie we:lnen. Sn aber schwe:lgen sie. Leise nur sagt einer zum anderen: 
'Haben Sie schon--?' 
Uncl dElr andere antwortet: 'morgen gelesen! '" 1 :> 

:Entre juliol i setembre de 1928 apareixen els set art i clE1:3 dc~ la 

sèrie Briei'e aus Pt1.hm realitzada per a la Jlranlfi'urter Z'e.itung"':>. 81 el 

primer d'ells cc~l(~bra el fet que a Polònia predomini. encerra la natura 

pElr ~;obre de Ja indústria'"', el en canvi, descriu un 

marcat per l' extraccj.ó del petroli, si bé no amb la intensitat amb què 

aixó :::;' esdeventa a la zona de Bakú, en el via per la Unió Soviètica. 

La noció predominant és la tat d'una natura que, en canv:l, é.s 

c-1xplotada de forma sòrdida, .sense benef:lciar de veritat els quH 

reaHtzen el treball, stnó entttats ftnanceres llunyanes i cruelment 

J.mpersonals. La imatge més impres.sionant, i que serà reuti li tzada a Der 

Antichr.ist, és la dels tres pobles forJlk"Tnt un únic carrer de casetes 

ruïnoses, que va desplaçant-se constantment a mesura que 1' extracctó de 

petroli va traslladant-se cada cop més enllà: 

"Die Stadt wandert namlich - und keineswegs etwa nur in e:J.nem meta
phortschen Sinn. Wahrend die al ten Quellen zettwe:i.se stagnieren, 
eroffnen sich neue, u nd die staubtge Stral3e wandert dem Petroleum 
nach. Sie sch:i.ebt ihre Hauschen var, schl~ngelt sich zu einer 
Biegung und dehnt sich befl:lssen den Launen des Petroleums entgegen. 
<. .. ) Ich kann mich van der Vorstellung kaum befreien, dal3 diese 

1) Cita de les pàgs. 847-848 i 1001-1002. 
2) Es troben a W III, p. 614-619 (el segon article del grup), i p. 1067-
1091; a WT 89] 2 ocupen les pags. 9:3~3-965. Els títol són: "Abreise u nd 
Ankunft", "Das polnische Ka li fornien", "Blick au f die Stral3en", 
"Russische Ueberreste - die Textilindustrie in Lodz", "Das literarische 
Lebe~', "Die ukrainische Minderheit" i "Die deutsche Minderheit". 
3) La menció dels "Gletsdrelecke" del següent passatge sembla contenir 
una mena de crí tlca o paròdia del periodista mateix (recordeu l'article 
"Bekenntnis zum Gleisdreieck", titulat també "Eiserne Landschaft"): 
"Wenlg Schornsteine, lte:lne Radiostationen, keine Gleisdre:i.ecke, eine 
noch schetnbar unparzellierte Erde und schmale Ackerstreifen, einge
bettet im endlosen, fetten Grün der Weiden ( ... )". W III, p. 1069; W[89J 
2, p. 937. 
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Strak:le unendltcb setn wird, etn langes, weH~es, staub:tges Band üb(:;r 
HBhen und Tiefen, verschlungen und gerade, provisoriscb und dennoch 
wahrend, hinfallig w:le das menschlichE~ Glück und dauf.:lrbaft vfie die 
menscbÚche Begterde."' :> 

Després de constatar l'afició dels polonesos a les desfilades i els 

uniformes, quB confessa cmnpartir, si bé es mostra contrari a que les 

icipin2 ', dedica un article a la ciutat de Lodz, de forma 

quB sembla cmlfi.rmar-·m"l la identitat amb 1' Elscenari de Hotel 8avoy: una 

ciutat bruta, destrossada pEn· una. indústrta tèxtU va q\J(.:l la 

mnnopol itza :i de~:3cu1da la lügJr.:lne més bàr.:;ica. "Das 1 i terarische Leben" 

dedj ca un ample al comte Ludwig Hieronymus Morstin i els seus 

un comte d'aquest llinatge esdevindria posteriorment el 

protagonista cle Die Bíiste des Kaisers. Dels dos darrers articles, 

centrats en dues minories nacionals, el dedicat als ucraïnesos constata 

la contradJcdó que aquest poble no hagi accedit a un estat propi, a 

diferència dels seus veins, i estigui dividit entre tres estats dominats 

per altres ètntes; s'evidencia l'interès de Hoth pels anomenats "pobles 

sense història", a més del lligam biogràfic amb una ètnia que recordava 

1) W III, p. 613; W(89J 2, p. 941-942. 
2) "Sie kennen mich lange genug, um zu wisE•en, daB ich eine Schwi'i.che für 
das Militar habe. Ich gestehe Ihnen gerne, daB ich mtch an der 
musilmlischen Exaktheit der Gmmhrgriffe freue und an jener gewissen 
Prazision der Sorglosigkeit, mit der ein Soldat sich seinem diszipli
nierten Schicksal überHH~t." ("Blick auf dte StraBen"; W III, p. 1073; 
W(89J 2, p. 947). L'actitud es contradiu amb la manifestada a "Wer ist 
Gi nster?", que acabem de comentar, i amb l'anti ml 1 i tari sme que havíem 
observat tan sovint; sembla re::;pondre en bona part a un J.nterès per 
l'exèrcit com a espectacle, similar al manifestat per l'emperador Franz 
Joseph. Notem que un dels articles del viatge a Rússia, "Der neunte 
Feiertag der Revolution", comentava entusiàsticament la desfilada de 
l'Exèrcit Roig, en una fase del viatge on Roth es mostrava bastant 
crític amb la Unió Soviètica. Aquesta actitud unida al fet que remarqui 
la solidaritat entre companys de files i s'atribueixi la categoria 
d'oficial apunten a la recerca d'un refugi en una entitat que a 
distància presenta certs aspectes acollidors. Sobre aquest punt vegeu 
Bronsen, p. 177-178. 
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de la tnfantesa. A "Die deutscb(~ MtnderhE:dt", Rotb instnua que ell 

mateix procedeix d'un d'aquells enclaus alemanys en terres orientals -

de forma coherent amb el seu suposat lloc de naixença "Schwabendorf" - i 

els considera portadors d'una missió cultural que enriqueix l'entorn; la 

possibU.itat que arrihtn a sE3r asstmilats per les ètnies dominants només 

pot redundar en benefict d' l ) 

De finals d'octubre a d1~semhre de 1928 apa.nd XEm els quatre extensos 

articles que arribaren a publicar-se del a Itàlia, sota el titol 

Das vierte Ita.Uen, prèviament censurat:=; i anòn1ms, refsta d'un nmnbre 

original indeterminat. 2 ) En l'edició actual de la correspondència no hi 

ha cap escrit que clocumentt els ü>.ts; tan sols u nc;. carta revela 

la suspicàcta de Roth envers el diari, en de rebre 

1' encàrrec del viatge :sense haver exercit cap mena de pressió. La carta, 

que estableix una sèrie d'hipòtesis, totes elles desfavorables, sobre el 

motiu pel qual el diari pugui voler--lo lluny, és una mostra de· la 

desconfiança i vitat de l'escriptor, aquí tal vegada justificada, 

però posteriorment, durant l'emigració, clarament producte de la 

dependència alcohòlica. El to general queda resumit en aquest passatge: 

1) L'edició del cinquantenari :inclou la carta d'un lector que troba a 
f al tar una denúncia dels :intents polonesos d' asstmilar els alemanys, t 
expressa la por a una "Mtschrasse". Hoth contesta excusant la política 
del govern polonès i expressant la seva fe en la hmnant tat, que va més 
enllà de qüestions com la puresa de races i es troba en tot ésser humà, 
així com "an dte übermensch1ichen Gewa1 ten, die in dteser Wel t all e 
Rassen schaffen, m:ischen u nd wieder vergehen lassen." ("Ei n Leserbrief 
und die Antwort", Franlrfurter Zeitung, 7. 12. 1928¡ W[89J 2, p. 965-970.) 
2) El quart article no s'ha reimprès fins la publicació de 1' edtció en 
sis volums. La sèrie, publtcada a Frankfurter Zeitung, et:; troba a W III, 
p. 1092-1103, i a WE89J 2, p. 976-992, i consta dels articles "Erste 
Begegnung mit der Diktatur", "Diktatur im Schaufenster", "Die 
allmachtige Pol izei" i "Die Gewerkschaft der Schrei benden", Sobre aquest 
viatge vegeu Bronsen, p. 311-312, i Westermann, p. 58-59, 
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".Jetzt schicken ,_S'i e mich gar nach Ita11en. Vor so vi el Liebens
würdigkei t, Timeo Danaos, fange tch an, Unheil zu vdttern." ') 

Roth intentà que el reportatge es publiqués sencer a Die neue 

Rundschau, però la revista el rebutjà per por a conseqüències 

polít1ques; d'altra banda, les m~gociacíons a.mb la Oberosterreichi.<;.;-che 

Ta.geszeitung, de Salzburg, no fonm per 1 a Frankfurt er 

Zeitung. En paraules de Westc~rmann, "E~::; vmr nJcht üblích, nicht 

ervfünscht im bürgerlichen der Wetmarer Republik, seine Stimme zu 

laut und zu dButlJ.cll gegen den ítal:icmisc.bEm Fa::::;chismus zu erhebBn." '' > 

E1 rnateix Roth va arri bar a una conclus:í.ó si. mi lar, que el S<3U 

i el rebuig a Alemanya i al seu diari, el qual no adoptava la 

postura decididament contrària al totaHtarisme que ell hauria desitJat: 

"So ist es docll wolll 
Biirgertums tst und 
bürgerltch geltenden 

rso, dai:S 11\ussoU.ni das Ideal 
daB es gef~hrlich ist, 

Zeitung anzugreifen oder zu 

des internationalen 
ihn in einer als 
ironisieren. 11 

'
3 :> 

El primer article es deté en 1' aparença del primer feixista que veu 

Roth en una estació de tren i comenta el moviment de tropes i la 

rnilitarttzació general que observa, així com l'omnipresència d'agents de 

la poltcia secreta; la indubtable perillositat de tot aixó queda 

encoberta per la sensació de puerilitat predominant. 

11 Es ist überhaupt der erste ·- und notwendtgerweise oberfl~chHche -
Eindruck, den ich nur der Genauigkeit halber verzeichne: Infantil 
1st der Glanz der Ledergarnaschen, die kokette Pistole, die bunte 
Sch~rpe, die viel zu hohe Mí.itze, der vtel zu lange Sabel. Infantil 
ist der Gru@ mittels erhobener Hand, die halb zu einer Oh.rfeige und 
halb zu e inem Segen ausholt. Infantil 1st die zudringl i che Ne ugi er 
der Spi.tzel, di.e von mir nichts erraten werden, weil si e sich vor 
mir verra ten. Infant:tl über den Brunnen, an den R~ndern der Plakate, 
an den W~ndern der Pissoirs dte sirnplen Zeichnungen, dte Mussolini 
in einer c~sar1schen Pose d.arstellen. Und ernst scheint nur das 
Rizüusol zu sein. (..,) 

1) Carta a Benno Reifenberg, 9.8.1928; Briefe, p. 137-138, 
2) Westermann, p. 59. 
3) Carta inèdita sense data, c1tada per Bronsen, p. 312. 
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Ich wehre mich zu glauben, da¡¿ die:=:;e PJ.Fitolchen knallen 
kónnen. Und doch kónnen sie knallen." 1 :> 

El segon article, "Diktatur im Schaufenster", descriu 1 1 abús de 

fotografies del dictador en tota mena d 1 actituds í activi tats que el 

règim utUitza com a mecl:í. de propaganda, en lct línta seguida abans per 

les monarquies, rJ¡:; les qual~:; Jll"ussol lni ha i mi tat i 

grafia.:::> Una df:; 1(:;:::::; múlti df1sfi1ad<:1s feixü:.tes, amb els badocs :i tò1 

cerimonial habituals, dóna pas a la ctmclu~>ió quci:J uniforrna.r i fer 

desfilar marcialment fim; i tot elf'> nens de ~3üc; anys, per aberrant l 

E;acrí leg que sig;ui, no és Tné:::3 que una dtl l' ensE1nyrnnent del 

"caü1cü;me feixlsta" a les escole~:;;, juntament amb altres rnitj an~; més 

brutals¡ Roth conBtata axnb tristesa que en el paí s dPl tan E>ols un 

ecles:Là:c;tic, el bisbe dt:~ Brescia, ha gosat protestar contra aqueLl 

adoctrinament. 

"Dte allmachtige PolizeJ" recull lec:. enormes xifres de1s diversos 

tipus de polida, però remarca l'existència d'una vigilància molt mé~::; 

eficaç i insidiosa: "Seit Metternich sind die Hausmeister die Augen und 

Ohren der PolizeJ." Els porters de leB cases i dels hotels, així com els 

encarregats de la neteja, els bottguers del barr1. o qualsevol veí, 

tothom pot ser espia a sou de la policia., o almenys fer denúncies 

ocasionals. La por és la constant, una por a ser denunciat sense saber 

1) W III, p. 1095-1096; WC89J 2, p. 979-980. 
2) L'observació anuncia el motiu de l'omnipresència de l'emperador a 
través del seu retrat, tan important a Radetzkymarsch, a11n com el 
tractament propagandístic de les més petites activitats del monarca que 
Roth comentava ja a "Seine k. und k. apostolische M:ajestat". Vegeu la 
frase següent: "Samtliche Funlüionen, die bis zu unserer Zeit nur den 
rno.jestatischen Organismen vorbehalten waren, wie das Schreiten, das 
Besteigen, das Betreten, das Lacheln, das Nicken, das Entgegennehmen und 
das Abnehmen, das Winken und das Halten, scheint sich Mussolini, wenn 
man ihn nur nach den BHdern beurteil t, mit Jll8nnlicher Entschlossenheit 
angeeignet zu haben." W III, p. 1097; WC89) 2, p.981. 
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per quina. causa 1 ,ja que el ft:lt més nimi pot ser considerat sospi tús. Els 

agents no intenten pas passar clesaperce buts, sd nó onar cridant 

l'atenció amb una vestimenta poc habitual; la descripció d'un d'ells 

presenta una gran similitud amb t:1l personatge de l'hongarès Jeno 

Lakatos>, 1' encarnació d.E~l maligne que apareixerà a Beichte einr'!s 

Tri umph der S'chi>nhei t i Der Lev'iathan: 

"Ich bUcke auf und begegne einem \·mhlbekannten 
Tü:::che von mir entfernt 1 ei ne flattc;~rnde fte 
Krawatte an dm:· Brust, einen att pomad:istorüm Kupf J.auschGmd 
vorgenei ein dUnnes Rohrst~bchen neben sich auf dem Stuhl, eine 
Ha.nd mit blitzfmden, rosa gefarbten Flngernagc'lln \iber der Lehne, ein 
La.cheln cler Feighel.t er halt es für verbindl1ch - um den Mund: 
sttzt der Freund meinc~s Hotels. Er hat gehórt, d¡ü:;; \~ir uns Jn eimn· 
fremden Sprache unterha1 ten. Welch tün wü:htige::; !~oment! Für zwei 
Li re fiinfzíg te:ilt er es der Poltzei mit, Alala.!"' • 

El quart :i darrer article, publicat un mes examina el 

control total que Mussol t ni ha aconseguí t sobre la premsa t tal i a. na, 

malgrat la combat i vi tat que aquesta havia demostrat en les campanyes 

anttfeixistes de 1923 i 1924, sobretot després de l'assassinat de 

l<latteottí¡ fins i tot aquesta premsa modèlicament lliure i combativa 

havia sucumbit a les amenaces i els atacs directes, que acabaren 

el i minant les publicacions independents. L'adscripció obligatòria al 

sindicat ~nie de periodistes, la censura prèvia i l'autocensura fan que 

l'optimisme oficial sigui la. línia. representada uniwrrsalment. 

L'exhibició de convicctons conformes al govern i la lloança 

incondicional a partir dels més pett ts detalls (" Alle kaiserlichen 

Anekdoten aus unseren alten abgeschafften Schullesebtichern leben in den 

aktuellen Zeitungen Italiens wieder auf." 3 >) s6n els exercicis obligats, 

1) VI III, p. 1103; V/[89J 2 1 p. 987. 
2) "Die allmachtige Polizei" aparegué l'onze de novembre, però "Die 
Gewerkschaft der Scbrei benden" no es publicà fins el vint-i -dos de 
desembre, tot i que hom havia convingut una periodicitat setmanal. 
3) Remarquem el nexe amb l'episodi del lltbre de lectures de 
RadetzkynJar.sch. 
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que per a molts joves pertodtste~=> s'han convEntit en la cosa més natural 

del món. Però també aguí es compleix el vell principi: "je frommer der 

Berichterstatter, desto kritischer ist der Leser''. Així, l'art de llegir 

entre línies 1 la prem~:;a clandestina, :incontrolable :i molt més llosa 

qm'l una legal normal, es troben on plena Jlorida. 

Els paral. lel~; amb certs fenòmens alH:ma.nys i sobretot la comprovació 

de la cnnnivAncia fins t tot de pubHcacions republ icam'ls J suposadament 

i ndepc:mdents com la Franlrfurter Zel tung amb la fei.xista 

causaren un fort al periodista; l':lS preparava ja la ruptura amb 

el dJari. 

Roth havia conHat pubUcar R(é'chts und .Unlrs a J 'editorial F1scher, 

amb la qual havia negociat ja un contracte, però canvià d'idea davant 

l'actitud del fundador de l'editorial, que havia criticat tant aquesta 

novel. la com el :manusc:ri t de Der stUJnme Proph('Jt. ' > Per med:iació de 

Her:mann Ke:3ten, lector en cap de l'editorial Gusta.v Kiepenheuer, i de 

Walter Landauer <que ja havia treballat a Die Schmiede) Roth passà a ser 

un dels autors d'aquesta casa, on sembla haver-se trobat ben acollit i 

respectat; l'amistat amb l'editor i el tracte fj.nancer generós feren que 

l'escriptor s'hi :ma.nttngués fidel fins a l'exi1i. 2
) A més de publicar-hi 

immediatament Recl1ts und links, Roth tenia el projecte de reescriure 

J11den auf Wanderschaft, ara sota el títol "Die Juden und ihre Anti-

semi ten'""'), així com publ icar-bj_ un "Deutsches Lesebuch", projectes que 

no van arribar a realitzar-se. 

1) Vegeu Bronsen, p. 327, i Briefe, p. 140. Tant aquí com ja anterior
ment (vegeu Briefe, p. 127-128) Roth havia :manifestat els seus dubtes 
davant del judici literari de Samuel Fischer i de l'editorial en 
general. 
2) Bronsen, p. 327-328. 
3) Briefe, p. 141 i 143. 



591 

La primera novel. la de Roth pubHcada per Kiepenheuf:lr s' ini.cia 

narrant 1' evolució d'un noi de casa bona, Paul BE1rnhetm, dr~ forma 

aparentment tradicional i en una perspectiva auctorial, primer a través 

d'un narrador innominat en primera persona, i ben aviat sense interposar 

cap :instància 

per a 

litzada. Però el protagonista forrnal és un pretext 

un rerafons familiar i una educació ives 

d'una classe social determinada, una sèrtc:1 de canviants 

i j:crac1onalr-> 0mvers l.a guerra, i a continuac:ió l'em.pnbriment que la 

guerra i la inflad.ó portaren a molteéé; famí lü.:!s tradtcüma.llllt~lYt 

benestanü>; també és Paul el nexE~ que justi.fica 1' entrada en escrma c!E:J 

N·tlmlai BrandE~:is, el centre d<::1 l'atenció de l'autor i instrument de 

diagnòstic de la soctetat. Es tracta d'un "Gese.llschaftsroman" 

intensament crític amb el immt'ldiat t la sü tuació contempDrània, 

de la qual remarca no tan sols aspectes ideològics, stnó sobretot socio

econòmics, reconeguts com a fonamentals. 

L'obra presenta moltes concomitàncies amb les dues novel.les 

publicades anteriorment, per exemple l'educació de Paul Bernheim, que de 

noi prometia ser un geni poHfacètic, de forma simHar al que Zipper 

pare esperava del seu fi 11 Arnold - el mateix diletantJ.sme a nJ. vell de 

l'alta burgesia. L'enemistat entre els germans Paul i Theodor havia 

tingut ja un precedent amb els germans Franz i Georg Tunda, amb la 

diferència que allà el menor era el preferit per la mare i aquí s'esdevé 

el contrari. Com a Zipper und sein Vater, i de forma més explícita i 

decidida, és la generació antertor, el pare dels Bernheim, la posseidora 

de valors i qualitats ja inaccessibles als fills, febles i mancats de 

personalitat i de pensaments propis, que supleixen amb llocs comuns, i 

també amb retalls de les més d:i.verses ideolog:i.es en el cas de Theodor, 
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que e:; confessa radical de dretes però barreja elements lllr'J.rxü;tes J. 

anarquistes en els seus articles. 

En l'aspecte generacional, l'obra mostra la decadència de la qualitat 

humana, contraposant-la a l'aparent ascens soctal. L'avi Bernheim, 

tractant en cavalls, és :cst-}guit per un fill banquer, fn'ld :i dur i 

enormement imbuJ:t de la c;:;eva importància f:':mc:ial, però capaç de treballar 

i fer d:iners i, ja d'edat, de contravenir les convencions lliurant-se a 

le:3 aventures arnonJ::;(~S. Paul en canvi serà un banquer ineficient :i. 

fracassat, que nomé:::; accedirà a una bona a través de la 

protecció de Brande is i del ca:;am<~mt amb I Enders, futura hereva 

d'un industrial químic que Paul ha enamorat gràcies al seu tal<3nt pt-)r 

les relacions c-;ocials, úntc :fruit permanent de la seva costosa educació. 

Quan, al :final de la nove1.la, se li presenti l'ocasió d'abandonar el 

que forma la seva vida i seguir Lydta., de qui. està enamorat, no serà 

capaç de fer-bo. El seu retx'et <"Mein Vater wa.re híngefahren, mein Vater 

ware hingefahren"' ') el situa en una posició paral. lela a la de Carl 

Joseph von Trotta. envers el seu avi, a qut constdera més fort i decídtt, 

més capacitat per la vida. 

La cmwencionali tat i i nsubstanctal i tat que augmenten en cada 

generació es reflecteixen directament en les sevef; cases. Si la de l'avi. 

era tradicional i acollidora, voltada de vells arbres 1 d'una paret al 

costat de la qual dos bancs convidaven els vianants a. descansar::'":>, el 

pare necessita una :mansió digna de la seva representat i vi tat soci. al: 

talla els arbres, elimin.a els bancs, substitueix la paret per reixes 

metàl.liques esmolades i construeix una casa pomposa i plena d'ornaments 

1) W I, p. 687; W[89J 4, p. 769. 
2) El motiu havia estat parcialment tractat a 1' article "Das Haus mi. t 
der Bank", Frankfurter Zeitung, 8. 6. 1924; W[ 89) 2, p. 197-200. 
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eclècticament historích:;tes. L'hort e:::; convertAt:x en un jardí buit i 

avorrit, poblat només per i nam; de coloraines; el tractament de 

la natura és tndícattu d'actituds d'abast més ampli: 

11 An manchen Nachmi ttagen sah man Herrn Bernheim zwJschen den Beeten 
herumgehen und gemc"tnsam mit dem Gartner die Natur vergevmlttgen. 
Dann hí:irte man das zh;chend&l Schnappen dm' Gartensche:n:l und das 
Krachc=m der kletnen Hecken 1 rHe frJ.::;ch lanzt und lwnm, daB SÜ:l 

zu wachsen begannen 1 ~::::chon íln· Dümstreglement lmnneniernten." 1
-' 

La casa de Paul, un cop casat amb I serà encara més artificial 

l. m1:1ny:.; acolJ Jdora, m<'ls funr:Jonal j freda, amb e~:::rtàtu<:ls cubüc;te~3 en 

clf:J nam~; blanca J lluminosa, "unheimlich neu und sauber" 1 

resulta ~3imtlar als ban; modf~rns; que hem trobat rídicul:Ltzats fm alguns 

articles. El preclmulni del coJor blanc i. el fr~t que s'anomenin pElr clos 

cops flors grogues subratllen la negattva de l'ambient, ja que 

el blanc en relactó amb l'arquitectura mod1?rna connota per a Roth tdees 

de frt:ldor t de mort::;:), i el groc equival a malt; augurts 1 com indica 

escuetament la frm:>f:J "Er schllef im bunten Lehnstuhl e:Ln, dessen groSe, 

gelbe Blumen gift:tg die Ftnsternis durchbrachen. "''') 

1) W I, p. 533; W[89J 4, p. 613. 
2) Vegeu el següent passatge de "Vernichtung eines Kaffeehauses": "WeH~ 

ist diese Zei t wie ein Laboratorium, weiS wte das Zimmer, in dem das 
Lewisith erfunden wunie, weiB wie eine Küche, weiS wie ein Badezimmer 1 

weiB wie ein Seziersaa1 1 weH~ wte Stahl und weH3 vde Kalk 1 weH\ wie. 
Hygiene 1 weiS wie die Schürze eines SchUichters, weiS wie e in 
Operationstisch, weiS wíe der Tod und weiS vde die Angst dieser Zeit vor 
ihm, WeiS ist die Farbe der Zeit." Ji'rankfurter Zeitung, 21.10. 1927; W 
IV, p. 841-843; WE89J 2 1 p. '768-771. Recordem que "Lewisith" era el nom 
d'un dels gasos tòxics utilitzats durant la guerra europea¡ Johannes R, 
Becher és autor d'una polèmica novel. la anti bel. Hdsta amb el títol 
(CHCl=CH),,~As (Levisite) oder Der einzig gerechte Krieg <1926). [Vegeu 
per exemple Berg, Jan, et al.: Sozialgeschichte der deutschen Literatur 
van 1918 bis zur Gegenwart. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch 1981. 
Pags. 41-42.] 
3) W I, p. 679; \11[ 89] 4, p. 761. Sobre el simbolisme del color groc 
vegeu Klaus Paulí, p. 152-153, que estudia la funció d'aquest motiu en 
escenes de Die Kapuzinergruft 1 Der stumme Prophet i Hiob, i resumeix: 
"Das Gelb scheint SinnHchkeit und Vitalitat, aber auch Lebensgier, 
Gefahrdung und Bedrohung zu sígnalisieren. 
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La mare dels BRrnhe:im, un d0~ls pocs casos en la narrat:! va de Roth en 

què aquest tipus de personatge rep un tractament arnpl i, tractada de 

forma més negat i va que la mare dels Zipper, que era vista com una 

víctima dotada de qualitats humanes :i maternals. En canvJ., la senyora 

Bernhe:im, dona inculta d'orígen jueu, a més de no 1::;aber moure's en eh> 

cercles socials del :::.;eu marit, és freda, egoü;ta, desconfíada, 

esca.ssament tntel. l:igcmt i mostra un enorme oq<;ul1 de casta; a tr de 

la mort del nw.ri t, amb la guerra i. la :inflació, (-:lS torna mé::3 t rn0"s 

avar:icim;a, acumulant bitllets de banc cada cnp més devaluats i no 

que el fill menor tonü a casa per tal de ) logar la sr'"va 

habi tacíó. 

El servei militar de Paul és una successió d'actj.tuds ideològiques 

contradictòries i rèlscassament motivades. S . 
1 en lf:ls que Tunda 

atravessava després de partir de Sibèria podíem veure un caràcter 

receptiu i influenciable, però sempre existia una mot i vactó psicològica 

convincent i 1' esdeventm<:mt que desencadenava la nova :fase només 

afavoria la culminació d'un procés, en canvi la trajectòria de Paul és 

únicament fruit de mò bUs banals: del patriotisme entusiasta t nicial, 

degut al fet que ha estat assignat a la cavalleria, cosa que 11. permetrà 

lluir l'uniforme i els coneixements d'equitació, passa al pacifisme més 

radical quan és transferit a intendència, parttcipant en activitats 

clandestines i redactant pamflets incendiaris - ja que volia ser un 

heroi i l'exèrcit no 1 i ha permès, es ve nj a el' aquesta manera i a la 

vegada adquireix una certa notorietat. En les seves activitats de 

requtsa té un enfrontament amb l' admínistra.dor d'una finca, el cosac 

Niktta Bezborodko, que l'humil i a i el fa conèixer la por a la mort. 

L'escena i la humiliació que hi va patir el persegu)ran per sempre més, 
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tot i eh:; os per ol)lidar-se' n. En una de les r3eves reaccions 

característiques, Paul abandona el pacifisme :i dectdelx a primera 

línia de combat i cercar-ht una mort digna d'un heroi, per tal de poder 

oblidar la vergonya d'aquells moments en què la fra:::~e feta "schmahli.ches 

Ende" se li havia com una premonici6 inevitable. 

Df}Stinat al front oriental <"Es war der Rand der Welt" 1 :>), ('ll desig 

de morir pc""r reparar la infàmia no 11 i C'lDVH,jar el gernè menor, 

que es a casa lluny del pertll. Però rep J.¡mnedlatament una pE~tita 

ferida, i a cnntinuact6 es de tifus; de malalt <C!stant, recupera 

~.ll de viure, i 1:\Il sortir dc~ l'hoHpita1 una pulmonia qm~ 

torna a all i berar·-lo del front. La revolucl6, que el troba 

amb permís de con val, le~;cèncj a i li passar per "das t,;:uster 

heroischer, patrtotischer Treue112 :> en ser colpejat en un enfronta:m<~nt 

amb revolucionaris; en realitat, però, es sent feliç que la seva 

estimada Anglaterra, on va pas(;ar un estudiant a Oxford, hagi 

vençut la seva pàtria, que considera inferior. 

El retorn a casa comporta un enfrontament físic i verbal amb Theodor, 

que pertany a una organttzact6 clandestina d'extrema dreta, i el 

descobriment de la gasi verí a i l'egoisme curt de mí.res de la :mare. Les 

finances, de la mort del pare i la guerra ençà, no són gaire bones, i 

Paul marxa a Berlín, a regentar persona.lment la banca familiar, que 

dirigeix cap a l' especulaci6, sense gaire capacttat i ben aviat amb 

grans pèrdues, cosa que no li impedeix fer una vida de gran senyor 

envoltat d'una cort de paràsits, entre ells un pseudorevolucionari 

ingenu i poc conseqüent; la relaci6 entre els dos serveix a Roth per 

qüestionar i ridiculitzar les seves posicions polítiques, tan distants 

1) W I, p. 556; Wf89J 4, p. 637. 
2) W I, p. 559; W[89J 4, p. 639. 
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en aparen(;a i en realitat tan difuses :i. inconcretes. 1 :> El tractament 

narratiu de Paul, Theodor i llur mare, sempre cltstant i menys-

preativarnent condesc,~ndent, és ampliat aquí al Dr. Konig, la relació del 

qual amb Paul es basa en la sobrevaloració que cada un fa d'ell :ma. teix i 

de 1 1 adven:;ari; la discreta i maligna irmüa que ap1 ica Roth a aquests 

arriba aguí fins al sarcasme. 

En una escena que ens :mostra el "treball" de Paul al seu , al 

qual dt"dica clm~s hores cada tarda, i que~ recorda articles primt~rencs com 

"Import u nd. Export 11 :n, té lloc el retrobament amb Theodor, que demana 

dos mt 1 dò lan:; per poder fugj.r a Hongria amb t~l seu company Gustav, 

autor d'un crim politic. L'arribada de Nikolat Brandeis en la mJ.llor 

tradició teatral del deus i:::)X machina - resol el confHcte i pr'oporc:iona 

els diners requerits; d'ara endavant, ell serà l'autèntic protagonista, 

i Paul i Tbeodor es revelaran només com membx-es més destacats del 

rerafons sobre e 1 qual es projecta el nou personatge. El fet que 

1' escena s' i nterrompJ per permetre un 1 "Rückbltck'' r:;obre el temps; 

que Brande ls porta a Berlin, i que a més sigui e11 qui poc després 

expliqui a Paul les diferències entre la seva generació i la de 

1) "Doktor Konig, der linksgerichtet war, mit Ru@land sympathisierte und 
sicb für einen Revolutionàr hielt, dem nur eine Revolution feblt, borte 
mit der Andacht zu, die Gegner der bürgerlichen Gesellschaftsordnung für 
deren Stützen 'illlJller bereithal tEm. Bernheim hielt ihn für ei nen :màchtigen, 
Führer des Proletariats, und er sah in Bernbeim einen geheimen 
Vertrauten der Schwerindustrie. So sal3en sie einander gegenüber, die 
Reprasentanten zweier feindlicher Màchte, personlich objekti v bis zur 
Freundschaft und jeder erfüllt von dem Gedanken an die Wirkung, die er 
auf den andern ausübte ... W I, p. 579¡ W[89J 4, p. 660. 
2) 18.1.1920, Der Neue Tag¡ publicat de nou sota el títol "Eine Stunde 
1m Schieberbüro" a Neue Berliner Zeitung, 23.? .1920; amb aquest títol 
consta a W[89J 1, p. 298-299. 



597 

Theodor'' :>, detxen immedtatamfmt clara la rellevància d'aquesta figura. 

Però Paul, tot i l' evtdent mala fortuna dels ¡;:;ew3 negocis, que 

1' obliga a anar abandonant un rera l'altre els vell~s hàbits t amb ells 

perdre el cercle d'amics que vivien a esquena seva, no gosa col.laborar 

en els negocis que U proposa Brande is, el qual domi na l'especulació i 

aviat esdevé immensament ric. d'haver e~.:;tat (:Iettngut Paul en un 

casino clandestí, es tornen a trobar a comissaria davant les fotos dels 

morts anòntms, pel(c:; BrandFJi dEmostra un interès n31acionab1e amb 

el del R.oth en l'article "Die Toten ohne Ifamen": 

"< .. ) tch habe die Gewohnheit, mir die Bilder der unbekannten Toten 
anzusehen, ehe ich eines d:l.r3ser PnUzeibüros betrete. ])¡u; trostet 
mich, ven>tehen Sie. Das ht mir etn 1~ut. Hatten f)ie gedacht, 
da8 so viele sterben, nach denen kein Hahn kraht7 Danach konnen Sie 
berechnen, wie viele von dieser Art lehen und noch nicht 
sind. Sie torkeln so auf den breiten LandstraBen dahin, hinter ihnen 
der Tod, hinter ihnen der Tod ... ":~'':. 

L'interès de Brandeis, i a través d'c~ll el de l'autor, per aqueste::::> 

persones pot icar-se per l'afinttat que ht veuen amb la seva pròpia 

sttuació. Brandeis, fUl d'una alemanya i d'un jueu, és originarl d'una 

l) "Und auSerdem kenne ich dte jungen Leute. Ihre Emotionen sind kost
spieliger, als unsere es waren, auch als Ihre es waren. Vlas brauchten 
wir? Frauen. Die Jugend von heute braucht Blut. Und das ist unbezahlbar. 
<. .. ) I eh verstehe, da@ der Tod diese M:enschen so anzieht, wie v~ir 

einmal vam Leben angezogen waren. Sie fürchten den Tod, wie wir einmal 
das Leben gefürchtt:lt haben, sie sehnen sich nach ihm, vde wir uns einmal 
nach dem Leben gesehnt ha ben. Glauben Si e nicht, daB es sogenannte 
sch~dliche Ideen sind, die diese jungen Leute treiben! Angst und Durst 
treiben sie wie Tiere. Ideen sind Vorwande - immer VonJ~nde gewesen 
(, .. ) Ideen sind Vorwande, man findet immer welche. (, .. ) Sie sind ja so 
unglücklich, diese Leute! Sie haben keine Freuden mehr, nur Ideale. Ach, 
wie traurig slnd diese Idealisten!--" VI I, p. 569-590; VIC89J 4, p. 670. 
2) VI I, p. 597; VIC89J 4, p. 678. "D:i.e Toten ohne N'amen" <Neue Berliner 
Zeitung, 17. 1. 1923; VI( 89) 1, p. 91.4-916) expressa una idea simüar: 
"Tausende sterben ungekannt in der graBen Stadt. Sie haben keine Eltern, 
keine Freunde, sie habE:m einsam gelebt, sie sind vergessen gestorben. 
Sie saBen nicht fest im Gefüge einer Gemeinschaft - so viele Einsame 
gibt es in der graBen Stadt. Vlenn hundert erschlagen werden, lebBn noch 
Tausende weiter, ohne Namen, ohne Dach, M:Bnschen wie Steine. Einer 
gleicht dem andern, all e lmmmen gewal tsam um ( ... ) , Nur ei ne namenlose 
Photographie fordert tej.nahmslose M:enschen im Korridor der PoUzei 
vergeblich zu einer Agnoszierung auf." 
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de les colònie~"> alemanyes a Ucraí:na - or:tgen similar al que reclamava 

Roth per a ell mateix -, en concret l!elenental, e::_=; troba en situació 

apàtrida i indocumentada, i rebutja la possibilitat de posseir una 

exi.stència burgesa i regular que l'integri de forma definitiva en algun 

lloc de la societat; EÜ fc;eu únic mòbU és la llibertat absoluta, tambl?. 

envers els rols socials que s..;uccesstvament ha ostentat, i deh; quals es 

desfà abam; quf:l puguin emprc"son?JT-lo - recordem la ccmw~rsa dEl Tundf:l. arnb 

el "Fabrikant" a D.le F.Zuc::JJt olme Encle al voltant d' tema. Es 

tracta d'una magnití.cació dels de nacionalitat i 

clocumEmtacló, de la vida nòma.da i. fora cle lc?s es conve:ncionals, J. 

sobretot del desig cle llibertat absolutn. del mateix escciptor, cpH:l com 

Brande is desi tj ari a trencar tutf'; els 11 per a mEmtar noves 

existències. No només es tracta de les convencions socials, sinó també 

dels 11 familiars, com ec ,, demostra per la llibertat amb què 

Brandeis pren una dona o se'n separa. ) 

La clau per a aquesta actitud de Brandets es troba en una experièncJa 

durant la revolució russa. Ell, que s'havia conformat amb ser mestre al 

seu poble tot i haver estudiat a diverses universitats, després de 

U Una carta del 30,7. 1928 a Benno Reifenberg, a més d'indicar les 
diftcultats per a demostrar que és austríac, constata: "3, M:ug icr1 
selbst ein neues Leben beginnen. Es j_st wieder einmal die Zei t, in der 
ich meine Extstenz vollkommen u:rnandern muS. \llegfahren, ein .Jahr frei und 
allein sein - ich wUl nach Amerika, wenn nicht nach SibJrien." <Briefe, 
p. 136), Anys abans, Roth consignava ja un desig indeterminat de canvi, 
i un rebuig dels lHgams que li ho impedien, en carta a Benno Retfen
berg des de 11{arsella (26, 8. 1925): "700 Schiffe stehn im Hafen. Ich weil3 
nicht, ob ich mich nicht plotzl:ich einschiffe. Meine Frau weint jeden 
Tag, ware sie nicht hier, ich ware langst fort. So empfinde ich zum 
ersten Mal die Am¡esenhei t meiner Fra.u. Erst in eine111 Hafen ist man 
verheiratet. 11 <Bdefe, p. 60.) El tema de la nova vida, sota una nova 
tdenti tat, ha estat tractat en diversos articles, com "Direktor 
Bernotat" <Berl:iner Borsen-Cour:ier, 18.6,1922; \11[89) 1, p. 824-827), 
11 Schaffranitz" <ibidem, 15.4.1923; \11[89) 1, p. 986-988) i sobretot "Der 
Fürst des \lleltalls" <Frankfurter Ze:itung, 23.7.1924; \11[89) 2, p. 225-
228), i serà també molt important a Der stwmne Prophet, en una línia 
semblant a la ja segui.da dins Die Flucht ohne Encle. 
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combatn~ amb l' exèrctt rotg va obtenir la comandància a la seva zona 

d'origen, i va haver de portar a terme la redistribució de la propietat, 

que entre els colons alemanys pobres era rebutjada per immoral. ObUgat 

pels seus superiors a executar un sacerdot com a escarment i trasbalsat 

per aquesta mort, que sentia com molt diferent de les portader:5 a terme 

com a soldat, va poder comprovar que la cura havia fet efecte entre els 

pagesos, els quals acceptaven ja sense més problemes els béns qw;) els 

corresponien en el repartiment, def,:msat ara pel~éi altnls rel tgim:;os. 

Mentalment perturbat, va abandonar la ó amb l'al. lucJ.nació de voler 

assoU.r la vora del :món'' i en arribar al mar, a Constanttnoble, 

recuperà la raó, D'ara er1davant adoptà múltiples personaU tats, 

començant cada cop de bell nou i amb l'únic interès d'observar el rllón, 

per a la qual cosa es procurava diners només per tal de disposar de 

llibertat de moviments. L'actitud de distanciament envers el món que 

l'envolta, propera a la de Tunda, queda enunciada així: 

"Ich bin also ein Neugeborener, eben ins Leben getreten. Was soll 
ich in dieser Welt? Lohnt es sich, sie zu erleben? Ich habe nur eine 
Freiheit: sie zu verlassen. Aber es scheint, dal3 dte Welt eine 
gewtsse Anziehungskraft ausübt. Sie macht mich neugierig. <. .. ) Die 
Menschen kommen mtr merkwürdig vor, weil ich in jedem ein Stück vom 
alten, verstorbenen Nikolai Brandeis wiederfinde. Sie leben noch von 
Idealen, haben Gesinnungen, Hauser, Schulen, BehBrden, P~sse, sie 
sind Patrioten und Antipatrioten, kriegerisch und pazifistisch, 
national und kosmopoU tisch. I eh bin. nichts von alledem. Ich habe 
Vaterl~nder gehabt, sie sind untergegangen. Ich habe an Gesinnungen 
geglaubt, sie haben sich verflüchtigt. Ein einziger Pfarrer ist 
gestor ben, und se in Tod hat a lles offenbart. Merkwürdig, dal3 die 
Leute nicht an Wunder glauben. An alles glauben sie, nur nicht an 
Wunder. Ich habe Wunder erlebt. Wer aber von all denen, die an Ideen 
glauben, hat seine Idee dermal3en erlebt?"1' 

1) "Eines Abends überfiel ihn der Wahnsinn. Ihn beherrschte die 
Vorstellung, dal3 der Rand der Welt nicht ferne sein kBnne, jene Stelle, 
von der aus man in den Abgrund der ewigen Nacht stürzen müsse. Er sah 
deutlich die Erde als eine Scheibe, von einem Stengel gehalten, etwa wie 
e in flacher PUz mit zackigen R~ndern. Diese zu erreichen war sein 
Ziel." W I, p. 608; W[89J 4, p. 689. 
2) W I, p. 608-609; W[89J 4, p. 690. 
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Molts trets de la personalitat de Brandeis resulten interessants, com 

ara la convicció que la seva indiferència davant dels diners és la base 

del seu èxit (idea que retrobarem al fragmt=mt Jugend), l'animadversió 

envers la policia i 1' administració de justi. cia , semblant a la sentida 

per Andreas Pum en sortir de la pres6, o el desinterès pel teatre i la 

preferència pel cinema, que prest")ntava una ficció més tngènua i 

primitiva, meny:::> i fàci. lrnent accessible als 1 ) 

Paul, quH a través el' un aventurer oportuntsta hongarès, Sandor 

Tekely, ha aconseguí t enamorar Irrngarcl Enders, nebocia d'un J.mportant 

personatge de la indústrl.a química, obté de Brand(")ÍS una plaça de 

dl. rector Em el SElU gran conglomerat d' emprnses, centrades en una cadena 

de grans magatzems ded.i.cats a un nou grup socJ.al: els empleats.;;:;, A la 

vegada, Brandeis situa Theodor com a redactor en un diari demòcrata amb 

predomini jueu, ja que precisament allà pot fer carrera - cosa que 

sembla una al, lusió poc favorable a la Frankfurter Zei tung i altres 

publicacions sJ.milars: 

"Ich glaube, Sie interessieren sich genUgend für Zeitungen, urn ein 
Journalist werden zu konnen. Nun konnte ich Sie zwar einem politisch 
rechtsgerichteten Blatt empfehlen. Aber dort gi bt es mehrere 
Ihresgleichen. Dagegen sind Sie vielleicht eine Akquisition für ein 
demokratisches Blatt, ein groBes, von altern Ruf, ciessen Verleger mir 

1) "Er dachte daran, dag es e in unanstandiges Geschilft war, für ei ne 
Fiktion zu bezahlen, die nicht zugab. dag sie eine war. (.,,) NeJ.n! Er 
ging lieber ins Kino. Er liebte die ahnungslose Dunkelheit des 
Zuschauerraums und den belichteten Schatten der Agierenden. Er liebte 
die primitive Spannung der Fiktion, die sich ehrHch zu sich bekannte." 
W I, p. 617-618; 'V/[89J 4, p. 699. 
2) No és casual que fos precisament Siegfried Kracauer, amic J. collega 
de Roth, qui pubHqués un dels primers estudis sociològJ.cs sobre aquest 
grup: Die Angestellten aus dem neuesten Deutschland. Frankfurt/J!L, 1930. 
A més, Roth observava amb interès i desconfiança el fenomen dels grans 
magatzems; recordem articles com "Das Warenhaus und das DenkJI!al" 
<12.1.928), que forma part de Briefe aus Deutschland, o bé "Das ganz 
groge Warenhaus" <.Nünchner Neueste Nachrichten, 8. 9. 1929; BSB, p. 320-
323)' 
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1 iclltet si nd. Ei n d('lmolíratischE:-)S Blatt kann eim~n j ungen íifann 
von Ihrer rechtf;radikalcm Vergangenhett sehr gut brauchen. Um offen 
zu sein: Bel den Juden kónnen Sie Karrie:re machEm. " 1 :> 

El fet que Roth es refereixi precisament a la indústria química es 

deu d'una banda a la dependència de la Frankfurter Zei tung i la seva 

casa editorial, Societ~t , envers aquesta branca, en al la 

gran empresa lG Farben; d'altra banda, Roth li atribuJa un paper 

econòmic preponderant i en com dc:nnos::;tra un monò de 

Brandtd qm) cita xl.fre~::; j noms d' empre~;;e::::; concn~te~:;. Brandcüs, t¡Ul:"l 

dubta entre inte11tar cnmpetJr dins la branca t abandonar p<::r a ca.nvta.r 

totalmm1t de vida altre cop, fa una nbsc~rvació que rtwparel.xerà 

posteriorment i que mm;tra com la nova i ndú:=>trta ha <,)nva:ít totfc~s les 

àrees de la vida: la nitroglicerina s'utilitza tant per a fer· mitges com 

per a obtenir gasos letals. Aquest és 1' úrüc podc~r ver:l.tablEJ en un món 

. afeblit, on els aparentment poderosos es ~'ustenten només dr:ll so del seu 

nom, que a la vegada els manté presoners. Brandeis, que ha adquirí t 

l'envolta, la jutja tan manipulable que només cal una voluntat decidida 

per a obtenir qualsevol objectiu -gairebé una premonició de l'ascens de 

Hitler amb mètodes simHars: 

11 Ich verdanlíe a1les der Widerstcmdslos:tgkeit und der Ohnmacht der 
Menschen u nd der Einrichtungen. Nichts in dieser ZeH wehrt sich 
gegen Ihren Druck. Versucllen Sie, einen Tllron zu erlangen, und es 
wird sicll ein Land finden, das Sie zum KBnig ausruft. Versuchen Sie, 
eine Revolution zu machen, und Sie werden das Proletariat finden, 
das si eh erschieSen laSt. Bemühen Si e si eh, ei nen Krieg hervor
zurufen, und Sie werden die VBlker sehen, die gegeneinander 
auszieh.n. "'·':.:> 

1) W I, p. 658; WC89J 4, p. 740. 
2) Brandeis disposa d'un interlocutor en la persona d'un directiu de la 
seva empresa, però aquest no intervé CW I, p. 660-662; WC89J 4, p. 742-
744). Es tracta doncs d'un "Mcmolog im weiteren Sinne", segons la 
definició de Xetzler L.iteratur Lexikon, p. 290 <Stuttgart 1984). 
3) W I, p. 661; WC89J 4, p. 743. 
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Brand.eis pn~n finalment la decisió d'abandonar aquesta existèncta ja 

massa consolidada, que am•~naça la seva independència, i desapareix sense 

deixar rastre d'un món que continua la seva marxa rutinària: 

11 Noch wuBte er nicht, wohin er gehen würde. Ueberall schien ihm die 
Erd•~ gleich zu sein. In allen SUidten aller Lander gebar sie mit 
unendlich geduldiger u nd schmerzl icher Güte die schwachl ichen Paul 
Bernheims, die Gefangene ihn'!r têirichten Wünsche vmrden; dle 
klaglich verworrenen Theodors, die im ewigen, dichten Schatten der 
i:íffentlichen Pathetik lebten; die Gewal thaber, denen die t.facht zur 
Ohnmacbt vmrde und die im Giftgas ersticll:ten, das sie erzr~ugten 

( ... ), Ohne mich, dachte Brandeis, wird die Welt ihren ewigen, 
langweiU.gen Gang ( ... ) 
Er sti.eg in den Zug, und es wurde wiedor ein neuer Nikolaí BrandE'Jis 
gebore11. 
U nd al so beg'i nnt h:ier ei n neu es Ka pi tel." 1 ' 

Aque~.:;t final obert, amb la. figura protagonü:;ta contra un rera:fom; 

d' act:tvitat rutinàrta que segueix el seu curs, fonnn un clar paral.lel 

al de Die Flucht ohne l:fnde, però les característiques del protagonista 

són diferents: si bé tant Tunda com Brandeis oposc'ln al món la seva 

indiferència, el primer d'ells és un perdedor, mentre que c'll segon és 

capaç de dominar qualsevol situació, ja que és més fort que allò que 

1' envol ta. A més, Rechts und linlrs acaba amb una promesa de continuació, 

que no arribà a realitzar-se: Roth projectava una novel.la amb Brandeis 

com a protagonista, que havia de dir-se "Ei ntritt ver boten. Gesclüchte 

et ne s Ma.nnes oh ne Mal3 . u :o::> 

El fet que Roth publiqués el 1929 els dos fragments de Der stuJ11Jlle 

Prophet esmentats anteriorment fa pensar que aquest gran tors havia 

arri bat ja a la situació redaccional que permeté a Werner Lengning 

reconstruir la novel. la coneguda actualment sota aquest nom, L'opinió, 

d'altra banda molt ben documentada, de Klaus Pauli, que ja hem indicat 

1) W I, p. 689-690; WC89J 4, p. 771-772. 
2) Vegeu la carta del 10.12.1929 a René Schickele, Briefe, p. 155-156. 



a l' 2.f. 1 és que l'obra es·trobava :lcament acabada :i. c~ra a 

més una de les més extenses entre les primerenqm~s. ':. El motiu per a no 

publicar-la el veu, seguint P. W. Jansen, en el desig de no atiar 

1' anticomunismE! quan el veritable perD.l es situava a la dreta.'":. Per 

part nostra, pensem que Roth d~:::s:i.tjava tornar a la Unió Sovièt:lca 1 

visitar Sibèria sobretot per culminar la redacció d' obra, 

revisant-la, dP. la matc;)i.xa ma.nera que volta iar i r CllS S8W3 

del vi anterior amb una nova estada, sobn-) la qual va 

tenir conver~:;e:::; primer amb la casa Ullstein i ormr:mt amb la 

Frankfurt er ZeJt:ung; aquest p:roj c~ctr:'l 1 mantingut (al volum dc') 

cor:rGspondència s'ht troben referències entre el setembre de 1927 i. el 

&;~?!tembn::; de 1930) no arribà mai a fer-se real:ítat. ,,n D'altra banda, deE> 

l'actitud va i expectant del protagonista enmig de l'activitat de 

l'entorn- aquí establint el contrast entre la ita ciutat siberiana i 

el món occidental - presenta paral. lels ev:tdents amb els finals de 

Rechts und Lin.lrs t Die Flucht ohne Ende; amb aquesta darrera obra 

s'estableix un lligam expliciten fer aparèixer els personatges de 

1) Vegeu Pau li 1 p. 220: "Zudem, so fragmentarisch (. .. ) wirkt das Werk 
beim Lesen keinesfalls. Die Fabel ist durchaus in groBem Eogen konti
nuierlich entwickelt und abgeschlossen; der 'Inhalt' < ... ) gut nachvoll
ziehbar. Auch ein rein quantttativer Gesichtspunkt kann die Annahme, dat3 
dte Arbeit am Roman relati v weít fortgeschrHten war, nur rechtferHgen. 
Von den neun Romanen (einschltet31ich des 1 Hiob 1

) 1 die Roth bis 1930 
schrieb 1 hat, nach 'Rechts und Links' <mit 162 Seíten in der vierb~n

digen Werkausgabe), der 'Stumme Prophet' m:t t 156 Se i ten den grêili~ten 

Umfang. Zum Vergleich: 'Hiob 1 (133 S.) 1 'Flucht ohne Ende' (108 S.) 1 
1 Zipper und sein Vater' (106 S.). Alle anderen friihen Ro:mane ltegen 
unter 100 Seiten." 
2) Ibidem. 
3) Vegeu Briefe, 
(15.1.1929)1 p. 
<20.1.19:30), p. 
(27.6.1930) i p. 

P· 110 (20. 9. 192'1) I P· 132 
142 (18. l. 1929) I P• 150 

157 <10.2. 1930), p. 169-170 
183 (setembre 1930). 

(juli.ol 1928?), 
(28, 3, ( 1929)) 1 

(20.6.1930), p. 

p. 141 
p. 156 
170-171 
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Baranowicz i Al.j a i anomenar Franz Tunda, 1 > en una primera versió dels 

nexes entre obres a través de personatges comuns que Scheible anomenarta 

"Joseph Roths Comédie Humaine", 1. que es donarà en major grau a partir 

de Hiob. En la direcció de 1 1 obra tardana apunta el local de la. 

"Grenzschenke" on Friedrich, de deixar la casa del tutor, 

exerceix d'agent d'una companyia navH:Lera qu(~ trasllada els desertors 

procedents d1:;:) Rú~=>sia cap a uJ tramar ("aus dem Unglück i ns Unglück":,::.); 

l'hostal fronterer és el regne de , el qual d' obra ençà 
I 

serà el contrabandista de persones 1 mercaderies per excBl, Jència i 

l' de proporcionar documents falsos i noves identitats, pElr 

exemple al mateix protagonista. El nom "Zur Kugel am Bein" de l'hostal, 

a més de la connotadó d' inexorabUHat del destí al qual els fugitius 

volen escapar, implica també la noció que en el primer arttcle de Roth 

d'aquest títol''':> identificava. l' obligatoriBtat de la documentació en la 

societat contemporània an1b la situació d 1 un presoner, de la qual hom 

només podta allibBrar-se dtsposant d'identitats falses - com s' il.lustra 

ja al principi de la novel, la amb la ftgura de l'agitador polí tic 

Savelli, imatge de Stalin. 

Tot remarcant l'a fi n:i.tat entre Roth i Gusta ve Flaubert, Pau 1 i 

re lactona aquesta novel. la amb L' éducation sentimental e i amb l'anàlisi 

que Lukacs en féu. Der stuJl11118 Prophet seria un psicograma dtns la 

1) W I, p. 845-846¡ WC89J 4, p. 928-929. 
2) W I, p. 702; WC89J 4, p. 784. 
3) "Die Kugel am Bei n", Der Neue Tag, 28. 9. 1919; W[ 89J 1, p. 145-148: 
"Starker als a lles Eisen, das im Kriege verschossen wurde, erwtes si eh 
die Ma. te ri e, die unser Zeital ter beherrscht: das Papi er, (. , , ) wir 
schleppen immer noch die Kugel am Bein mit: den PaS. (,,,) Ich bin 
nichts anderes als PaS besitzer, vam PaB besessener Staatsbürger, (. , , ) 
Hochstapler haben fünf Passe, Schmuggler zehn, politische Abenteurer 
zwanzig. I I Aber diese Passe sind nicht Beschwer. Sie bedeuten im 
Gegenteil volle personliche Freiheit, Ein Haftling, der zwanzig Zellen 
zugleich bewohnt, sitzt in keiner. I I Nur wir, die Harmlosen, sind die 
Opfer des Systems. (,,,)" (p. 146-148), 



tradició dcJ l' "Entwicklungsroman", i. conc:rt:1ÜUnEmt constituïria un 

"Gesellscl1afts~ und Desillusionsrmnan" a la manera del model, amb la 

diferència que aquí el tema secundari d'aquella obra, 1' polí tic, 

ocupa el primer pla, rr~flect:i nt en un destí indi vi. dual fenòmens d'abast 

molt mé~;; arupl i. 1 ' 

Des de la infantesa, Ftiedrich està inat per la seva condició 

de f i ll i 1. tlm t discriminat en el trn.cte rebut d(;-Jl tutor"'', així 

com ptc!!' la seva í.ntel, 1 i crítica, a un futur d' Au8enseil:er i de 

rebel, mer envc~rs la societat burgesa tradiciona.l :i envers la 

ucionària.. Aque~3ta motí vació bi ica mancava en canvJ en el 

cas de Tunda, :fiU de bona família i ben a la societat de 

pret-¡;uerra, 1 que tnt :i a:ixí segu].r:ia una ectòrta simi lar a la de 

Kargan a causa d' ors. El mòbil inicial de Fdedrich 

serà la venjança envers la .societat i el de demostrar-se a. ell 

mateix i a tothom que pot aconseguir el que es proposi. La sensació que 

el domina un cop l'" Abi tur", de poder assolir qualsevol meta per 

més hostil que stgui el món, presenta una gran sim:i li tud amb l'eufòria 

de Roth cap al final del "Gymnasi.um11
; però el sentiment de ser diferent 

dels altres :i trobar-se'n aïllat no abandonarà rwi Kargan: 

"Fr:iedrich prüfte seine Stellung. Er :;;ahlte se:ine Krafte. Er 
sallll!lelte sie und überlegte, ob er eine Schlacht wagen ki::inne. Er 
hatte soeben eine Barriere genollll!len. Er war durch eine Uicherliche 
Prüfung gesellschaftsfahig geworden. Er konnte alles werden: ein 

1) PauH, p. 241: "Im Gesellschafts~ und Desillusionsroman 'Der stmmne 
Prophet' ist (. .. ) das Seitenthema zum Hauptthema geworden, die 
'Education pol i tique' steht im Vordergnmd, die 'Education sentimentale' 
ist i hr beigegeben; 1nanchmal werden si e gleichrangig be handel t, an die 
geheJ.men Wechsel beziehungen erinnernd. Gezeigt wird das Scheitern dHs 
Einzelnen un d das Scheitern eíner Idee." Vegeu també p. 293 per a la 
consideració de l'obra com un psicograma. 
2) Hi han elements autobiogràfics evidents en la mala relació amb el 
tutor i la manca de pare; i ja hem vist que la condi.cJ.ó de fill 
il.legítim apareix sovint en les diverses HccJ.ons que Roth escampà 
sobre ell matelx. 



Verüd.dtger der Jlrenschen, a ber au eh f hr Unterdrüclmr; E) in General 
und ein Minister; ein Kardinal, ein Politiker, ein Volkstribun. 
( ... ) Welch ein vmiter Weg für c:dnen, der a.rm und a.llein ist! Für 
einen, der ntcht einma.l einen Namen und ein Dokument hat! AJ.le 
cmdern vrurzeln i.n einem Haus. Alle anderen sind festgefügt Vfie 
Ziegel i.n einer :Mauer. Sie haben die kostliche Gevlil3heit, dal3 j_hr 
f:ügc~nf.~r au eh das Ende der a.nderen ist." 1 :> 

La reJació amb H:ilde van Maerki'.Jr' i el món i convencional en 

què ella es mou forma el cemt df~ la carrera de Friedrich com a 

revoJ.uci.cn1.ari .. Però ja en moment queda clara la !';eva düc:;tància 

SavelU, T. , L. , i també, amb mé!:; afin:i tats, H.; 

només èJ.mb ew !è!Xistei una bona .'3inton:l.a. Friedrich a 

més, un t molt pecu1 iar de revoluctcmari, que cn:u ç~n Déu''":. J. quP 

inclou entre el objecti.uE> la llutta contra el i 1' t~mancJ..pacló 

de la dema - cal dir que es tracta d'una emancipació tal c:mn H:l.lclo 

l'entén, és a dir fictícia, com demostrarà la seva or relaci.ó amb 

von Derschatta, que abocarà a un matri1llonJ no d1:JSÍ tj at i. infel i e;. 

"Er vd.rd ein Krieg gegen die Gesellschaft sej n, gegen die 
VaterUinder, gegen die Dichter u nd !ful er, die bei Ilmen verkehren, 
ge gen dl e trau ten Fami U. en, die fal1sche Autor i tat der Vi3.ter 
und den falschen Gehorsam der KJ.nder, gegen den Fortschri tt u nd 
gegen Ihre E:manztpation, gegen die Bourgeoisie kurz u nd gut. "''' :> 

De fet, Kargan i durant l'època pre-revolucionària tambè R. miren més 

aviat cap al on veuen real:l.tzat allò que més admtren, i el que 

realment desitgen és poder-·se desenvolupar plenament ells mateixos com a 

tndJ. vidus, més que no pas redünir les massGs; vegeu sinó els següents 

passatges: 

"Ich fühlte mich in diesem Augenblick sozusagen als Europaer, wie R. 
sich nennt. Er meint die graBen europaischen Tradittonen: den 
Hu:manismus, die katholische Kirche, die Aufklarung, die Franzosische 

1) W I, p. 708; W[89J 4, p. 790. La idea reapareixerà per exemple a la 
p. 783 (W I) i p. 869 <WC89J 4). 
2) Anotació al dtart de Kargan: "Aber der Hohn wie der kindi.sche Spott 
und vde die ernste Gegnerschaft scheinen mir immer noch Bestati.gungen 
für die Existenz Gottes zu sein." W I, p. 792; W[89J 4, p. 874. 
3) W I, p. 780; W[89J 4, p. 862. 
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Revolution uml di'Jn Bozüdismu::;. (. .. ) H. kónnte me:i.n alterer Bruder 
se in. (. .. ) Wir llassen die GélS<3llschaft, i eh, privat, VleH 
si e uns nicbt lt, <. .. ) Waren vür in e:iiH'lm früheren Jahrhundert 
geboren, wir wa_ren sozusagen HeakUonare, Priester vielletcht, 
Ratgeber, Adjutanten, anonyme Sekretare an einem europaischen Hof. 
Wir beide hatten in einer Zeit geboren werden müssr:m, in der man 
seLn Schicksal noch selbst bElstimmen konnte, wenn man aul?.er-
ge:wi:ihnlich wor. Dic~ Mittelmai3 waren noch unten." 1 ' 

Amb ives pel. que~ fa a la revolució, no ens podrà 

qm" el f3ElU re::;ul tat tal com el ve i. a Roth, amb 1' 

generalitu>t, l'aclorac:Ló de la tecnol i l'opti.mj::;me obl tor 1 no 

de sempr<cL~u El f<".t qur~ l'antJc m el i a Sibèria per les seves 

activitats revolucicrnàries :L l'antic company de lluJta Savell:l 

faci el matr"i per cons1derar-lo contranJvolucionari clencd:.a la manca cie 

ive:;; políttques que constaten el narrador t l'autor; la 

connotac16 de cercle v:lc1ós sense sortida ble ve remarcada pel fet 

que sigui Kapturak, ara al servei de Sa vel U, 1' de conduir 

Kargan a la segona deportació s1beriana, quan ell hav1a estat a 

l'1n1ci de la seva carrera revolucionària. 

Els antics 1deals segueixen essent vàltds Cies paraules rnàg:lques 

llibertat, món nou, poble,.,, mantenen 1lur efectivitat, 1 els demagogs 

poden seguir usant-les, sia s1 ncerament com Kargan fel a o bé per a 

manipular les masses;'':>), però el triomf de la revolucló russa no els ha 

rea11tzat, i els seus representants han esdev1ngut ja objectes de consum 

dels medis de corounicaci.ó occidentals, en una demostració de la força 

d'una societat capttalista que digereix 1 fa i.nnocus fins i tot els 

enemics més acèrrims. 4 ) Kargan i Berzejew són, amb Tunda, exponents del 

t1pus de lluitador que no accepta la situació postrevoluc1onària ni creu 

1) W I, p. 787; lf/[891 4, p. 869-870. 2> W I, p. 813¡ lf/[891 4, p. 896. 
3) W I, p. 799-802; lf/[891 4, p. 883-885. 
4) W I, p. 803¡ lf/[891 4, p. 886. 
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que s'hagin d'oferir sacrificis a la revolució, en tant que els 

companys, re::::;ponent a les seves tendències innates a l'aburgesament, 

esdevenen en realitat buròcrates peti tsburgesos addictes a l'optimisme 

obligatori oficialment propagat. 1 :> Però aquesta evolució ja s'havia vist 

prefigurada a Alemanya i Austr:ia abans de la guerra en els personatges 

que simboli.tzaven 1' esquerra, com ara el soc:í.aHsta o el 

sindicalista, i e:=:; dóna ara també en la persona del diputat alemany 

comunista'~'::.; sembla ser per tant inevitable, :Independentment de 

l'organització social on tinguí lloc. Nomé:;; en surt victoriosa la 

burocràcia, preocupada únJcament pel propi manteniment. 

11 Den Juden gleich, die ~;ich immer nach dem Osten 'flenden, wenn si e 
beten, richteten stch die Revolutionare immer nach rechts, wenn sie 
anftngen, o:ffentHch zu wirken. (. .. ) Dic::l Revolution blieb imrner 
links, nur ihre Vertreter rückten immer nach rechts. "'") 
11 Friedrich ertnnerte si.ch, wie si e si eh all e (. .. ) au f die leeren 
Stühle in den Aemtern gestürzt hatten, um die sich die Soldaten der 
Revolution nicht kümmerten. Die Soldaten kehrten zu thren Feldern 
zurück, die man noch nie ht bebauen konnte, zu den :Maschi nen, die 
noch stillstanden. Die anderen, die wahrend des Bürgerkriegs schon 
:Manifeste, Verordnungen, Plane, Lehrbucher, Broschüren geschrteben 
und abgeschrieben hatten, behiel ten ihre Federn J.n den Handen, dte 
Federn, die dünnen, stahlernen Instrumente, dJ.e starksten Werkzeuge 
der :Macht. Aber es ergab sich, da~?. die Manner, denen es frei
gestanden war, ihre Talente und ihre Kraft zu beweisen, keine 
Talen te besal3en und nur Kraft genug·, den gleichwertigen Gegner mit 
den Ellenbogen vom Schrei btisch zu verdrangen u nd 'ffieder am 
Schreibtisch zu erschetnen, wenn es dem andern gelungen -vmr, ste zu 
verdrangen. " 4 · :• 

Altres elements remarcables de la novel.la serien la valoració de la 

generació de preguerra en la persona del pare de Hilde von Maerker 

<primer vehicle de la idea que la monarqu1a tou ensorrada pels acudits 

dels seus súbdi ts,¡que retrobarem en boca de Chojnicki) tot i la marcada 

distància crítica amb què es constaten les seves contradiccionss:•, la 

1) w I' p. 813-814 i 828-830; W[89J 4, P· 897-898 i 911-913. 
2) w I' P· 778-783 i 819-820; W[89> 4, P· 861-865 i 902-903. 
3) w I' P· 819 j WC89J 4, P· 902. 
4) w I' p. 829; W[89J 4, p. 912. 
5) w I' p. 838-839; W[89) 4, P· 921-922. 



de:;::;cripció d'una típica ciutat alemanya plena d'edificis de maó i per la 

qual sembla que el temps no passi'>, la reaparició del tema de la nova 

i denti tat que permet canviar d'existència'~:> o la narració d'un episodi 

antisemita al voltant d'un periodista jueu, el Dr. Sü8kind, que pretén 

negar totalment el seu origen8 ), o la idea que coneixem ja del pròleg de 

D.ie weiBen SUidte sobre la inadequació entre la realitat t els conceptes 

amb què hom pretén abarcar-la: "Das Leben steckt in den ffen vde 

ein ausgewachsenes Ktncl in zu kurzen Kleidern." 4 ) Igualment hi ha petits 

detalls pref en articles anteriors, com l' 1 en forma de 

llibre de les begudes alcohòliques al del marH de HUde'"') o bé 

la descripció d'un local parisenc, molt propera a l'atmosfera de 

l' art:tcle "Bericht aus dem Pariser Paradier::;". '") 

En aquest perí oda trobem una sèd.e d'articles que tematitzen la 

creacló literària i ataquen la falsa interpretació que se n'ha fet en 

nom de la Neue Sachlichkeit, conv8rtida en un tòpic a partir del qual 

hom ha pres per literatura el que no era més que testimoni directe dels 

fets, en el millor dels casos; l'adoració ingènua del "Staff" i l'oblit 

de la forma han fet que fins i tot testimonis falsos fossin presos per 

autèntics. Aquests mals del temps i de la moda literària han vingut 

reforçats per la tendència enclèmj ca als països de llengua alemanya de 

considerar que la intel.Hgència és un defecte per a un escriptor, i que 

l'ideal és un "Dichter", no pas un "Schriftsteller": davant d'aquesta 

1) W I, p. 778 i 818; W[89J 4, p. 860 i 901. 
2) W I, p. 799-800; W[89J 4, p. 882-883. 
3> W I, p. 773-778; W[89J 4, p. 855-860. 
4) W I, p. 754; W[89J 4, p. 836. 
5) W I, p. 827-828; W[89J 4, p. 911. L'article relacionat, "Der deutsche 
Dichter Kantorowicz", es publicà a Die Glocke el 19. 2. 1923 i es troba a 
W[89J 1, p. 934-936. 
6) W I, p. 834-835; W[89J 4, p. 917-918. L'article aparegué el 14.4.1926 
a Frankfurter Zeitung i es troba a W IV, p. 54-57 i W(89J 2, p. 556-559. 



actitud que tradicionalment tava del realisme i dels plantejaments 

de tipus racional s'explica la reacció dels joves escriptors que 

proclamaren l'objectivitat com a principi, com si fos quelcom 

d' excepcümaJ., quan per exemple en la literatura francesa consti tuia la 

regla ja de sempre. Ara bé, el pèndol ha oscil.lat massa cap al costat 

contrari, i hom lla elevat a la categoria de 1 i teratura el que no era 

sinó "Aug·cmzeugenber:i.cht" sens13 cap mena de distància ni quall tat 

artística. La tradició alemanya de considerar la manca d.' i ntel. ligència 

com la més al ta qual ificcotció poètica, unida a la moda que ha declarat 

la j u vent ut un valor en s:l. rnate:i:x, ha entronitzat productes mancats 

totalment de ni vell. Il. lustrem aquE:~sta opinió de Roth a partir d'un 

article titulat significativament "Lob der Dummheit": 

"Von Zeit zu Zeit vermisse ich an einer der offiziellen Stellen, die 
für die deutsche Literatur zust~ndig sind: Literaturgeschichte, 
Akademte für Dichtkunst und Buchhandler-Borsenblatt, die direkte, 
unverblümte Forderung nach der Dummhet t des deutschen Dichters als 
einer zu Dicht-Zwecken unumgang-lich notwendigen Eigenschaft. Vam 
Publikum Deutschlands ist dtese Forderung schon oft erhoben worden. 
<. .. ) Wie kann einer 'schaffen', wenn er denkt? Wie kann einer 
'dichten', wenn er überlegt? < .•. ) 
Aus diesen Gründen ist bei uns jene Gattung Literatur so beliebt, 
die i eh die barbarische Bel1etristik nennen mochte. Bei uns ist es 
schon ein Vorzug, nicht schreiben zu konnen. Wenn einer stottert, so 
sagt man: er schrei be 'unvermtttelt u nd ungekünstel t', Wir He ben 
die frischen Jungens (die blauen unter den frischen werden 
bevorzugt), die so rasch von der Realitat herkommen wie die Semmeln 
vom Backer und richtig was 'erlebt' haben." 1 :. 

A l'origen de l'actitud crítica. envers la Neue Sachlíchkeít podem 

suposar-hi el desig de Roth de distanciar-se de la producció literària 

d'un grup d'autors amb alguns dels quals es sent en desacord, i que ell 

mateix amb el pròleg a Die Fl ucht ohne E'nde i els articles relacionats 

havia contribuït a promocionar; i també la decepció pel poc èxit de 

1) "Lab der Dummheít", a Die Literarische Welt, 27. 9. 1929¡ W IV, p. 231-
234, Estretament relacionat amb aquest article es troba "Dte Ueber
sch~tzung der Jungen" <Nünchner Neueste Nachrichten, 17.2.1930; W IV, p. 
261-263), que constata l'existència d'aquest fenòmen també a França. 
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venda cie les sHves novel. les més prnpenl:s a. aquells Roth 

insisteix en el fet que cal distingir la proximitat a la realitat, fruit 

de l'observació i de la modelació literàrta d'allò observat, és a dtr el 

que seria nmlment "d.oltumentarisch", enfront del que ba fet "die 

berühmte 'Neu e Sachl:i.chkc:dt'", "die das Dokumentart:sche mit dem 

Kunstlosen ver~>mchseln mochte." L' a d'autentic:itat, aftrma I~otb, 

havia nascut del desig d'una literatura propera a la vida, allò que 

sempre ha constltui·t l'autèntica "D:tchtung", ptòr ó a la 

ficttcitat "aus kom;trut<:Jrten, also vc:~rl 'Erf:t I 11 Aque~c;ta 

pm:;tura s'ha vist malentt:)Sa i ven:;ada, t cal resituar la ó. 

Els crí ttcs parlen erròniament d'una crisi de la novel. la, es 

evident que no c~xistc~:lx més norma que la qualitat artísttca, com 

demostra el fet que ja L'éducaUon sentirnentale de Gustave Flaubert fm; 

desqualificada per no atenir-se als preceptes. 

"Heute aber macht sich die Uche Neigung bemerkbar, nur rnehr 
das erkennbar Dokumentarische anzuerkennen. (.,.) Man venfechselt 
das 'Erfundene' mit dem 'Krmstruierten'. Auch 'er:finden' heH:St 
'beobachten', geste:tg·ertes 'Finden'. Es lebe der Dichter! Er ist 
i.mrner 'dokumentarisch'! 
Der Roman :ma.cht nur scheinbar eine 'Krise' durch. In Wirklichkeit 
ist es o:ffenbar geworden, daB er keine Ge:3etze kennt. (. .. ) Es gibt 
kein 'Gesetz', keine 'l'{orm', ketne 'Regel', Es gibt nur schlechtE-~ 

Autoren und gute." 1 > 

Estretament connectat amb aquHstes preses de posició es troba 

l'agressiu i sarcàstic artlcle "SelbstverriB", que mostra la decepció de 

Roth per la mala acollida obtinguda per Rechts und Links, cosa que Roth 

atri. bueix a l' e::;cassa acc1ó de l'argument i a la banalitat del món 

contemporant que la novel. la reflecte1x. Molt important és la 

constatació que no és la trama, el "Stoff" l'tmportant 1 sinó la 

1) "Es lebe der D1cbter!", Frankfurter Zeitung, 31.3.1929; W IV, p. 223-
225. 
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cant]. ó d'un món ltterart que efectua l'autor a ü del 

llenguatge: 

[ Metn Roman Rechts und LinlrsJ "hat zwar einen Anfang, aber nur, ~~en 

er doch anders ntcht hatte beginnen ki::iimen. Er hat dafür ketnen 
ScbluB, er hat ganz demonstrati v keinen SchluB. Se i ne Spannung lmmmt 
hochstens aus der .Sprache, n:tcht aus den Vorgii11gen. ( ... ) Das 
Rohmatertal s:í .. nJ.rt also in meincm Büchern zur Bedeutungslm:;igkeit 
e:tner Jllustrat:ton. Ei bedeutend ist die Welt, die ich aus 
me:Lnem :lchen 1.faterta1 te (ebenso w:te E~:in Mnler mtt 
Farben ma.lt). <. .. ) Ich aber bcl!:>trebte mich ( ... ) im Leser etn 

Gefühl der .I e zu dJe ei ne notwcmdige 
iclH~r Sorgfalt 1st, und der Bemühung, d:ie Hohlb.eit 

nicht etv¡a .konvex aufzuzeic::hnen, d:l.e r:;ub:""5tanz1 t 
ntcht ~"twa als 'Tra[l;Ur' ocler 'Damonte' 

clarZU!::'Jtellen, sondern diEl banale Trostlosi t diesE\r wf'llt is<:J 

ej.genes Bild 
Es thm 

In. <. .. ) Icb. habe dem ílk'lnschen der st:lin 
tr:m. Ketn Wunder, daB er es nlcht ansehen wt 11. 
und noch rnehr als mtr. ( ... ) Net n! I eh kann dem 

Lf}r.:;er rücht den Gc:lfallen er\•mtsen, Dm mtt ::;:;;etnBm ::c;ubstantielleren 
GroBvater zu VE1rwech~;eln." 1 :> 

La formulactó més extensa i programàtica d'aquest credo literart la 

trobem en l'arttcle "Schlug mtt cler 'Nf:.uen SachUchkett• !" <Die Li.tera-

rische We.lt, 1? i 24.1.1930), escrtt ja durant la redacctó de Hiob, la 

primera novel. la publtcada per Roth que s'apartava obertament dels 

prtnctpis d'aquell movj ment. Roth hi defensa la pd mac ta de la narració 

Uteràría, producte d'un procés de creació conscient t professtona-

litzat, davant del 'document' avalat només per un testtmoni ocular 

incapaç cie distanciar-se prou dels fets per tal de constatar el que 

aquests puguin posseir de validesa untversal. Els fets no són sinó la 

matèrta primera, que únicament adquireix categoria artística en mans 

d'un ltterat. Ara bé,,l'exigència d'autenticitat que fou a l'inici 

d' aque:;:;t moviment és en si matetxa plenament justificada i lloable¡ 

l'escriptor no ha d'allunyar-se de la realitat, stnó observar-la i crear 

a partir d'ella: 

1) "SelbstverriB", Die Literarische Welt, 22.11.1929; W IV, p. 240-242. 
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u Dennoch orschetnt es notwendtg·, obwohl e:;; F>elbstverstandl i eh setn 
mül3te, also nur der Klarung halber, zu betonen, clal3 cler künstle·~ 

rische Berichter an die Wirklichkeit gebunden ist u nd daB si e immer 
se in Naterial bl ei bt, wie die 8prache se in Werkzeug. <. . , ) Der 
wichtigste - u nd man gestat te gelegentlich e in pathetisches v/ort: 
der erhabenste Gegenstand literarischer Behandlung ist der Mensch, 
der vlirkliche, lebendige Mensch. (,,,) 
Der lebendige Mensch nun ist von der Wirklichkei t nicht zu li5sen 
<. , , ) , Es gi bt keine Wahrhaftigkeit im literarJ.schen Kunstwerk ohne 
Wahrscheinltchkelt, Um die~;e zu erzeugen, muki der Ber:lchter 
'beobachtet' haben, 'das Leben kennen', 'die Welt kennen', Ja, in 
der Kenntnis der 'nackten Tatsachen' mit dem Augenzeugen wetteifern. 
Der Erz~hler ist ein Beobachter und Sachverstandiger. Sein Werk ist 
n:leTrJB.ls von di:'Jr Rea li tat gelost, sondern in Wahrheit Cdurch da:;; 
Mittf:ll der Sprache) umgE~wandelte Realitat." 1 :. 

Entre els altres articles d' periode anter:lor a l'exili que fan 

referèncJ.a a la ltteratura podem anomenar "Ein Blick auf die Nachwelt", 

que considera. amb l' r~spr:lrança d'un públic futur més recept:Lu 

i entès::c: >, o bé E"l comentari a la novel. la Der Va ter, de Juli us :Me i er-

Graefe, que a més el' insistir en la :major personalitat de la generació 

anterior ataca la proliferació d'aficionats que s'han llançat sobre el 

tema de la guerra sense cap mena de capacitació li terària'3 :., "Rei se-

lektüre" es burla de la funció de la literatura com a article de consum 

i s'aconsola pensant que els autors són dignes dels lectors4 :., :mentre 

1) W IV, p. 246-258. Cita de les p. 250-251. 
2) ":Mein Respekt vor der Vorwelt bleibt ebenso grol3, wie mein Respekt 
var der Mit- und Nachwelt gering ist. Es sche:Lnt mir namlich ehren
voller, von einer würdigen Zei t verkannt als von einer unwürdigen 
anerkannt zu werden; und ich habe keinen Anlal3 zu glauben, dal3 die 
Zeiten würdiger werden." Publicat a DJ. e Literarische Welt, 23. 8. 1929¡ W 
IV, p. 225-227. Cita de la p. 226. 
3) "'Der Vater.' Zu dem Roman von J. Meier-Graefe", Frankfurter Zeitung, 
20. 11. 1932; W IV, p. 417-420. 
4) "Ich glaube nicht, daS gute Bucher für jene Leser bestimmt sind, die 
Reiselektürenkaufer sind, aus Prinzip. Aber ich bin überzeugt, dal3 die 
meisten Autoren von heute lediglich Reiselektüre erzeugen, Erfrischungen 
u nd Ermüdung, Zeitvertrei b u nd Fadigkei t 1 Landschaftsersatz u nd 
Schlafmi ttel, Somi t ist all es in Ordnung u nd der Leser würdig der 
zeitgenossischen Literatur." Frankfurt er Zei tung, 7. 6. 1931 ¡ W IV, p. 
271-272. 
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que "Aus dem Tagebuch de~; Schülers J Roth" compara elf; cri tics 

literaris amb els mestres que a l'escola el casttgaven i suspenien i 

també ara 11 voldrien impedir passar al curs següent, és a dir la 

posterltat; però estan condemnats a la inoperància, almenys tant com ell 

matelx' :>, Potser el :més seria "Zeitgenossi:3che Trottel", que es 

:mofa del recurs a la qual ltat de contemporani que per a certs crítics 

llteraris ha r;,sdEwingut la lloança pc'lr excel. lència, substitu:lnt 

qualsevol altre elemEmt de jucUci; reproclui:m part del íínal: 

"Dal3 e in anstandiger 11\:ensch, insofern er überhaupt Gedichte 
schrei bt, die Existenz der Nachtigall nicht me hr zur Kenntnis nehmen 
darf, jc-:;t natürlich eine ausgemachte Sache. Will er durchaus eine 
Beziehung zur Natur, so behandle er eben die Krafte jener Pferde, 
mit deren Verstand die zeiterfüllten Referenten noch zur Not konkur
deren konnen. <. .. ) Es gibt bereits besonders fachmannisch 
geschul te Referenten, mit den Pferdekra.ften dieser Zei t innigst 
vertraute, die sozusagen das 'PS' aus dem Effeff beherrschen und die 
mit einer wahren Tempo-Heftigkei t di.e Forderung aufstellen, man 
moge statt dEJr Romane zum Beispiel Bücher über den 'Zc~ppelin' 

schrei ben <. .. ) . Sel bstverstandlich ware es leicht, diesen Dumm
kopfen der Gegenwart zu erlautern, <, . , ) daf6 es ganz andere Gesetze 
sind, nach denen ein Roman 'zeitgemaB' ist oder nicht, als das 
Gesetz der behandelten Materie, nach dem j ene allein zu urteilen 
imstande sind. Es dürfte überhaupt nicht so schwierig sein, mit 
eine:m Trottel unserer Zeit zu diskutieren. Allein es fehlt mir an 
den notigen Pferdekraften. Und also lassen wir' s schlimm sein! , .. fl:;;n 

En aquesta època marcada per la preocupació a causa de la dolència de 

Friedl i 1' evolució sociopolí tica, i en una situació econòmica més 

apurada que de costum degut a les despeses en psiquiatres i personal per 

a atendre la :malalta, Roth porta a terme la repetida amenaça d'abandonar 

la Frank.furter Zei tung, tot acceptant l'oferta de Nünchner Neueste 

Nachri.chten, una publicació clarament dretana i reaccionària, però que 

li ofereix uns honoraris mHlors; a més, Roth hi pacta 1' aparició d'una 

novel, la per entregues i l'edició del recull d'articles Panopti.kvm. La 

1) Die Li.terarische Welt, 11.7. 1930; W IV, p. 868-870. 
2) Ibídem, 15.11. 1929; W IV, p. 238-240. 



manera cmn Roth informa Stefan Zweig dels seus plans en aquest sentit 

mostra. que ell mateix no es sentia gaire content de fer aquest pas i 

s'escudava. en una pretesa indiferència., produïda pels disgustos amb el 

seu diari d'aleshores: 

"Inzwischen haben mich die .l!fiinchner Neuesten eíngeladr.:1n, s1e vmllen 
mir offenbar ei nen Antrag zur Mi tarbf~i t machen. I eh habe so v1entg 
Geld und die Zeitungcm sind m1r so gle:lchmi'H3ig verhaBt, daB :lch noch 
nicht vmiB, ob tch n:lcht; doch annehmen soll." 1 :• 

En la memòria de Hoth i d' algun::=ò col. legues seus es trobava el record 

de l' artic].c3 marcadament u "100 000 Mark: für etnen Rmnan":''' en el 

qual el 6.1.1925 havia atacat la publicació i el seu rerafons ideològic. 

Hans Bauer f que havia e~:;tat director de Der Drache, on 1 f escrit havia 

aparegut, s'encarregà de remarcar aquell canvi de posició tan flagrant, 

tot lloant 1' antic col. laborador i. lamentant-ne la inconseqüència: 

11 
(. •• ) niemals bin ich einem Menschen begegnetf der in seinem 

Innersten einen herrlicherenf inf(3rnalischeren, blutgebundenerenf 
besesseneren HaB gegen alle patriotischen Unwerte gehabt híHte als 
Roth. Aber da vollzieht sich nun das Wunderbare und wahrhaft 
Unglaubliche. Im Jahre 1929 greifen die 'Münchner Neuesten 
Nachrichten.' C ... ) Joseph Roths Gedanken von der BuBgeldzahlung auf 
und wenden sich, da er für ein normales Geld ihnen keine Zeile 
schreiben würdef mit dem koniglichen Honorarangebot von 2000 Mark 

1) Carta del 29.3.1929; Briefe, p. 152. La motivació- obtenir uns bons 
ingressos fixos a través del periodisme amb la mínima dedicació possible 
per tal de poder treballar en l'obra narrat i va - queda més clara a la 
carta del 24.5.1929 al mateix destinatari: "Ich nehme den Vorschlag der 
Münchener also an. Ich hoffe auf ein Jahr Ruhe und guter Produktivitat. '' 
CBriefe, p. 152). 
2) L'article es troba a VI IV, p. 212-215 i Vl[89] 2f p. 320-323; ante
riorment n'hem ci tat un passatge per il. lustrar les acusacions 
d'inoperància de l'escriptor envers les institucions i publicacions 
republicanes. Sobre el diari muniquès s'hi deia: "In einem Lande, in dem 
Zeitungen. von der Qualitat und Gesinnun.g der 'München.er Neuesten 
Nachrichten' erscheinen, kann es Schriftstellern von Qualitat und 
Gesinnung nicht gut ergehen. Es ware zu wün.schenf daf3 die 'Münchener 
Neuesten Nachrichten' als Buf3e für ihre Existenz u nd i hr tagliches 
Erscheinen jedem anstandigen deutschen Schriftsteller 100 000 Mark 
zahlenf selbst, wenn er ihnen keinen Roman liefert, auf daf3 er in Stand 
gesetzt werde f se i ne He i mat zu ver lassen u nd die 'l!fünchener Neuesten' 
nie mehr zu sehen." <W IV, p. 212; 'il[89] 2, p. 320-321.) 



pro Monat für zwet ArtlkE:ll C. , , ) an ihn selber! (. , , ) In Wahrhe:tt 
~~i rd er auch bei den 'Münclmer Neue~3ten :Nachricht(:rn' k.eine Zej_le 
gegen seine TJeberzeugung schreiben - das a11eln ware charakterlos! -
und seine Konzessionen werden sich nur auf diejenigen Zeilen 
erstrecken, die er ungeschrieben laBt."') 

En la seva resposta, Roth lamenta haver atacat anteriorment el diari 

de M.unic, es proclama absolutament j ndependent dels òrgans on publica i 

constata la manca d'autonomia i de diferències entre tots ells- aquesta 

darrera acusació molestà enormement els antics col. legues de la 

Frankfurt er Zei tung i rc~ticènciE:lS entre ells quan Hoth volgué 

retornar-hi, 

"Wo i:mmer ich schreibe, ~>drd es 'radikal', das heiBt: bell, ltlar und 
entschieden. Fremd und verhaBt ist mir die ~;ubal terne Anschauung, 
die Institutfon ware starkm· als der Schriftsteller, C. .. ) Der 
anstandige Radikalismus, den in der 'Frankfurter Zeitung' mit mir 
noch zwei, drei Freunde vertreten und n'!prasentiert ha ben, ist nicht 
der Radikalismus der 'Frankfurter Zeltung' , Von dem Standpunkt aus, 
von dem ich Reaktionare, Liberale, Radlkale, Oppositionelle einzig 
sehen kann, sehen die 'Kreuzzeitung' aus wie der 'Vorw~rts', Wilhelm 
II, wie Scheidemann, die Juden wle die Antísemiten, die j üdische 
Konfektion wie die arische Industrie. Ich habe erfahren, daB fÜn 

~t~irklich unabhangiger Schrtftsteller beinahe in lminer einzigen 
Zeitung schreiben kann, was er vdll und wie er wi11 (.,,). u:.c::. 

Si bé la suposició dels crítics que I<oth només havia d'escriure dos 

articles al mes no era certa (entre el 18.8.1929 i el 1.5.1930 

aparegueren vint-i -set articles en aquell diari i un a Nünchner 

lllustrierte Presse, revista que en depenia)·, si que és certa la 

restricció pel que fa a temàtica i contingut que s'imposà l'autor en les 

seves col.laboracions. Entre aquestes predominen temes de crítica de la 

societat moderna amb la seva sobrevaloració de la joventut ("Die Ueber-

1) "Hans Bauer: Ein Vorschlag und selne Erfüllung. Joseph Roth 
antwortet", Die Weltbiihne, 24.9.1929; W IV, p. 228-231. Cita de la p. 
228-229, A l'apartat 2.c. hem citat un altre comentari periodístic sobre 
aquest afer. Sobre el tema vegeu Westermann, p. 66-68; Hackert, "Zur 
Biographie", p. 170; Bronsen, p. 375-379¡ Nürnberger, p. 79-81. 
2) Vegeu l'article de Roth citat en la nota anterior, W IV, p. 230. 
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schatzung df:ir Jungen") i de la tecnologia ("Die neu~~ 'í/af:>chmasch:ine")) 

observacions lligades a records d'infantesa ("Die Pupper1" 1 "Etn 

Wíedersehen" 1 
11 Der Zauberer") o a fenòmens cultural~::; d.e caire 

fic'>.ment berlinès C"Berliner Saison-Beginn", "Der Kur:fün:;tendamm" 1 

"Berliner Vergnügungsindulc>trl:e") o cl'aba::.::;t general C" zvltschen 

vi er u nd sechs", molt propera a d(l 11 Bahnl1of von Saarbrüc.ken" ¡ 

"Das ganz Warenhaur.:;", "A lte u nd JH:lUe Photographi!:ln", "Bc>.1mkehr 

e:l n~::1s Boxen;;" , 11 Di e Ki nd er"), peces que rm:;ponen al 

del Fèui lleton :í. de le:::; quals Westermann ob¡:;erva: 

"fil:H solchen BEd vmr beidc~n SEütf:m :lent: Hoth hattE:l ::.>Eltn 
Geld leicht veniient, und die 'JIJeuer"Jt\~n' bekamen Pro:0;a in Perf<'lld.Hm 
zu net tem , düJ der Autor danlr set nt::1s L o
ni.stischen Sti ls u nd ~::;eines Bl icks für 'ílf::1~3entl tchc'ls und Typif:.>ches 
leicht und zu bringen 1mnnte." 1 :> 

El periodtsta no hauria compartit el judic:l d'aquest comentarista 

sobre la faci li tat amb què escrivia aquells articlest com es desprèn 

d'una carta a Stefan Zweig (20. 6. 1930) que mostra a més la situació 

deprimida i lc~s necessitats urgents d' de Roth, només 

comparables a les que trobarem durant l'exili; igual que aleshores) les 

fonts a què recorre són la reimpressi"ó d'articles ja pubUcats) 

l'aparició de nous, i els avançaments per novel.les encara en projecte: 

"(..,) Ktepenheuer stoppt mir mít Recht die Vorschíisse. Ich habe 
mehr als vernünftig ist) brauche 1200 M. für me i ne Frau) 800 für 
mich monatlích und habe 22 000 Vorschug, Nun habe ich seit voriger 
Woche wieder angefangen, Arti.kel zu schrei ben - blode Arbeit bei 
meiner Erschopfung, Phantasielosigkelt, - und Kiepenheuers Zeitungs
vertrieb vertreibt sie. Aber mehr als 500 Mark monatlicll UiBt sich 
mit Nachdrucken nicht verdienen. (. .. ) Generalkonsul Pflaum::z';, ist 
freilich gestorben. Aber die Münchener wird mir vielleicht trotzdem 
noch bis August zahlen. Vorausgesetzt, dag es mtr gelingt, Artikel 
für die Münchener zu schreiben, was natürli.ch dreifach schwer ist. 
Diesem Schmonzes bin ich nicht mehr gewachsen. Ich kann nicht anders 
denken als in gri:igeren Zusammenhangen und e::; dauert lange, bevor es 

1) Westermann, p. 68. 
2) Es tracta del director de l'editorial muniquesa Knorr & Hirth) on es 
publicava Miínchner Neveste Nachrichten. 
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mir gelingt, ein nettes kleines Stückchen herauszureiBen. Dann hasse 
ich es auch. Uen Ste also, wte ich auf Kohlen sitze. (. .. ) Ich 
bin ungeduldig, miBtrauisch, ekelhaft, nrtr graut vor mir. Es ist der 
gl atteste V/eg zur Improduk:ti vHa.t. " 1 > 

Aquest constitueix una bona mostra del to predominant en la 

amb Zvfeig, t quo Hoth resumí dümt "Ich bin ei ne 

Aquest mie, a manca del fòrum de la F.raniffurter 

Ze.itung, eH vc~nsos articles a Das Tage-BuclJ i D.íe Li terarisclu~ 

We.l t, i serà seguit pen· un de a travé~3 d' tnnb 

el títol K.le.ine Reise por a Ja Ki:i1niscl](? ZcJ..itung, a Ja ca:::;a 

Ullstein, així com pel retorn al diari do Frankfurt des de l'octubre de 

1930 fins a finals de 1932. 

La col. laboració amb la publtcació muniquesa no havia n~sultat tan 

del gust de l' e:3crtptor com s'havia promès¡ no era cert que le~3 

diferències ideològiques resultesstn impercoptibles, com havta pretès, i 

a més la rend.i bil i tat fou menor de l' Si bé és cort que 

l'editorial titular, Knorr & Hirth, li edità el recull d'articles 

Panoptikum. Gesta.Zten und Kulissen, major:i.tàriament format per articles 

apareguts a Franlrturter Zeitung entre 1926 t 1929, amb "Seine k. u. k. 

apostolische Majestat" i la sèrie Hotelpersona.l com a dos dels centres 

d'interès <però també amb un d'origen tan primerenc com "Weibnachten in 

Cochinchina") nogensmenys fracassà e 1 projecte, ja emparaulat 

antertorment amb Kiepenheuer i ara traslladat aquí, de publicar un 

1) Briefe, p. 169-170. 
2) Es tracta en total de vint-i-vuit articles, alguns d'ells procedents 
de reportatges de viatge, que a l'edtci6 de 1975/76 es troben reunits 
segons l'ordre d'aquesta publicació <per tant, ols pertanyents a altres 
c1cles manquen en la situació ortginal> formant un apartat del volum III 
<p. 535-635), mentre que l'edició de 1989 opta per presentar-los segons 
la data d' apartció a la premsa, tot ind).cant a l'apèndix de quins 
articles constava el recull <vegeu V/[891 2, p. 1006-1007). 



"Deutsches Lesebuch", que no :mai la llum. D'ell s'ha cmu;ervat el 

pròleg, que el planteja com una revisió per a adults dels conceptes 

erronis del passat i del present, en una línia que podríem relacionar 

amb la introducció de Die weüiien Stadte, així com amb 1' interès creixent 

de :Roth de recuperar la memòria del sempre des d'un punt de 

vista crític: 

"Kurz: es handel t sich darum, das Ehrwürdige von der torichten u nd 
falschen Würde zu befn~ien, mit der es 11 t worden war, aber 
auch von dem torichten und falschen Hohn, :mit dem es heute behandelt 
vfird. Nocb ist rlas lacherl lche Pathos von gestern nicht 
verschvmnden, und schon kündet sich eln lacherltches Pathns von 
morgen an. Zwischen beiden bewegt f';i.ch ein tzbübü;che:r· Spott, der 
das ge angreift, das morgige und noch nicht weiS, wie 
ahnl ich das Morgen dem Gestern zu vmrden droht. Vom fal::schen Pathos 
entstellt, vom billigen Witz bespuckt, irren also die Begriffe 
umher, aus einem Lesebuch ins andere. In dem hier vorliegenden hat 
der Verfasser den Versuch unternmmnen, .str~ zu reinigen." 1 :• 

L'altre punt de fricdó de la relació amb l' editorial i el dl. ari 

muniquesos fou la novel. la per entregues projectada, de la qual s'ha 

transmès que fou rebutjada perquè :Roth, probablement borratxo, havia 

escrit en un full repetidament "Roman in drei Tagen schrei ben!", i 

l'havia inclòs erròniament en el :manuscrit que lliurà el :març de 1930; 

això procurà l'excusa a la redacció per a no acceptar-lo, tot 

argumentant que una novel. la escrita en aquestes condicions estava per 

sota del ntvel1 de la publicació."':. Aquest fou probablement un dels 

motius de la ruptura amb el diari dretà. Friedemann Berger opina que la 

noveLla projectada és el fragment editat i tHulat per ell Perlefter. 

Die Geschichte eines Bürgen§'n ¡ la suposició sembla prou plausible, i 

1) "Deutsches Lesebuch. Vorwort." Bronsen, p. 357-359, i W IV, p. 245-
246. 
2) Nürnberger, p. Bl. 
3) Vegeu Joseph Roth: Perlefter. Die Geschichte eines Bürgers. Fragment 
eines Romans aus dem Berliner Nachla@. Herausgegeben und ml.t einem 
Nachwort von Friedemann Berger. <Koln): Ktepenbeuer & Witsch, 1978. 166 
p. <Pag. 158-159.) 



expU.caria a més· la per a nosaltres menor qual i tat de la major part del 

fragment conservada. Tenim en canvi certes reserves davant la seva 

suposició que el fragment Erdbeeren hagi de datar-se també en aquest 

moment (suposició compartida per l'edició en sis volums) 1 :>, i no al 

voltant de 1935, com afirma Bronsen, recolzant--se en de la 

correspondència amb Zweig i f'?.n declaracions de Hermann Kesten. ::n El qw.:¡ 

sembla cert és que alguns primers escrits d'aquesta temàtica procedeixin 

de 1929-1930, a ir de la redacció de Perletter, amb el qual 

connecten, 1 que el projecte seguí.s ocupant la ment de Roth, que i.ntentà 

realitzar-lo dc~fíni.tivament 1'r3stiu de 1935 i l'abandonà a la primavera 

de 19~i6, utilitzant aleshores part dels matertals per a Das talsc:he 

Gewicllt (publicada el 1937), per tal de cobrir més ràpidament un dels 

compromisos editorials típics del seu període d 1 exili 1 marcat per la 

penúria econòmica i la confusió en matèria contractual.'~':> 

1) Vegeu Perlefter, p. 157-158, i W[89l 4, p. 1071-1075. 
2) Vegeu David Bronsen: "Zum 1 Erdbeeren' -Fragment. Joseph :Ro·ths 
geplanter Roman über die galizische He i mat," A T+K, p. 122-131, Sobre la 
datació cf, especj_alment p. 123. Bronsen hi fa referència a Brtefe, p. 
602, 425 i 432; els dos darrers passatg·es citats detxen clara la 
j_ntenció d'escriure aquesta novel. la a continuació de Beíchte eines 
ftfàrders; Roth calculava que li caldria al voltant d'un any per portar-la 
a. terme. 
3) La carta a Stefan Zweig del 4.5.1936 és una bona mostra d'aquesta 
problemàtica, que avancem aquí en el context de la datació del fragment 
Erdbeeren, i que amb característiques menys agudes començà ja a 
aparèixer als volts de 1929. Si bé Roth lamenta publicar amb un ritme 
excessivament elevat, no pot deixar de fer-ho i s' obUga a una ràpida 
productivitat per tal de rescatar els importants avançaments que ha 
obtingut de les editorials j_ soHcHar-ne d'al tres: "<. .. ) me in Name ist 
erledigt. Durch das schnelle Erscheinen meiner Bücher. Was soll ich tun? 
11 Ich bin au8erdem kBrperlich krank. Ich habe jeden Abend Fieber. Es 
ist ein schreckliches Klima in Amsterdam. Ich hoffe, ich bin nicht 
ernstlich krank, aber ich arbet te sehr vj_el, und davon kommt es. Ich 
korrigiere meinen ersten Roman <Beíchte eines Horders>, dann schreibe 
ich am zweiten <Das falsche Gewicht>. Da werfe ich schnell alles hinein, 
was ich an Materie für den groSangelegten Roman, 'Dte Erdbeeren 1

, hatte. 
Schade, aber was soll ich tun?" (Briefe, p. 469.) 



() 21 

El Perlelter 1 
·' es centra en la t ó d' aquest pc~rso-

natge, el nom de fonts del ~Jal, Alexander, és utilitzat pel narrador 

per tal de reflecti .. r el contrast entre les seves connotacions 

altisonants i la vulgarJ.tat i mesquinesa de qui el porta. Le::; 

"aventures" del protagonista amb la seva doblc3 moral, la tirani-a guf~ 

exerceix sobre la familia, els seus diversos i l<3s ma.Iüobre~; per 

tal de casar avantatjosament el:::: fUls i cosa a 

n:i vc'lll socta.l són Ed centrE• temàtic, que formulaci.ons crítiques i 

iques icables a la societat en 

Perlefter és desert t amb atr:l but~;:; risibles i i us, 

altrm:; ~;ón ob.jecte de simpatia: Em :mcH· lloc el narrad_or, 

Naphtali Kroj, pro6edent d'una petita ciutat oriental i fill d'un cotxer 

alcoholitzat a la mort del gual fou enviat a V:l.ena a casa de Perlf~fter, 

parent llunyà; Henriette, durant molts anys donzella de la f amí li a del 

tutor i sentimentalment al narrador; i Lcm Bidak, personatge 

misteriós que apareix al capítol vuitè de forma relacionable amb N:lkolat 

Brandeis, !30bretot pel fet de voler començar una nova existència, però 

que a diferència del seu predecessor no domina pas totes les situacions, 

sinó que fracassa en els negocis i està lligat a una extensa família. Li 

ideologia de Bidak seria d'un anarqutsme total 1 destructiu, sense que 

se'ns procuri cap motivació, una mica en la línia de Benjamin Lenz, si 

bé posteriorment se' ns diu que és un dels principals activistes de 

1. • agrupació social tsta de la zona. La condició fragmentària i 

provisional de 1 • escrit es fa palesa a través de 1 • escassa definició 

d'aquest personatge, així com pel fet que la na.rració de la seva 

infantesa constitueixi pràcticament una repetició de la del narrador que 

1) A més de la pubHcació de 1978, aquest fragment es troba a WC89J 4, 
p. 931-1007. 
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lniciava 1' obnJ.. El :més tnülressant d' aqucclsta seria l'ambientació 

lnicial en el medi jueu oriental 1 amb descripcions comparables a les que 

hem trobat a Juden auf Wanderschaft i retrobarem a Radetzkymarsch, Das 

fa.lsche Gewicht i Der Leviathan1 així com alguns elements ja coneguts o 

que reapareixeran: el fet que PerleftElr s'entesti a anomenar Henríette 

totes les minyones que succeeixen aquesta, de la :mateixa roanera que a 

Radetzkymarsch Franz von Trot ta bateja toh:; els servents a 

Jacques amb el nom d'aquest; Ell mètode d'assassinat usat per Bidak, 

paral. lel a l'emprat per Jadlowker a Das fa.lsc:he Gewic:ht; la figura d'un 

cCJtXl:\I' jueu de nom Manes, que retrCJbarem amb al tres característiques a 

Die Kapuzim~rgruft; CJ bé la :forma de ll el diari de Perlefter, 

similar a la dc'll pare d'Eduard P. a Zipper und se in Vat er, a ixi com el 

fet qLH? Perlefter obri una fàbrica de taüts, com aquella on Zipper 

seniCJr havia treballat en arribar a Viena. 

La proximitat temàtica dels dos fragments Perlefter i Erdbeeren' ' és 

tnqüestionable. Si en el primer l'ambient judeooriental es limitava als 

records autCJbíogràfics del narrador, ara aquella localització 

constitueix el centre d'interès, juntament amb la història del narrador, 

anmnenat igualment Napbtali Kroj, que a diferència del seu homònim no 

arriba a sortir-ne dins del marc del material conservat. El contingut és 

format per la vida a la petita ciutat amb els seus personatges i esdeve-

ni ments, així com per les victssi tuds del narrador en quedar orfe, 

vivint primer a casa del sastre analfabet que l'ha d'expulsar per 

imposició del seu cunyat vtdrier, i la posterior experiència. com a 

1) Aquest fragment es troba a T+K, p. 101-121; VI III 1 p. 19:3-218; 
Perlefter (Wetmar), p. 123-155; i W(89J 4, p. 1008-1036. Sobre les 
diferències entre les dues primeres <que segueixen Bronsen) i les dues 
darreres versions (seg-uint els criteris de Berger) vegeu VI[ 89J 4, p. 
1072-1073. 
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ajudant de l' f3nterrramnrts, amb l'anècdota del penjat la corda del qual 

venen a manera d'amulet. L'inici de l'edtflcació d'un gran hotel, 

desproporcionat per a la petita ciutat, per part del fill de la 

propj.etària del bany de vapor i el fracàs de l'empresa són comuns a 

aquest fragment i l'anterior. 

El fragment Heute t'riih lrarn ein Brief ... 1 :• retorna sobre els Jtlò.teixos 

elements l situacions d'Erdbeeren (el mestre TobiaE; d'allà con,espon 

aquí a 1 1 escrivà Í'fordecba1; la lüstòrta de 1 1 enterramorts t la corda del 

penjat es repeteix, etc), amb una iva narrativa diferent: si en 

els dos anteriors Napbtalt Kroj era el narrador en prlm<::lra persona, aquí 

és l'autor de la carta rebuda pel narrador innmninat, que ha romàs a. 

Europa, mentre que Kroj, emigrat a 8udamèr1ca, explica les seves 

aventures, en les quals ha sabut sempre desempallegar-se satisfac-

tòrtament. La major complexitat narrat i va, caracteritzada per la doble 

perspectiva de dos narradors en primera persona, amb la carta que 

rememora fets de la infantesa integrada dins una narració marc, així com 

l'estil més acurat, van fer pensar a Bronsen que aquesta seria una 

versió tardcma, que situà al vol tant de 1935, en el context dels 

passatges de la correspondència als quals hem fet referència; l'edició 

de 1989 opta per no indicar-ne cap data i situar-lo a continuació dels 

textos de 1929. 

En aquesta ·mateixa situació dins la seqüència es troba el fragment 

Jugend'~:·, que a diferència dels tres anteriors no està lligat a un 

escenari oriental, però comparteix amb ells l'interès per la rememoració 

1) Es troba a W III, p. 219-223 (igual al text reproduït a Bronsen, p. 
16-20); W[89J 4, p. 1037-1043 (igual al text aportat per Berger a 
Perlefter <Weimar>, p. 156-164). Sobre els manuscrits vegeu la biografia 
de Bronsen, p. 15-24, i les p. 130-131 del seu article a T+K, així com 
WC89J 4, p. 1074 i 1085. 
2) Es troba a Perlefter <Weimar), p. 261-262, i W(EIQJ 4, p. 1044-1050. 



de la infantesa i joventut. En aquest cas l'èmfasi no recau en 

l'atmosfera, sinó en la pròpia personalitat i l'evolució d'aquesta i 

dels interessos t experiències canviants, tot donant una imatge del 

narrador en primera persona que mostra molts punts de contacte amb la 

continguda a la carta a Kiepenheuer amb motiu del seu cinquantè 

aniversari':> Algunes característiques del personatge Mfí ci I ment 

s'avenen amb les de l'autor, lment la supertoritat que 

aconsegueix e~:; a la seva indi.ferència o amoralitat; r:m cb;rta 

manera 1 es tracta d'una recurrènci.a 1 donada ara com n iva, de les 

carn eteri st t que s d' Ant on Wanz 1, el protagonista de la narració 

primerenca .Der Vorzugs13cbli . .ler. 

Aquesta profusi.ó d' i.ni.cis narratius inconclusos mostra clarament la 

posició de Roth en aquell moment, indecisa en quant al camí a seguir, 

però clarament insatisfeta amb la temàtica d'anàlisi de la societat 

occidental contemporània predominant :fins al moment, El fet que en tres 

d'aquests intents narratius aparegui l'ambient jueu oriental, així com 

que en tots quatre apareguin en prJmer terme els records d'infantesa, 

indiquen el camí que portarà cap a Hiob J Radetzkymarsc.b. 

El nucli temàt1c dels tres primers fragments, en els quals es parteix 

de l'entorn jueu orJental, del sbtetl, en dJrecció a occ1dent 1 amb el 

xoc cultural t el desarrelament que atxò impl1ca, es troba també a la 

base de la segi.ient novel. la portada a terme, Hiob. Roman eines einfachen 

Nannes. Com ja a .Der stumme Prophet t Zipper und sein Vater, s'hi dedica 

una extensa atenctó al món anterior a la guerra, premissa del 

contemporan1, però a d1ferèncJa d'aquestes dues obres l'autor hi retroba 

l) Hem et tat la pd mera part d'aquest e ser i t en començar el present 
capí tol. 



la vida dels jueus pobres de l'Europa oriental entre els quals s'havia 

desenvolupat la seva infantesa. Els paral. lels autobiogràHcs són més 

i.ntensos en el fragment U tu lat per Friedemann Berger Wassertrager 

}fende.Z, '> que constitueix una prim01ra versió del tmna, menys llElgendària 

i. llunyana, amb una crí.ti.ca social més dJ.recta i concreta. Aquí, el 

poble d'origen del protagonista es situa a la Gali tzia austríaca, memtre 

que Hiob s'inicia a l'altra banda de la frontera, a HúF;::;ü:t, i dm; del¡;> 

trns fi.lls de l'ai viuen l'un a Berlín i 1' altre a Viena, en tant 

que el tercer va a Amèrica per evitar caure soldat el 

precedent del Schemarjah de la versJ.ó defJ.nitiva. La loca1Hzació dins 

la monarquia danublana 1 el lLigam amb el món alemany a través dels dos 

fills que hi resideixen permeten formular d(~S de la perspectiva de 

Mendel la visió míticament positiva que els jueus orientals tenien de 

l'emperador austro-hongarès i de tot l'alemany 1 tema que ja ha estat 

desenvolupat a Juden auf Wanderschaft i reapareixerà a Radetzkymarsch. 

En començar la primera guerra mundial, aquesta convicció de la superio-

ritat moral alemanya queda clarament formulada: tot i que la població ha 

estat ocupada ja pels russos, Mendel no perd la confiança. 

"Mendel hoffte dennoch auf den Sieg der Oesterreicher. Denn erstens 
war der russische Zar e in Anti semi t, und Gatt strafte. die 
Antisemiten. Zweitens war der osterreichische Kaiser ein guter, 
al ter Herr, den Gatt liebte. Dri ttens war Mendel ein Patdot und 
Verehrer der Deutschen. 
Die Deutschen waren lauter feine und gebildete W'inner, in allen 
Wissenschaften voran und mindestens so stark an Korper und Muskeln 
wie die Russen. Die Kosaken dagegen waren besoffen. In Deutschland 
gab es ketne Pogrome. In RuBland totete man die Juden. Mendels Salm 
schrieb wunderschone Briefe aus Berlin. Der erste Sohn schrieb 

1) El fragment es troba a Perlefter <Weimar) 1 p. 91-113, i a W[ 89] 5, p. 
850-870. Sobre ell podeu veure 
im epischen Werk Joseph Roths. 
pags. 105-123), així com el 
l'apartat 2.f. 

la tesi d'Angelika Pothe Das Htobsmotitr 
Universitat de Jena, 1980 (especialment 
que s'ha dit d'aquesta monografia a 
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gllicJdJ.che Brlef•" au,:; WimL DaE; waren BfélW8Üc~t3. In !1oskau oder in 
Petersburg dagegen bcttte slcb kein jtidischer Drechsler niederlassen 
dürfen. 
De~:::;hal b vmr J~-endel des deutschcm u nd éisterreichischen Steges 
stcher." 1 ) 

La fugida cap a Vtena, a i-nstàncies del fill gran, permet constatar 

1' enorme contraE>t entn'l la 1 roí tica qw0 el pobre ai i neu lt i 

ingenu tenia de la ciutat i la reaUta.t irnr~nt dtll barrt pobre on v lu 

el Sf3U flll"''; Fll~c; dtfíciL3 tracte~; amb la policia (tot i que 

cornJctarnent), la intensificada per la guerra i la 

0>.ituactó familiar, amb una nora vestida ment amb la mateixa 

bata dG florf> grogues pensem en la connotació nefasta d' color -

cabells, sGt néts que plonm dc_:¡ fam i Hl Hil mob:ilttzat faran la rosta. 

Mendel és un dels fugitius jueus refugiats a Viena, situació que Roth 

conegué de prlmera mà¡ menja en un establimfmt de bemdicència i es 

dedica sense experiència rd èxit a la comprav\mda de roba, essent 

1> 1il[89l 5, p. 852. 
2) Compareu els dos passatges següents: "Wten war die Stadt, durch deren 
tausend, was sag ich? - zehntausend StraJ3en der Katser fuhr oder hoc:h zu 
Rosse ritt. In der Mitte der Stadt Wien stand der Palast des Kaisers. Er 
war aus Gold, Marmor und Brillanten. Var dem Pala!3t stand cHe Leibwache, 
in JXot, Gold u nd Ei sen gekleidet. Dte Lei bwache war tausendmal groBer 
als die Gendarmerie. Der Katser ritt oder fuhr in der Mitte der 
Minister. Die Mtnister waren tausendmal klüger als all e Bürgermeister. 
/I Wien war ei ne andere Wel t. Ein Drecll:;::;ler in Wien war me hr als e in 
Doktor in einer kleinen Stadt an der russischen Grenze." (1¡1( 89J 5, p. 
853.) La impressió que rep J!J:endel des del tramvia, en arribar a Viena, 
és ben dtferent de la imatge somniada: "Mendel schwieg und sah durch die 
groBe Fensterscheibe die zurückliegenden Hctuser der Stadt Wien. Es waren 
freilich groBe Hctuser. Aber sie waren alt, gelb, und Hisse zogen sich 
durch die Mauern, gezackt und in Wellen. Manchmal sab. Mendel in einen 
Hof. JXotes und weiBkariertes Bettzeug lag auf den Balkonen, Federn 
schwammen durch die Luft. // Da nahm sich Mendel ein Herz und sagte, ein 
biBchen bitter, zu seinem Sobn Anselm: 'Wien ist keine scllone Stadt! '" 
(Ibídem, p. 855.) 
3) Hem trobat aquest motiu a l'article sobre Marsella "Ein Ktno im 
Hafen", del reportatge Im míttaglichen Frankreich. 
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estafat per companys jueus de ó, L' d' aqtwst 

més semblant al E;eu successor é~:; la seva evolució dc~ creient ingenu a 

persona que es planteja les grans qüestions teològiques - l'existència 

de Déu, la seva omnipotència i justíciia, el seu interès o desinterès pel 

món - i f'-ls intents que fa de rebel. lar-se contra. aquell ésser di::;tant i 

injust. El de d.es:l.1 , 1 usi ó i de :lonament de les antigues 

creences, que Mendel atribueix ícitament al canvJ. de residència ("So 

vrurde df;:)r ·M"ensch, v-mn.n man :ihn ams ::::.;E.ltnem Bod•~n au:c=;grub und irgendwohJn, 

J.n den der grokien Stadt lanztEl, " 1 :>) i a 1 :fc~t que ara, mancat 

del seu treball d'ai per a pensar 1 (" Dte 

Arbeit verlünderte da::s Denken. Deshal b stnd die arbet tend.~":!n Mcmschen 

düm:rner und di. e nJ.cllt zu arbf3J ten brauchf'ln J ter, ":e::.) afecta no 

només l'actitud rellp;iosa 1 sinó també la fe en la monarquia austríaca i 

en la millor situació dels jueus dins d'ella: 

"E::; vergi.ng ei.ne kurze Zei.t, und Mendel, der Alte, emporte sich über 
den Kri.eg, die 1\eichen, die Welt. Eines Tages beschlo!3 er: Wenn ich 
heute den Kaiser sehe, grü8e ich ihn nicht. 
Das war Montag. Am Dienstag fullr dc~r Kaiser durcll dte StraBe. Da zog 
Mendel dte Mütze und scllwenkte ste, wie alle taten. <., , ) 
Am Mi ttwoch schamte stch 11endel. Er sah, daS der Ka i ser auch ei n 
Antisemtt war, wie der russische Zar. Ueberha.upt waren al1e Menschen 
AntisemHen, In setner Heimat und ld.er, in der Welt. <.,,) Gott gab 
den Juclen Verstand, damtt man sie verfolgt.""':• 

El fragment acaba arllb el retorn del fUl amb una cama amputada i 

l'inici de l'activitat de Mendel com a venedor ambulant. El creiem 

especialment J.nteressant dins del no~3tre context pel que té d' exempli-

ficació narrativa dels asserts de Roth i altres autors sobre l'especial 

relació afecti va dels jueus de Galí tzja amb la monarquia :i per 

l'evolució ideològica del protagonista en veure la realitat. Es situa en 

1) WE89J 5, p. 868. 
2) Ibidem, p. 868. 
3) W[89J 5, p. 864. 



una 1í n:l.a de crítica soctal í •::í ta Csi mi1ar a la seguida per . flote.l 

Savoy, Die Rebe.l.lion o Die Flucht ohne Ende) de l' estructuracíó social 

tant al lloc d'ortgen (reconeguda a posteriori des de l'experiència de 

la gran ciutat) com a Viena. L'intent de desafiar un Déu en qui s'havia 

cregut sempre i que ara és rebutjat per injust o indiferent 

més extensament, a la novel.la d~3finittva. 

De Hiob voldríem dé"stacar una sèrie d' , tals com el fet que 

el protagonü;ta sigui una senz:llla, situada a la base de la 

ptràm:i.de soctal ~ recordem que e~:s tracta de la categoria d' ens<::myant més 

bai xa, que per tant no gaudeix de 1 gi quEl els jueus ortodoxos 

atorgaven als t}rudits; la cíèncta cle Mendel r1o va més enllà de saber 

llegir j_ haver memoritzat per als seus alumnes part de les Escri.ptures. 

Molt i-nteressant és la problemàtica que exemplifiquen les diferents 

pràcti.ques i creences caracterí ~:stiques de Mendel i Deborah: el primer, 

ancorat en l'ortodòxia, és una persona passiva i pacient que accepta els 

contratemps sense intentar actuar contra ells, sinó prenent-los com a 

voluntat divina i en tot cas intensificant l'oració i el dijuni. 

Deborah, en canvi, creu en la mediació dBls avantpassats davant Déu i en 

la capacitat miraculosa dels rabins, cosa que la identifica amb l'bassi-

disme; de tota rnanera, la seva actuació quotidiana no està d'acord amb 

aquest credo, que propugna una actitud alegre i positiva davant la vida 

i l'amor a les peti tes coses. Ben al contrari, una característica 

d'aquest personatge són les seves queixes, que formen un motiu iteratiu: 

"Das Leben verteuerte sich von Jahr zu Jahr. Die Ernten wurden armer 
und armer. Die Karotten verringerten sich, die Eier wurden hohl, die 
Kartoffeln erfroren, die Suppen wasserig, die Karpfen schmal und die 
Hechte kurz, die Enten mager, die Ganse hart und die Hühner ein 
Nichts. " 1 ) 

1) W I, p. 850¡ W[89J 5, p. 4. 



Deborah està re:;;sentida. per la a la qual la condemna l'ofici 

del seu marit, la manca d'iniciativa del qual menysprea':> La t"elacJó 

entre ambdós està cada cop més marcada per la incomprensió i el mal geni 

de la dona, i esdevé una càrrega per a Mendel'''':> ¡ qw.'ln ja a Nova York 

~:d la J ah hagin mort, el protagcmüsta trobarí?l en aqtwsta manca 

d'amor per dels dm:; una drc1 lm:; causm:; per al càst1g dt ví -- retret 

que podrí em :l en clau autobj ica com a. paral, l('ll a lE'~G 

acw.;acions qur,: c~s feia l~oth ~m relació amb la malalt ta dG Friedl, 

D'altra banda, però, davant la vitat J ln ingemú:tat de ï~cmdeJ., 

l'actitud de Deborah esdevé ble, ja qutc~ e~> veu obl J a 

assumir el paper d'elenEnt actiu i rector de la familia, del qual 

partetxen totes les i niclati ves importa.nh;, des d'anar a ::;;ol, li citar 

l'ajut del rabí miraculós per a Menuchim fins a demanar a Kapturak que 

organi tz1. la deserció dels fills.'"':> També és ella qui estarta d'acord en 

1) "' Der Mensch muf3 sich zu helfen suchen, uncl Gatt vdrd ihm hE~lfen. So 
steht es ).eben, Mendel! Imlllí'lr vmif3t du die falschen Satzc-1 
auswendig. Vtele tausend Satze stnd geschrieben worden, rHe überflüs
sigen merkst du dir a11e! Du bi.st so toricht ge>'mrden i weil du Kinder 
unterrichtest! Du gibst ihnen dein bHkhen Verstand, und sie lassen bel 
dir ihre ganze Dummheit, Ein Lehrer bist du, Mendeli ein Lehrer! "' VI I, 
p. 872; WE89J 5, p. 26. 
2) "Er vmnclte sich ab, um das Angesicl1t seiner Frau ntcht langer 
anzusehn. (., , ) Lange Jahre war es ihm gleich erschienen wie am Tage 
seiner He irat, <, , • ) eines Tages also war die Erl\enntnis [ daB ~3ie alt 
und haBlich geworden viar) über ihn gelmmmen. Es war wie etne zweiüJ, 
ei ne wtederholte Ehe i dies:m;ü mit der HaBlichkei t, mit der Bitterkeit i 
mit dem fortschreitenclen Alter seiner Frau. Naher empfand er si.e zwari 
beinahe ihm einverleibt, untrennbar und auf ewtg, aber unertraglich, 
qualend u nd ei n bHkhen au eh gehaBt, Si e war aus e inem 'Wet bi mit dem rnan 
sich nur in der Finsternis verbindeti gletchsam eine Krankheit geworden, 
mit der man Tag u nd lfacht verbunden ist i die e inem ganz angehort i dte 
rnan nicht mehr mit der 'Wel t zu teU. en braucht und an deren treuer 
Feindschaft rnan zugrunde geht." W I, p. 872-873; W(89J 5i p. 27. 
3) Tot el complex de la intervenctó de Kapturaki primer per a la fugida 
de Schernarjah i després per a 1' emi.gració de lHrjam i els seus pares, 
a1x1 com el treball del noi corn a agent auxiliar d'una companyia 
navUiera, con::;;titueíxen il. lustracions narratives del que Roth havia ja 
exposat a Juden au.:f Vanclerschaft, de forma similar al tractament de la 
temàtica del contraban de desertors fet a Der stumme Prophet i a 
Brdbeeren. 
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qm~ el fi.ll tt. sigui 1 i~T! Un hospJ ta 1 1 COS{'( CJLH3 

f•fendel veta per motius reUgtoso:3, De la ma.tE~ixa manera, en arrJ.bar a 

Nova York ella estarà cltsposada a acceptar totes les imposicicmf3 del nou 

f)ntorn per tal d.' ass:i mi lar-s' ht, mentre que el marit romandrà ancorat en 

la fe i c:.l.s costums que han donat forma a tota la seva vida. 

:tíf:l el món d~~l shtetl con~;ti.tuei.x nn üti.l.li, ni totes lc~s acci.on:s 

encaminadecs a seguir el:=3 reli. m:ms obtenen re:sultats 

ti.us; no estem pa(s davant d'un contr:J ni d'una nova verf>ió d'Arcàd:i.a, 

sinó que els t=!lc=Jment:=; tuc:; i la :i hi són presents en tnt 

moment. Començ;mt per la rutsèda constant, l' hm3t:Uitat clel:s trE:~s 

germans grans envers Menüchi.m i la tnsatisfacció de Deborab. amb la seva 

vida., la narració està marcada per l'ambigüitat, L'intent dE:l complir amb 

la tradJcJ.ú i la religi.ó evi.tant que Schem.arjah sigui :incorporat a fHet:3 

el porta a unn. t>itun.c:ló més nefa(:;:;ta c~ncara, per a la seva fe i 

per a la seva vida, que ::;acrJ.fica. en ares d'una nova pàtrta 

encara més letal que l' ñ.nterior. En canvi, Jonas, que ha i de 

bon grat a 1' exèrcit rus i ja abans de fer-ho s'ha asstmi1at a la vJ.da 

de la població eslava rural, contravenint tots els preceptes, consta al 

final de la novel. la com a desaparegut, però es manté l'esperança que 

stgui vtu. 

La marxa a Estats Unt ts a instànctes de Scllemarjah, que els pares 

ajornaven per no haver de deixar enrera 11fenuclüm t finalment porten a 

terme per allunyar la filla dels cosacs no salvarà Mtrtam, que 

continuarà amb la matetxa mena de vtda i acabarà boja - una al. lustó 

força clara a Frir:~dl -, però en canvi salvarà MenuchJ.m, ja que aquest, a 

qul els pares han detxat sol en contra de l'exhortació del rabí, serà 

portat a un hospital rus, on tindrà lloc la seva curació pn~c:lsament de 



la ma.nera que el seu parn rebutjava. Ni tot el bé ix d'Amèrica, 

ni tot el mal de Rút-;si.a; ni tan sols la vida de la majori a dels jueu::; 

emigrats millora al nou continent, sinó que en aquest les condicions de 

vida, habitatge i higiene són pttj on_:; que al lloc d 1 orlgen. E1 tan 

di>c>cutit "final fel 11 no ho és tampoc del tot, ja que la mort de 

DebtJrah i Schemarjah i la bogeria de Mirjam són ben certes, i de la 

curació d' i d(~l n:'ltrobament de Jonas només se'n fan conjectures. 

Cn'li.em qw~ la reconciliació de i"':end1.:el amb tot el que J'envoJta l ~-cd 

n~trobament amb Déu que~ marquc~n ~:'ll tenm' de1 fina1 no Gs mouen tant en 

un plànol real com Em un context :::;im:llñx a] final de Dic0 Rebe.llicm D Das 

falscht.' Gr:'!w.icht, é¡::; a dir una vt~sjó que acompanya la mort. D'altra 

banda, la capacitat cl.8 Menuchim cle reaccionar davant dels sons musj_cals 

ja ha estat indicada des del principi de la novel. la. ':> 

La càrrega negativa del món nordamericà reutilitza el motiu de la 

quarantena que han de fer els ünmi pobres, i que ja coneixem d~J 

Juden auf Wanderschaft; ~::;emblantment al que s'esdevenia amb Viena a 

Mendel l'aigüer, la imatge j_deaU tzada de Nova York contrasta amb la 

rea U. tat i amb la pobresa que els hi espera igual que a ca:::;a. Es aquí, 

des de la distància, que Mendel descobreix el seu amor pel món eslau que 

havia ignorat mentre hi vivia, i que ara es revalor:i.t:;;a perquè va lHgat 

al record de J onar::; i l<l'enuchj_m, L 1 enfrontament de M:endel amb Déu es basa 

en l' acusacj_ó d'injustícia, però mai arriba a negar--ne 1' existència, 

sinó que intenta rebel. lar-se en contra seva a tall de venjança pels 

dolors soferts injustament. Aquesta premj_ssa de la no-negacj_ó fa més 

plausible la reconciUació un cop arrtbi Menuchim, ja curat i esdevingut 

1) W I, p. 873-874; W[89J 5, p. 28-29. 
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un mú:::üc cèlebre. 1
' Ell seria el model dH jueu a Hoth: 

assimt lat 1 ben adaptat al rnón occidental 1 però sense abandonar el 

millor de les tradicions patt::lrne:::;; en canvi 1 Schemarj ah, :Mirj am i en 

menor grau Deborah repn~¡;entarten un tipus d'assimilació total a la 

forma d(-'! vida i de la E30cietat en agum:d; cas la 

nordamertcana, guEl no cap s<'my,<J. d'i. dent i tat i nJsulta en 

darr0~r terme destructiva per a l'individu; la de JonaB al medi eslau 

03embla ser igualJJK=Jllt t.rJtaJ i ema, fÜ fi.na1 inconegut del 

no un judici definit. 

D'entre la producció odística d'aquests anys anteriors ~ l'exili 

destaca el de vin.tge per A1<'lmanya K.lr:l.ine fi'Cc~ft:;·e realitzat per 

a la Kà.lnische Zei tung, publtcació pertany0mt a la ca.c3a Ullsteín, amb la 

qual Roth havia ef3tat neg·ocJant llargament per tal de fer un segon 

viatge a Rússia; tm fracassar el projecte amb gnm frustracló del 

periodista, aquest encàrrec constituí una mena de .mal menor acceptada 

només per motius econòmics: 

11 <. . , ) icll werde wahrscheinl i eh sel bst ei ne Rel se durch Deutschland 
annehmen müssen. Obwohl sie wenig Geld einbringt und obwolll RuBland 
mich nlcllt nur van eJnem materie11en Druck befreit hatte. Ich v1are 
ein anderer Mensch geworden. ""'':' 
"Ich werde also Montag oder Dienstag ins Huhrgebiet abretsen nach 
einem kurzen Aufenthalt in l.U tteldeutschland. Es ist ei ne schauder
hafte ArbeH, die mi. ndestens acht Wochen dauern wird, aber s :i e J.st 
die einzige, die mir tm AugenbUck wenigstens etwas Geld 
ei ntragt. 11 

'
3 > 

La sèrie, apareguda entre el 3 de maJg i. el 21 de juny dB 1931 4 >, 

adopta una postura envers Alemanya que podem relacionar amb l'article 

1) La professió de Menuch:i.m es pot relacionar amb la del músic jueu de 
Radzhfillml que ha acabat fent de clown musical, i que apareix a Juden 
auf filanderschaft. 
2) Carta a Stefan Zweig, 27.6.1930; Briefe, p. 170-171. 
3) Carta a Stefan Zwetg 1 17.7.1930; Briefe, p. 172. 
4) Publicada a W III, p. 760-805. Sobre aquesta sèrie vegeu Bronsen, p. 
379-380, i Westermann, p. 75. 



una mica posterior "Bekenntnis zu Deutschland" 1 ;, i amb la línia encetada 

a la introducció de Die weiBen Stadte o al projectat "Deutsches 

Lesebuch", d'intentar comprendre i remarcar el que hi ha de valuós en el 

món alemany, tot reivindtcant la seva cultura, que cal dE:)fensar clavant 

d'aquells que pretenen cletentar-ne el monopoli t en fan un ús demagògic 

i deformador. L'abús t la manipulació que ha patit el concepte 

d'Alemanya fan difíctl identificar-s'hi, però cal disputar-ne la 

titularitat als que se l'han arroga.da indegudament. Citc~rn uns fragmc:mü; 

de "Bekenntnis zu DeutschJand", més explícit en la seva formulació de la 

problc~rnàtica sodopolíttca: 

"Nirgends und ni ema ls noch hat ein Bekenntni~:; zur Heimat einer 
Entschuldigung bedurft, Heute und bei uns sieht man si eh gezwungen, 
vorerst die Bekenntnisfonnel von der schwülstigen Verlogenhei t zu 
saubern, mit der man si e beworfen hat, von der papiernen Phraseo
logie, von der es seit Jahrzehnten um sie raschelt, vcm der 
blutrünstigen Rohet t, die set t Jahrzelmten den Patriotismus, dj_e 
Li e be zur Nat i on und die Sprache in Pacllt hal t uml vergewa.l tigt. 
(, .. ) Und das Wort, das miBbrauchte, abgehetzte, durch alle Gossen 
geschleifte und durcll alle undurchsiclltigen Parteienkanale: das Wort 
Deutschland C. .. ) • Si e lebt ja noch (. , , ) , Andere Sprachen si nd 
wohltatiger vielleicht, andere Menschen hurtiger und Hndiger. Und 
glückHcher auch. Ja, andere Lander sind auch glücklicher. (..,) Das 
Beltenntnis erstirbt auf den Lippen, weil es von andern in den 
StraBen gebrüll t wird. Und der Schwur verliert seine Gül tigkeit, die 
Beschw~rung ihre Kraft, und der Ruf wird ein Geschrei. Wie schwierig 
ist es da, ein Patriot zu bleiben! Und wie notwendig ist es aber 
auch! Kein Land bat dermaBen Liebe n~tig." 

En un to més moderat, sense acusacions explícites, la introducció a 

Kleine Reise es proposa de retrobar el que realment és Alemanya entre el 

que s'hi troba de ri dí cula i pedant patrioter-ta local, de reglamenta-

risme exagerat i de pompositat fora de lloc. Per a aconseguir-ho, el més 

adequat és viatjar a la ventura, contravenint els usos i costums del 

país en un gest de rebel. Uó que denota la insatisfacció de l'autor amb 

un entorn que sent com a intolerant: 

27.9.1931¡ W III, p. 703-707. 
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"Wohin n:dsen? Vir~lll:d cht am 1 J.ob~;üm ohne Plan in d:lr~~;¡c~m planvoJ ]¡cm 
u nd planere:i.chen Vaterland! VtelJeJcht am stchen:;ten nhne Z:lel, in 
dtesHm Heicll, in dem ntchtf; und niemand verlon~nguhen kann (aber so 
vieles vergessen wird), Vielleicht den Launen anheimgegeben, die 
hier nicht gerne , geauBert und befolgt werden!" 1 

J 

Les dues primeres estacions ::;ón Magdeburg ("etne ech.t.e mitteldeutsche 

Stadt, FleH\, Langewe:i le u nd vtc~le Radfabrer zeichnen si e aus""' J) i 

Le ig, amb a.l atenció a 1' arquitectura modc~rna, i acusant de 

Ja modern i tat com a tal, que segons Hoth està destrossant la 

:i. harmòni.ca i acollidora d.E~ lEJs ciuta.ts alc~manyo!:=; ~- un tema que jn. 

coneixem 1 que retrobarem encarn. sovint, en una valoració ben oposada a 

la que (~] j ovc1 perlml:ista feda els pr:í.mercc; anys vint quan confdderava La 

conveniència dels ls pc~r a Berlin, 

"(,.,) der iz jener 'neuen Sachlichkeit', die keinen Ort, keine 
Bc~wegung, keinen Verein, keine GE1m.eim:;cl1aft in Deuü:=;chland ruhen 
laBt, unterbrícht die ehrl:i.chen Gesichter der erllal tenen Fa:;:;E;aden 
durch eine gewollte, kühne Kalte, eine glatte, sachliche, unangenehm 
bet.onte Gesinnung am; Beton, In dJ.eser überdeutHchen ZweckmaBtr~kei t 
moderner HauserJw!;:;ten, ihrer breiten Fenster und flachen Dacher, der 
grausamen Absicht, :Raum, Licht und Luft auszunutzen, Geld zu sparen 
und die Gesundhe:i. t von MEmsch, Vteh und Maschine UDfH'bittHch zu 
fordern, lebt der ganze Verbes:;:;erer- und Zücht.erhochmut dieser Zeit, 
die nicht aufboren kann, sich 'kundzugeben' (,,, ), Var dem alten und 
in wirkH,cher Schonhett ehrwürdígen Dom <..,) lagert das Reichsbank
gebaude, ei.n sclw_uderhaftes 1{uster neuzeí tlicher Kasematten- und 
Fabríkkultur, eine steinerne Ohrfeige, hingehauen zu FüBen des 
Gotteshauses, (.,,) Ich konnte wetten, daB van heute ln zehn Jahren 
die Li.ebe zum Wolkenkratzer und Steinbaukasten den Platz um den Dom 
und diesen selbst vernlchtet haben wird." 3 J 

Però el passat no surt pas indemne; l'enorme monument a la batalla de 

Leipzig és ridiculitzat i criticat com a mostra del patehsme buit d'una 

època tal, laç, en una nova versió més breu i intensa del tractaJnent que 

ja n'havia fet l'autor mig any abans a l'article "Das Denkma1""1
;': 

1) 'W III, p. 760, 2) W III, p. 761. 
3) W III, p. 762. Sobre aquest tema vegeu també l'article "Architektur", 
de 1929, conservat al Leo Baeck Instituta i publicat a BSB, p. 340-342, 
[ Joseph Roth: Berliner 8aísonb~:?richt;, Report:agen und Jornalistische 
Arbeíten 1920-1939, Hrsg, von KJ.aus Westermann, Koln: Kiepenheuer & 
Witsch, 1984, 461 p.) 
4) Frankfurter Zeitung, 15.11.1930; 'W III, p. 680-684, 



"'ilelch ei ne g¡cnmlttatige 13innl :i.t C. .. ). Künftigen Geschlech
tern soll te es ei ne trutzige Mahnung se i n. Nun ist es das Ausflugs
ziel pfl ichtmaBig versam:melter unschuldtger Schulktnder geworden, 
denen ein historisierender Alpdruck ins Leben mitgegeben wird. Die 
Zei t sel bst bat dieses Denkmal ad absurdum geführt, ei gne Denkmaler 
von gró8erer 'ilucht und eindringlicherm Trotz errichtet: die dreizehn 
Schlote der Leunawerke, die Funlttürme des Mi tteldeutschen Senders, 
die Riesenkuppel n cler GroBmarkthalle, die zvl8ckerfü1l ten u nd 

ehem Vlettbewerber der leeren, übermenschl:íchen UngrBBe. E:J.n 
warntmdes Beispi("ll mehr als e:tne erhebende Ertnnerung. 11 1 :> 

Alguns dels articles recordem el to de Briefe aus Deutschland i dels 

c~scr:J.ts anteriors sobre el Ruhr, la següent regió alBmanya objçJcte del 

reportatge; retnJbem també idec~s stmUars a leE; clesE:mvolupadEcl:C, a 

11 Berliner Vergnügungsindu:;;trie". Roth examina di"~ la vJ.da 

quotidj_ana tals com el lleure J. 1' estrat:if1cac1ó dels; estab1imfmts 

dedicats a explotar el lliure segons les possibilitats dels 

usuaris <tema amplament desenvolupat en els articles d'aquest viatge "In 

andern Knetpen", "Gustav", "Die Bar erstc~r und zweiter Klasse" i "Die 

rmd.re Bar"), delxant molt clara la condició paràsita tant dels 

establi ments hostelers o activi tats relacionades, per exemple la 

prostitució, com de les classes socials més benestants de la regió, a 

través d'activitats empresarials o comercials, envers el tre1)allador, 

únic element productiu la trista sHuació del qual és amplament 

reflectida. Els retrats el' un enginyer i d'un obrer, amb els comporta-

ments tí ptcs del grup social al qual pertanyen, tanquen aquesta sèrie 

que aconsegueix realitzar el desig de Roth de fer constatacions sociolò-

gicament rellevants a partir de petits símptomes quotidians. 

Aquest reportatge, darrera conseqüència de l'apartament de Roth del 

seu diari habitual, havia anat precedt t del retorn a la Jirankfurter 

Zei tung de l'octubre ençà. D'aquesta col. laboració renovada destaquem 

tres articles: "Brief aus dem Harz", "Der Merseburger Zauberspruch" i, 

1) W III, p. 767. 
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en menor grau, "Halberstadt, '1'annb.auser' , Scbach" 1 :>, que formen una 

unHat temàtica i geogràfica, ja que havien estat concebudes com a part 

d'una "neue Harzreise" seguint les petjades de Heinrich Heine"":'. Però el 

viatge no tingué continuïtat, ja que Roth, deprimit per la situació 

soc:Lopolí.tica que li resultava encara més evident en les petttE:1S 

ciutats, i que mostrava clarament el rerafcm~3 del recent ascens nac:lo-

nalsocial:lsta en les elecciom> del 14. 9. 1930, 1' internnopé. Aqm:lst estat 

d';\nim, d'altra banda prou comprenstble i per la situació 

econòmica i familiar, es en la carta a Stefan Zweig del 

23. 10. 1930: 

"Wen eltelte die Polittk ni eh t'f Si e ha ben Recht, Europa begeht 
Sel bstmord, u nd die 1 u nd grausame Art dieses Sel bstmordes 
lmmmt daher, ela@ es eine Leiche ist, die Selbstmord begeht. Dieser 
Untergang hat eine verteufelte Aehnlichkeit mit einer Psychose. So 
sieht der Selbstmord einer Psychotiscb.en aus. Der Teufel regiert 
wirklich die Welt. Aber icb. begreife die Extremisten beider Flügel 
i mmer noch nicht, dazu bi n tch doch zu se hr Zei tgenosse Franz 
Josephs, immer noch und mitten in diesem, hasse ich den Extremismus; 
er tst doch die brennendste und ekelhafteste Zunge Meser Flamme. 
<. .. ) Ich muf3 natürlich die kleinen Stadte besuchen, Sie haben 
vollkommen Recht; es ist auch der Vorschlag der Zeitung gevmsen. 
Vielleicht, wenn i eh si e vor der Wahl besucht bat te, vfare do.s 
Resultat der Zei tung nicht so überrascbencl gekommen und Anderen 
vielleicb.t aucb nicbt." 8 ) 

Si el primer article descriu la monotonia d'una petita ciutat sota la 

pluja i culmina en la descripció de l'escaparata d'una llibreria que fa 

exclamar al periodista "Wi.eviel Gift in veilchenblauen Kelchen! ""') per 

tot el que té de perillós a nivell ideològic, el segon, "Der Merseburger 

Zaubersprucb", il. lustra la destrucció d'un paisatge per les indústries 

Leuna, que en un "Generalangriff der Schlote" extreuen potassa on es 

trobava el poble de Runstedt i la seva església; fins i tot el cementiri 

1) Apareguts respectivament el 14. 12., 25. 12. 19:30 i 4. l. 1931; tots ells 
a W III, p. 685-703. 
2) Vegeu Briefe, p. 188 (carta a Stefan Zweig, 20.11.1930). 
3) Bri e fe, p. 186. 
4) W III, p. 689. Hem citat aquest passatge a l'apartat 2.f. 
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ba estat traslla_dat., El tem?l_ dóna lloc conl;tataciow:;; enormernent 

actuals i que posen de relleu els més contradictoris t i us 

del progrés; en tons més apocalíptics serà a Der Antlc:hrist. La 

destrucció en nom de la rend1 bi.l ttat i 1' aplicació de la tant 

per a adob~; com per a armes químiques, n mé~; de la manca de 

tant envt'lrs els vim; com els morh;, formt:m la base de l' ó. 

"Hü'lr vollzteht stch d~'lr Untergang der Wel t, au f dag !:-ÜH gEHhingt 
vmrdG. <. .. ) In zehn Jabren wachst hü~r ke:in Gras mf~hr. Umgestíilpt 
~,rird hier r:Ue Erde, i.hr Inneres zuoberst <.,.). VIi dülSf~ 

~Tahrung eine Schwester des:; Giftes :ist, so tst unsElr Friede ein 
BrudBr des Wir kbnnen aber wir kónnen auch 
schteg<3n. Auf unr;f->,n'lm ruht unser Fluch. (..,) Im Wettlauf mJt 
der j ungen Cheroie hat dül al te Nat ur etnü nach dc>.}.' 
anderen erlitten. Die Retorte ü:;t :k:l als di.e Erde. (, .. ) Die 
Weltwirtschaft veranstaltet ihre Gerichte, weil das 
Nirkl ichEl SD langt-1 au f SÍCI1 >·mrten u¡_gt. Dic~ V/f:lltwirtscha:ft 
übersiedel t die Totf~n. Sj.e iíber Leichr3n und verschafft ihnen 
dann neue C~uartiere. Sie zteht Christi. Kreuze aus der Erde und 
fabrtziert Gelbkreuze unter dem Schutz von Hakenkreuzen. (,,.) Erde 
Jst Erde, überal1 mein<~ Hetmat, denn die TechnHI: ist immer meine 
Fremdf:'l." 1 :> 

Els depriments de la c:ivUització són ampliats en el tercer 

article a la degradactó que per a l'autor les concessions a 

la modernitat de les diverses creences religioses - telllt:~ que també 

reapareixerà a Der Antichrist, Des de la representació d'Edison amb 

aureola ftns a l'ús del telèfon per part del Papa, passant per la 

utilítzactó de la llum elèctrica vora el Santísstm, la conclusió és la 

matetxa: "Es tst traurig, einsehn zu müssen, da@ nicht einmal Reltgj_on 

vor Torheit schützt." 2 ' 

Aquesta temàtica de crít:tca cultural troba un reflex molt freqüent en 

aquest període, per exemple en atacar la desmesurada atenció que es 

concedta_ a 1' e::;port a tota Alemanya, i que assolí un punt àlgid en 

1) W III, p. 692-696. 
2) W III, p, 697, El tema aparetx també a "Der Boxer in der Soutane" 
<Die Neue Rundschau, 1930; W IV 1 p. 156-158), sobre el capellà berlinès 
Fah::-;el, que ja havia estat objecte de l'article "Gladíus Dei". 



dJ a E::c;ta.b::; Ont ts e 1 combo.t dEc) boxa entro Max SchJTK3l t ng 1 

Sharkey; Roth utt 1 Jtzà n mam::lra de contrast el fr3t que tingués lloc 

durant el centenari de la mort de Goethe. 1 :> Un altre tractat fou 

la mantpulactó del cos femení per a la propaganda comercJal 2 :>, t que 

untt a una forta crítica a la tradic:ió social de la dot'é':> aporta matisos 

decididament tius a la :l d'un escrj_ptor que d'altra l)anda 

podria é:;ser fàcilment tttllat d' antifeJJünista. "Die GenEòralltnicJ" 

crittca l' hinme a la industrialització i la tecnffïco.ció que fa en 

film J.~.. EisenstE:;:i.n l'obra arrterior del qual, E1 

cuirassat Potemk.in, ha.via a 1' c~s:;crl ptor seguint la línia 

imposada per Stn.lin: "D:í.E! Maschimm habr:m w.fr erfunden, und die 

Segnungen der ZivUisation slnd f:Ün(~ vnn den Schmonzes, an d(~nEm unser 

vmstltches Vokabular so reich tst und die in Sowjetru13land Hin 

'Programm' werden." 4 ) En relació amb el ctnema es troba també "SchluÇ~ 

mit cien Krt Umen! ", que rebutja com a :indigna 1 ofensiva per ah:; que 

llu i taren a la guerra una reconstrucció d'aquells esdr:lventments que els 

falseja i trtvialitza . .s:> El to pesst:mtsta assoleix el màxim a "Dars 

1) Vegeu "Ursachen der Schlaflosigkei t im Goethe-Jahr" CFrankturter 
Zeítung, 25.6.1932; VI IV, p. ~183-586), "VIHzbold im Goethe-Jahr" 
Cibidem, 1.7.1932; VI IV, p. 586-588), "Philister im Goethe-Jahr" 
Cibidem, 30.7.1932; W IV, p. 609-611) així com un anterior, "Der Sport
Schmock" <Das Tagebuc:-h, 12, 7. 1930; VI IV, p. 531-583), 
2) "Konfektlonserotik", aparegut a Die Literarische Welt, 17.4.1930; VI 
IV, p. 861-864. 
3) Vegeu "Der Prozeg Caro-Petschek" <Franlrfurter Zeitung, 16.7.1932; VI 
IV, p. 598-609): "Die zweifellos zumindest unpassende Gewohnhelt vieler 
ansonsten zweifellos ehrenhafter Manner, sozusagen dte Katze nicht ohne 
ei nen 'Sack' zu kauüm, '\'lenn sle heiraten, bekommt in dem Augenbl1ck, in 
dem sie aus dem Inseratenteil des 'Heiratsma.rktes' in die Spal ten des 
Gedchtssaalberichts übersiedelt, einen durchaus verwerflichen Aspekt. 
Und blamabel ist dte Selbstverstandlichkeit, mit der die würdigste 
Insti tutton der Gesellscbaft, namHcb das Gericbt I der·en umrurdigste, 
namHch die 1Htgtft, als eine gar nicht zu bezweifelnde Voraussetzung 
der Ehe zu behandeln schetnt." 
4) "Die Genera1Hnie", a Der Scht.1inwerfer (Essen), man; 1930; BSB, p. 
356-361. 
5) Frankturter Zeítung1 25. 8. 1931; W IV, p. 508-510. 



Vaterhaus" 1 que deplora la decadènc:la · d(?. la i m;:;tituc:Jó f ami 1 iar a le:::; 

ciutats, atrtbutnt-la a una forma df'l vida coJ.lectivit:z:ada i 

nalitzada. Els pares que imiten els fills per tal d'amagar l'envelliment 

(
11 Die Jugend ist weise u nd das Alter tóricht 11

) i la manca de 1l i gams 

aft~ctius c-mt:nCJ germans han convE)rttt les cas8::; pairal:3 en case<;; 

d' hoste:;s, 

d' 

"Di.t~ Kinder vferden Eltm'n haben und dcmnoch WaJ.F;en sein. DJ.e Frauen 
v1erden Gatt en haben u nd dennocl1 \!lj tw'ln se in. D:l~C! Vi'i.tt,1r vmrden 
Tochter und Sóhnt~ habr~n, abEH' ~;:le vmrch::m nur ZE~ugHr ~3E1Ü1. Und dü~ 

Briídc~r Wflrden BrüdE:lr und die Schwestern Wt~rden Schwe:=:tern haben 
aber a11G, a11R Würclen eJnr;am seJn. So 0ünsam, vo~ir>. rrlém nur in dex' 
Gemeinschaft kann einsam seJn ... "' :> 

La preocupació obsessiva per la soU.tud quH n"flectc.ü el flnal 

arttcle é::::; ble en una persona 

que ja en companyia cl.ICJ Frtedl s'havia sentit sola t J.ncompreE;a, i que 

sembla haver-s'hi sentit sempre malgrat estar voltada d'un cercle 

d'amics i coneguts. Roth, que havia tingut una breu relació a1~ l'actriu 

teatral jueva SybiJ Rares durant EÜ 1929>~:,, havia conegut aquell :rnrJ.teix 

any Andrea M.anga Bell, el lligam amb la qual duraria fins 1936 amb 

diversos alttbatxos. Mülata i filla d'un cubà, estava casada amb un 

príncep camerunès del qual tenta dos fills, negres com <:;)11, però havia 

rebutjat tornar al Camerun amb el pare j_ vi via amb els infant:=; a 

Alemanya. Roth es féu càrrec en bema part de la manutenció del·. seu 

11 Neger::::;tamrn11
, a causa del color del qual hi hagué alguns incidents i 

discriminacions. 4 ) 

A part de la problemàtica personal, una gran font de preocupacions 

per a l'escriptor és el progrés del feixisme i les seves manifestacions, 

1) Das Tagebuch, 22.3.1930; W IV, p. 565-567. Clta de la p. 567. 
2) Bronsen, p. 368. 
3) Bronsen, p. 368-373. 
4) Cziffra, p. 63. 



6L,ü 

entre El lles la :m.anipulact6 i l' ú:s incorrecte del 11 

acusa també la premEm en general~ que amb el seu "miserables Gestammel" 

contribuirà a que el póblic perdi la capacitat d'expressar-se verbalment 

i acabL lladrant';"' - idea que l'amic Karl Tscbuppill: desenvolupà el 1933 

en l'articlE} "RückbUdung· der Sprache zum B(::llen." "' El tet dt::J vt::ure qtw 

la teleologia en asoms obtHnia també alguna reJ Jevància a Frcmça fou 

sens dubte una triE;ta , qur:J p~; reflr')cteix en l'article sobn'l 

Benla.no:::; "Dc-1r Fnm:z.ose au :f dt:n· Wodanc.:;eichfl": allò que en e.ts 

bàrbar:-; ó esd<'lvé 

francr,;~;;os catòlic~:> J. cultivatc> quelcom i.rnperclonable: 

"E::-3 ist etn Unten:;chj ed, ob tsetne antis~~rnj_ tische Haltung mit 
Argumrmten aus oder ob man den 
heU Augustinuc; zu ihrPm (. .. ) Wer stch auf 
die Edda berutt, mn den Juden 'i hr Geld' abzunehmen, :mag víelleicht 
Recht haben. Vler aber die BLbel in d(::r Hand hiHt 1 um aus Ur die 
Superi.orJtat der 'íranzostschen Hasse' abzuletten 1 begeht ein 
Sakrileg. < .•. ) Hat di<::Jser franzbstsche Kathol:í.k keine Ahnung davon, 
daS ihm1 wenn er nur ll:atholtsch ist, der weigrUE3stsche Chassld nah<~r 
1st als sein eigener Verleger aus Paris?" 4

J 

Un grupet d'articles s'ocupa de situacions injustes d'abast 

internacional, com ara la discriminació racial per part de l' adminis-

tració de justícta a Sudàfrica i Estats Units';:.~ la utiUtzació 

d' j.nfants com a fon;a de treball 6 > o la problemàtica dels apàtrides, 

1) Vegeu "Dte nat:ionale Kurzwelle" ~ sobre una actuació rad:í.ofònica de 
Baldur von Schtrach <Das Tagebuch 1 29.10.1932; W IV 1 p. 612-616). 
2) "Eine halbe Stunde Kauderwelsch", Frank'furter Zeitung, 11.10.1931; W 
IV 1 p. 275-2?7. 
3) Vegeu Karl Tschuppik: Von Franz Josepll zu Adolf Hitler. Polemlken 1 

Essays und Feuilletons. Hrsg. und eingel. von Klaus Amann. Vlien, Koln, 
Graz: Bohlau 1982. ?.88 p. Pags. 201-205. 
4) Der Norgen, agost 1931; VI IV, p. 395-400. l\emarquem 1' observació de 
Roth sobre la proximitat entre catolicisme i hassidisme. 
5) "Nonpareille aus Amerill:a" i "Noch einmal Prügel" <Franlrfurter 
Zeitung, 21.3. i 1?.5.1929; VI IV 1 p. 552-557). 
6) "Der ewige Tutanll:hamen", Neu e Fre i e Presse 1 28. 2. 1930; BSB, p. 343-
347. 



rebutjats per totf:'> eü; ~::;os 1 :• -- un tema al qual Ii'oth DHmpn; havta 

estat molt sensible, ja que tocava de prop molts antics sóbdits de la 

monarquia danubiana, J que a partir de 1933 adqutrirà més actualitat que 

mai, Però encara en aquest moment podem trobar articles que comenten 

petits de la vJda quotidiana nn cüE; guals el to predcnninant 

correspon a.l del n3cu11 Panoptilrum, t>.n la h'adtc:i.ó del Feui.l }eton. ''' 

Aquc~~::;ta tern?l.t i ca ixerà a partir de l'exili. 

Estretament relacionats amb la nnve1.1a, es 

trobEm alguns art:l.cJJ~s, alment "Di.rè! k. und lr. Vet0;ranm1" '' qm~ 

mostra la nor:;tàlgta per la infantesa t pel món en què 

de forma ¡:;emblant a com s' .havia raonat el 11 amb 

Franz Joseph a "Seine k. und k. apostolische .l.fajeF;tat"; la ühmtificac.i.ó 

amb elE> records i vivèncie~:s personals concecHa validesa als records 

hi:o,;tòrics, tal com c..;' esdevé ara amb el regiment de veterans d'una ita 

ciutat morava on l'autor pretén haver viscut dos anys d'infantesa. 

Creiem que en aquest nexe entre la pròpia vida, real o , t allò 

rememorat es troba la clau de l' :interès de Hoth pel passat i del valor 

que lt atrtbue:i.x .. 

l) "Für die Staatenlosen", Das Tagebuch, 30. 11. 1929; W IV, p. 561-565. 
V article acaba amb 1' exemple d'una noia rebutjada per dm3 països: "I eh 
kenne ein russfsches Madchen, das 'tlahrend der Revolution nach Polen 
g·eflüchtet war. <.,,) Sie verpfltchtet sich also, nach Po1en ntcht mehr 
zu kommen und gleicbzei.tig Deutschland zu verlassen. Wahrend diese 
Zeilen geschrieben werden, wandert sie auf dem schmalen Grenzstrich 
zwischen dem Deutschen Reich und der polnischen Republik auf und ab, auf 
und ab, auf und ab." L' artfcle primerenc "Die Heimkebr des Imre Ziska" 
<Berliner Borsen-Courier, 26.3.1922; VI IV, p. 76-78; VI[89J 1, p. 778-
780) guarda moltes similituds amb aquest. 
2) Citem per exemple "VIiege" <Die Literarische !Velt, 17.12.1931; 
p. 882-883), "Das Hotel" <Franlrfurter Zeitung, 23. 11. 1930; VI IV, p. 
873), "Nachmittag im fremden Hotel" Cibtdem, 27.6.1931; VI IV, p. 
876), "Fremde Gesichter. Die a1te Frau" <ibídem, 3.9.1932¡ VI IV, p. 
173) o "Eisenbahn" Cibtdem, 10.9.1932; BSB, p. 372-375). 
3) Frankfurter Zeitung, 18. 6. 1929; W IV, 709-714. 
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"Diesen Charalï:tr:lr der VeLE~ranm1 unten:;tützt die hi::;;to·
rische Tatsache, daB fde ven:;chwunden E>ind, endgült:i.g ver~;chwunden, 
wie nur die Kindhe:it selbst entschvdm1en kann, und 11J.e das Heich der 
Habsburger, dessen Tod noch wunderbarer war als sein Leben. Denn es 
versank im 11\eer der Zeiten, das grofSe Heich :mit seiner gesamten 
bewaffneten Mac ht u nd se i nen Mi li tarveret nen, zu de nen di<~ Veteramm 
gehortEm, trotz dem Aspekt der Unsterblichlr0):tt, so vollkomlDí':)D, so 
für i.mmer, vdf~ die armsEll mJ. t dem I um nicht zu vergleichemie 
Kindheit eJ.nes Untertanen. Aber J.n der Erinnerung, J.n der das GroBe 
klein und das Gc~ringn ml:i.chtlg vmrden kann, J.dentiftzlert ~3:i.ch der 
kle:i.ne Teil (:l:inf.H' Ki.ndheit m:it ein0nn kolos:=;alen E'e:ich, und eJ.n 
Verein von Veteranen VHrsammelt in sich die ganze snm1enkraft 
Syrnboltk eles urrn3, u 1 > 

La descripció de la festivitat de l'aniversari de l' el HI 

d' ofendx una prünera mm;tra. d.el tractamr:mt de lo:=; de:}sftladr:Js qur:) 

trobarem a 1 novel. la¡ al tres E~le:cnt:mt::::; que anunclfm la propt-~ra obra 

serlen Ja tmitac:ió verbal de la música mil:ttar t les festes organitzades 

pels veteran:;:; al bosc. Aqm~sta versió innòcua i colorü:;ta de 1 'exòrci t 

correspon exactament al principal factor d'atracció d'aquest P'"r a Roth 

t tants altres que conegueren de nens aquell món, i connecta amb la 

coneguda afició de Franz Josepll per les desfi ladEJS i les maniobres. 

Una recensió de lli bn:1s el' autors austrí aes és apro:fitada per a 

relvíndicar l'existènci-a d'una Hteratura austríaca autònoma i ben 

diferenciada, :més atenta que l'alemanya als :matisos, els quals observa i 

fixa amb del:icadesa i amb un llenguatge depurat. Un dels lUbres, que 

descrlu Vlena, li permet entonar un himne a aquesta ciutat i de passada 

fins i tot a la soc:ialdemocràcia austríaca, que situa molt per sobre de 

l'alemanya.'"':. Aquesta actí tud havia estat ja anunclada un any abans, 

quan amb motiu d'una exposici.ó de premsa anteri.or a 1914 havia atacat a 

1) W IV, p. '709. 
2) "Oesterreichi.sche Bücher", Frankfurter Zeitung, '7.8.1932; W IV, p. 
408-412. 
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fons l' 1/lilhelm li 1 :·; cal dtr, que:) l' arxi.duc 

Franz Ferdinand no n' havta :sorttt tampoc del tot ben parat, n:l. tan sols 

els avantpassats en general; ja en el XIX Roth ht veia anunctades 

totes les lacres del XX, des del llenguatge degradat de la premsa fins 

a l'adoració pol 1 la tocnol ogia; Eds néts; e~3 tenen per mé::3 

llestos que els avis, uns i altres són en realitat igual de nec1s. 

El 17 d'abril de 1932, Roth inaugura la publ:lcació per Emtregues d(3 

a Franlr.furter :?:eJ amb un :> cm el qua] raona 

bi cament la seva atr?l.cctó pc31 n1ón qtw no pot donar per 

bo, del qual P.nyora fins 'L tot els defc,¡ct~;:~::>. L'escrit cm¡t{; també 

una declaracJó d.e principis per a la tasca de 1 • ElC>criptoc, que ~;'ha. dt~ 

centrar en el destí dels individus, no pas en els protagonistes oficials 

de la història; aquesta és i ha estat la linia de l'autor, tot i 

l'aparent contradicció que utUitzar com Fnmz 

Joseph o posteriorment Napoleó: aguE"stt> són vtstos en una perspectiva 

totalment personal i privada, i llur funció pública és en tot cas un 

element de contrast; aquesta és una de les manifestacions de l'interès 

1) "Hi er besteigt sozusagen ei n Monarch die Spalten se i nt~r Zeitungen, 
erlauchter Forderer der Sportrubr:l.k, fruchtbarster Erzeuger geflilgelter 
Worte, vollendeter Handhaber des Arena-Deutsch, dem die Artikel vo:r den 
Hauptworte:rn scharenweise zum Opfe:r fallen und das beret ts die Sprache 
der deutschen Expressionisten ankündigt, der Unguistischen Erben der 
Offiziere. Hie:r beginnt das Ende der Monarchie, hier in diesem Augen
blick w:trd ihr Zeremon1ell el ne Angelegenhei t des Kunstgewerbes, hier 
bricht der Glanz des deutschen Kaisers mit den Ueberlieferungen, die ihn 
alle1n garantieren, mit d(~m Hu:roanismus, mit 'f<mn' in wE:ütestem Sinne, 
li.efert sich toricht seinen wesentlíchen Feinden aus, der Barbarei des 
Fortschritts, der Technik, der Nacktlwltur: 'Moderner Kaiser', als 
konnte ein Kaiser je 'modern' setn, und als hatte er es notig!" <W IV, 
p. 879.) 
2) "Vorwort zu meinem Roman 'Radetzkymarsch' ", VI IV, p. 405-406; V/[89] 
5, p. 874-875. La publicació per entregues finalitzà el 9.7.1932. 
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de Rotb per le~; peti.tes cos~"Js, pt~r al qual Esther .Sü:dmnann1 ' ha 

diagnosticat una base hassídica. 

"Ein grausamer Wille der Geschichte hat mein altes Vaterland, die 
o~:;terreichisch-ungartsche Monarchie, zertrümmert. I eh ha be e::c~ 

ge::liebt, diese:::; Vater1and, das mtr erlaubte, ein Pat.riot und ein 
Weltbürger zugleich zu ~::;ein, etn Oesterreicher und eí.n DeutE:cher 
unter aJ len osü>.rrelchi.schen Volkern. Ich habc~ rlttl Tugenden und di.o 
Vorziige d:tt'JS8f3 Vaterlancls ge U ebt, u nd i eh 1iE1be lmut.e, ela es 
verst.orben und verlnren ist, auch nnch seine Feh1er uncl seine 
Schwachen. Deren llatte 0\r:c; vjeJe. Ers hat ¡;:te clurch sei.mm 1'nd geb\H1t. 
(. .. ) 

Dte Vólkt~r , dit>. Heichc:l VElrwehn. CAus dc'ln besü".ht 
die Gfl:c:>chi.cllte.) Aus dem dem Verwehenden cl.as .Merk:
í'fürd und zuglei.ch. daE; Menschlich-Bezetclmc;nde fef;tzuha1 tm1 J.st 
di.H Pfli.cht dcc3s Scbr:lft:=;tE:dlers. Er hat erbabHnü und be~;chtdd~:;rH~ 
Aufgat>ç3, dic~ prJ.va.tEm ;::.;chJ.cl:I:E;al<oj aufzul:I:Jauben, Wf".lclH"~ di<~ Gc,)scld.chte 
fallen líiBt, blind und Jei.chtfr:~rtig, vlie sch1:~tnt." 

excedí en un any E~l ümps pactat amb 1' edttor K:l. j_ causà aJ 

seu autor dJ.verses crisis de creattvitat":• i ons, relacionades 

ta.mbé amb la dependència alcohòlica qw~' seguia <:CJl seu curs. Es conep;ut 

per exemple el fet que Roth, borratxo, en un taxi el manuE>Crit ja 

enllestit d'un dels capítols i hagué de reescriure'l. A finals de 1930, 

l'escriptor es lamenta dels petits treballs periodístics que no 11 

permeten dedicar-se plenament a la novel. la, i d'altra banda confessa el 

1932 que el flnal encara no f".(.;tava escrH quan ja la Frank.turter Ze:itung 

havia començat la publicació de 1' obra"1 :>; sabem també que Roth empreng·ué 

encara modificacions sobre les ga1erades6 ), Això ens indica doncs una 

1) Vegeu-ne la monografia Van der fiürde des Unscheinbaren. Sinnerfahrung 
bt:i Joseph Roth, Tübingen: Niemeyer, 1984, i el nostre comentari a 
l'apartat 2.f. 
2) A W II ocupa les pags. 9-323; a W[891 5 les pags. 137-455. 
3) Així per exe:mplo,el 28.10.1931 Roth escrtu a Ste:fan Zweig: "habe 6 
fertige Kapitel vernichtet, sie waren faul, scbreibe sie u:m." <Briefe, 
p. 213.) 
4) Carta a Stefan Zwelg, 7.8.19:32; Briefe, p. 222. 
5) Carta a Annette Kolb, 5.7.1932; Briefe, p. 220. 
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dedicació d'almenys dos anys i. nlig, durant la qual la bema trajE~ctòria 

de vendes de Híob constituí l' úntca esperança. Di. verses cartes retenen 

la difícil situaci.6 anímica, econòmica i de salut del novel.lista durant 

aquest període: 

" (, . , ) es ü;t gar ntcht zu sagEm, wie ~:;chl~lcht <>.::; mir . 'í/f:mn ~~iH 

mich vor 12-13 Jahren hatten, bri:iuchte tell Ihnen heute nur 
zu sagen: so schlecht, v.rie vm· 13 Jahren. Heute habe icll Unglück 
htnü~r und neben mtr, graue Haan'!, eine kranke LebE:1r und hln unheil 
ba:cer Alkoholiker <und das ist ~3ch1i.mmer, als vor 1:3 Jahn;n,)"':' 
''Ich bin ücklich, verworren, ganz unfahig, aus den Mauern 
heratH;zull.ommen, cHe ich um mi.ch und den Homan habe, oder ~c;i.nd 

tJ::; v:i.e:ümehr, Z\·ltschen denen tell wandl , voller . An \3inem 
AJles gf"lungen, am nach:.::;ten AllE:lS Dreck. Tückü;ch und 

sch ist AJle~s. Ich i'líll gar nJ.cht meb.r davon erzahlen, daB G~:; 

11 am Ni'ii; fc'lhlt, dag ich ni.cht zu essen habe, wenn 
nicht ei adf~n bin, es 1st All es; gh:dcbgül t:ig, tm Grunde. Ich 

habe mi.ch i.n dte VorkrJ.egszeit retten wollen, aber es 1st entsetz-
lich :=1chwer, siE~ so zu erzahlent \'lte tell stt:} fühle, Ich fürchte, fch 
fürchte, ich bin etn Patzer." 2 l 

Certament, íntentax descriure un món tan rtc 1 múltiple com la 

monarquia danubiana a travé~:; d13 tres ons de 1~ matei.xa familia i 

la seva relact0 amb l'emperador Franz Jos;eph era una tasca complexa, i 

més encara. si hom volta recollir els múltiples matisos i apreclacions 

que des del punt de vista dels personatges permetien e::ls fenòmens 

dibulxa.ts. Crelem fonamental l'actitud afectlvament positi.va de l'autor 

anunciada en el pròleg ja citat, actitud que H permet regtstrar 

múl tlples aspectes negatiucc:; el' aquell món sense per això comdemnar-lo o 

rebutjar-lo: les contradiccions formen part integrant d'ell, i la 

capacltat d'admetre-les i conviure amb e1les constitueix una de les 

seves principals virtuts, la tolerància, que Roth trobava tant a faltar 

en l'Alemanya contemporània, i que havia suavitzat l'estricta ordenació 

1) Briefe, p. 220. 
2) Carta a Friedrich Traugott Gubler <successor de Benno Reifenberg en 
la di. recció del Feuíl.leton de la Frankturter Zeítung>, sense data; 
Briefe, p. 218. 
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j eràrqui.ca d'un món rí tmentat, \;ractar cir:l 

forma excepctonal aquells que ho meretxeéc;sin 1 :•. L'actitud queda de:fintda 

en parlar de Frau von Taul3ig, les aventurElS de la qual tothom mtra amb 

benevnlèncta: 

"Dte Zet t vmr darllél.ls 'trie m.an weH~. Aber si. e <Clrkannte 
Ausnahmen und liebtrl slA ::mgar. EE; jcm<::~r 

ar:l:;;tokratfsch•~n Grundsa.tze, de nen I~Emschen 

zwei tf:'lr Klass01 vm.ren, aber dflr und J enEH' OffJzÜ!r 
Lei.badjutant d1~s Kat:;;ers wunt<'li cHe Judrm. auf hi:íhere Ausz¡;.:dclmungen 
kei.mm An~;pruch erlH:~ben konntr:m, abElr einzelne Juden gea.delt wurdEm 
u nd Freunde von ; dte Frauen in ~~dner überl iefHrten !'!foral 
lebten, aber d:i0•se und jenH Frau Ueben durfte vde r;;!j n J{¡_;~va.llerir.'l

offj zter. (Es vmren j Eme Grund:38.tze, d:ie man túc:ute 'V(~rlogene' 
nennt, weU vltr :=;ovüü tmerbittlJcber ~sind; unclrbittl:í.ch, PhrUch 
und h.umorlus. )"") 

s'encarna en el dtfícil equilibri entre les dtverses ètnies dominants, 

~sostingut encara a dures penes pe 1 gran l adminh;tratJ.u i. per 

l'exèrcit orgr:mi. tzat de :forma supranad.onal ¡ }J('lrò macro-

estructures basad<l:s en la rutina i la inèrcta e:=;devenen cadn. cop més 

febles, perquè de dia en dia minva el nombre d'aquells que 

s'identifiquen amb una pàtria plu:rcü t es consideren patriotes d'una 

gran entitat austríaca situada més enllà de l'origen racial anecdòtic de 

cada un. Aquest patriotisme austríac, que havta constttui:t la premtssa 

per a 1' exi.stència de 1' imperi, i que implicava confiança i adhesió 

absolutes envers la cúspide de la pirà:mide feudal, 1' emperador, es tnJba 

en franca regressi6, :minada tant per les divisions nacionals co:m per la 

secula.ri tzactó de la sacietat, que dcdxa la insti tuci6 sense recolzament 

1) Recordeu la cita del capítol XV de Der stumn1e Prophet, on Kargan 
formula al seu diari el desig el' haver viscut en un món anterior, al 
voltant d'una cort, on hauria assolit posicions acords a:mb la seva 
capacitat personal CW I, p. 787¡ WC89J 4, p. 869-870.) 
2) W II, p. 186; W[89J 5, p. 316. 
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transcendent. Així ica el co1rte Chojnicki a Franz von Trotta la seva 

aftrmació que la mcmarquta ja ha deixat d' extsttr: 

per 

de 

"Mit groger Anstrengung brachte Herr von Trot ta noch die Frage 
zustande: 'Ich verstehe nicht! Wie sollte die IlJ:onarchie nicht mehr 
dasf"in?' 
'Natiirlich!' erw:l.derte Choj nicki, 'wortl i eh genommen, be::;tHht si e 
noch. 'il:i.r habt~n noch etrH3 Armee (. , , ) und Beamte (, .. ) . Aber s:! e 
zerfall t bei l.ebenrH Lei br'". Ste zerüill t, f3Ü'l ist (:;chon 
verfallen! Ein Grets, dem Tode ht, von jedem Schnupfen 

, ha] t den al ten Thron, einfach durch da:; Wünd,er, dai?. nr 
auf ihm noch sitzen kann. 'ilie noch, wie lange noch? Die Zeit 
~tUl unsc> rücht rnebr! Dim:;H Zr,)it vTi.L1 s:ich en;t ~>l~J 

N-attonal:::;taatEm ~;chaffen! l'l"all cwbt nicht mehr an Gntt, Die neuo 
Rel:igi.nn ist der- NatLonaltsmus. Die Vollrer gehn nicht mehr in cite 
Kirchen. Sie gehn in nationale Vereine. Die Monarchi , unsere 
ltfnnarchi.e, au f der Frommt :l.t: au f dmn Glauben, da.B 
Gott d:ie hat, Uber snundso viel christliche 
Vo 1 ker zu Um;er Katsc:'lr L:;t e in VfGl t li eh er Bru ciEn· de::=; 

es ist Seíne K. u. K. Apostolü;che Bsta.t, ke1ne ;:mden~ 

v/Ü) er Ü3cl1, keJ.nt~ anden.! Majesti3,t in Europa so abha,ngíg von 
der Gnade Gotü.ls und vmn Glauben der Volk<:1r an die Gnade Got tes. Der 
deut:.:;che Kaiser ert, vmnn Gott ihn verhi@t, lmmer noch; 
twentuell von der Gnade der lílation. Der Kaiser von Oesterndch-
Ungarn darf nicht von Gatt verlassen werden. Nun aber bat thn Gott 
ver lassen! '"') 

Aquesta actitud de ftdelitat a una estructura ¡.;upranac:ional generada 

una :fe que té com a article pr:im€lr i principal la subordinació ~ IlO 

bades aquesta és una de le:3 preguntes que el Bezirkshauptmann 

planteja a Carl .Joseph en l' tnterrogatori que precedeix les vacances 

estivals2 ) -, que hauria d'ésser pròpia dels oficials t funcionaris per 

tal d'assegurar la pervivència de l'imperi, ha esdevingut ja residual. 

Bona mostra d'això és que Franz van Trotta, que la representa en grau 

extrem, sembla antiquat i estrany als seus antics companys d'estudis, 

funcionaris com ell, i afeccionats a aquells acudits dels quals Roth 

digué repetidament que foren una de les causes que l'imperi s'ensorrés: 

"Ja, der Bezirlrsbauptmann ertnnerte alle Menschen 1 die den Kaiser 
gesehen hatten, an Franz .Joseph selbst. (, .. ) Und der alte Herr von 
Trotta erschien ihnen, die mit den federleichten, :in den Kaffee 

1) W II, p. 160-161; 'il[89J 5, p. 290, 
2> W Il, p. 31; WL89J 5, p. 159-160. 
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hi-iusRrn dr:'lr h'esi.denz~;tadt :formulíerten W:itZE:ln noch wcüt schwierigen~ 
Angelegenheiten dt3S Reiches abzutun gewohnt waren, als e:ine Pen::;on"-
1 ichkei t, nicht etner geograplüsch, sondern et ner g·e:::;chichtltch 
entfernten Provtnz entstiegen, Gespenst vaterl~ndischer Historie und 
verkorperte Mahnung des patriotischen Gevd~:;sens. Die ewtge Berett
schaft zum Wi tz, mt t dem si e all e AnZ(;}.ÍChen ihres eigenen Untergangs 
zu begrüBen befUssen waren, erstarb für cite Dauer etner Stunde 
( ' ' ' ) 11 1 :> 

La dü;tri buctó de f:ideU tats que efc:')ctua f{oth a nl vrd 1 narratiu 

sembla CLÜncicltr amb la con~;tel, lació històrica: els mt'ls fidel::; a la 

monarquia i a les seves e~:;t:ructu:ees 

no tan sols pels Trotta, sinó també pel capità de 

cavalleria Jelacich, a 1' escena dt:~ la festa chü ment on 

rep la notícia de la mort dG Franz FercHnand a evo::c::., :L dEl qui en 

un incfs s'indica que els seus fill no compartel.xe:n ja el éi!:"lU 

patriott::;roP. supranacirmal, Jelad.cll, quH s' assocta mcmtalment amb els 

croats per la seva ml.tat ètnica i pel fet que pertany com ells a la 

Transleitània, sota. el domtnt de Budap01st, forma juntament amb Carl 

Joseph el contrapès dels hostes , que mostren de manera oberta 

l'alegria per la mort de l'hereu, de qui esperaven una política 

eslavòfila i antimagiar. També entre els noble::; alemanys presents es 

troben actt tud.s similars, com àra les de VlJn Babenhausen o el comte 

Zschoch'"':>, Cllojnicki en canvi, com a membre de l'alta noblesa polonesa, 

és clarament lletal a la institució imperial, tot i saber del cert que 

està condemnada de forma. irremissible; a la narració de 1935 Die Büste 

des Ka.isers el protagonista, també un aristòcrata polonès, encarnarà la 

lleialtat llabsb6rgica a ultrança, característica d'a~uell grup social. 

1) W II, p. 270; W[89J 5, p. 402. 
2) Aquesta llarga escena desert u de forma molt plàsttca la confrontació 
entre les di verses nacionalitats de la monarquia j la di visió dins 
algunes d'elles, per exemple l'alellk:tnya. Vegeu W II, p. 270; W[89J 5, p. 
416-42'1' 
3) W II, p. 288; W[89l 5, p. 420-421. 



Chnjniclri és també un del~:; poc;f:; de la nuvel.la capaç de 

formular una percepc:tó mig tntuïda per molt(3 d' altn:Js: la de que 

1 1 imperi s'ensorra; és ell 1 1 encarregat de transmetre aquest fet a. Franz 

von Trotta <recordeu el citat anterlorrnent), gut::l de moment es 

a l ()' anirà trobant-ne its tndicis que el 

convenceran. 8ign1 ficativament, molt!;o. d' prodtüran en 

morir el servent jdt~al que hav:ta renunciat nu ja a UTli:'J vida. 

Ednó f:i.n:c> 1 tot a ut:tUtzar ol nom, tm una realit:.~.ac:ló 

extrema de la suborclt nació 1 > que rü cap d13 dl.stricte buscarà :sense èxt t 

en tots els seu::; !3l!Cces:son>. 

L'esperit de servei, do tradició tan l 11 a 1 a. cU nasti a 

habsb6rgica i els seus lleials pensem en 1' obra dt:-l Franz Grill parzer 

E'.í n treu er Di em?r st"!ines He.rrn - culmina per darrera w:!gada en la figura 

de l'emperador Franz Joseph, que actua com el funcionari. del seu 

imperi. :t es sr?.nt irnrnedtatament subordtnat a Déu, el seu únic superior 

jeràrquic/':>; la imitació de l'emperador fins i tot a nivell d'aspecte 

físic, que culmina en Franz van Trotta, despertant en ambdós durant 

l' audièncta la sensació de trobar-se davant d'un m:trall o d'un germà'3 ), 

es repeteix també en la persona de Jacques, i ,juntament amb 

l'omnipresència del retrat oficial constttue:ix un instrument de 

dominació ideològica. Franz Joseph és ben conscient del que significa la 

1) Vegeu W li, p. 224; W[891 5, p. 355. 
2) W II, p. 216-217 i p. 218; W[89J 5, p. 347 i ~149. Aquesta posició 
assumida per l'emperador corn a representant de Déu i pare dels seus 
s6bdits, amb 1' obligació de corregir"- los, però també d'auxiliar-los, es 
manifesta en el fet que ajudi els Trotta, com a fUls distingí ts, fins i 
tot material ment, pagant del seu peculi pr i vat els deutes de Carl 
Joseph. L' acc:tó té precedents htstòrics;: el 1831 l'emperador Franz pagà 
els elevats deutes de joc del lllò.rtscal Radetzky, 1 Franz Joseph ajudà en 
diverses ocasions alguns oftcials del seu exèrcit. Cal dir que els sous 
d'aquests eren molt baixos. <Vegeu Andics I, p. 298-299.) 
3) W II, p. 275; W[89J 5, p. 406-407. 



l .. u 

ma.nca d' J mi tac ió entre 1 es no ve:.:; uns, rd.xí com el :fE!t 

que els o:ftcials ccmtravengui.n el introduint tes 

modificacions en l'uni.forme. 1) Aquest i altres its símptomes 1i 

demostren ja fa que c~l E>(':lU món s'ensorra, cosa que accepta amb 

''Durch den FHldf:;techr:~r sa.h Franz Jm:;Hph !ÜE! jedes 
einzelnen , ein paar Mtnuten lang fühlte er Stolz auí ~:>f.üne 

Annee und in paar Minuten auch BedauBrn iiber illren v(~rlu::5t. DHnn er 
sah sie (3chnn z<:rschJ agen und ver::::~tnmt, l t unten· d~;:m vtelcm. 
Volkern seines WHi tem Hetches;. Ihrn ng dLB ¡:;nnr¡ü der 

untE~r, zerschmi"Jttert am Urgnmd der Welten, zerliel in 
mehrere kletne Sonnenkügelchen, die wieder als selbst~ndige Gestirne 
selbstandtgen Nat iemen zu leuchten hatten. E~; J b.nen hal t 
ni.mmer, von mir t zu werden! dachte cü~r Al tr:J. Da Jmnn man nt 
mach<'Hl! fiigte er 1m stLtl1:>.n hinzu. Denn Pr l'lar e.tn Oesü~f

n:ücher ... " 

El fet que l' anc:i.à emperador, dibuixat d'una banda com mancat dr:J 

me:mòd.a :t suped:i.tat als cortesans en la E;eva v:l.da quoti.diana, Em la qual 

recorre a subterfug:i.s puerils per tal d'obtenir petits de 

privacitat, xi la claredat d' suficient pc~r a reconèixer 

l' escà!::; futur del !;:;eu i.rnperJ vi .. sió que amb aquesta ni tJdesa només 

posseeixen Choj nicki i el Dr. Skm·rronnek -, dóna una idea precisa del 

tractament quc1 fa. Roth d'aquest personatge J de la monarquia en si: 

sempre tractat amb simpatia, però mai de :forma totalment unívoca, 

reuneix caracterí sttques poU valents 1. fi m; t tot contraposades, cosa 

que explica les reacci.ons negatives que la novel.la provocà en el seu 

moment entre la majoria de legit1mistes'3 :>. Així, tot t que Franz Joseph 

reconetx que l'exèrcit austro-hongarès ha obtingut ben poques victòries 

en el seu temps, no per això deixa de gaudir--ne com a espectacle, i 

l) W II, p. 220-221; W[89l 5, p. 351. 
2) W II, p. 221-222; W[59J 5, p. 352. 
3) Vegeu Willerich-Tocha, apartat 4.2.2. "Ambivalenz des Oesterreich
bildes", p. 201-207, especícl.lme11t p. 203, i p. 409, nota 36. Consulteu 
també Bronsen, p. 444-445; PauH, p. 165-167; Cz:i.ffra, p. 71.. 



gairebé puc:lri 1 el fa obJ "i. dar mmuentàniament el papt=Jr 

d'aglutinant interètnic, aJ.x:í com la funció coerc:ltiva en situacions 

socialment conflictives que queda tan ben exempl íficada en la vaga de B. 

que Carl Joseph ba hagut de reprimir: 

"Er hath~ Kri rücht ge;rn (denn 
aber das Milit~r liebte er, das 
Ge~<mhrübungen, die Parade, dtc~ 

eXEH'ZierHn, 11 1 :> 

er vmS te, daR man 
Kri el, d:í1:~ 

Defilierung und 

~;i e ver U ert), 
Uni.:f·orm, clLe 

das Kompanie-

La d.Hl VtÜl a la novel. la és la. d'una per::mna 

Situada en. no,a]itat JJ8I' damunt dr:Jl f>ElU f'H\torn, perÒ flUf~ tx 

adoptar una actitud humil i fer allò que hom espera d'ell: tot i trobar-

tòe a la cúspide de la jerarquia, no és l1iurEJ 1 E3tnó qu<"1 està subordinat 

d'una banda a Déu 1 d'altra a lc'ls convenclom3 i a la qut.~ vol 

donar d'ell :mateix, i que l'obliga a intentar amagar tant la vellesa com 

la pròpia intr:Jl. ligència. La soHtud causada per 1' elevada posició ve 

n~forr;ada per les obligacions que s' tmposa ell matt~ix per tal de 

respondre a 1 e~.:;; del seu rol: 

"Der Katser war etn alter Mann. Er war der i'ilteste Kaiser der Welt. 
Rings um thn wandel te der Tod im Kreis, im Krei.s und roahte und 
mallte. (. .. ) Er ging ZU Hause mit trippelnden, kleinen Schritten 
umher. Sobald er aber die StraBe betrat, versuchte er, seine 
Schenlml hart zu machen, seine Knie elastisch, seine Fü!i\e leicht, 
seinen Riiclten gerade. Seine Augen fiHlte er mit k.ünstUcbl::ll' Güte, 
mit der vrahren Ei.genschaft kaiserlicher Augen: Sie schienen jeden 
anzusehen, der den Kais8r ansah, und sie grüRten jeden, der :lhn 
grüBte. In Wirklichkeit aber schwebten und flogen die Gesichter nur 
an ihnen vorbei <.,,). Die Leute glaubten, Franz Joseph wisse 
weniger als si e, wei 1 er so vi el iU ter war als si e, Aber er \vuBte 
vie1leicht mebr als manche. Er sah die Sonne in seinem Reiche 
untergeben, aber er sagte nichts. Er wuBte, daB er vor ihrem 
Untergang noch sterben werde. (.,,) Er verbarg seine Klugheít in der 
Einfalt: Denn es geziemt einem Kaiser nlcht, klug zu setn wte seine 
Ratgeber. Lieber erscheint er einfach als klug. <. .. ) Wo man ihn für 
ei nen Gíitigen ht el t, war er gleichgül tig. Und wo man sagte, er E;ei 
kalt: dort tat ihm das Herz web. Er hatte lange genug gelebt, um zu 
wtssen, daB es toricht ist, die WahrheH zu sagen, Er gonnte den 
Leuten den lrrtum, und er glaubte weniger als die Witzbolde, die in 
seinem weiten Reich Anekdoten über ihn erz~hlten, an den Bestand 

1) W II, p. 213; V/(891 5, p. 344. 



seim;r Vlelt. Aber 01:3 zJemt etnmn Kai::c:;er nicbt, sich mi.t vlitzbolden 
u nd Vel tkl ugen zu messtm. AJ. so schwteg der Kaü3er." 1 ' 

Si bé e] món de la monarquia ér.; descrit globalment com més tolerant J 

acollidor, més atent a l'indi vidu i la seva condició única i 

J.rrepeti ble 1 bona part del tractament narratiu es dedica a deE';mt-mtir 

aquesta va.lorac:ló que Pl. narrador formula més a manera el(:! 

(" Wun::c~chdfmken") que com a autènti.ca constatació, l1Jxí, la declaractó de 

principis la qual en agtHcJlla cada persona. e.ra 

in.substituïblc) ha quedat tonada ja de bell antuvi, a la 

na de l'obra, durant la derc;crtpc:ló dEl la I.Jatall de Sol.fertno; 

confrontem .sinó dos 

"Darnals 1 vor dem. Kri.ege, (, . , ) vm.r e:::; nocb nicht gle:i.ch
gültig, ob ein l~:em;ch lebte oder starb, Wenn einer aus der Schar der 
Ird:i.schen ausgeléisch.t wurde 1 trat nicht sofort eín anderer an seine 
Stelle, um dEcm Toüm VE}rgessAn zu m.achEm, sondern eine Lücke blieb, 
vm er fel1lte, und die nahen wie die fernen Zeugen des Untt~rgangs 

verstum.mten, sooft !.;ie diese Lücke sahen. n::n 

"SeH ei ner hal ben Stunde war das Gefecht im. Gange. Drei Schr:itte 
vor stch :.;ah er die weH~en Rüclten seiner Soldatt-m. Die ex·ste Reihe 
setnes Zugf~s kniete, die zwette stand.. (.,.) Hter und d.ort ftel 
einer aus der Reihe. Trotta sprang f in j<3de Lücke und schol3 aus 
den verwa:i.sten Gewehren der Toten und Verwundeten. Bald schloB er 
dichter cU e gelichtete Rei he 1 bald wíeder delmte er si e aus, nach 
vielen Richtungen spahend mit hundertfach gescharftem Auge <..,) "''n 

Un aspecte negatiu d'aquest món del "Dam.als" que salta a la v.ista és 

la incomunicac:i.ó i la pobresa afectiva que n>.gna entre els indivtdus de 

la famí Ha Trotta, i que ja existia des de sempre entre 1' heroi de 

Sol:fertno i el seu pare, el jardiner :i.nvàlid del palau de Laxenburg¡ 

l'única relació la constituien les cartes, butdes de qualsevol 

significat tret de l'implícit en el ritual d'intercanvi: 

"'ill.e Urlaubsscheíne und Dienstzettel glíchen die Briefe e:lnander, 
geschrieben auf gelblichen und holzfaser:i.gen Oktavbogen, die Anrede 
'Lieber Vater!' links, vier Finger Abstand vom oberen Rand und zwei 

1) W II, p. 212-213; WE89J 5, p. 343. 
2) W II, p. 113; WE89J 5, p. 242-243. 
3) W II, p. 11; Wr.89J 5, p. 139. 



vom snitlichen, beginnend mit der kur~en Mitteilung vom Wohlergehen 
des Schreibers, fortfahrend mit der Hoffnung auf das des 
und a.bge:3chlossen von der stetem, in eimm neuen Absatz gHfaBten und 
rechts unten i.m diagonalen Abstand zur Anred~::~ hing<'lmal ten Wendung: 
'In Ehrfurcht Ihr treuer und dankban~r Sol:m Joseph Trotta, 
Leutnant. ' " ' :> 

Aque:::-;ta comuntcad.ó, quE.~ amb escassí f3Simes var1ac:ions anirà 

int-se entre les diverses OJl~'' üels Trotta, :t 1 fot que ja 

1' heroi de Solferino desconeix icam<-mt 1' eslovè, indtquen que el 

tnmcament amb Ja comtmitat acol:U.dora cl'or:lg(m e:;:-, f3:ltua ja a la 

ó de l'invbl:ld, que ha abandonat la ruralia per entrar a 

l'exè:ccit; é:o; doncs la monarquia en ::;i_, amb le~; inc;ti.tuc:Lon:; que L--> 

sm;t<cJnen, qut de~;trossa els lli :forçant l' e ió 

del otísme awstríac al preu d'esborrar tot lltgam amb l'ètnia 

pròpta. A canvt, l'exèrcit pot ofertr fins a un cert punt un o~rcli:l de 

relactó susbf_;tj_ tutori, el dels companys de graduació rdmUar, ben 

configurat cm el cas dL~ 1' tnvàUd~ però que ja no servJ.rà a 1' heroi de 

Solferino en ser ascendit t ennoblit la seva acció (la qual d'altra 

banda també talla deftnt tivament la comunicació amb el seu pare), ni 

tampoc arrtbarà a consolidar-se pel que fa a Carl Joseph. 

Les formes de relactó entre pares i fi Us no poden ser més rígides i 

mediatitzades, com demostren no només les cartes stnó també els exàmEms 

als quals Carl Joseph és sotmès pel seu pare cada esttu abans d':lnjciar 

les vacances, o les dt verses dj_sposicions referents al comportament 

durant el menjar; el fet que Franz von Trot ta meng:L molt ràpid i els 

al tres comensals hag:ln d'adaptar-se obligatòriament al S(3U ritme 

reflecteix exactament un hàbit de l'emperador que el cerimonial cortesà 

imposava als assistents. Si a tot això afegim quEl cap dels dos darrers 

Trota ha conegut la seva mare, i que tots dos han estat interne; a una 

l) W II, p. 14; li/[89J 5, p. 142. 



i. nstJtució de:::; df'l ben joves (de~::; del ~;:;c~t anys Hn el cat-> d1l Carl 

afectiva i poca capacitat de Joseph), tindrem la clau de la i 

relació que presenten ambdós, i que en bona part ha vingut ja donada per 

la concepció social de l'educació. 

L'exèrcit, que constituiria un pelt:> t:>eur:; valon:; de cal1l8.raderia 

i d' u ni V<~rs Lm tot e::cit?i i previst, no acmnpleJ 

prometc;e::;: es 

a re:c;nldre 

mol tes r:::d.tuacJon!3 que <'Ü t:í.nnnt Trntta no hn 

ament en mà (el tractE~ amb 1' as:;i.:3tent Onufrij, amb 

el vidu Slama, amb la vídua de Max Ü!::lJ:nant, amb 1'acn~edor Kapturah:, qm"' 

té tambr~' en obra un paper i 

company::; és ica.ment nul. la per falta d'interesso:'; coincidc:mt:::; 

(recordem la visita al bordell de "TantE~ Hest", per (~) , i a més 

bona dels oficials ¡::;ón descrlts com intel. lectualment ineptes; la 

preparació de la festa del d'ulans de la guarnició dE~ B. és 

absolutament esperpèntica en aquest sentit, i la neciesa delt:; comanda_nts 

d.' aquell cos de cavalleria només pot rivalitzar amb la del comte 

Sternberg, del primer reg·iment on ha servit Carl Joseph, descrit com 

algú "durch dessen Gehirn die GAdanlten einzeln dahinzuschiegen pflegten 

wie einsame Vogel durch leere Wolh:en, ohne Geschwister und ohne Spur." 1 
:> 

El conflicte dels Trotta, tal com el sent Carl Joseph, és paral.lel 

al de Max Demant: hom ha abandonat el món en el qual els avantpas~'3ats 

estaven arrelats i l'ba intentat substituir per una nova tradició, 

l'exèrcit, en la qual no es sent a g·ust, d'una banda perquè l'individu 

en concret manca de les qual 1 tats adients - tant Max Demant com Carl 

Joseph són mals genets, per exemple - com perquè aquesta tradicló és 

insuficient o insatisfactòria per a algú dotat de sensibilitat o 

1) W II, p. 96; \11[89] 5, p. 225. 
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intc~l.ligèncta. Max Demant, procedent d'una família jutwa ortodoxa, té 

ja el precedent del seu pare que, en abandonar les tradicions familiars 

i passar al servei de l'estat, cau en l'alcoholisme, fenomen gens normal 

en un jueu d'observança e::;trtcta, però molt freqüent entre els 

assimHats. Ma.x, anat pel destg d' ascencltr soctalment, només ha 

pogut reeixir fins a un cert punt aconseguint arribar a metge, ja que ba 

hagut d' accf~ptnr ('Hc;deventr facultat in mU i tar ptH' a sobn:w:i.ure; el xoc 

entre els d:lV(C>,rsos codi~:;, el miUtar, el propi d'un Jntel.lectual que 

rebutja convencions tronades, el jueu, nl qual ja no es sent capaç de 

retornar, el a la mort Em òuel. Carl Jm;eph, que creu trobar la 

salvació en l'allunyamcmt de 1'exèrc:i.t per tal de retornar a la vida 

rural dels avantpassats, no pot més quf:'l aproximar-se a la seva utopia 

gràcies als favors de Chojnicki, però en realttat ell mateix ha tingut 

ocasió de veure de prop en què consisteix la vida de la immensa majoria 

de la població camperola: Em el mU.lor dels casos una petttíssima 

propietat, corn la que Onufrij sacrifica per tal d'intentar alliberar-lo 

dels deutes, i en molts altres el recurs a un treball ocasional 

assalariat en condicions indignes com s'esdevé amb els obrers de la 

manufactura de cerres de porc la vaga dels quals li ha correspost 

reprimir. 

No és doncs cap imatge unívoca d'un món ideal, sinó l'evocació d'un 

u ni vers extremadament complex que guanya adhesió sentimental com a part 

dels records personals i pel la seva ampl Hud i ca pac i tat d • admetre en 

el seu interior multitud d'aspectes contradictoris entre st; hom enyora 

sobretot allò que hauria pogut tenir de base vàlida per a la convivència 

pacífica. i enriqui.dora dels di versos pobles súbdi. ts de la monarquia, 

enyorança que vista en la perspectiva excloent i xenòfoba de principis 



dels anys trenta resulta ble. Però món 

idealment tolerant i acol U.dor, que conviu en pau a la devoc:l.ó a 

l'emperador i a les :l.nstitucions que emanen d'ell sempre ha estat una 

utopia, com ja es mostra en el desacord elF~ l'heroi de Solferino amb la 

manipulació ideològica que hom ha fc~t de la ~:;eva "proesa" (fm n~alitat 

molt :mEmys heroica que lfl mort dt~l S('ltl nét Car-1 Josepl1, ja que E-11 primc"Jr 

tin<~nt Trotta nomé!:;; e~· lmfront?i a lec:; convencions del protocol en 

1' dels trets de l'enemic) i el seu <'ln veure 

gue la monarquta mateixa utilitza la mtmt.i.da com a instnmlf"nt de 

d.ominació, i també en el fet que eh; mmn<-:mt:;::; en els quals Carl J 

aconsegueix identificar-se amb la ia al servei de la qual es troba 

siguin només Eds diumenges a migd:l.a, al balcó de casa ::;eva i 

sentint la marxa de Racletzky' :>; només somnis d'adol.le~c'lcent, i 

la seva evocació per exemple durant la processó de Corpus a Viena, li 

permeten creure transi tòrtament en la causa que ~3stà obl :!.gat a assumir. 

De forma s:lmilar a la tematHzació que fa Roth a ni vell narratiu de 

l'individu, la vida privada i la intimitat, en la seva actitud personal 

prioritza també els mateixos àmbits durant aquest pE~rí ode, en una 

reacció de re~1ig envers la política i l'activitat p6blica, que veu 

l) Remarquem que el director de la banda mH itar, Nechwal, es disU. ngeix 
dels seus col. legues pel fet que no permet que la primera marxa del 
programa, precisament Radetzkymarsch, sigui dirigida per un subordinat i 
sense llegir-la de la partí tura¡ Nechwal conr:;;idera aquest hàbit 
generalitzat "e in deutliches Anzeichen des Untergangs der kaiserlichen 
und koniglichen Monarchie. 11 Cw II, p. 27-28¡ W[ 89] 5, p. 156.) 
L'apreciació ajuda a remarcar el caràcter ominós d'aquesta sensació 
d'assistir a final d'un món, i la manera com envaeix tots els àmbits 
existencials. Notem a la vegada que al FeuLZleton "Konzert im 
Volksgarten" <Frankfurter Zeitung, B.4.192B¡ W IV, p. 844,-846¡ WC89J 2, 
p. 920-923) aquesta peça es situa sempre com a darrera de l'actuació, i. 
sempre hi és interpretada sense partitura. 



degradar-se de dia en dia. Podem apreciar-ho en els consells que 

dirigeix a F. T. Gubler el 31.1.1931: 

"Ich kann nicht mehr die Zei tung anders sehn, als nur: relati v 
besser als andere in Dtschld. Absolut gut und nützlich ist sie nJcht 
mehr. U nd v1eder Si e noch Retfenberg noch Picard werden si e 
gutmachen. Alle werden Sie Ihr Pri vat1eben ver li eren, das EINZIG 
Wíchti.ge. (..,) Ich fühle, Vlie Sie hineingleitcrn :i.n Dreck und 
Klei.n:i.gkeiten. Es g:í.bt n:i.chts \1/íchtigeres, als PRIVATMEJíiSCH sein, 
die Frau li<~ben, cU.e Kínd.er aut den SchoB nehmf:m <. .. ). Alle~:; 

Oetfentl:iche ist ei mm Dreck vmrt, das Land, die Pol:i tik, die Ztg, 
das Hakenkreuz, díc-l Demokratie. r<ian :muB leben vde ein Bauer, und 
wenn mrm nicht unmittelbar produktiv ü:;t od1-lr ntcht :sein mag, 
doppolt lieben dte S~d und die Freunde. C ••• ) Nur Gott kann man 
mehr dienen, als den . racht der 'Nation'. 11 

I :• 

Aquesta és doncs la postura dominant de Roth envers la política en 

aquest moment, coincident amb el recurs a un temps :i l'evocació 

d'una estructurac:i.6 sociopolitica pretèrita; la sensació de desesperació 

i impotència per a modificar el curs de la vida púbHca alemanya ha 

abocat a aquesta actitud, d:i.ametralment oposada a la manifestada per 

exemple el 192:3, un moment en el qual la immensa rnaj or:ia dels escrits 

mostraven un compromís explícit amb els conflictes més actual::;. 

La pubUcact6 de Radetzky:marsch no va pas significar un període 

d'eufòria per a l'autor, sinó al contrari. una profunda depressió i una 

actitud hipercrítica envers la novel.la, tal com fa palesa la seva 

resposta a les lloances de Stefan Zweig en conèixer l'obra: 

u Glauben Si e mir, ich weiB ganz genau, dag me in Buch nicht geworden 
ist, was es sein sollte. Natürlich kann ich Ihnen genau sagen, warum 
und wieso. Aber wozu das sagen? Mitten im Schreiben schon hab ich es 
genau gespürt. I eh ha be Ihnen die ganze ZeH nicht geschrieben. Ich 
weHs, daB Sie Klagernauern nicht gern haben. Sie bringen auch kein 
Glück. Jede Freundschaft mit mir ist verderblich. Ich sel bst bin 
eine Klagemauer, ein Trümmerhaufen. C. .. ) Ich weig, wie ich in 
diesem Roman gefebl t ha be, die Geschtchte sel bst zu H:ilfe gerufen, 
zu schandl:i.cher Hilfe für meine 'Komposi.Uon', schabtg war Das und 
verlogen. Deshalb habe ich so lange daran herumgebastelt, 2 Jahre, 

1) Briefe, p. 191-192. 
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das ü;t ketn Beweü:; für Gesundhc~it, Kraft und Prmlukttvttat. Ja, J.cll 
muB Sie um Entsch.uldigung bitten: Ihr krttischer Sínn hat 
als Si e me i nen l\adetzkymarsch lasen. (, , , ) Physú::;cJ¡ btn i eh auf den 
Hund. Ich h.abe gar keín Geld. 1'Íein VorschuB 1st enonn. Ich kann 
nichts mehr verlangen." 1 :. 

Com vBiem, la situació econòmtca no era. ja ara gem;; brt llant, ll\13.lgrat 

l'èxit de venda i de traducció d<'\ Híob. A més, la buna acollida dB 

no arribà tampoc a fE:lr-:.;e efecttva en termes de gui'lnys; 

abans que els beneficis d'ambd~es novel.les n eixuga.t Hb3 

avanç:amE:Jnts i n jt en la bema n1ttrxa dcJ l'c:lditorial 

la campanya nacümaJ.:c;ocü1lt::c;ta qut:~ culminà en la crema 

p6blica dels llibres bits. Hoth va tenir l'honor d<~ veun:l ja a la 

pri.rrl'ara llista negra, cnm~guda com a "Li:.;te Dr. H(~rmann" i publicada el 

març de 1933, totes les seves obres, t per tant probablem~mt ec-:; 

trobaven a la foguera de la "Deub:;ch(~ Studentenschaft" dEl) deu dE.l matg 

d'aquell any,''n La prohtbició i l'embargament dels ingressos per vendes 

i drets d'autor converti-ren els dos èxits de l'escriptor en inexistents 

a ni.vell econòmi.c, ja que, si bP, Roth fou dels autors publicats 

a les edltorlals de l'exiU, les tirades foren molt més baixes en les 

noves condtclons, que dei.xaven la major part del públic de llengua 

alemanya fora del seu abast. Només una petitíssima part dels beneficis 

va poder sal var-se a través de la ~:;ocietat "Orcovente", :fundada entre 

d'altres pels amics Frltz Landshoff i Walter Landauer per tal de passar 

1) Carta a Stefan Zweig, 18. 9. 1932¡ Briefe, p. 227-228. Pel que fa a 
l'aspecte econòmic, Roth ci ta poc després la xl fra de 20 000 marcs de 
deute amb l'edltorial Kiepenheuer <Briefe, p. 230), 
2) El catàleg de l'exposlció sobre Joseph Roth de 1989 indica una tirada 
de 30 000 exemplars el 1932 i 10 000 el 19:33 fins a la prohibició per 
part nacionalsocialista. (Vegeu Ausstellung (!1), p. 40.] 
3) Vegeu Ausstellung, p. 242-243. 
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a través de Su'ü3sa el qut:) l' Ale:mzmya nazi i a dels drets 

d'autor als em:lgrats' :>; en una mostra de l'actitud paranoide provocada 

per l' alcohoHsme :l reforçada per l'exili que podem observar en el Roth 

tardà, aquest desconfiava sovint dels bons oficis dels seus amics, de la 

mateixa manera que obSf:!rvaria també una actitud sovint va i 

desconfiada envers Stefan Zvl€0lg o Hermann Kesten - precisament aquell:; 

que més s'esforçaven en afavortr-lo i ajudar-lo. 

Es ben cert que la presa de poder per part dels nacionalsocialistes 

no Roth ngut, i que ja l'havia , amb moltes df~ 

les seves conseqüències, quan re bé nJ ngú cornpart :i a e 1 sm1 

com mostra l'anècdota , procedent del ode on Roth estava en 

negociacions amb l'editor:ial Fischer: 

" [ Pierrel Bertaux erinnert sich tn se i nen I\femoiren an ei nen Sonntag; 
bel uns im Grunewald im Februar 1928, an dt3rn er viele unserer 
Freunde be1 uns traf: Jakob Wasserma.nn, Alfred Dèiblin, Ernst Taller, 
Alfred Kerr, George Grosz und Joseph Roth, der sagte: 'In zehn 
Jahren w1rd a) Deutschland gegen Frankreich Kr:ieg filhren, b) werden 
w1r, wenn wtr Glück haben, in der Schweiz als Erntgranten leben, e) 
werden dl e Juden auf dem Kurfürstendamm geprilgel t werden. ' Ke1ner 
schenkte dem verzwe1:fel t Uichelnden Roth Glauben. Aber sehr bald 
soll ten si eh diese prophetischen Worte bewahrhe:L ten. " 2 :> 

' A1xí doncs, 1 en el context de la v1da nòmada de l'escriptor, no és 

d'estranyar que l'anomenament de Hitler com a canceller el trobés ja a 

París'"':., i ben av:tat de forma permanent al pe·tJt Hotel B'oyot, que ser1a 

la seva residència en aquella c1utat fins al seu enderroc el novembre de 

19374 ;, • De la mateixa manera, tampoc es feia t l. lusions sobre la 

1) Vegeu Ausstellung, p. 297; Briefe, p. 351-354 i 593; Bronsen, p. 452, 
2) Brtgi tte B. Fischer: Si e schrieben mir oder Was aus 1neinem Poesial bum 
wurde. Zür1ch, Stuttgart 1978, p. 283. C:itat a Ausstellung, p. 242. 
3) La carta del 18.1.1933 a Stefan Zweig registra la 1ntenc1ó de marxar 
cap allà pels volts del dia 25 <Briefe, p. 245), 1 el volum de 
correspondència inclou també dues cartes amb data 1 de febrer i Parí s 
com a lloc de redacció (Briefe, p. 246). 
4) Bronsen, p. 517. 
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bilitat de seguir publicant a o sobrt'l la 

ed.i tors jueus allà, com demostren els consells donats idament el 

Stefan Zweig per tal que deixés de publicar en editorials alemanyes, o 

bé a l'editor vienès Bela Horovitz, del Phaidon Verlag. ':• Si aquesta 

darrc~ra trigà <:'lncara a :fer-se totalment rAalitat, va tc;er 

en bona part a cauF;a d•? l' act:itud. col. la.borad onü=;ta per part d'autors :i 

editorials que no tenien una net tan clara com Roth, el 

qual ja des del m":r moment va negar-:3e a qualsP.vol contacte amb 

1' Almnanya naz:l, rebutjant p•?r r:s 1 ef:c; o :f er tes dE~ la FranJ¡.furtrJX· 

Zei tun[f per continuar publ icant···lli, o les de Bermann Fü,cher per pa:::;sar 

a la seva f":di tor1a1 i manten:Lr així 1' accé::; al mercat alfm.any. Més 

encara, aquest tema :fou el motiu per a trencar relacJ.ons amb aquells que 

no ElS dü;tancJaren de :forma immediata, e Benno Reifenberg, que 

seguí treballant per al diari, i estigué proper a provocar la ruptura 

amb Stefan ZweJg, el qual no es decidia a abandonar 1' editorial Insel; 

vet aquí una mostra de les repetides reconvencions que féu Roth al sem 

amic: 

"Es ist nicht nur d)e Stunde der Entscheidung in dem Sinne, daS man 
gegen Deutschland für den Menschen Partei nehmen muB; sondern auch 
in dem, daB man jedem Freund die Wahrheít sagen muB. Also sage ich 
Ihnen 11nd glauben Sie mir, dJ.e Eile zwingt mich zu einem 
feierlichen Ton, der mir peJnlich ist zwischen uns Beiden wird 
ein Abgrund sein, so lange Sie INNERLICH nicht ganz, nJ.cht endgültig 
mit dem Deutschland van heute gebrochen haben. Lieber vlare mir, 8:Le 
kamp:ften mit dem ganzen Gewicht I bres N·amens dagegen. ( ... ) 
Noch einmal: Sie müssen entweder mit dem III. Heich SchluB machen, 
oder mit mir. Sie konnen nicht irgendeine Beziehung zu einem 
Vertreter des III. Reiches haben - und das 1st dort jeder Verleger -
u nd zugleich zu mir. Ich mag es nicht. Ich kann es nicht 
verantworten; nicht vor Ihnen, nicht vor mir.""'' 

1) "Bere1ten Sie sich mit aller notigen Diskretion darauf vor, daB Sie 
bald mehrere deutsche Autoren bekommen konnen. Die jüdischen Verleger in 
Deutschland werden zusperren." Carta del 18. 2. 1933; Briefe, p. 251. 
2) Carta del 7.11.1933; Briefe, p. 288-289. 



La mera obra narrativa pubLicada per Hoth ja a l'exili, la 

narració Stat.innschef Fal.Zmerayer, apareguda a 1' editorial Allert de 

Lange, d 1 Amstr::Jrdam, en una antologia d'autors alemanys a cura de Hennann 

Kesten' :•, sembla escrita just d!C1 RadetzkymarsG11 i abans df:l 

marxar el 1 Alemanya, pc."r la manca d'elements relacümi11Jles amb la situació 

política, a:ixJ com per 1'1nten~s gcdrebé exclusiu per l'Ewolució del 

sr=mti:rnents d<:ü protagonista, cm':>a quE~ dóna un enfoc Jntlm:i.::::;ta a una obra 

d'altra banda n~marcabl per l'acc16 que 

l'habitual <'ln l' r::>,scriptor. La història dc}l funcionari Jerrovlar). modèlic 

que abandona una vida tranquil.la i còmoda, mancada cl'al.1icünrts, 

t es llam;a a 1' aventura mogut per la súb:i ta ó provocada pt3r una 

comtessa russa desconeguda que un acc:ident dEl tnms ha portat a casa 

seva, està clarament rEd.n.cionada amb la temàt:ica de l'home que in1cia 

una nova existència tot a11iberant-:::=;e de qualsevol lltgam familiar o 

material amb el pasr'3at, :i que hem trobat sobretot a Rechts 

und Links 13n la persona de l\rikolai Brandeis. De forma semblant a aquest, 

el cap d'estació Adam Fallmerayer abandona feina i famí l:ia, aquí amb 

l'inici de la guerra com a pretext, i aprèn rus per tal de retrobar Anja 

Walt1wska; com el seu predecessor, aconsegueix tot el que os proposa, 

f :i ns i tot sal var-se tots dos de la re vol uctó russa :i arri bar a 1~onte-

car lo, on els Walewskis posseeixen una vil, la. Quan 1a parella sembla 

haver assol:it la major fel:icttat, el :mar:it, que hom donava per desapa-

regut, retorna paralític; la narrac1ó té un final abrupte: "Hierauf 

retste Fallmerayer ab; :rna.n hat nie mebr etwas von 1hm gehort. 112
) 

1) .Novellen deutscher Dichter der Gegenwart. Hrsg. von Her:mann Kesten. 
Amsterdam: Allert dr:~ Lange 1933. 
2) L'obra es troba a W III, p. 1.23-145, i WC89) 5, p. 456-478. De bell 
nou el nom de "Klara" <la dona del protagonista) h:i. é:::=; qualificat de 
lle:ig, aquí per contraposició a "Anj a"; recordeu el que es de :la d'aquell 
nom a Die Flucht ohne Ende. 



El fet que Fallmerayer i funcionari dels ferrocarril austríacs 

prnporciona un11 mostra de] món d' alür i dE: la forma com el vív1a la gent 

senzi.lla, en el seu cas gairebé acomodada a la retat de la 

condició funcionarial: un món , però monòton. Com a cap d'estac16 i 

ft11 d'un treballador ferroviari quEJ ha la infantesa vora la via 

de tren, el protagonista és sensibl(~ a la ci' mitjà d<:1 

locomoció q1H~ FWth, tot i la seva avon;;tó a la tècnica, consí.dera un 

fe nomem , ja no hm;U 1 a la natura, sinó t i assimilat a ella 

j d<~ valors simbòlicE';, ':> 

A dJferònc:ia d' narració, Fd:~; art:lcle::c; publ i. cats pc~r Hoth EÜ 

193~1 mostrPn a I tra veg·ada una actt tud dE1cJ didament cmnprnmm:;a amb 

l'actualitat, amb una dBn0ncia ícHa i va del nactom>.lsociC>-

Usme que St"rà. la tònica dominant de la producció odí stlca d'ara 

tmdavant. AquE~sts arti.cles no comencen a publ:ícar-::se ~uns al juUol, a 

Das Neue Tage-Buch <Parí s), Ja revista de Leopold Schwarzschild 

continuadora cle Das TagebuclJ, que havla ef:;tat a Berlin; per 

mot i us semblants la narració de Roth no va sortir al carrer fins a la 

tardor: l'emigració estava creant o reconstruint els seus mitjans 

d • expressió. A manca del recull presumi blmnent exhaustiu que el volum 3 

de l'edició del cinquantenari deurà fer de l'obra periodísttca de 

l'exili, podem afirmar que l'activttat pubUcístJca de Roth es reintc:la 

amb "Dicbter im Drittfm Reich"~':., que gira al voltant de la polèmica 

1) Aquesta consideració positiva és constatada per Fritz HacJ5:ert a la 
seva tesi <1967), p. '14-75. L'interès de Roth por aquesta temàtica queda 
clar per exemple als articles "Eisenbahn" <Frankfurter Zeitung, 
10.9.1932¡ BSB, p. 372-375), "Knotenpunkt arn Morgen'' (ibídem, 24.6.1927; 
VI IV, p. 838-840; VI(89J 2, p. 742-744) i "Kleine polntsclle Statíon" 
(i.bidem, 22. 2. 19:31; VI III, p. 1064-1066), o en general en ol tractament 
que reben les estacions en la seva narrativa, on simbolitzen a la vegada 
quelcom famHiar que unifica amb la seva uniformitat les distintes 
parts de l'imperi t la porta oberta al món exterior anhelat. 
2) Das Neue Tage-Buch (Parts), 1.'1. 1933; W IV, p. 280-286. 
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entre Klaus Mann i Gottfried Benn, ara dE~nt dr:~ la "PrcmBtsche 

Akademle der Dtchtkunst" ¡ tot declarant-se reaccümari '1 distanciat de 

les posicions marxistes':., ataca Benn per oportunista i lrracionalista i 

es mofa del llenguatge que ha utiU.tzat en el seu artlcle contra Mann, í 

re:rnarca el fcJt. que c~ls f:}:è'JCd. no IX'n'dnn pas la condició 

d' per més qu~::3 cü govt:::rn e1s 1a denegu:i, qlHC) retrobarem 

f:m di ven;t~(; rJcasi om;: "Wo j mmer der df'!ut:::;che Di eh ter J.st, da it:d~ 

Deuü-;ch lo. nd. 11 
''" :> 

L' arU.cle "Icl1 verzichte", Em forma de carta a. la redacció de 

Ni entronca amb la prnblenè.tica a la quf11 hGm al, Judit Em relacJó 

amb Stefan Zwe:ig: 1' :l.ntent per part d'algun:; (~~di tors :i autons dE~ s'~gu:Lr 

pubHcant n. Alemanya. Roth, gm3 ba rebut ofertes d'un editor en aquest 

sentit, renuncia per principi a tot contacte i, tnt declarant-se 

monàrquic i conservador, remaren. la s>eva sol:iclad. tat amb els col. legues 

represaliats d'altres tendències: 

11 Als osterreichischer Monarch:Lst, konservatJ.ver Mann und unerbi. tt
licher Fe:l.nd jeder l<eglerung, an deren SpHze ein Tapezierer steht, 
erwiderte ich dem Vt3rleger: daB ich darauf verzichte, im 'Dri tten 
Reich', derzeit genannt Deutscbland, zu erscheinen. (,.,) 
Ich glaube nicht, daB me:ine verehrten demokratischen und 'linken' 
Kollegen anders denken als ich, der 'Konservati ve' . '"" > 

1.) Una actitud semblant, d'atac al nacionalsocialtsme des de pos:icions 
conservadores, hav:l.a quedat ja clarament dibuixada a l'article 11 Der 
Kulturbolschewismus" <Das Tagebuch, 9.7.1.932; W IV, p. 589-597), qm~ 

rtd.icul:itzava la reutiHtzació d'aquest "Uingst vermod.ertes Wnrt" per 
part dels nazis, qualificava el feixisme de més total:itari encara que el 
comunisme i per tant proclamava com a prioritària la llu:Lta contra 
aquell: "Der Sowjetstern ist e in Fe :i nd. des Kreuzes, gewH3, Aber das 
Hakenkreuz ist ein SakrHeg! Und aktuel.ler als der Kampf gegen den 
'Kulturbolschewismus' scheint uns der Kampf der wahrhaft Konservativen 
gegen das Heidentum des Hal{enkreuzes, den Scbander des Kreuzes, den 
nat:ionalen, den w:irlrlichen 'Kulturbolschewismus' ." <W IV, p. 597.) 
2) W IV, p. 285. 
3) "Ich verz:ichte", Prager .Mittag, 6.9.1933¡ BSB, p. 379-380. En la seva 
sol.Hcitud d'ajut a l'"American GuUd for German Cultural Freedom", del 
31. 5. 1937, Roth ind:icar:La aquest article com a causa de la prohibició 
[Continua a la pàgina següent.] 



Apart de ln aui"~triac:ista, sobre la 

qual retornnrem, obsArvem quE~ Rotb. lü fa gala d'una postura de tipus 

aristocràtic que utilitza el baix nivell social com a argument contra 

Hitler; capgira. atxí el raonament amb el qual havla def<::Jnsat Frtedrich 

EbE:~rt clavrmt dx~ls peti per ser d' ori.e;en 

humil i l'utDttza ara com a acusació pElr tal dA remarcar la baixa 

1·í nia que entronca amb ln. clr~claractó qUEè t.:r·obarem a Die Kapuzi 

de n1buJ.p; a qual:c;evnl govern qm" :::;'anomeni "Vol c~rung". 

te d<::lS drú punt de vlsta idmllòglc 

és "Das Autadafé des Ge:isÜ'l(3 11 1 ' que creí om l' úni.ca ocas:ió f:)Tl la qurl1 

Roth declara en forma escrita el seu ortgcm jueu; pc'lr més que hagi tocat 

el ten1a del judaisme en múltiple:::; CJcastons, no sol manifestar-se'n 

membre de forma explícita;'::'. Davant la crema de lltbn}s t l'expulsió 

d' escrtptm~s, Hotb constata la capi tula.c1ó de l'Europa tntel. 1ectua1, 

vençuda per la "s:l.egreiche Macht der Fauna der 'Leuna-Werke', der 'I. G. 

Farbenwerke' u nd anderer chemotechnischer Urwalder", però creu que es 

tracta d'una derrota que ha d'enorgullir els vençuts. En un moment en 

què fi ns t tot el papat es n'lbaixa a pactar la pau, és a dtr el 

concordat, amb els (~neJntcs de Crist, els escriptors alemanys de 

(Ve de la pàgtna anterior. J del seus lllbres a Alemanya, nmetent 
l'origen jueu i el fet d'haver-se trobat ja entre els prtmers autors 
prohi bt ts; sembla evident que en aquell moment pn>.fer:í aparè1xer 
exclusivament com a catòUc monarquista. ("Gehort zur deutschen 
Emigration auf Grund seiner Ueberzeugung als Katholik und osterr. 
Legi timist. I I War nicht verbrannt u nd nicht verbnten u nd hat sel bst 
durch einen gegen Hitler gerichteten Arttkel 'Ich verztchte' setn Verbot 
in Deutschland durchgesetzt." Ausstellung, p. 336-33'7.) 
1) Publicat en francès sota el títol "L'autodafé de l'esprit" a Cahiers 
Jttífs <Paris), setembre/novembre 1933; la traducció a l'alemany, a 
càrrec de Brita Eckert, es troba a BSB, p. 381-392. 
2) Per a una mostra d'aquesta actitud podem remetre'ns a l'exposat a la 
darrera nota de la pàgina anterior. 



procedAncia jueva es veuen ts per l'origen ètnic davant qualsevol 

temptació de col. labora.r amb l'adversari. En real i tat, la si.tuació dels 

escriptors emigrats no és pas tan diferent de l'anterior, ja que des de 

sempre a Prússi.a ha regnat l' odt a la intel. U.gència 1 
'; .el fet que hom 

escoJ.l í s com a un home com Hindcmburg, que e::_; vantn.va de no 

haver 1lep;:it ma:i ni un Gol llibre, ja deixava ben clara la d:in0ccló en 

la qual el paü; evolucionaria. L'error dels jueuE, que sostinguen:m la 

major de la vi.da J.es i.nstitucions culturals :fou 

d' actitud it?:nda. cl.l". la societat. Hoth fa una 

l1arguís;::ürua ~~numeració d' escrl jueus en 1 alc3manya, f<;ont 

üspecia.l esment dels d'nd.gen au::::3tríac, j constata eJ. 

clenCJminador comú: 

"Sie allE~ habt=!n in den Aug¡c;n df3r deutschen J~ordi'Jr und Brand.stifter 
ei nen gemetns11m~;:m Makel: das jiíd~ísche B.lut unef den europà~isclJen 

Ge.tst. "'~':' 

El periodi.sta remarca que cal evitar caure ('1n .l.a trampa d<'" creun~ que 

només els jueus són odiats pels nacionalsocialistes: en atacar els 

jueus, hom persegueix Crist i el catCJlicisme, de la mateixa manera que 

la intenció d' envai.r Austria encobreix el desig d'apoderar-se de tCJt 

Europa, La literatura alemanya de renom fou escrita ruaj CJritàriament per 

jueus, i és ella qui ha marcat la imatge que hCJm té a. Europa de la vtda 

cultural alemanya, ja que són els escriptors jueus els qui han desco-

bert el medi urbà i els seus habitants com a tema literari, amb tota la 

1) "Wenn man das kürzliche AutCJdafé der Bücher verstehen wi 11, muB man 
das gegenwartige 'Dritte Reich' als ei ne natürliche Folge des 
preuBischen Reiches Bismarcks und der Hohenzollern begreifen und nicht 
als ei ne Reaktion gegen die arme deutsche RepubHk mit ihren schwachen 
cleutschen Demokraten und SCJzialdemokraten. PreuBen, die Beherrscherin 
Deutschlands, war dem Geist immer feind.lich gesinnt, den Eí.ichern, dem 
Buch der Bücher, d.h. der Bibel, Juden und Christen, dem Huma~nismus und 
Europa gegenüber." BSB, p. 38~1-384. 

2) BSB, p. 388. 



S(~va cmnphn:itat. Per mot i u han o~stat sr'~mpre acusats de clJ3cadc~nte:; 

per part dels anti. semites U teraris de tan llarga trad:lció a Alemanya, 

encapçalats per Adolf Bartels i Paul Fechter. De res ha servit que tants 

jm!us llu:itesstn i morissin en la guerra per Alemanya: a canv:i ara se' ls 

expulsa t es cn=)mE:;n les seves obres. 

L'atac a Prú:=;sia com a bres:::;ol de la 1 ínia :ldeolò ca que ba 

dest:~mbocat en f) l nazi :::sme la defensa d'una Austria 

ixer a man~; del V(3Í i que ha esdevingut 

m<':~; vàlidecJ, en bona part 

füleUtat al catoLLct:::;mE:;, és una que ja trobem amb anterioritat 

a l'exilj, 1 gtw nLflect<:dx :::;obrE;tcrt r=:l desig de qUt::lcmn 

positiu coro a contrapès enfrontat a la barbàrie encarnada a 1' Alemanya 

nazi, tot i ser conscient que la diferència no és pas tan gran; 

l'actitud queda ben palesa en la carta al compatriota Ernst Krenek, del 

10.9.1932: 

"Ja, ja, wir sind Oesterre'icher! W:ir haben hier nichts mehr zu 
suchen. Wir leben, denken und schrei ben mi ttelhocl:ld.eutsch. (, .. ) 
Was Oesterretch betrifft: mag Ihnen das Leben dort schwerer se in, 
als mir in Deutschland. Denn hie:c in Deuü:;chland habe ich illllller noch 
die Hoffnung auf Oesterreich. Wenn ich aber hie und da oster
reichische Zeitungen sehe, glaube ich, zu erkennen, daS es dort aucl:l 
anfangt, deutsch auszusehen. Der preuBische Sttefel, ein 
hystertscher Stiefel, Kraftmeier' s Stiefel, niedertrachtig, pervers 
u nd dekadent, Er zertri tt Oesterre:ich auch. A bas der AnschluB! 
Traurig, daB Frankreich um:;ere Rettung ist. Dic"! deutsche Rettung. 
Schreiben Sie mir, wenn Sie konnen, einen Trost, daB Oesterreich 
noch nJ cht so ist, wie se i ne Zei tungen. CDeutschland 1.st schUmmer, 
als seine Zeitungen. )"':o 

Aquesta és la confessió més explícHa del valor instrumental i de 

refugi que té per a Hoth la idea d' Austria, com a material 

d'argumentació a enfrontar a una Alemanya inhu:rnana. Olx:;ervem també que 

les primeres ocasions en les quals R.oth es declara monàrquj.c mHitant 

1) Briefe, p. 226-227. 



són Ja ors a 1' ex:i 1 :i; cn:d mn quEl Af'3 tracta del rElCUrs a una 

creen<;a qu<'" permeti identificar-se amb algun grup dHterminat, a la qual 

s'ha arri bat més per eliminació d'al tres bi li tats que no pas per 

coincidir totalment amb Eds seus seguidors - Roth seria, doncs, un 

"company de vi que hauria accedit a aquella tendència a través de 

la nostàlgia pel món de la preguerra, ta.mb8 pex~· tal de tenir alguna 

ció que:: li stH' a la adversari dels nacional-

socialistes i distanciar-se de la ideologia d' ori tàrJa entn~ 

EJ.iS 

LB. funció :im:;trumental d'una Aust.rta volgudam1"nt jdeí1Ut.zada cant a 

antídot de l'Alemanya hereva de Prússia a partir de la presa de poder 

dels nazis el 19:33 1 
:> apareix clarament st contraposem la declaració 

d'amor per la pàtria extinta feta en la carta a Otto Forst de Battaglia, 

del 28. 10. 19~32, de la qual no es despren cap acti.v:itat política, i 

declaracion~1 postertors com la carta a Stefan Zweig del 28. 4. 193() en les 

quals la confessió austriacista adquireix Ja components d'agitació i 

s' identiftca amb el legi ttmisme hasbbúrg·ic. Compareu els dos fragments 

de correspondència següents: 

"Met n starkstes Erlehnis war der Kr:i.eg u nd der Unü:rgang meines 
Vaterlandes, des einzigen, das ich Je besessen: der Bsterre:i.chtsch
ungarischen J{onarchie. Auch heute noch bln ich durchaus 
patriotischer Oesterreicher und liebe den Rest melner Heimat, \'lie 
eine Art Reliquie." 2 , 

u Was mi eh personltch betrifft: 
sehe ich mich genBtigt, zu folge :meinen Instínkten und meiner 
Ueberzeugung absoluter Monarchist zu werden. 
Ich lasse in 6-8 Wochen eine Broschüre für die Habsburger 
erscheinen. 

1) Aquesta postura es dibuixa clarament en l'article "Man tauscht Kinder 
aus" <Das Neue Tage-Buch, 29. 7.1933¡ W IV, p. 714-716), que critica el 
fet que França mantingui encara l'intercanvi d'escolars amb Alemanya, :i 
recomana que es substitueixi aquest paí s per Austria com a mi llor i més 
genuí representant d'allò alemany. 
2) Briefe, p. 239-240. 



Ich bin ein alter é):::;terreiclüscJH~r OtLizJer. Ich liebe Dccl~:;i;c:lrreich. 

Ich halte es filr feige, jetzt nicht zu sagen, daB es Zeit ist, sich 
nach den Habsburgern zu l3ehnen. 
Ich will die Monarchie wieder haben und ich will es sagen. 
Mehrere geistige Menschen si nd mit mir. 
Ich hoffe, daB es mir gelingt." 1

) 

D'ara endavant les ans d<". monarqu:if:;me \OJS repetiran dins la 

correspondència, unidm::: a le!::; declarac:irJD['> anti ; on el mateix 

context es troben considRracions al voltant de la bilitat d'obtenir 

reco] zament de de 1 He í mwehren com l repn~-

sentants d<:Ü[=; govern austrofeixü;ta, fim; i tot el rrJB.Uü :Oo11tuB. Per 

JJ!B.cló dr::¡ lioth a 

c:ions i pen-sones 

anirem d.ocumentant en cada momEmt. Vet aquí dor; 

quals és una bona mostra de la mena d' intri.guef~; que RDth i els :3eus 

companys de tendèncta planejaren fins que l'anexió d'Austr'ia per part de 

Hitler posà punt final a elucubracions i activitats que sovint 

semblaven :mérs pròptes d'una opereta que de la realitat: 

"In aller Di.skretion: die Christ1 tchsozialen <Vo.ugoin-J.Hchtung) ist 
<! > im Augenblick mit uns. Starhemberg sebr stark: Dollfu!3 und 
Wtnkler schwank:en. Aber in der Armee und in der Beamtenschaft :ist 
All es zu mactten. C ••• ) 

Es ist für uns günsti.g, jetzt gerade die Juclen zu h.aben. Selbst, 
wenn die Nazis schreien werden. Wir haben genug zweifellose Anti
semi ten u nd Katholiken. 
Was aber mich selbst betrifft, so habc~ ich neun Monate im Felde für 
die Habsburger gestanden. Kein Hak:enkreuzler k:ann es vDn sicb sagen. 
Ich habe ein Recht auf mei.n Vaterland. "'~::. 

"Aber in Oesterreich ist di.e Geschi.chte SD, da!3 Herr Dollfu!3 
i.nnerlich berei t ist, die IlfDnarchie anzuerkennen. Sobald das fai t 
accompli. geschaffen ist, wird er zustimmen. Unser Plan 1st, den 
toten Kaiser von Lequeto nach Desterreich zu schaffen und damit auch 
den lebenclen. Wir brauchen dazu 30.000 Schilling, die haben wir 
ni.cht vorlauhg. In Oesterreich ist die Lage absolut sicber. Auf 
keinen Fall ist Nationalsoziali.smus zu befürchten. "''':' 

1) Briefe, p. 262. 
2) Carta a Stefan Zweig, 9.5.1933; Br:iefe, p. 264. 
3) Carta a Stefan Zweig, 2.10.1933; Briefe, p. 282. 
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En contrast amb la lenta elaboració de Racletzlrymarscll, la nt 

novel. la, Ta.rabas, E.in Gast auf clie&c"'.r Ercle, ttngué una redacció força 

ràptda, de juny a novembre de 1933 segons les notícies conservades a la 

correspondència. El 23. 5. 19:33, Ruth n'anuncia el projecte a ~:;tefan 

Zweig: 

"Kommt es endgül tig zustande ( .. , ) - E>o schrel be i eh in 3 i~cmatE:m, 

zum ersten t~al in meinem Leben, den nachsten Roman. Glanzendc::lr 
Staff, fern van Dtschld., aber mit deutlicher Beziehung dazu, spielt 
im fistlichen Grenzland. PAR DISCRRTION: 
St. Julien l'hospttalier auf modern, f3tatt der Tic,re: Juden, und zum 
Schlug die Entführung. Sehr katholtsch. 
I eh ha be den ganzen Staff in et nHr ukraini.schf.~n Zrd tung ge funden. Er 
ist ganz vollendet." 1 ~ 

Bronsen b.a recollit una informació relacionada, lleugc~rament 

diferent, segons la qual Hoth havia conegut un of:lcJ.al cie 1' exèrcit 

polonès del general Haller, tropa famosa pels abusos envers la població 

jueva, el qual durant un pogrom havia arrabassat la barba d'un jueu, fet 

que l'havia portat a i canviar de vida.'''':> Un altre element 

important de l'argument, el 11 miracle" de Koropta, té un precedent 

històric a Brody, que Roth narra en el breu escrit "Das Haus des Herrn 

Kristianpoller"'3 ": l'hostal d'aquest jueu, anomenat aquí Joel :i en la 

novel.la Nathan, és en realitat un anttc convent desamortitzat en temps 

de Joseph II¡ un dia un pagès polonès, de nom Nilmlaj (el mateix de 

Tarabas, el protagonista), va veure una claror i la imatge de la Verge a 

la sala ut :i l:i tzada per als balls. L'esdeveniment desfermà 1' agitactó 

antisemita i les processons de desgreuge, convertint l'hostal en centre 

de peregrinació. Però, a diferència de la novel.la, on això dóna lloc a 

un pagrom, aquí la nova república polonesa està en cond.ictons de 

1) Briefe, p. 265. 
2) Bronsen, p. 568. Sobre aquesta novel.la vegeu-hi p. 568-570. 
3) Citat per Bronsen, p. 569-570. Reproduït per primer cop a WC89] 5, p. 
877-879. 
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controlar la situactó :i. ol propietari pot com:>ervar la casa :::;¡;)IJCc;EèJ méc; 

problemes que haver cie tolerar algunes manlü~stac:!.om; de culte; la 

narració situa els fets l'any 1924. 1 ) 

La clara relació amb Alemanya que Roth reclama per a l'obra és 

evüi<?nt c~n l' dH l' anti::;emitisme t lE3>~ seve~; rnan:Lfestaci OW3 més 

violente::::;¡ en aquest sentit, la :;:Ltuació del:::; Gstat:3 de l'Europa 

oriental nascuts de la mera g·uerra mund:l.al CDTl~';t:i.tuel un 

molt adequat pm· a l'Alemanya na7.i, ja que~ no nnmó:-3 bona d<::7) Ja 

població, sinó fins i tot l'exèrcit hi Jcipan.-m t~n atac::; a la 

minorin. j uevo.. Altre:; d'actuaU. tat e~~; troben (.-Hl la nd.acJó 

del 1 í der 1nnb le:::> ma::;se~:;, quG configura un e:o;tudi de la perscmalttat dGl 

dictador i de la com mani.pula i utiLltza tothmn pr3r al seus 

objectius, fins i tot per als cJs. D'una banda, aquesta t<:~màtico. es 

reflecteix cm la figura de Niknlaus Tarabas, la ma.nera com 

instruJoontalitza la familia i tot l'entorn per tal de satisfer els seus 

desitjos trreflecttus t canviant:";, i la forma com domina tüs seus 

soldats i exercetx el poder, tant durant la guerra com a la postguerra; 

espec:i.alment clara resulta la forma d'actuar en estacionar-se a Koropta 

i prendre' n 6 ili.roitada. Però Tarabas no seria sinó una persona 

violenta i trre:flextva, en el fons únicament una verstó intensificada 

del caràcter que Roth atri buei.x als pobhJs eslaus, vista amb simpatia i 

una certa commiseració; es deixa portar pels seus impulsos sem;e 

comprendre ni dominar el seu destí, i serà capaç de penedir-se i obrar 

en consequencla, dins la línia de la problemàtica del crim 1 la seva 

penitència; de fet, aquesta obra i Beichte e.ines Norders són les que 

1) "Und man lebt im Jahre 1924 nach der Geburt jenes He:í.lands, der, ohne 
es gewollt zu haben, in der Gesta1t seiner Stammesgenossen immer wieder 
gekreuzigt wird." W[89l 5, p. 879. 
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mostren una major mitat a.l grans nowü, 1 lste::; cussDé:>, En canvi, la 

maní pulació freda i. conf:~ctent, amb objecti us dellk>.gògícs J criminals, 

està representada en la ftg·ura de Rarnsin, dotat d'atributs diabòl i. es J. 

clarEJS simU ituds amb Hitler, :i ncipal causant de 1' agttació quEJ farà 

blr~ ("òl pogrmn. 

temf~~s crlractE~rí stics elf" 1' nu tor. T:robcnn d' un?J banda la localització a. la 

zona ncctdc~ntal dfJ l'ant te i rw:;, semblant a la dccJ Hi oh 1 ·', L quc'l 

a l'autor evocar el rle la lnfani.e~;n., a:ixí com lfJS 

ci. rcurn~3tàncie~; qw"ls gw~ ha.vta conegut: les pr~tí.tes c:i.utaüs 

a manera d' :L lle:c:; 

cU ns un tr~rri tori clEJ pobléLmEcmt eE>líi1l El pc.~rsonatge de 

l'hostaler jueu, fort, in tel. ltgent i hàbtl en el (.:;eu tracte amb 

mHitars i pagesos, tot t que manté fideLment lP.!:ci seves tradJciom; 

rel oses, guarda una m::;treta rP.lació amb altres com l'avi de í,.ax 

Demant <Radetzkymarsch) o el vell ParthagenAr <Der stwnme Proplwt>; ell 

i el seu hostal com:.tttuetxen un .símbol de perdurab:tlitat enmig d'un món 

insegur i inestable que no ofereix seguretat ni tan sols als violents i 

aparentment poderm3os com Tarabas. Aquest, en opin:Ló d' Angel:i.lm Pothe, 

seria una de les pla::;macjcms de la figura de Job dins l' ohra tardana, en 

la qual es manifesta el càstic de la .hybris dels poderosos"":. - un altre 

punt de contacte amb la rea li tat coetània, en presentar una vida 

exemplar que hom desitjaria poder aplicar als dictadors del moment. 

Una característica del protagonista claram•:mt relacionable amb 

l'autor és la seva credul:í.tat supersticiosa, que determina en els 

U Un altre paral.lel amb Hiob seria l'estada del jove Tarabas a Nova 
York, que permet constatar el desarrelamEmt i la inadaptació de 
l'emigrant en un entorn urbà hostil. 
2) Vegeu la tesi de Pothe, p. 165-199, així com el nostre apartat 2.f. 



monKmts cruclals la seva forma. d'actuar, ' > El:::; dos Alemenü; principa.L:.::; 

d'aquest h!ma serien la predJcctó de la gitana) segons la qual Tarabas 

ha d'esdevindre primer un a::::;sassí l després un sant, t d'altra banda el 

fet de trobar-se amb un jtH·\U d0) pèl roig en diu:mcmg·<~, cof';a que ocasiona 

dues la rc:eva duc;::;nrt. I<:n eJ pr1mE~X' oncontn") tracta del soldat 

revolucionari que s'infiltra en el mHnt 

en la cc;egona oca::;tó e~:=; tracta del pare d' a.quell, Schmnarj ah, que 

del pngrom contravé les ordres de Tarabas le:3 qual::; nl::::; jtWU::3 han 

pel foc; aquest segon encontre provoca l'acció que fa r i canv:i.ar 

Tarabas, (Ü qual V0"lU ara complida la 

arrencar la barba roja del pobre vell jueu. Particularment, trobem 

problemàtica aquesta motivació en un d\~::::cr:l t com cmormemcmt 

brutal i violl'mt, que ha destacat <~n el combat per sanguinari i ha 

atE~rrit la poblac:J.6 dels llocs on estava ~Jstacionat; el fet que fins 

l'encontre amb Schemarjah no assoleixi. la categoria d'assassí necessària 

per iniclar el canvi cap a la qualJficació de sant no acaba de semblar-

nos satisfactori. 

Una carta del 1. 12. 193:3 recull les ctrcumstàncJes en què s'ha 

redactat la novel. la, i qm~ amb escasses variacüms es :mantindran al 

llarg de l'exili: 

"I eh mugte in gro@ter Schnell i gire i t den Roman fertig machen, nach 
einer dringlichen Mahnung und sogar Drohung des Verlegers Querido in 
Amsterdam, bei de:m, wie Sie w:i.ssen, mein Buch f1rscheint. Ich habe 
also irrsinn gearbeitet, zeitweise mit 38 Grad Fieber, ganze 
N~chte lang. Endlich bin ich gestern ferttg geworden. Ich hoffe, das 
Buch v·li rd noch zu Weihnachten erscheinen konnen, denn der Anfang 
wurde gedruckt, bevor :i.ch nocll die Mi tte geschrieben hatte, <. .. ) 

1) De la superstici.ositat de l'escd.ptor se'n conserven múltiples 
testimonis; vegeu per exemple Cziffra, p. 33-~35; Bronsen, p. 7?-79; 
Friderike Ma.ria Zweig CS'piegel ungen des Lebens, Franldurt/JL : Fischer 
1985) I P· 113-114. 
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E:s ist UiclwrHch, sn dazu:stehn, nach 1t1 BüchE:!:cn, 3500 fl:rtU~:eln für 
Zei tungen., mit e~ inem Namen, nach so vi el vatem Unglück! Es ist 
gar nicht sch mehr! Fast in jedem Land habe ich Verl , 
Leser, Kaufer. KE~iner 'deH\, da~3 tcb krepiere, nach z~1éilf Jahr(m, die 
ausgefüllt waren rrüt Papier, Papier, Papier! "' :• 

A més de mantenir el projecte df:l refer Juclen au i' Wander.sclw.ft ara amb 

el títol "DJe Jucien und ihn} AnUsendten", que ja havia estat acordat 

amb 1' ecli tori al Ki j ara és un ch:~l comprmntsos adquirits amb 

lr1 casa AllE::rt cie Floth t'lS d1~dica ara a e~c;cri un~ due:::~ narracions 

breus i el gran en forma novt::1. 1ada DEJr Ant:ichri.c;{;, Ambdue:=; 

narracions aparegueren merament Em francè::::, el 1934, E-Yn la traducctó 

de Blanche G:idon, t encara a. la primE~ra ed:ícló de Wérke comstaven 

a. iX{ I Trimnph cier S'c.b6niJeitn, que poG~;~Jetx un component lrwquívo-

camEmt autob:íogràfi.c en la te:mz'ltíca d~' la dona quE:l de forma conscJent n 

no uti.lí tza dolèncíe:3 psicosomàtiques per tal de tiranitzar el marit, 

una estructuració narrativa complexa, que anuncia la que 

trobarem a. Bc:dchte eines 1(i:irders el 1936 :l com ella recorda le~:; obres 

del període 1927-1929, amb la seva preocupació pc~r .justificar els 

coneixements del narrador :l la seva relació amb el protagonista. El 

narrador del marc, en prtmera persona, introduei.x la història 

presentant-nos el ginecòleg Skow:ronnek'~:~, de qui es diu que ha adquir:J.t 

un coneixement dt~l món considerable a travé::::; de la sevn. feina, que li ha 

aportat informactó sobre la vida d' tnnumerables parelles, ensenyant-li 

que els marits de les seves pacienü; en són sov1nt les víctimes. El 

motiu que Skowronnek inicii la seva narració - igualment en primera 

1) Carta a Fél:i.x Bertaux, 1.12.1933; Briefe, p. 296-297. La novel.la 
Tara.bas es troba a W II, p. 325-472, i V/[89) 5, p. 4'79-628. El nombre 
d'articles no correspon pas al d'origtnals, sinó a les reimpressions. 
2) Vegeu V/[891 5, p. 882-886. pel que fa a les diferents publicacions. 
3) W III, p. 146-171¡ V/[89) 5, p. 629-654. 
4) Recordeu que aquest era el nom de l'amic de Franz von Trotta, 
igualment metge í ginecòleg; també s'anomenava així el veí de Mendel 
Singer que l'acolli a casa seva a Nova York un cop morta Deborah. 
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persona ma:rítl; vtctímttzats 

són en real ita.t culpablc:~s ellE; mateixos del:;:; mals quE: Eds afecten, en 

deixar-se tiranitzar les seves dones; la història, que narra a 

manera d' exemp.l um, li ho ha demostrat: 

''(,. ,) seítdem ich diese besondere Geschichte kenne, habe ich 
, cHe Ilfanner dcCJr krt'lnJten Frau(0n zu bemitle:iden. Unheilbare 

si nd nicht mehr iu behandeln. Wer sí eh ~=;el bst ti>trm. vd11, den kann 
man ntcht n~tten. Unhcd.l bare Sel bstmorder f:Ü nd d :i e Ma.nner ganz 
bestimmtc~r kranker F¡~atwn. Unc! damJ t Si e mir wt J l i eh Ibnen 
diese Geschichte erzahlen. Schreiben Sie sie au:f." 1 :• 

L'evident component n de la hü>tòrJ.a molt ben compensat 

pel tractament minuciós i detallü::ta d1~ la fm:·ma com 1' am:ic :lnnonünat 

del un d:ipJ.omàtic desc:d.t com de tarannà. extraordinà.r·lament 

discret noble·"'>, va ::;ucumb:i.nt ·mr:.~nt a la tJ rania dc1 GvlEHH1ol in, 

una dona freda J vulgar· que ja de ben avtat U es j nftd.~~l i uti.lttza 

tota mena de dolències, fins arribar a la isi, per tal de 

sotmE:Ytre' 1 a la seva vol untat. Ella é:s també la causa que 1' amistat 

entre el metge i el diplo:rnàtJ.c es trenqul; per ai.xò, quan dos anys 

després Skm1ronnek la retroba, sana 1 bona i ballant amb el promès, :i 

s'assabenta que el m..ari t va cometre suicJdi, decideix que tots els 

esforços són inútils st els marits no volen ésser J.ltures. 

Un personatge interessantíssim és aquest promès, 1' hongarès Jeni:i 

Lakatos, versió evolucionada de 1' espJa italià que havia aparegut a Das 

vièrte ItaJ.ien, i que retrobarem a Beichte eines Nàrders i Der 

1) W III, p. 14?-148; WL 89J 5, p. 631. 
2) Aquesta qualitat permet al narrador definir en què consisteix la 
noblesa, en una nova presa de posició arü;tocràtica que entronca amb 
l'admiració per les :formes característiques del món d'ahir: "Ehrgeizig 
ist der Plebejer. Der wirklich noble Mensch ist anonym. Es gibt eíne 
Kraft in der angeborenen §loblesse, die groBer ist als dat:> Licht des 
Ruhms, d.er Gla.nz des Erfolges, die Macht des Siegers. Ehrgetz ist, wie 
gesagt, eine Eigenschaft des Plebejers. Er hat keine Zeit. Er kann es 
nJcht erwarten, zu Ehre, Macht • Ansebn, Ruhm zu gelangen. Der noble 
Mensch aber hat Zeit zu warten, ja, sogar zurückzustehn." <W III, p. 
150; V/[89J 5, p. 633.) 
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Leviathan; tal com ob::;nrva Ht~ckm:t, ec; tracta de la rx~n;cmíftcac:ló dE!1 

maligne p1'1r excel. 1ència, amb r::!hnnents de:'3criptiw:3 de tradtctó 

mitològica i fisiognomòntca, més que no real ístes o psicologi tzants' :>; 

de la mateixa manera, la llf:mgua de Gwendolin recorda una :::>erp. :o 

11 Ein kletnes, nmde:-:; Kopfchen ·mit ~;c]wmrzen, gc~olt(:>.ll 

Haanm: al:; nb rHe Na.tur selbE;t Perücken herste11te. EJn grol3er, 
quadratic";cher Rurnp:f, ei ne Art bekleülete!r KmllillOcl(:J. nanmter dr;r 
Ko l, den man nicht nennt, mi nd estens secht:>lua.1 J.ch(~r 

als cler Kopf, hellgraue Host,, knal lhc~ Schuhe. IHes vmr LaKato:3, 
( ... ) [)ej n cht, da !e:: lc'l<H[~l i eh aus schwarz<"m Knopfaugelcl:lEm, 
einem NaschGn uncl einem Sclmurrbi'irtchc~n bc~!:'1tand, vmr 
vlÜ" am;; Wachf>, Wachs. Er lmt te lHüne Hautfacbe, scmdern 

.Menci.onem també les ob:3ervacion0; del narrador 1 voltant dol 

functonament de la dtplmnàc:la de 1' del qual 

se' ns dtu: " ( ... ) es gab, w:icc1 Si('l wJssen~ tm al ten Oe.c=;terre:lcb vh~lo 

Protf)kt:lonsktnder. " 4 > De la Jnate:lxa manera que la tolHrància t permea--

b:ll i tat de le~3 normes havia estat lloada pel narrador a Radet~o:lryman:;;ch, 

sembla també que la possibiU.tat d'aconseguir tractes de favor per 

influència personal sigui una característica positiva d'aquell món 

d'abans, tal com veurem més clarament en la narració immed:lata. 6 :> 

La misogínia queda confirmada per la satisfacció venjativa davant 

del!3 efectes dP l'edat, pos:ltius en els homes i nefastos per a les doneF; 

(almfmys les de tipus "femme fatal e", que no accepten l' envelHment); 

1) Hackert, p. 65-70. 
2> W III, p. 153-154; W[89l 5, p. 637. 
3) W III, p. 159; W[89J 5, p. 642-643. 
4> W III, p. 155-156; WC89J 5, p. 639. 
5) El terna havia aparegut ja a Der s-tuiflille Prophet en relactó a Herr von 
Derschatta t la forma com ell i el seu predecessor en el càrrec de 
director de la "Kartoffelzentrale" durant la guerra havien aconseguit 
escapar-se de l'allistament per exerctr una feina declarada 
imprescind:l ble CVI I • p. 804-809; W[ 891 5, p. 887-892); però allà era 
objecte d'una sàtira corrosiva i esperpèntica, mentre que d'Erdbeeren 
endavant (amb la f:lgura del comte que aconsegueix favors per als seus 
conciutadans; Iii III, p. 202-204; W[ 891 5, p. 1019-1020) és vist amb 
benevolència t pertany a les obligacions d'un gran senyor. 
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l'actitud entronca amrJ l'admiració pel cnmportaJm:mt noble i poc 

ambiciós, que seria propi. d' Glls, mentre que les dones s'haurien portat 

de forma plebea i cobdJ.ciosa - :recordeu persona com Erna Ztpper o 

Eva Demant, i posteriorment El isabeth Trot ta com a de la dona 

ambiciDsa que uUlit?.a tots f~ls m:Ltjam:; a l'ahatc;t per acDn~:;egutr els 

seus nbjecthl("i, sense cap mena de delicade~:;a. 

"So u d:ie Natur auch ist in threr BoslH~it, die tf¡anner bUnd 
zu machen, wenn E;i.e Ueben: ~he cdcht diesc~ Ung·err:Jchti tt auE>, 
tn.dc~m si.e dem Glanz dE~r Frauen, dc~r dto 11\anner t-dnst geblendet hat, 
zieml i eh :früh erló::c;chen 1aBt u nd i ndf~m :3:l<'l die al ten Dan1en zvrLngt, 
mit den .Jahnm die zwe:J.felhafttl !Hlfe dm- Fri:3elU'l::1, Massoure und 
Clürurgcc)n in Anc;pruch 7.11 nc~hmen, dm1üt d:LB verfaJlenen 
Bauche, 'ilangen und Schenkel wied.EH' c~tne hal 
bGütmnmen. Ah; cüne Art von a11 cdnk.en r..l:ie 
e)nstmals scJ)onen Framm im:; Grab. Dü~ .Miinnf:~r abor, cHe vwl.se gonug 
>'laren, nicht an ihntm zu '"ter ben, werden von der Nat ur b(~lohnt: 

Beklejdet mtt der 'ilürde d.Hs SUbers und d.er ntcht mtnderen í•lünle der 
Gebrechlichketten gehen s:ie in den SchoB Gottes ein." 1

) 

La següent narració, Die Búste eles '2 ) entronca amb l' antHrt or 

en la lloança dEl l'actitud digna i. noble, que :ix mantr:m:ir-se 

distant d'aquelles coses que considera vu , en aquest cas :ignorant 

el més possible els canvts de l'estructuractó sociopolítica, i que Roth 

veu representada sobretDt en els l1lembres de l'alta aristocràci.a. 

L'obreta és de fet un compendi del pensament rothtà pel que fa a la 

valoració del món de la monarqui.a i de la s.itiJ"'cJ'.o' qtJe. l"' S\Jc~ ' ·t - " - ""' -·~el , arn) 

importants elements de crí t:i.ca cu 1 tu ral, aixi com al.lustons a 

l'actualitat que hom pot fàcUment passar per alt degut al to 

aparentment semblant a un conte. Franz XaVt1r Morstin (recordeu la menció 

d'aquesta famí lta a Brtefe aus Pol en) és un terratinent del poble de 

Lopatyny, a la Galítzi.a ori.ental, la qual ha passat de ser un territori. 

de la corona austro-hongaresa a pertànyer a Polònia; Brody i. Lemberg hi 

1) 'il III, p. 151-152; 'i/[89J 5, p. 635. 
2) Es troba a 'il III, p. 172-192 1 t 'i/[891 5, p. 655-676. Sobre ella vegeu 
W(89J 5, p. 883-886. 



Ci77 

són mencionats, cosa qut-3 del. xa ben clara la referència al paí s de la 

infantesa de l'autor. Com aquest, el comte :Morstin considera la 

monarquia sencera com la seva pàtria, i no pas Polònia o Itàlia, d'on 

procedeix la seva família: 

~wie so viele seiner Standesgenossen in den früheren Kronl~ndern cl.er 
osterreicb schen !1fcmarchie vmr c::)r e:inr'Lf' der ede) sten u nd. 
reinsten Typen des Oesterreichers schlechthin, das heiBt also: ein 
líbernationalex· J4ensch u nd also e in Aclelíger echter Art. <. .. ) JIIach 
welchen Anzei.chen auch hatte er seinB Zugt:horigltclit zu d:leser oder 
j ener :Nat i on besti:mmen sollc~n? - Er fast all f~ europaJschen 
Spracl1Em glRtch gut, er war fa~::.;t ln allen europti:lschen Landern 
hrümtsch, sr'ÜTiC:) Freund.e und Verwandten lebten verstreut in de:c 
~~ei ten u nd bunten Wel t. Etn kle).neres Abbi ld der bunten Wt'llt war 
eben die kaiser- und kon:í.glich1?- 1ifonarch:le, und de::'ibalb war s:í.e rH~1 

ei nzJge Hcdmat des Grafen." 1 :> 

Aquest microco:;;mos danubtà. es caracterttza per la seva unitat dins la 

plural i tat i diversitat d' ètnie~3, paisatge~; i cul tu res que la formen; 

JIIorstin, com després Franz Ferdinand Trotta U de forma menys explicita 

ja Carl Joseph) i el mateix Roth, aprecia els elements reíteratim; 

(edificis, un:i.formes, estancs, cafès, himnes, ... ) que senyalitzen la 

pertinença a una única entitat política i a un sol governant, imHat 

fins pels més humils dels seus súbdits. Es un món dominat pels colors 

negre i groc i 1' àguila bicèfala, i per una llengua més propera que 

l'alemany d'altres regions a les arrels medievals.~~> 

"Wenn er so kreuz und quer durch die M:itte seines vielfalttgen 
Vaterlandes fuhr, so behagten ihm vor all em j ene ganz spezifischen 
Kennzeichen, die sich in ihrer ewig gleichen und dennoch bunten Art 
an allen Stationen, an allen Kiosken, in allen offentlichen 
Gebauden, Schulen und Kirchen aller Kronlander des Reiches wieder
holten. (, .. ) Wie jeder Oesterreicher jener Zeit liebte M:orstin das 
Bleí bende im un.aufhorlich Wandel ba:cen, das Gevmhnte im Wechsel u nd 
das Vertraute inmiten. des Ungewohnten. So wurde ibm das Fremde 
heimisch, ohne seine Farbe zu verlieren, und so hatte die Heimat den 
ewigen Zauber der Fremde. "'·"':> 

1) W III, p. 172-173; W[89J 5, p. 655-656. 
2) "<. .. ) das ganz besondere, nasB.le, nachUissige, weíche und an die 
Sprache des Mi ttelal ters erinnernde Deutsch des Oesterreichers, das 
immer wíeder borbar wurde un.ter den verschiedenen Idiomen und 
Dialekten." W III, p. 174; W[89J 5, p. 657. 
3) W III, p. 173-174; W[89J 5, p. 656-657. 



A Lopatyny, el comtE~ constttuf:dx la màxima :instànd.a, E;:i bé of:tciosa, 

a la qual es dirtgetxen tots c~ls precs, i sovint acons(1guetx amb la seva 

mediació i relacions personals molt més que no permet la llei estricta; 

a més, es dedica a la beneficència. Aquestes activttats són a la vegada 

el seu únic treball i la seva distrn.cció, que porta a terme més per 

tradtctó dinàstica heredada que no pas per df3Cif:>tó pròpia; es tracta 

d'una pervivència de la relació feudal ideal, en la qual el superior ha 

d.e protegtr el "''11bonHnat i aquest l'ha el' obeir i :1. é::> encara 

possible perquè Lopatyny es troba, per dir-ho així, fora de la història. 

Aquesta acti.tud dfü comte al narrador establir-lo com a ideal de 

senyor, entroncant amb la temàtica de la relació <3ntre dominador i 

dominats, tan actual en aquell 1noment: 

"Deswegen liebte und verehrte ihn die BevóUterung·. (. .. ) Es ist cler 
tiefste und edelste Wum:;cll des Volkes, den :M'lichtigen gerecht und 
adelig zu wissen. Darum r~cht es sich so grausam, wenn die Herren es 
entttiuschen - einem Kinde gleich, das zum Beispiel seine Spielzeug
lokomoti ve vollends zerbricht, wenn ste einrnal versagt hat. Deshal b 
gebe man dem Volk stabtle Sptelzeuge v-lie den Kindern und gerechte 
M~chtige." 1 :. 

Dins la mi llor tradició feudal, 1' actitud de servei i protecció als 

infedors que li han estat confiats es complementa amb la lletal tat a 

ultrança envers els superiors, i en especial 1' emperador. Però Morsttn 

ja no habita un món intacte, i ha de conviure amb pHrsones que no 

comparteixen la seva fi deli tat ni la seva confiança en el bon regtment 

del monarca. La seva opció és rebutjar tot tracte amb qui manifesti 

dubtes o irreverència envers les altes esferes - aqui apareix una vegada 

més la idea de la perHlositat dels acudits, j de forma més explícita i 

pregnant que fins ara -, cosa que l'aïlla cada cop més i reforça la 

imatge de "Sonderling" que sempre ha tingut. 

1) W III, p. 175-176; W[89J 5, p. 658-659. 
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"Und ebenso wie er den SclnJachenm ?:U lwl:fc-m stch verpfl ichtet 
fühltH, ebenso empfand er Hochachtung, Hespekt und Gehorsa.m gegen~ 
über diejentgen, die hóhergestellt wa.ren als er. Me Person Seiner 
ka i ser- u nd koniglichen .Majestat, der er gedtent hatte, war für ihn 
immer e:ine augerhalb alles Gewohnl:ichen bleibende Erscheinung. <. .. ) 
Er gab j eden Verkehr mit Freunden, Belmnnten u nd Verwandten au f, 
wenn si e 1 n se:Lner Anwesenhei t e in setner Ans:icht nach respektloses 
Wort über den Kaiser fallenl:LegBn. VJelleicht ahnte er damals schcm, 
lange vor dt~m Untergang der Mm1archie, dak:s leichtfertige Witze 
todUcher sein lconnen als difl Attentate der Verbreche:c und diH 
feif3rli.chen Ht~den iziger u nd re bell i seller Weltverbesserer. Dann 
hatte allerdings die Weltgeschichte den Ahnungen des Grafen Morstin 
recht gegeben. Denn d:Le alt<::l occ;terretchisch~ungarü:;chE:l Mcmarchie 
starb keineswegs an dem hohlen Pathos der Revolutionare, sundern an 
der ironischen Unglaubi t derer, die ihre gl~ubigen Sttitzen 
ha.tten sein sollen. '11

:. 

Tot això es situa a l'època en la qual s'introduí el 

uní VE~n:.;al i la qüesttó nacional començà a agudttzar-se, dos fenòmens 

incomprensí bles i d(ltestables per al comte. La ft.:lbre nacionaHsta 

d'aleshores permet al narrador fer un excurs estretament relacionat amb 

la situació alemanya del moment, i que explica el nacionalisme i clr:') 

passada el naziE;me com a obra de gent de balxa. categoria sod.al que no 

accepta la seva posició i pel mitjà d'aquesta reivindicació pretén 

obtenir rellevància: 

"'Von der HumanJ.ta.t durch Nationalitat zur Bestialitat', hatte der 
osterreichische Di eh ter Gri 11 parzer gesagt. M"an begann just dama ls 
mit der 'NationaHtat', der Vorstufe zu jener Bestialitat, die wir 
heute erleben. Nationale Gesinnung: man sah um jene Ze:L t deutlich, 
daS sie der vulgaren Gemütsart all jener entsprang und entsprach, 
die den vulgarsten Stand einer neuzeitlíchen Nati.on ausmachen. Es 
waren Photograpben gewohnlich, im Nebenberuf bei der freiwilligen 
Feuerwehr, sogenannte Kunstmaler, die aus Mangel an Talent in der 
Akademie der bildenden Künste keine Heimat g·efunden hatten und 
infolgedessen Schildermaler oder Tapezierer geworden waren, 
unzufriedene Volksschullehrer, die gerne Mittelschullehrer, Apothe
kergehilfen, die gerne Doktoren geworden waren, Dentisten, die nicht 
Zahnarzte werden konnten, niedere Post- u nd Eisenbahnbeamte, 
Bankdtener, Forster u nd überhaupt tnnerhal b der osterreichischen 
Nationen all jene, die einen vergeblichen Anspruch auf ein unbe
schranktes Ansellen innerhalb der bürgerHchen Gesellschaft erhoben. 
Allmiihlich gaben auch die sogenannten lloheren Stande nach. ":z:> 

U W III, p. 1?6¡ W[89J 5, p. 659. 
2) W III, p. 1?7-1?8; WC89J 5, p. 660-661. 
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Amb motiu d' Ullfj:'; maniobres 1' :::;'allotja un al palau de 

~forsttn; aquest fet i els prc""paratius que ha comportat constitueixen el 

el í max de la v.ida del comte i de Lopatyny, on els membres de totes les 

ètntes col. laboren de bon grat per al 11uïmc.:mt dels actes, amb la 

partic:tpació destacada dr:" Salomon P1ni l'ho::;ta1E-~r jueu, única 

persona que meretx tota Ja de I~on:;t t n. Poc de 

l'esdeven:i.ment, un noi amb vocaci.ó d'eEcuJl;or un bu~:;t d.<'l Franz 

Joseph qur~ ha ft:~t de forma tntalmtcmt autodidacta. El bu:::.;t ocupa Ed lloc 

d'honor davant la. re::;:;idència dels l.forsthí, i Jü és ~;aludat pels vJn.nantt> 

com :::>i del maüdx mnpEHï'ldor Els tractés, fins que éE; retirat 1 en 

nmrxar el comte a la guerra. 

Amb la pau i el de~:;membrament de la monarquia, M·orsttn retorna a 

Lopatyny en una versió peculiar del problEma del Heünlrel1rer: les 

circumstàncies matertal~3 són en el seu cas les rna.teixes, 1 el poble 1 la 

seva no han patit canvis, però ha desaparegut 1' entitat supranacio·-

nal amb la qual es sentia identificat t no pot e~:;tabl:ir •~ls mateixos 

lligams amb Polònia. Això, unit al fet que ara necesstta passaport i 

visats per a poder desplaçar~se, el porta a plantejar-s<"! una sèrie de 

qüesttons al voltant de la tdea de pàtri.a, que hom podria extrapolar 

fàd lment a l'autor: 

"~hmmehr, dachte er ¡;:;ich, da dieses Dorf Polen gehort und nicht 
Oesterreich: Ist es noch me i ne Heimat? Was ist í.iberhaupt Heünat? 
< ... ) War i eh nicht - fragte si eh der Graf wei ter - nur deshal b 
heimisch in diesem Ort, wetl er einern Herrn gehorte, dem ebenso 
viele unz~hl1ge andersartige Oerter gehorten, die ich liebte? Kein 
Zweifel! Die unnatí.irHche Laune der Weltgesclüchte hat auch meine 
pr1vate Freude an dem, was ich Heimat nannte, zerstèirt. Jetzt 
sprechen sie ringsherum und allerorten vom neuen Vaterland. In ihren 
Augen bin 1ch ein sogenannter Vaterlandsloser. Ich bin es immer 
gewesen. Ach! Es gab eimnal e1n Vaterland, ein echtes, namlich eines 
fí.ir die 'Vaterlandslosen', das einzig mèigliche Vaterland. Das war 
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cu~} altE:! M'onarchie. Nun bin tch E~tn Hetmatloser, de:c d:le wall.r<~ 

Heímat des ewigen Wanderer~3 vorlonm hat." ' > 

A la rec1~rca de restE:!s del món dE~ I~·orstin va a Suïm~a, i a 

Züt"ich, en un bar modern d'un blanc quirúrgicament hig-tènic, té una 

ència trn.g:i.còmíca. Enmig d'un grup d' e::c;pr3cu1ador:'> em·iqutt:::; per la 

de pn;::;~3etr 1es cm·rmes dc.~ tota la 

realesa europea es a amb una que~ com 1 a d.e ls Halx;burg·. :: > 

Davi'>.nt d'aqm'lsta r..;ttuactó, I<for:::;t:tn r"s; ::;r:mt "wie ::c;c,dn 8 Ltd chna:m" , 

ant la dam;a del fanta.r::;:mfl::s d.' un món n.ou que~ acaba d' <~nt,?rTrn· Pl. 

vell. Fora de si, ataca el la dl'" xampany 

a una mà i el si fò a. l'aLtre, fi m; qiH"! Óf3 dmn:i.nat i. fet fora. Aleshnrer~; 

retnrna a Lnpatyny, cm almeny~:; hi ha le:::; núnef'; do la vella ia; 

torna a tnstal.lar l'eE;tàtua al lloc de Sl'~mpre, vestet l'untforme d.<:~ 

tà de cavallorta j ntenta segutr fent la vi. da de :::;¡::nnpre. Els 

hab:l tants del poblçl conti. nuen saludant 1 'Hmperadm~ en passar com sJ tot 

l' t"-stat polonès nn pot 

coses i obltga el comte a troure l'estàtua. r<forsttn organitza un 

enterrament solemne, en el qual totes les ètnü~s f reltgions parttctpen 

i contribueixen amb els honors propJs de cad.a creença"'0 , :l a continuació 

l) 'il III, p. 180; 'i/[89) 5, p. 663. 
2) Al. lusió certawmt actual: Hitler havia mostrat la corona dels 
Habsburg, la 11 8tephanskrone" (o bé una tmitació, tal com afirma Roth) al 
darrer congrés del partit nadonalsociaUsta de Nürnberg. Vegeu 
l'article 11 Maria Therc~sia", Das Neuo Tage-Buch, 24.11.1934; VI IV, p. 
431-433. 
3) 'il III, p. 186; 'i/[891 5, p. 669: "Ja, es ist unsere Ueberzougung, daB 
si eh die ei nfachen Menschen gar nicht um die Weltgeschichte kümmern 
(. •• )

11 
- idea que retrobarem a. Die lwndert Tage en boca de Jan Wok.urka. 

4) Retrobem aquí un vell conegut sota un aspecte ben diferent, i que 
mostra com són de variables els nexes entre les diverses obres de Roth: 
"Der jüdische Thoraschreiber Nuchim Kapturak1

'. El que en altres escrits 
exerceix de contrabandista i usurer der3empenya aguí un dels oficis 
sacres de la religió jueva. <W III, p. 191; V/[89) 5, p. 675.) 
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marxa a 1' Retirat a la füv.i.era., FlSpf:~ra la mort que U. 

permetrà retornar a Lopatyny pm· scCJr enterrat vora el bm:>t del seu 

emperador, tot escrivint les seves memòrie:3, que renuncien a les 

Vñ.nitats del món t lloen la pàtria plurtnacionñ.l extinta: 

"' Meine al te HE~:imat, dte Monarcbie, allcün war cdn Balli3 mit 
vi.elen Türen und vielPn %immt~rn, fiír vüdc~ ArtBn von Mem;;chen. .M·an 
bat das Haus verteilt, ten, zertrümmert. Ich habe dox·t nicbts 
mE~hr zu F;uchf3D.. Ich htn gE~vmhnt, in eiiH:-:m Baus zu let>Em, nicht in 
Kabinen. '" 1 > 

El marr; de 19~)4, Roth nnuncia a i:>tefan 

Ant.icl1ri obra de Ja qual e::.:; r;ent molt m1tisfet, n difE~rònc:i.a de 

Tara que cdt:ica: 

"Es tst eine Stunclr:l her, da!3 ich den 'AntJchr.i~3t' bAr~ndet habr~. 

Endl i. eh, zu:rn Brsten Mal in metnc~m Leben, btn i eh ml t e inem Buch 
zufrieden. 
Au eh Ste, icb \tl(Ü!3 e:3, werden zu:frieden set n. Es tst tau~;endmal 

besser, als 'Tarabas'. Ich habe Tag fiír Tag 10-12 Stunden 
gearbel.tet, e geschrteben, 2·-4 dm:; zu Schnübende vorbr::~reitet. 

IGh bin ganz am Ende meiner Kra:ft, aber sehr glücldtch. ":"::• 

L'eufòria dur·arta alguns mesos; el novembre trobem ja una auto-

crítica, segons la qual 1' obra és massa extensa i. no hauria d' havc:lr 

inclòs treballs pertodí sttcs. "' > Aquest canvi el' opinió segurament va 

ventr reforçat pel fet que l'acollida no fou molt bona, excepte als 

Països Baixos, 011 la tirada fou molt elevada en comparació amb altres 

11 i bres el' emigrants. Lt > A la majori a de contemporanis aquesta denúncü.1 

apocalí pti.ca, que es serveix d • un llenguatge ampul. lós i forçadameJ)t 

senzill a imitació dels profetes bíblics, els resultà poc atractiva; ara 

1) W III, p. 192; WC89J 5, p. 675. 
2) Carta del 26.:3.1934; Brtefe, p. 320. Der Antic.hrist es troba a W III, 
on ocupa les pàgines 3'71-474, 
3) Carta a Carl Seelig, 11. 11.1934; Briefe, p. 393-394. 
4) Vegeu van Wertngh I van Helmond: Joseph Roth in Nederland <Amsterdam: 
De Engelbewaarder 1979), p. 117: "In NAderland war zelfs sprake van een 
gróót sukses, er werden tn korte ttjd 6000 exemplare van verkocht. 
Terwij 1 van een exil-ut tgave in Nederland gemtddelel 2000 tot 2250 
exe:mplaren verkocht werden." Sobre els comentaris de premsa a Holanda 
consulteu-ht les pags. 118-128. 
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bé, té un precedent H.luS:;tre en l'obra de Karl Kramc; Dú:1 }etzten Tage 

cler Jfenschheit. ':• Després el' unn introducció de catre general en to de 

sermó quaresmal sobre la idea que l'Anticrist ha arribat, sota la 

djsfressa de la tecnologia, del cinema i de la utilitzactó de la 

intel. U humana per a finalitat:=:; ma.l s' :l.nicia: un conjunt 

d.'epi~;odts units per la figura d'un narrador en primera persona, que 

comença descrJ.vint el sE·m pr:i.mer contacte amb el cinema. com a infant, 

que ja en aqunll mom1~nt Cell va ü;:r :::;entir man:i.pulat, i Ja guerra, 

amb les campanes fase!;:; per a fer-m~ canon:::c;, 1 la 

canon:3 tornaren a esdevenir campane::.::; - profanac:ió que porta la marcn dl'l 

l' Anticri:3t i dels seus fUls, 11 die Sóhne Edümns, die Edl-Si:ihne, dit: 

Sèihne Edoms": la creu doblegadl:l, 1' an·tt-creu. > El narraclor, ex-soldat 

sense treball, entra al ~:ervei del "Herr über die tausend Zungen", és a 

d1r esdevé periodh:;ta, l vtatja per tot arreu per encàrrec seu, visitant 

llocs on es fan revolucions t altreE• com "Die Sti'itte des Frl.edem:;", és a 

dir la seu de la Societat de Nacions, poblada de falsos pacifistes i 

ocupada amb problemes com la discriminació racial; però ni tan sols els 

representants dels pobles de color són sincers, ja que ells mateixos 

pertanyen als privilegiats dels seus paisos: 

"Es wird e in grog Geschrei wegen der Rassen erhob(~n, aber nur, dami t 
man nicht das groge Geschrel der Gepetnigten aller Rassen, innerhalb 
jeder Hasse, vernehme." :> 

El narrador visi ta, sense anomenar-la, la Unió Soviètica, 1 critica 

la substitució de la fe en Déu per la fe en la màqutna, culpant la 

imatge falsa que els sacerdots havien donat de Déu més que no els 

revolucionaris que tntenten negar-lo. Aquí, com en la majoria d'episodis 

1) El paral.lel és establert per Heinz Lunzer a Ausstellung <II), p. 46. 
2) W III, p. 397. 
3) W III, p. 406-407. 



un just, en referènc:ia a la tradtció jueva que E'.l 

a l' exlstèncta d1:; trenta~::3is justos els qual~;, 

sense saber-ho, constitueixen la condició per a que Déu no el 

destrueixi; el dia que ells manqu)_n, tot s'acabarà.':> Però fins i tot 

alguns d' justos estan ja confoc.;os per ubra d.e 1' Anticrist. 

La estació, on la critica cultural arriba al ntà.x:tmt és 

"Die HEümat dç,~r Schatt0m", és a dJr Estat:::; Uniü;, on la viu Em 

p) din1:~n; 1. lr.t cobc!Jcia ho dmrd.nen tot> i on la llibertat 

troba, dn1 s. Aquí h1 ha també 1' Hado~::> dfJ 

l' hOI!lf) modern: 

"lch kam nach Hollywood, nach Ho11e-Wut, nn.cl! dem Orte, vm di 
wü tet, da~> he~ iB t, <tm d Ü:l !ifcmschcm dt e Doppe J. i hrt\1' 
Schatüm f3ind. Das ü;t der Ursprung aller Schatten dtH' Welt, der 
Hades, dc~r setne Schatten für GEJ.ld verkauft, die Schattm1 der 
Lebendigen und der Toten, an alle Leinew~nde der Welt. (,,, > 
Di. e lebEmdigen Madchen u nd Knaben in der gan:>:en Welt, die diese 
Schatten sehen, nehmen den Gang, das Antlttz, die Ger:;talt und die 
Haltung dteser Scl1atten an. Daher kcrmrnt es, daB Jlli:11l ma.nchma1 Manner 
und Frauen, lebendi.ge Menschen, in dt'ln StraJ~en trifft, die rdcht 
selbst Doppel ihrer Schatten sind, sondern noch 
namlich di<~ Doppel fremder Schatüm. IIC::> 

A més d 1 un breu apartat, "Der Mensch im Glaslt~fig", que ataca 

l'arquitectura moderna, constructora de ca:ses "aus Glas u nd Dummhei t", 

trobem un sector de l'obra format per articler; que ja coneixr:nn, més o 

menys transformats i integrats a manera df~ collage: "Unter cler Ercle" 

equ:í.val a "Unter Tag", de Briefe aus Deutschland, mentre que "Der Segen 

1) La nove1. la d 1 André Schwarz~ Bart El darrer just pren aquesta llegenda 
com a punt de partida. <Barcelona: Vergara, 1964. Traducctó de Joan 
Oliver. Titol original: Le dernier des Justes.) 
2) W III, p. 423. La. major part d'aquest episodi fou publicada sota el 
títol "Im Lande der Wolkenkratzer" a Pari ser Ta.geblatt, 12, 8. 1934 <BSB, 
p. ~:$92<'~97), Aquesta negac1o del cinema contrasta d'una banda amb 
l'interès mosi;rat en articles anteriors (recordeu J.es crítiques cinema
togràfiques que hem anat trobant) i d'altra banda amb el desig que les 
seves obres foss:tn filmades, tot i. que el mòbil d'aquest destg era de 
caire econòmic. A Ausstellung, p. 286-288, e~;; citen fragments d'un guió 
escrit per Roth probablement el 1939, sobrEl la situació dels jueus 
emigrats, 



dcc\r Ercle: KalJ., NaphtJm., GHt" uttlitzn bà::-dcamcmt 1' article de Ja sèrto 

Briefe aus Pol en titulat "Da!3 poJ ntsche KalU'ornüm", amb ("Jl\::~mf,mtr:; 

procedents de "Das hei.Hge Petroleum", pc~rtanyent a Reise :Ln .Et'uf:iland, :l 

varia transformant-lo en molt mé~.:; tràgi.c, "Der 

ZaubE)T!:->pruch"; ara 1'~1~-; pagesm; no lü F>Ón Ja E'lXpulsats, r;Jnó fí.m; i tot 

Fmterrab::; en ::.;c.':r mtderrocada 1' 

desnllot,jar. Del mimn·aJ ext:r·ot :=;e' n prodo:l.ran tant explmüuE; r;o:m fi\:H.ia 

arttflc:tal, tant ga:;o~:.; tòxtr;r,; com ml "GL 

~~s la nova versió de "Bej der l3t=~trachtung von Schlachten b:i ldcrn", i com 

ella lamenta que la guerra Auropea ja obj <~et e d10 

trJvjalització. l~n bona d' reciclats s'observa un 

mantr~niment del llenguatge habitual del oclista, Em contrast amb el 

to fon,:at 1 més patètic de la resta del volum. 

"Sc:;:i.n tst dü" Rache" toca temes coneguts ja de Juden auf W'ander-

scha.ft, tals com l'antisemitisme i la pèrdua de la rel ositat 

tradicional fH'!r part dels jueus, entrE! els quals també s'ha instal.lat 

1' Anticrist. "Der eiserne Got t" es refereix a Alema.nya, que s'ha dotat 

d'un déu diferent, el déu de la força j_ no pas de l'amor, el culte d.el 

qual és la llu:i.ta. El narrador hi és :maltractat i acomiadat dç:~ la seva 

feina de pertodista, sotn. la consigna "H<ül das Antikreuz!" En marxar 

d'aquell país, té ocasió de constatar que l'Anti.crist ha aconseguit 

sembrar la por en el cor de tots t-:üs homes, fent-los obl :ldar el temor de 

Déu; senyal :tnequ:ívoc que s'acosta una guerra. 

El darrer episodi, "Die Versucher", presenta el pas de d:l versos 

enviats de l'Anticri.st que intenten guanyar el narrador per a la seva 

causa. El primer representa els emigrants que segueixen volent pactar 

amb l'Alemanya nazi, mentre que el segon intenta convèncer-lo de la raó 



de la orla, cosa que (;dl 'Cebutja: un f>Dl Em,ví pot t<::Jnir la rc>ó, per 

més que molts necls optnin d'una altra manera, i Ells trenta-s:i:::> ju:::;to::; 

de la tradició jueva són més vàlids que els mil 1om; d'injustos restants 

- clar rebuig al principi del :Còll universal, que ja hem trobat en 

al tres ocasürns. Un dels febles, un jueu, es xa, qu<~ en 

el món no hi hagi justí cia; Ed narrador veu també <.m ell un e11viat de 

l'Antlcrü;t, ,ia que d~èmanar ju(;tíc:la <éln món pot a 

esdl"!Venir cruel J injust un matet . Ht ha encara un anth3tc;m1ta L ÜDF> 

òtic~; C'l11V8r!:5 

Alemanya, n. bans del c;lí :max final: un mmlj o que o.firma havc~r vist 

1 'Ant:icrJst al tron dfc'll Papa, :i negoc:iant amb <"h'; enviats de tres 

paí sof:';. El primer dc:} ls la It<'üla fe:i.xista, el :::;eg;on 

l'Alemanya nazi, i <'Ü tercer eL paí s dH les mnbre~3, p(~r Metro-

Goldwetn-:flfayer; aquest terClc'lr r0r3 revela com el Til'2s pod('lrós de tott; eUs. 

També el monjo ha estat envtat per l'Anticrist, ja que poc el 

narrador veu que 11 ha estat robada l'ombra 1 utilit:<:ada per al cinema. 

Vetem doncs un conglomerat de vells temes de Roth, combinats en una 

prèd.lca apocalíptica quc0 sl bé demostra una actitud molt ferma d1' odl a 

ultrança al feix:tsme en totes les seves forme:3, nogensmenys 

elements clarament reacc:tonarfs, com ara el rebuig al sistema denmcràtic 

recordem de tota :manera que Roth acabava de viure l' a:::;cens 

nacionalsoc:ial:tsta a través dels mecan:i.srnes republicans, mostra de la 

manipulabilitat de les estructures democràt:i.ques - o l'atac frontal 

contra l'arquitectura funcional i el cinema, que ben segur provocaren el 

distanctament de molts companys d'em:i.gració. 

La producció periodística df~l moment és escassa 1 centrada en la 

denúncia del nacionalsocialisme, que considc'lra la principal tasca deLs 



em i. 

els ha acoll i.t: 

"Ei.n D:í.chter, der zum Beisptel heu te gegen Hitler u nd gegen das 
Dritte Reich ntcht lrampfte, :ist g·ewH~ ein llleiner schwacber !tíenscll 
und vmhn:;cheinlicb auch ein wertloser Di.chtc:Jr, <.,,) Die Aufgabe des 
Dtchters in unserer Zei.t tst (,,,) dc"r unerbittl:Lche Kampf gegen 
Deutschland, denn dic:Jses ist di.<'! vmhn') Hr::lima.t ües Bo sen in un:::><:JncH' 
Zeit, din Fí.lialo der Hêilh~, df~:r Aufc~nthalt df;E' Antíchl'iE;t." 1

' 

Si bé l'emigrat s'ha vist 

<:ln canvi una aJ.tra dE~ la qual ningú el pnt var, 

J que a més hfl. de defeTifiO.r j reJvind:i.car davant ls r.rtar:s 1 elF; abm;o~; 

qut~ C'lS comE~ten aJJJb ella: ln llengua alemanya. 

"Da:;:; Vaterland. des echten Schr:iftstellers Ü3t :,;ç.:Jine Spraclw. Ihm 
allein ist die Gna.cle zuteU selnü Heimi?.t mit fdch zu 
führen. (, .. ) Da~::; Vate:rland, da~; ihn vr~rbannt bat, llí>t ;c;tcb se:i.ner 
beraubt; ntcht er J.st el er Htümat beraubt vmrden. ":é:' 

"Da¡; Land Staatenlm:;: d.ort si nd wir zu Haus(:}, Dort u nd 1n dEl< 
deutschen .Sprache,, unsc::lrer etnzt2;en Heimat, ,:;eitdem ['>ie heiruatlos in 
Deutschlancl gewordc;~n l.~.::;t, von arischm1 Jifau~c;;chlern gc~schaiHiet, vcm 
'jüdü3chen' Dichtern alll':dn noch w~rteidtgt, van toll gewordemm 
sechzig Millionen gelallt, von Brandbuben als Zunder ruiSbraucht." 8

' 

Aquest magre consol, el domi nJ dc~ la llengua, difícilment pot 

compensar de 1' experiència de l'ex i 1 i i de la si tuacfó en què es troba 

el país d'origen. L'article ''Das Dritte Reich, die Filiale der HBlle auf 

Erden" 4 >, un dels al. }.(~gats més abrandats de Roth contra el nazimm~, 

s'ocupa de la manipulació de la premsa per part de Goebbels, "der Herr 

der deutschen Druckerschwarze", el qual precisament és coix, com per 

confirmar el seu parentesc amb el dimonL Gràcies a les mantobres del 

ministre de propaganda, el món no s'adona que el Tercer R<üch està regit 

1) "Unerbittlicher Kampf. (Antwort auf etne Umfrag·e)", a Pariser Tage·· 
bl.att, 12. 12. 1934; VI IV, p. 28'7. En el mateix rsenttt c:item "Fern von der 
Scholle" <Das Neue Tage-Buch, 14. '1. 1934; VI IV, p. 425-427), que 
:insisteix a més en que un país on regna el mal no pot ser pas considerat 
pàtda. 
2) "JUederlage der Gerechtigket t. Ueber den neuen Roman 'Der Gerechte' 
von Hermann Keste:n", Das Neue Tage-Buch, 26.5.1934; VI IV, p. 422-423. 
3) "Lieber Vlalter Mehdng", ib:ldem, l4.r{.1934; VI IV, p. 423-425. 
4) Pariser Tageblatt, 6.'1.1934; W IV, p. 616-618. 
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contra 1Hs SA, en la qual Caí n ha e~=;tat asf>ass:i.nat per Super-Cai n: 

"Es ist dEH' siebte Kn:ds der Holle, dc~ssen F:iliale auf Erden den 
Titel tragt: 'Das Dr:i.tte ReJ.chf, "':o 

La denúnci.a de l f Alemanya contemporàrüa e~c-; combtna a.mh 1 idea qtw c~l 

qut:! e' hi. ('!~::;devé no éf3 pa~:=; ref> dfJ nnu, sinó qtH'! respon a tradtclonf; 

J.mJn,~:mor:i.a1s: "E:3 j_st del~ gutc! alte 'fUI"Or teutun:Lcu::c;', "''"> Ja 

els n:i.bel tmg:=;, aJmcmt 

caracteri.tz;en Clls nazis, :L e:c; natnral cplH E:J~3 :;:.;a.lvé~_; r.if~ la 

El fet que aig·uns l(~ctnrs jueu:~; n per 1' atac de Roth al e; 

val on=; òtícf; aJ.EHiléJ.nys é~:; éÜ punt dc'l ida per "Die Juden und dje 

N"tbelungen""'·', on cmn.mina a rebutjar una pàtr:ia la qual, a m(~s d'haver 

F.Jxpul::=•a.t elf3 qui la drC!fensc-m, es troba sota el clomtnt del mal, 1. ataca 

aquells jueus que prenen tons "àrtes11 creient quG així :::;obn~vi.uran, 

La d.i:fí.c:i.I relac:i.ó dels jueus amb Alemanya és U.lustrada amb l'exemple 

de Jakob Wassermann: un amor correspost amb Ddi 1. brutalitat, i que la 

víctirna nD pot deixar de sentir per més que el recmH0gui corn inútil,c.:> 

En clau satírica, que ens demostra que Roth disposa encara de més 

registres que no pas només l'apocalíptic, l'article "Gott j n 

Deutschland" s'ocupa dels esdeveniment::-:; alemanys recents i aprofita per 

atacar 1 f ex-col, lega :L rt val Fríedrich SJ. e burg, conegut partidari del 

nou règim, instal.lat encara a París: 

"Sett jenen clenkwürdtgen Tagen, in clenen noch der mondane Gottsucher 
der 'Frankfurter Zeitung', Herr Friedrich Steburg, den l:i.eben Gott 

1) W IV, p. 618. 
2) "Nationale Pyroman:le", PariscCJr Tageb1att, B. 9. 19:34; BSB, p. 397-400. 
3) "Ring dE-}r N1belungen", Das Neue Tag~::1-Buch, 7.7.1934; W IV, p. 619-· 
621. 
4) Ibídem, 18.8.1934; W IV, p. 621-626. 
5) "Wassermanns letzter Roman", ib:i.dem, 29. 9, 1934; W IV, p. 428-431. 
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in Frankn"ich zu haben hat r;ich 1 vvi.o nu>.n weHI, 
di e Beziehung Deutschlands zu Gott entschiEòden . Der Baldu:c 
von Schirach hat den Wotan eingeführt - der Untergott 
den Obergott - ein Br'lweis dafür, vde lE1bendig es immer noch in der 
germanischen Gotterwfllt zugeht. Hitler hat den alten Hindenburg, den 
getreuen Ekkehard, nach Walball gewiesen. Scbleicher, der bóse Loki 
(einst mit dem o ben erwalmten S:iE:~bu li i ert, als dieser noch Gott 
in Frankre:Lch und RE~ichskanzler in Deutschland r;uchh}) ibt, da <'lr 
n:tcht ichgeschaltet war, rmdgültig .Der chrh;tliche 
Gott i.st, vfÜ1 man wet(), r:;e! nc'lr FamiJ Jenbez zum Judentum 
weg<-m hóchsten~; noch 0-d n Z\'IE~i ter Klas~:;r'). ( ... ) 
Es i!;:;t Zeit, dag E'li.n Si.Flburg; ein neue:3 Buch r::;chn'":iht: 'Gott :in 
Pa.la.stina, Wotan tn J),~ub:::;ch1and, SchlcdchEc1r in Gntt." 1 ' 

En ols <CJ:c:;ca:;:;:-:;os i>rticle:; dP 19~-\t) predomina la temàtJ ca austrí r)CB, per 

E}Xmnple la prnncupació per ln. influt'mc:La nociva qtH~ els r<cord:c; d.e 

col.laboracJó en ma.tèrta cultural amb Alemanya tindran c3obre Austria, la 

qual es veurà inundada per pcd. l í cules fitiques del nacional-

sociall.sme i en cc;nvt no podrà produir-ne el(,) crí tique:::3 enver·s ell, per 

exemphi sobre el cop d'estat que ocasionà la mort del cancelh;r DollfuB 

el juli ol de 19342 ) un indici de desacord amb el govern austro·-

feixista. L'article "In der Kapuzinm·gruft"''n, dominat per la nm;tàlg:ta 

clel món idealitzat de la infantesa, remarca el 1Hgam sentJmental amb 

Franz Joseph, l' empt3rador p~r excel. lència, tot recuperant l'anècdota de 

la participació de Roth en el cordó milHar al voltant de la cripta 

durant el seu enterrament, el 1916; l'escrit acaba en una al. locució al 

difunt qw::1 fa pale:::a la motivació biogri'l.Hca d'aquesta actt tud: 

"' Lieber Kaiser! Icb habe dir gedif:~nt, und icb habe dich begrabç~n, 

tcb habe etnmal, vtelleicht im Uebermut, versucht, d:i.ch zu gestalten 
--- u nd tch ha be dich überlebt. Im Iode noch aber Mst du starker 
als ich. VE~rgi b mir me i nen Uebermut! All e osterreichü>chen Kaiser 
liebe ich: jenen, der dir gefolgt ist, und alle, die dir noch folgen 
\'mrden. Aber dich, mein Kaü?er Franz Jm:;eph, suche ich auf, weil du 
meine Ktndlleit und metne Jugend bist. Ich grüge dich, Kaiser meiner 
Ki nderze1.t! I eh ha be di eh begra.ben: für mi eh bist du n'lema ls 
gestorben! '" 4 :> 

1) Das Neue Tage-Buch, 8. 9. 19:34; W IV, p. 627--628. 
2)"Anschlug im Film?", Das Neue Tage·-Buch, 23.2.1935; W IV, p. 717-719. 
3) W:i ener Sonn- u nd Nontagsze:itung, 27. 5. 19:35; W IV, p. ?19-720. 
4) Ibtdem, p. 720. 



En la matet xa li. nta de oriftcac:l.ó do la monnrquia danubJRna, 

ampl tada aquí amb la crí Uca a Prússta, orJg(m de lot-; tcmdèncte~; que han 

portat a Hl t ler ("cU e Rac he Oe::;terre1chs für SadoNa11
) m:; troba la 

recensi.ó de la btograf1a de 1' amic i htstor:l.ador Karl Tschupptk tòobre 

l' empc~radriu ltíarta Tllt~n~~da. ':> 

Des del punt de vj sta actml.l, la t de Roth es clarament la d'un 

partí.dart acèrrim dc~ l' :i. dc~l 

un <:~ra pa::-:; 1' op:l.ni.ó de toh; el contenrporanJ:c;: un 

comentart d' Ernst Kren<~k: subn~ Hoth a. Dt.!r Cllristl.icli!:.J 8Uindestaat 

prnvoci:l de dtversos lectors, pe-n· al:3 qualt; 

1.' escriptor havia difarm'lt la Hli'~mòria. df'l l' en les seves obres. 

Roth es defensa qualificant lectnn; de provJ.ncians que amb tota 

la bona intenctó rebaixen la idea d' Austrta al nivell d'un "Gau" 1 13n 

rt=\duetxen la valülesa universal, no geogràfica (-:;inó gairebé rc-'!U.giosa; 

llur h:i bilitat ica per la ::ütuació del país, 

però el fet que no accepti.n la. :ironia amb què ell ha tractat el~> 

objectes de la seva adndració revela una pobresa d 1 espertt que només 

admet un patetisme a la llarga contraproduent. 2
'' 

"Vision11 
'"'' és una peç:a de to marcadament forçat i patètic que un any 

de l'atemptat na:;d contra DoJ.lfuJ!. n'idealitza la fi convertint-

lo en un màrtir de la fe i de la pàtria 1 al qual se li aparej_x la Verge 

en 1 1 agonia, "Er war se:i.n Leben lang mUde geNesen. Aber in der Stuncl.e, 

in der er starb, Nar er noch mtlder als zett setnes Lebens." Difícilment 

1) 11 Mar i. a Theresta", Das· Neue Tage-BucfJ, 24. 11. 1934 ¡ W IV, p. 4:31-433. 
2) "An den 1 Christlichen Standestaat'" 1 en aquesta mateixa publicació, 
23. 6. 1935; W IV, p. '721-722. Sobre Krenek aparegué un cmnentari de Roth 
<"Für Ernst Krenek") a Wiener Husikzeit:scl1rift, 10.10.1935 <W IV, 289-
290)1 que en remarcn.va l'amor a la tradició i acabava així¡ "' Ich Hebe 
ihn besonders, Neil er ein treuer und echter Oesterreicher ist. 11 

3) Der Christliche 8tandestaat, 18.8. 1935; W IV, p. 722-726. 



btí I 

es pot conjugar aquesta clemència amb el bany de sang de febrer d1=J 1934 

i la liquidació de les restes de l'estat de dret a costa de la massacre 

dels socialdemòcrates sublevats. 1 :• Roth no ho ignorava pas, com queda 

clar en la correspondència'~':>, si bé el materJ.al publicat al respecte 

fins al moment és escàs; la 1loan(;a és clarament UTW aproximactó tàctica 

als únics que sem111en manten:l.r encara alguna resistència contra Ell 

nazis:mf~. En cartes a Ernst Krenel;:, Rot.h larnenta les lhnitacions del 

g·overn del nou canceller Schusch¡ügg, quo per no 'ajusta al 

concepte untvGrsal d'Au~=;tria, ~::;inó al dc'l "Republik cler AJ.p¡:;ntrottel"'''>, 

A :mé:o;, e J. nou pen:; onatge no està tan l J. i a la tradició com desitja 

Roth en aquesta fase de pess:lmü:;me cul tu ral ab::::;olut: 

"Offen gesagt: ich mHHraue Schw3chnigg. Er halt stch für ltlug. Er 
ist es nicht. Er ist SHhr eitel. Er wird hereinfallen. Ich verlasse 
mich nícht auf thn. Icb fürchte, er verrat, ohnr;, e::::; zu wissEm, da:;::; 
'Reich d.er Va ter.' (. , . ) Ich lta.ml Schuschnigg nicht leid.en. Er ist 
ehrge1zig und dümmer, als der selige DollfuB: er tst niünlich ein 
'Gei Er ist ein kathnlischer 'Kult.urtngenieur'. Ibm hat der 
Hu:mo.nismus gar n:lchts genützt. Das tst einer jener Typen, die aus 
einem Hexameter eine Betonbrücke machen - und umgekehrt. Proclukt 
einer dem Neuzeitltchen angepaBten katholischen Erziehung. Ich sehe 
in Frankreich oft Pfarrer auf 1tfotorrad.ern. Zun1 Kotzen. Der Vatikan 
glaubt, naiv, damit kónne er den Teufel besiegen, Siehe Knnkordat.e. 
Goldene Telephone. Ktno! Im Vattkan! 'Neue Zeit'! Dum:mkópfe, Esel! 
Der Antichrist! !" 4 ) 

Un altre aspecte :important del moment és la relació amb e lc.:; companys 

d'exili; recordem que la famosa carta a Stefan Zweig en la qual afirma 

1) Vegeu el nostre capítol 3, així com Andics III, p. 190-200 ("12. 
Februar 1934"); per a.J. cop d'estat nazi, i bidem, p. 201-222. 
2) Vegeu la carta a Klaus Mann, 6.10.1934 <Briefe, p. 385): "Sie wissen 
vielleicht, daB ich aus Protest gegen die Mord.e an den Arbeitern im 
Februar alle meine Beziehungen zur Heimwehr abgebrochen habe. AlJ.er
dJ.ngs: i eh war von den 'Konservati ven' nicht der Einzige." 
3) 24.10.1934; Briefe, p. 388. Una mostra d'aquesta actitud de 
Schuschnigg seria per a Roth la seva preferència per un poeta que Kesten 
identifica com Franz 'ilerfel <Briefe, p. 597): "Ich hóre manchmal, daB 
der Bundeskanzler einen bekannten D:i.chter schatzt, als 'ósterreichisch' 
- von dem wir alle wissen, daB er das lokale Gen:i.e van Brünn. hatte sein 
müssen, wenn die Welt ord.entlich ware." <Brie:fe, p. 388.) 
4) Carta a Ernst Krenek, 31.10.1934; Briefe, 390-391. 



no lamentar qur~ e~~::; trobi en un cmap de conct'"ntraci6 d 

aquesta. època. 1 :> Però cal c~nquadrar l' ob~c;ervació en el seu context: 

Ludwi.g lo!:arcuse acabava de comentar l'obra de Zwc~ig Tri umph u nd Tragik 

cies ErasJm.Js von Rotterclam a Das Neue Tage-BtJch, acummt 1' autor de 

postular una actitud n;:')utral t no cmnpn:rme~:;a pm~ dc~ls r:mi La 

recem:;Jó fou J.mmedtatament ut i l :it7.ada per la prornsa oazt, com a mo~;tra 

d.e 1>-Js d:issens:í.ons rJntrc~ el::; autor:=; decadenti3, corm qm~ 

Pnormr:ment Zwt::dg. Roth, com n. mntc dCéll do:c:; UnplJ.cats J J.dr~ològicament 

distant de 'll)arcuse, rc~conv:lnguó aquE~:;;t t:Lrant-·lJ en cara (~] ~;Em 

dogmat:í.:c;m<:~, pr~rjucHcJal per a la cau:;;a comuna, com ho hauria e::>tat a 

parer seu e] de 1' 

El fet és que Roth, malgrat les virulentes diatr:Lbes en contra de la 

modernttat, l'esquerra i fins i tot la democràcia que 

periòdicamEmt durant 1' ex:iU., segut a mant(cmJnt bones relacton\3 amb 

companys de pos:ic:í.ons btèn distants, com ara el mate:Lx Ludwig Marcuse, 

Wal ter M:ehring o Egon Erwin Kisch. '') :> Envers Alfnlcl Pol gar, per eXEllllple 

es mantenia l'actitud d'admiració i respecte del principi de la carrera 

periodística. 4 :. M.olt cord :i. al hav:í.a estat també la relació amb 1' editor 

Gerard de Lange'"':., en qui Roth apreciava sobretot 1' actitud generosament 

1) Carta del 26. 8. 1934.; Briefe, p. 3'13-374. Hem c:ltat el passatge en 
qüestió a l'apartat 2.a. 
2) Sobre aquesta qüest:í.ó cal tenir en compte conjuntamEmt la carta de 
Zweig a Roth de finals d'agost de 1934 <Br:í.efe, p. 372-373), la de Roth 
a Zweig del 26. 8. 19~i4 <p. 373--374), t la de Roth a Marcuse, del mateix 
dia (p. 374-376), així com l'anotació de l'ed:í.tor <p. 595). 
3) Vegeu "Kein rasender Reporter. Egon Erwin K:í.scl1 zum 50. Geburtstag", 
a Neue Deutsche Hlatter <Prag·a), oct./nov. 1934¡ W IV, p. 286. Cz1ffra 
recull dtv~~rses mostres de la relactó d'ambdós durant l'ex:i.li <vegeu p. 
91-93, 97 t 119-120). 
4) Vegeu "Für Alfred Folgar", National-Ze.ít¡¡ng <BaseU, 1?. 10. 193f5¡ Iii 
IV, p. 290-291. 
5) Vegeu "Nachruf", a Pariser Tageblatt, 7.7.1935¡ W IV, p. 288-289. De 
fet la coneixença començà amb una gran borratxera de Roth, seguüla d'un 
"blackout" total, que l'escriptor comenta a Stefan Zwetg el 22. 12. 193~1 
(Brtefe, p. 297-299). 



aristocràtica i la. camara.derta deJ miUtar onal, dues virtuts que 

l'escriptor valorava espec:iaJ.rnt?nt en època; un altre nexe, 

confe~.;sat només en privat, era l'af:ició dels clos a la beguda alcohòlica. 

La nf!rrnc:!.ó JJer Lev:ia que no E'~' pubU.caria completa tln::; 1940 1
' 

devia ser redactada entre final de 1934 i 1936, ja que la 

:=mta el títol Df!T Koral .lE!nllt-ind.ler, 

oriental l, a la manerA dr>.lr:; dei ciclo el 

nexe autob:i 

P .i. czen Lk:, correspon tm nom j al marit dc~ REc~ beca Grübel, t.:Ln 

materna de l'autor.'"'' 

El tractant <m corall:='. ¡:;er.i.a un penmnatge a!::;st:rnílable al t:í.puf:> 

d'hostaler jueu que hem trobat a Tarabas: ancorat en les !'3evc~s 

trad:icions, sap convJure E>en~:c:t'l problemes amb la població rural 1 

majoritàriament C:!slava 1 que l'envolta. PI'H'Ò Ptczenik porta en el St'lll 

interior els gèrmc~ns que faran que la seva vida no transcorri p~3r les 

vies esperades: l'amor df3Smesurat i supersticiós pels coralls, 1 una 

reHgiosttat més formal que espontànj.a, L'allunyament de l' espertt de la 

tradtció es mostra sobretot en la freda relació amb la seva dema, que li 

ha esdevingut indiferent, en part per la seva esterilitat; ara bé, fins 

i tot el fet de no tenir fills ha de:ixat de terdr ünportància per a ell, 

dues actituds que contravenen totalment la norma. Només f:Jls coralls 

centren la seva atenció, J amb ells el desig de veure el mar d'on neixen 

i el Levtatà que els pastura i els cuida al fons de l'oceà fins que 

1) Aparegué a l'editorial Quertdo, Am .. sterdam. Es troba a W III, p. 258-
287; sobre ella vegeu Bronsen, p. 431, 453 i 577-578, i Ausserhofer, p. 
291-313. 
2) Bronsen, p. 577. 
3) Ibtdem, p. 24. 



arribi el Messias; a diferència de la conceptuació monstruosa i terrorí-

fica d'aquest mitològic dins la cosmJlogia hebrea 1 (-Ü 

Leviatà de Roth i Piczenik és un ésser poderós, però de connotacions 

positive:::;, df,l la cura dPlf3 animals marins - interpretació 

pròpia dP. l'hassid:iFJme. En una Jfn:í_a relac:Lom1bh\ amb l'tnLci d'una nova 

8xJstènd_a que hem vü:;t f3n <Ü cas de FallrlH3I<3_yr3r n 13rande:í.~;, l'acrit>ada 

d'un mariner nl poblet dr~ Progrody de~:;encadcma m1 protagnnü;ta el 

el naLxement del N:Lssen Piczenik 

nceànic 0mfront dc':J conti nc~ntal quEl ha estat f :Lnc3 ar-í>. 

Una 1 e~;tada_ a Ddes~;a, amh l' emp:Ltj on.nnent dt3ls il<'!(5ClCJ.::c; quc:1 

comporta, prepara 1' c~sd<"lvnn:iment que desencad(~nani 1a catàstrofe: 

l'arribada d'un compHtidor c-;1aramccmt enviat pel 11l?JUgnn, que erê:i diu, com 

nn, Jeni:i Lakatos¡ respon a la 

8c.honlwi t, . 1' ' Sl JB (~S ara de Hgura 

ó de 1' homònim a Tri UJnpJJ der 

més gràd1, i. per a mé::::; clancldat és 

coix, com el dimoni d'on prowmen ell :t le:3 EiüVes m8rca_decJr)_es. Lalratos 

ven coralh-1 perfectt}i3 d'aspectE-~ i moltí::->sim mé~::; baratf::;: ¡:;ón de 

cel. 1uloid(:1 i procede:i.xen de Nova York, dos indicis segurs de 1a :3eva 

qualitat nefasta en aquesta fase de l'obra rothiana. ':> Piczenilt, que 

estimava els corall~; conl a animals viu:=•, obra de Déu a través del r;eu 

delegat Leviatà, i que d'aquest origen en de ri va va le:::; virtuts d' amulc-Jt 

que buscaven les seves clientes, es deixa temptar i barreja els coralls 

falsos amb els bons, o fins i tot fa collars només falsos, a preu anttc. 

L'aparició d'una epidèmia de diftèria que s'inicia en un infant 

proveit d'un collaret fals de Piczenik "gegen den bósen Blick" fa que el 

l) La connotació negativa de les imHacions de corall va lligada al 
rebuig del "Kunstgewerbe" i activitats relacionades que fa Hoth, t que 
trobarem dec1 forma més extensa a Die Kapuzinergruft. Scheible ha tractat 
el terna a 1a t:;eva test, p. 180-188. 



comerc5.ant peni:! definittvament tota la clü~ntela. En morir la seva 

dona, cm>a que el deixa indiferent, no guarda E>.l dol preceptiu i comença 

a fer vüla a la taverna, f im:; que dec i dei r8tornar a l' oceà, "~::;r,ü ne 

Heimat". S'emporta tots el::3 corallE; bons amb c:lll, crema els falsos al 

f>amovar' :> en una CE'~r:tmòn:la i nquiFdtnr:ial que rr?.corcla la n~cent cre11W. de 

llibres, denominada per Roth "Autodafé do::::; Getste~.::;", t puja al vaixell 

"Phoenix", que dura.nt la trnw~:c::J:3:l a d<:" l' J\tltintic¡ P:iczmük no 

intenta salvar-se, sin6 que llença a l'n.i.gua de bun 

11 wa~:; mi eh br~trifft I SD au be i eh E!S germ'.. Denn i eh haiJe NiFif~en 

Picz('lJ1ik , uncl tc11 da:fiir, da~ Flr zu df~n Km'allréln gehèírt 
hat u nd dí:lg el er Grufl(l eles Ozeam; sc\Jne r;:)Jnzlp;e Heirr,a.t ~mr, 

er dort in Fr:i.edBn rulm ll('\ben dem Leviathan bis zur Anlnmft; des 
l"!CclSS:ias, "''2 :> 

Aquest és un ode marcat per unes necessitats d' l ng;re!3:è>Ds molt 

elevades ·- per mantmd.r Frierll i Pl(3 ~;eu~.::; pares d'una banda i c:üs Manga. 

Bell de l'altra, a més de la vida nòmada habitual que~ Roth intenta. 

cobrir negociant amb dtversos editor~3 a la vegada, de!:3 cle C~Uf::1ri.do i De 

Lange a través de Landauer i Kesten fins a agents d'Estats Units, com 

Ben Huebsch. La sí tuac:ió contractual és poc clara, í a més els hàbtts 

alcohòlics augmenten la confusió i intensifiquen la tc::!ndència de l\otb a 

obrar irreflexivament, adqu:i.rínt compromisos :i.mpossibles de complir o 

acceptant cond:i.cíons lesives a la llarga per tal d'obtenir petit13 

beneficts momentanis. A més, l'actitud paranotde provocada per 

l'alcoholisme el porta a desconfiar dels que intenten ajudar-lo a posar 

ordre en els seus afers¡ vet aqui una mostra de les reconvencions dc~ 

Stefan Zvm:i.g: 

1) Sobre el mot "rtngeln", referit tant al Leviatà com al fum J a la 
cendra que produeixen els coralls falsos en cremar-se, vegeu Hacltert, p. 
78. 
2) W III, p. 287. 



"l.fetn Lj~:Jher, ich beschvléire Ste: üch tue e:::> st::dt Jahnm) vorhnndeln 
Ste Sich nicht iJDlner nach sechs Seiten. Bald Huebscb 1 bald Landauer 1 

bald Alexander, bald Sie selbst, bald Albatross, bald De Lange und 
Tal 1 - da Jníissen Confusionen heraw::;kornmen. Es ist Raserei was :3ie 
tun, immer ~schon das dritte noch ungeschriebene Buch zu verhandeln 
u nd mit Verlegern Vertrage zu machen, die an vmcherischen Waren
wechsel von Officieren erinnern (welcher Walmsinn 60% der Auslands-
e i nnahmen zu verpüinden. ) " 1 > 

" ( ... ) ich daf\ S:iE~ bose werclen. Sit1 beginnen lll<~mc:;chen wi0' 
Landauer 1 Landshoff, K~?c:;ten schon als Fç,dnde zu sehen. I eh V<t:Ji.l3, 
bald rechnen Si e m:Ich au eh dazu. "::" :, 

El cas de D.i e Hunder1; il.lustra bé l'angoixa i la precipitació 

amb què Roth E)S veu obligat a escritn't.CJ per tal dc-" complir almc:mys en 

part els compromtsos adqutrih:; pen· endavant, cle lliurar obres qu<.::l ja ha 

cobrat abans d'estar redactades. A mitjans d'estiu de 1934, la novel.la 

esti'iVa encara per començar, la data prevtsta üdc:i.alment per al t::>eu 

llturament r::Jra el prtmr:~r d'octubre del matetx anY"':>; de dl versat::> 

ajornaments, sortí al mercat l'onze d'octubre de 193f5. 4 :> Roth esbossa 

així el nucli de l'obra a Blanche Gidon, ln seva amiga i traductora: 

"Il m'intéresse, CE') pauvre Napoléon - :i.l s'agit pcmr moi de le 
transformer: un Dieu redevenant un homrne - la seule phase de sa vie 1 

ou il est 'hoJDlne' et malheureux. C' est la seule fois dans l' hil3toire 
ou on voit qu'un 'incroyant' devient VISIBLEMENT pE')t:i.t, tout petit. 
Et c'est ça qui m'attire. Je voudrais faire un 'humble' d'un 
'granel' . C' est visiblement la PUNITION DE DIEU, la première f ois 
clans l' htstotre moderne. Napoleon abaissé: voilà le symbole d' une 
àme humaine absolument terrestre qui s'abaisse et qui s'élève à même 
temps. " 5 ) 

Un mes de::c~prés, i a la mateixa destinatàrJa, Roth confessa: "11on 

livre me parait abominable." Manifestacions similars es succeïren durant 

tot el procés de redacció, que li va resultar particularment difícil 

perquè el tema no era del seu gust, tot i allargar-lo molt per damunt 

1) Carta sense data (juliol 19341¡ Briefe, p. 361. 
2) Segona carta sense data [juliol 19341; Briefe, p. 362. 
3) Carta a Stefan Zweig, 18.9.1934; Briefe, p. 379. 
4) Carta a Stefan Zwetg 1 12.10.1935; Bdefe, p. 429. 
5) 17.11.1934; Briefe, p. 394-395. 



de la data ccmv:Lnp;llda per por CJlW el Y'CC)~;ultat no fos prou acurat i 

perj ucUqué¡;; la seva reputac:i.ó. 1 :' 

Malgrat la temàt:i.ca històrica de l'obra, la referència és fàcilment 

extrapola ble a les circum~:;tànc:i.es del moment 1 tal com es pot veure:~ pel 

n~surn que hE~m citat: 0~1 Urà qun cau de la ::;cwa. 

tal com es desitja per als dictadors que hom L'actualitat queda 

remarcada per la :í.mporl.àncJa que'. 8~3 dóna Em la nov(~l. ln::".> a la Ií~lacJó 

cmtrc~ la :massa 1 l.'<-wtòcrata, amb l'amor :Lncondi.c:imJal cl'um:; :i_ l'act:itud 

oE;c:il.lant d'altres, aix:í com pel fet que eJ rnatt:dx utilttza a 

de Ja seva :i en tota :mena el' nbj ecte:; fi rm a. J' 

postures que hom el' e l1 cm pú b 1 :i e 1 o l ' mació a soldats 

d1;;terminats durant ].(~s düsfLLach'ls, per tal dt:! mantemir vi Vil la bona 

disposició de la tropa. L'atenció que es dedica a narrar un acte en el 

gual excepci.nnalment el mestre} de cerimònie:::; ha [:;i tuat Napoleó dalt 

ci•una estructura 1:>.levada 1 allunya.t del poble, l. la manera com nl 

protagonista s'adona que aquesta llunyania i l'encarcarament protocolari 

fan la seva actuació inefectiva''-1), confirmen 1' interès de 1' autor per 

ternatitzar els mecanismes de dominació de la massa que t:'.ls demagogs del 

U Carta a Blanche Gidon, 27. 12.1934¡ Briefe 1 p. 39'7. Vegeu també les p. 
402-403 i 412 (citem d'aquesta darrera: 11 Das ist das erstcl und das 
letzte 11al 1 <iag lch etwas 'Historisches' mache~ Der Schlag soll es 
treffen. Der Antichrist persBnlich hat mich dazu verführt. Es ist 
unwürdig 1 einfach unwürdig 1 fm;tgelegte Ereignisse noch einm;'l.l formen 
zu wollen- und respektlos.") 
2) L'obra e:;:; troba a VI I I 1 p. 47~)-641 1 1 VI[ 89] 5 1 p. 677~848. Vegeu 
també aquest darrer volum, p. 88'7-888 1 i Bronsen, p. 570-572, a:txí com 
l' art:tcle de Bruce M. Broennan "• Die Hundert Tage': A new Perspt:lct:l.ve" 
(19'78). 
3) Vegeu VI II, p. 501-505; VI[89J 5, p. ?06-709 



seu ÜH11pt3 apUquen, i f:l.ns i tot apunten la j d('"a qtw Eds sulemnGf3 

rituals feixistes de masses, amb l'enorme cUstància entn~ cabdJJ.l i 

poble que marca l'escenografia, són menys efectlus que els usats 

instintivament per un populista nat com era Napoleó. 

L' empE)rndor, una nova plaEòmacló del mttE] de Job, con:c3t:itueix una 

contraftgura a Hitler, ~:;ituada humanament molt per t.;;obre d'aquE~st - un 

post t:iu :i.mpo:ctant és la í(:Üació amb la mn.re, que retrobarem de 

forma sün:Uar a Die K~é!puz.tnergru.ft --, i capaç d'una evoluc:!ó J~oJ.ígJm::;a 

que 1 j perrnEc1trà 

de~;:;cobrelx el valor de la humJl tat :! dc~ci.clet dc"d:icar la ret:;ta de la 

seva vtda al ~3f~rve1 do Dóu, tot i havEn·-lo desafiat, tant en e fi gü) 

(recordeu l'escena en la qual Napoleó trenca un crucifix) corn a través 

del seu representant, el papa, que s'ha vist obligat a cedir a la força 

de l'emperador però en darrer terme resta vencedor gràcie:s a la seva 

maw::metud - possible al. luE:dó a la políttca vaticana de concordats, que 

Roth no aconseguia acceptar, però intentava justificar. 

La :importància del tema del dominí de la massa per part de l'indi vidu 

excepcional queda confirmada per l'estructuració de la novel. la en das 

nuclis, l'un al voltant de l'emperador, l'altre a l'entorn cle la 

bugadera corsa Angelina Pietri, adm:iradora fervent del seu gran 

compatriota, que permet l' e~::;tucli de la psicologia de la ví ctJma 

disposada a seguir el seu amor impossible literalment fins a la mort, 

deixant de banda qualsevol conveniència personal. Aquest personatge 

desvalgut i tendre presenta moltes slmilituds amb Fini, la protagonista 

de Der blinde Sp.tegel, des de la incapacitat inicial de prendre 

decisions per si mateixa o la por a l'home, fins a la mort, sentida 



igualment com feliç tes a l'al.Jucinaci6 que fa oblidar les 

circumstàncies tràgiques. 

El personatge de Jan Wokurka, Ell sabater polonès que ha romàs invàlid 

al [.;ervei de Napole6 i voldria salvar AngeU.na de la catàstrofe que 

amenaça Blr; servc,mts de l'emperador davant del retorn definitiu del rei, 

havia estat inicialment com a narrador de la novel. la, 1 en 

conEmnànctél. amb func:i6 :inicial la clarividència 

necessi'l.ria per a formular el que pod.ríem qualificar de rnora.1 de la 

hist6ria, coherent amb per Roth ja a principis de 

la. dècada: 

"Was ging thn, Jan Wokurka, in d:Leser Stunde das gan?:tl UnheU. der 
Welt, des Landes und dieser Stadt an? Mochten hundert groBe Kaiser 
gehen, hundert al te, vmhl be1ei bte Konige w:iederkommen -- meinetwegen, 
dachte er - und er auBerte auch seine Meinung: 'Slr:!hst du, Angel:Lna, 
tch hab' e~; dir ge~3agt! Was ge ht uns Kleine das Schlcksal der GraBen 
an? ( ... ) Man soll (. .. ) se in Herz ntcht an die GraBen u nd Machtigen 
ha.ngen, v1enn man unsereins tst, klein und. gering. ( ... ) Was habe ich 
davon gellabt? Ich llabe mein Herz an eim~ groBe Sache gellangt und an 
den graBen Kaiser. Ich llabe das Vaterland befreien wollen. - lch bin 
e in Schuster gebHeben, i eh ha be e :in Be in verloren, me in Vater1and 
ist nicht befreít, der Ka i ser ist geschlagen! Mir soU noch einer 
sagen, ich soll mi eh um die groBe Geschichte künunern! Die kleinen, 
die kleinen Geschichtcllen sind es, die ich 1iebe." 1 :> 

L'elevada producttvttat narrativa d'aquest període es ma.nifesta 

novament en el fet que Die Hundert Tage aparegué l'onze d'octubre de 

1935'~':>, i que el març de 1936 Roth ja dóna Beichte eines Norders1 

erzahlt in einer Nacht, per enllesti.da, si bé encara hi. vol introduir 

algunes modificacions.::'•:• La relac:L6 amb la casa De Lange ha empitjorat 

molt d'ençà de la mort del propietari, i ara Roth es troba amb 

dificultats que intenta solucionar passant bona part d'aquest període a 

1) W II, p. 634-635; Wf89J 5, p. 842. 
2) Segons la carta de Roth a Stefan Zvmtg, 12.10.1935; Briefe, p. 429. 
3) Carta de Stefan Zweig a Roth, 3. 3. 1936; Br:lefe, p. 453. Sobre les 
modHicacJ.ons vegeu ihtdem, p. 455 i 457. 
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Amsterdam pE~r tal de controlar dE) prop la sEwa ~';ibmc:i(¡ contractual. La 

novel. la Beichte e.ínf:lS ltfúrders fou la darrera apan~guda en aquella 

edt tori al, el nou eH rector de la qual, "djeser neue Knoten", que l~oth 

acusava dt:} no trmJr cap JntGrès per la qual i tat literària, sinó ncmtés 

pel rendim0mt econònrl.c, ClS r<'!<:Ü~;tí 1 

Rotb des!tj ava di~:;f.;lmular E~l SC'lll el('lVat, rítmt" dH prnrlu.cci.ó ub li 

ja reclactnva la per tal d'aconseguir nous anticips. En 

ci.rcumstànctns, Hoth 1do, que' 

adquü·\cd x Der LeFiathan a un preu cp1e 1' autor cons :i dora i.ITL:::.;ori''' :>, J on 

xerà ja el 1937 la novel. la, Das fa.Isdw Oewic:ht. Les duns 

posteriors es publicaran a la pettta edt torial De Gt:nneenschap, cü 

contacte FHnb la qual sembla haver-:">(:1 er:;tablE:rt ja fm aquel:;ta època a 

través d'Anton van Duinkerken, destacat catòlic neerlandès amb qui Roth 

féu ara amtstat. 4 :> Una carta a StGfan Zwcdg, probablement dtê fobrer do 

1936, descriu de forma molt intensa com es sent I<oth en aquest moment: 

"Mit lechzencler Zunge laufe Jch herum, e in Schnorn~r mit heraus
hfingender Zunge u nd :m5 t wedel nd em Schwanz. Wie soll Jch nicht neu e 
Vertrage eingehn, auf neue Bücher? l\ficht einmal diese Vertrag'3 
bekomme ich. ( ... ) Ich habe keine Nachte rnehr. <. .. ) ZEdt, Zeit, 
Zeit haben das ist c~s, uncl i.cb habe ja keine. (, .. ) Ernieclrigt, 
geschanclet, verschulclet, Ui.chel nd, lachelncl rntt zusamrnengebissenen 
Zahnen - etn. akrobattsches Kunststüd;: - clami t es de:c Hotelwtrt nJcht 

1) Vegeu la carta a Stefan Zvmig del 25. 3.1936; Briefe, p. 459, a 
com les p. 455, 457 i. 459-460. Sobre la relació de 1' escriptor amb 
editori.als en aquest període vegeu Ell treball de van Weringh I van 
Hel:mcmd, p. 158-161. 
2) Com a exemple vegeu 1 a carta a Stefan Zwe1.g del 4. 5. 1936; Bríefe, p. 
469: Roth es qtH~txa que De Lange vulgut treure Be.ichte eines l.forders el 
juny a la venda, i a la vegada escriu ja la següent novel.la, Das 
falsche Gew.i cJ1t. 
3) Carta a Stefan Zweig, 26.3.1936; Briefe, p. 462. 
4) Sobre l'inle] de la relacJ.ó amb aquest personatge vegeu van WerJ.ngh I 
van Helmond, p. 150-154. 
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merkt, çlj(; Fed<,:¡~ ft :l.n der Ha.nd, den Gr:-;danlrcm, dE~r <~bf~n 

l>mr, fest 1n den Zügeln, weU (:>r d.avo.ngaloppiert, Jna.nclnnal 
auch hungrtg, nach 3 Satzrc:n im Sesi3E?-1 <'JÍ. nnchlafend, wa.E; vmllen Si e, 
was verl Sie van einem Ï~Gnschen, der halb einR Leiche, halb ein 
Irrer i.st? (. .. ) Schulden, , Entb<-Jhrung und ::3chndben, 
reden, lacheln und kein Anzug, kei.n Hemd 1 kein Stiefel 1 und hungrige 
offene J<fa.lÜ<Jr 1 u nd Sclmorrer 1 um ste zu stopf<:m u nd 1 

rtngsum, tmmer wülclor. ( ... ) I eh vmnlr;; todlucink und 
verriickt 1 vit:'llcdcht b:ln ich E):3 (.:;ehem." 1 :. 

L' alx::;ència de Parí s <'ls clc'lu també a la crü;:i d<?. la rolació amb Andreo. 

Bell~l i els seus ftll lligam que li ha occtsionat moltes 

0Jlf3, 

L 1 estat d' ànj m prnfundamcmt 

desi. tj a.r1 a c3V:l tar J. d Cque a partir dnl juny dec: 19:36 ;:;mnbla 

cü:Jfin.i tiva), al matet e~:3 ~;c~nt ut i 1Ltzat 

sobretot pels fills. ''n Una certa 

a continuacJ.ó 1 amb nna. et:;tada a DE>Ü>.nde en cmnprmyia de Str::fan Zvleig; 

nn un gran 

nombre de cartHs a uHst dn~;tinatari. També aquí, durant aqU<:lll e(.:;tlu, 

l'escriptor coneix I Keun, a través d'E. E. Kisch, intciant-se una 

1) Briefe, p. 450-451. 
2) Per a informadó al voltant d'A. M. Bell veg<'m Aw;;;stellung, p. 15~:5-

159; Bronsen, m, i al:ment p. 368-:363¡ :t Cziffra, p. 72--'14. El 
volum dH cbrrc~spondència inclou un bon nombre de cartr~:::; qut~ s'hi 
refereixen. 
3) Vegeu Bdefe, p. 47'7 (a Stefan Zweig, 29. 5. 19:36): "Ich l1abe 
ni.emanden, niemanden m\~hr. Alles, all<::Js habe tch verschwf.m.d<'"t, für 
Andere. Frau Manga Bell denkt an thre Kinder, dhlse Ktnder 1 für dte ích1 
nach Landa u en; Bereclmung 42 000 francs gezalllt ha be 1 nenncm mi. eh 
'boche'." Vc~geu ai.xí mateix tbidem, p. 4e9 (a FriedGrtkf} Marte Zweig, 
24.6.1936): "Ich verstehe íiberhaupt ntchts mehr. So vlele Jahre, t3o viel 
l.fenschlíchl';:eH umsonst. Ich bin schrecklich traurig 1 da@ mich ein Men~;ch 
so fallen laBt, wte etmm. Ballast. Ich bi.n schreckHch traurig." 
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convivència que durarJ.a 

estab.il:i.tzar~·lo míntmrnnr:Jnt, :=ü bó no a dü:;mtnuJr la ~3eva d.eJX~ndE~ncta 

alcohò:Uca, qut'l en aquest pí~ríode 1i ha ocasionat grem:; problmw~s 

c;irculatori:s. A mes clt-: 1' a1coholJsme, 1' e::=;criptor :fuma quant.i tats 

de tabac, que oscil.len segons les fonts entre cent 

tre:::; diar.is, cosa que li d:i. :fic11ltat~; 

hj n1 rpJt:!, com ó:=: hBh:itual en <'Ü~3 alcohòlic:::;, no ¡=;ol ar 

regularment l gaJr-rlbé nu dorm, t.i.ndrem un de salut nefast. 

Roth té molt clares les 

l'alcohol com rl estimulant, tal com ica a Stefan Zwe , que intenta 

per:=-;uadir-lo 

"Machen SJ e :=Jich bi tte um me :in TrinkE~n gar k.eine Es 
konserviert mich viel eher, als daB es mich ruiniert. lch will damit 
sagen, daB der 1\lkohnl zvmr das Leben verltür?:t, ablH' den 
unrn.i ttel baren Tod verhindert. U nd cc;s handc~l t slcb für mJch darurn: 
Nic.ht das Lebr"!n ::w verl 1 sondt:rn den umn:i ttel baren Tocl zu 
VE!rh:indern. Ich kann nicht auf Jahre Jünaw:; rechnen. Ich verscotz(~ 

gewissermaBen die lt;,tzten 20 Jahre me i ne:;; Lebrms be im A1lmho1, vi8il 
tch noch '7 oder 14 mir nnen muB. Freilich kmmnt dann, um 
he im Bllde ?:U ble i ben, plotzHch e in Punkt, vm der Wucherer vor der 
Zeit über einen herftillt. So ungeftihr ist die Situation." 2 ) 

La novel.la Beichte r?.ines Nêirders, erzahlt in einer Nacl1t'':', presenta 

una estructurac-ió narrativa complexa, implicada ja en el subtí. tol, i 

propera a la que hem obs~~rvat a Tri u mph der 8chànhei t; ElS tracta d'una 

J.) Sobre la relació amb Irmgard Keun vegou Brom;en, p. 471·-47'1; 
Ausstellung, p. 300-304; i Czi:ffra, p. 96-9B. A l'apartat 2.f. hem fet 
referència a la contribució de l'escrJptora a Gedtichtnisbuch. 
2) Carta del 12.11.1935; Briefe, p. 436. 
3) Es troba a W li, p. 643-765. Sobre ella vegeu la tesi de Hanswerner 
Hofstetter Wirtschaft der Verworrenheit (Zuric, 1980), atxí com l'ar-ti
cle de Sidney Rosenfeld "DJe 1<fagü~ des Namens in dt:'l:r 'Beichte ei nm; 
Morders'" (1967), a JRudT, p. ~~05-317; con!:~ulteu també B:ron!">en, p. ::;78--
579, i Stetnmann: Van der Wiirde des Unscheinbaren (19B4), p. 93-108 
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narrac:Ló marc: en mera pen;ona qtw :i ntrodw~:lx 5. cnnclou la ria 

principal, narrada a la vegada pel seu propi protagou:Lsta. 

presenta la matèrta eles del punt de vista d'un home provü;t ja d'una 

llarga experiència, i per tant ix al~> esdeVf3HÍID<3nts que narra tant 

el j u eH ci que Dl<c!shor<?s li. com la seva np:í n:l.ó l:!ctual, 

forta.ment autocríUca. J)rC] JllaJHclra ~;:lm:ilar a le~; nnvel.les de fina}tc; dels 

anys vint, cd narrador drü w.n·c e~3 com ::;ol dtc:~:=;crlure's a ~d 

matPJ c~J Jm;eph RDth rHiÜ, :"d hé aquí no indica el sr:~u nmn: alumany 

d' origç~n, parla rm; perqu8 ha r'l,~tat al front orieuta1 durr>nt Ja gtwrrn. i 

ha viatjat per RGssia com a 

El 

procc~detx dc'l Vnlínia, é~=; a cl:ir d'una rE)[!;.ió niil dE:! l' imp(~ri ru::c; com 

era la de Tarabas, i ln ~7;(?1Va a ha estat causnda per una 

clona, motiu que lliga amb la mic;og:ínia de Triu.mpl1 der 8c.héin1Jeit. De 

forma semblant a 11loiwrka a Die Hunciert 1~2ge, Gnlubtf;:;cM.k fa també una 

professió de fe en la vida pr:i.vada :l de dElE>interès per la gran pol i Uca 

que hem vist també expressada a nivell personal pel propi Hoth: 

"Ich bin j_n keiner BeztPhung eine poHU.sche Pc~n:;i:>nltchk:ett. Icll 
mache mir überhaupt ntcllts aus off<::mtHchtm Dingen. Ich Hebe das 
Private. Nur das interesstert mich. (, .. ) Glauben Sie mir! Das 
private Leben, die einfache M:enschlichkeit jst wichtigm··, grof;l.er, 
trag:Lscher a1s alles Oeffent1:Lche." 1 ) 

Un a 1 tre nexe amb dues pt:~ces narrat i ves anted. ors és l' apar i ci ú de 

Jeno Lakatos, quE') ja conEdxem de Der Leviathan i Triumph dE"r 8chonheít, 

i que aguí juga un important j extr.:ms paper, amb caracterí stj_ques dec i-

didament ominoses i diabòHques; no només cotxe,ja com fins ara, r;:Ln.ó que 

a més desprèn un perfum penetrant t tnconfw::;ible, J sobretot apareix en 

1) W II, p. 650. 
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tots els moments crucial dl! 1 a vida. dü Gulubl~sclrLk fH'lC tal do 

preci.pitar lc'ls sevc:>.s decisions E:~n la cl.irecció més p<')rn:i.ctosa. I no tan 

sols és Golubtschik el perseguit per ell: un cop acabada la narració, 

quan els oïdors ja s' b.rm retirat, Lakatos fa la seva aparició a 1' hotel 

dt:" l' e:=;crJ.ptor, amb clars indici::; de volor inici.ar la 

cJ'aquR~-:;t, PE:1rò la h:i.stòrin_ d~~ GoluhtschB: ha fet (-Ü f::;eu efecte, 1 n:in.gú 

q1H·l J 'hag:i. <-èscoltada caurà :i a ví et i ma d' ñqmüla ElfiCñxnac:!ó clel mal. 

Un lli. gam amb DE~r .:,turnmP cd fel que 

Golubt:.:;chJk sigil i en r<'lal :i.tat fUl LI, 1 Um del torrati.nmli;, nl 

pr i nc ep KrapotJ):J n, t qu¡:; tntRnt:i. venjar la :injustícia d.' 

vu1 3 luitnr cuntra lé> 

societat i demostrar la SEWa vàlua n:n una empreEa que bmu=d:ic:l:i ol~; 

oprim:its, mentre qtw Go.lubtsclük ún.icamE'lnt dE1s:i.tja ~~!:;:::;;E~:r reconegut 

pare natural i obtenir-ne els que se'n dt"ri ven. Ambdós 

tent:m en comú el tema. dEü nom fals i la nova personalttat 

que adopten en llurs activitats, l'un com a revoluc:i.onart, l'altre com a 

agent secret de la policia zarista, l' "Ochrana". Però Golubtschik té a 

més el mòbil del menyspreu pel propi llinatge - i p(~r la s:l tuació com a 

fUl d'un guardabosc -, que sent com una befa, tant perquè li recorda la 

<.Hsparttat entn"\ el pare legal i el nat.urol com perquè vul dir "colomí"; 

Rosenfeld ha establert en aquesta obra tota una xarxa do nomr:> eslaus 

plens de significats, ajxí com de simbologj_a relacionada amb els ocells. 

Relació amb Der stumme Prophet té també Ja situació en la gual s'explica 

la història: un grupet d'oïdors al voltant del narrador, a la nit, en un 

local tancat, Però a Ja novel. la anterior la hj_stòria s• allargava durant 

tres nits, i a la tercera tots aquells quEl temien per la seva posid.ó 

política havten marxat ja, mentre que aquí el públic es manté j_gual, 
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:formant una c:mmmt tat que~ h?J. fot parlar a EstheJ Stc~inmann d'una 

d.imens1ó 1 de la novel.la. 

Tant el paper de l'emissar1 del maligne com el motiu del nom al qual 

el protagonista e~; creu amb dret 1 que pretén obtenJ.r al 

pare naturnl t ant-lo pclr a via 

drets són elemenü; caracterí stfcf; d'un conto; e:.:c: tracta d'un conte 

ne:fn:";t, qucl no mc~na a un final :fç::;l:Lç, sJ.nó a la pèrdua dc~ la (li 

del 

el' SP.Crclt, 1 aboca finalment a Jn 

Golubb:;ch:ík, com tantE: altn~:'; :Ulls il. 

nnal (~n la ¡:;eva qual i tat 

ia de la banalitat. 1 ) 

tims del príncep que han 

J.ntentat f¡:lr valer olf3 é')Elm; drt'.ts, és d(~t:lngut :!. fon;:at a ('.scnll.Jr un 

nfic:i; la maligna influència dc?. Lalmtm; fa qw:·l r:Js decid(~txt 

pel de pol ida i :3tgu i. a::;sí n 1 a t<:nnucla br 1 política. As::;ist:lm 

ara a una nova ven;ió dc) le~::; activitats de Theodor Lohse a Da.'3 SpJnnen

netz, però sota un signe diferent. Aquí, el protagonista es resisteix a 

perjudicar l0~s ví cttm~~s que 1 i són i dedica tots Ells (.,;eus 

esforços a perseguir l'Gnic hereu reconegut del ncep K:rapotk:i.n, però 

fraca~:;sa. A manera cle càstig hmn U. atribueix com a falsa identitat el 

nom del germanastre odiat i H confia la vigilàncta d'un modista 

parisenc i les seves models, d'una de les quals s'enamora. En el 

personatge de Lutetia, nom artístic d'Annete Leclaire, reapareix ara de 

bell nou el motiu de la personalitat f:l.ctícia, a més del de la "femme 

fatal e" que mena els homes a la destrucció: Golubtschik, que fi ns ara 

havia esta relati va ment honest di ns de la seva profe:::;sJ.ó, necE'lssi ta cada 

cop més diners per tal de fer el paper de KrapotkJn, j traeix fins i tot 

aquelles persones que fins aleshores havta protegit. Quan acaba d'enviar 

1) VIII, p. 761. 
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cap a la ó a Sibf~ria la noia jwè~Va qu<Cl aclrrdrava, Channa LNl 

lU fktn, i pAr fi del¡:; diners que .Lutetta reclama, la troba amb 

el seu ri.val en el "niu d'amor" que ha estat f:ínançant amb tantc!s 

baixeses. Enfurit, creu matar--los tots dos a copró :i.tant el 

començamPnt dn la guerTñ s'a11i~3ta i 'intenta morir <:~n combat, la 

mort el defuig. En tornar, els retroba tots dos vius, torna a caure sota 

local rus on té 1 Joc la narració JX!C tnl d' E~vi.tar 8f3tar àJilb elliL 

doncs un assassí, no pat3 per l'accJó qtw tlll cnna., :::ilnó 

probablmnRnt per la mort a la qual va mwi.ar aqwü lr::; quE-} hom li lm via 

pers<:~gu :t r. 

El tema de la culpabtli.tat a~"i:3um:i.da pr~r un fet quf:~ no ha rEWEJsUt en 

real i tat J l'I importància que hmo creia havia aparegut ja a Taraht:-n:.:;, on el 

jove protagoni::;ta abandonava Nova York en la creenç:a qtw havia mort r::Jl 

propi etar:i.. d.' un restaurant; tgual ment, el mot :i.. u del sc::Ju ment 

poster:tor era el maltractament de Schemarjah, i no lGs moltes morts eh:! 

guerra que havia causat aquí Golubtschik es creu culpnble de 

l'assassinat de Lutetta i Krapotldn, més que no pas di'! lE!S morts 

causades en l'exerctci dB la seva " " 
Un lltgam molt clar amb Zïpper und se~in Vater el constituEd.x la 

funci-ó de refugi del restaurant parisenc "Tarl Bari", SE~mblant al paper 

del cafè a la Viena dels dos Zipper. La similitud és reforçada pel fet 

que aguí el rellotge només funciona a batzegades, i en la novel. li'! 

anterior li mancaven les busques - manera de reforçar la connotació 

d'Bla si-tuada fora del temps que domtna la vida a l'exterior. En aquest 

cas, es tracta a més d'un local regentat i freqüentat per emtgrants 

russos que tntenten oposar resistència a l'entorn organitzat i regular 
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qut~ el::;; envol ta, tot remarcant el menT=>preu pels horaris pre<?.f:Jtablerts 

que la fama els atribueix. 1 :' 

Un passatge pertanyent a l' inict de la narració de Golubtschik 

presenta una connexió amb Der Antichrist a través de la noció que voler 

justícin en aque:~;t món és dí?. fet volE~r venjança; però a mós lliga 

aquesta idea amb una lloança del món rus de preguc"Jrra que no estava 

regit per la llf:d, sinó pel capric:i d<::Jls senyors. Si caigués:'oi:m en la 

temptació d' narratiu i atr:tbu1r-

les a l'escriptor, tindríem un bon punt de part:Lda per a titllar-lo 

d'absolutament reacctonari i servt1; en , però, la idc'la 

aquí coí .. nctdeix amb nocicmr.:; com el. conceptE~ de tolerància qm:; hem trobDt 

a Radetzlrymarsch o la definició de la personaUtat 1 E~l comportament de 

l'autèntic aristòcrata quB apareixien a D.íe Büst:e des Ka:isers, units ara 

amb la noctó d.H Cinmle: 

"Wir waren nicht vnn Gesetzen, snndern von Launen abhangi.g. Aber 
diese Launen waren fast eh(~r berech\c~nbar als die Gesetze. Und. auch 
noch Gesetze sind van Launen abhangig. M:an kann sie namUch 
auslegen. Ja, meine Freunde, die Gesetze schützen var der Willkür 
nicht, denn die Gesetze werden nach Willkür ausgelegt. Die Launen 
eines kleinen Richters kenne ich nicht. Sie si nd schlimmer als 
gewi:ihnliche Launen. Sie sind einfach miserable Gehassigkeiten. Die 
La u nen eines groflen Herrn aber kenne i eh. Si e si nd sogar zuver
l~ssiger als Gesetze. Ein grofler, ein echter Herr, der strafen kann 
und Gnade üben, ist durch ein einziges Wort bose zu machen, aber 
manchmal auch durch ein einziges 'ílort wieder gut. Und wte viele 
grol3e Herren hat es s::chon gegeben, die g;ar ntemals béise geworden 
waren. Ihre Launen waren inuner gütige Launen. Die Gesetze aber, 
meine Freunde, sind fast inuner bose. Es gibt beinahe kein Gesetz, 
von dem man sagen konnte, es sei etwa gütig, es gibt auf Erden nicht 
einmal eine absolute Gerechtigkeit, Gerechtigkeit, meine Freunde, 
gibt es nur in der Hi:ille! ... 
Um also vrieder auf meine Geschichte zurückzukmmnen: Dama ls woll te 
ich noch die Héille auf Erden, das heil3t, ich dürstete nach 
Gerechtigkeit. Und wer dte absolute Gerechtigkeit will, cler ist der 
Rachsucht verfallen. So war ich damals." > 

1) w li, p. 645-646. 
2) W II, p. 683. 
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A princt de matg· de 19::\6 Rcrth anuncia a sv~fan t;w_,J.g que E:lStà 

NHit.iU.tzant el que havi.a n::;dactat d' Erdbeen•n por a una nova obra, de 

la qual tornem a tenJ.r alguna ncrticia a finals de juny 1 l, Es tracta de 

Das ialsclJe Gew.idrt. D.iE~ Gr~sclüc:J¡te eúws HJclJJüel la nov<cd.la mé:::; 

bnm clü l'autor a ó dc1 Daí;; 

a la frontera oriental de l'J. ftm:, J tut 

amb t'.l topònim dG com a uhlcació th:: I.' ho[:;tal frnnün·<~r que hi 

,juga un paper tan important. L' nbr·a ::c;rn·ia pubUcacl.a p(:Jr l' 01d:i tor1al 

Querido a final de 1937.~) 

motiu pc,r a l'al ta productiv:i.tn.t narrn.tJ.va, qu(_, podem dc;f:lnir com el 

d'rwadJ.r-:3t? de la realitat: "Ich ¡:::;chn~ibe jr~don Tag, nur, um m:icll 

zu vorl i e nm, in orfunclent:m Schick~;ale:n" :;n; "I eh arbe:i.tl? ínz\·Tü;chen, um 

mtch zu betaub~Hl. " 4
:' Però no (~s tracta pas d' invenc:i.ons :Ldí 1, 1iqtH:1~;, pc'r 

més qiH-~ aquesta novGl.la s'inici i tal com fan els contes: "J<:t:; vm.t t~inmal 

tm Bezirk Zlotog·!od cün E:i.cluneister, der lüc~g Anselm Eibenschütz. '"";, La 

perifèria de l'imperi, la zona d'on procedia el matetx autor, si bé 

intencionadament desfi..gurada deseU buixada, està carregada de 

connotacions :ma.lignes j amb la seva influència portarà el protagonista a 

la ruïna moral i física, per més que 1' acció e:::; si tu i encara a la 

pn1guerra'"·:., i per tant en un moment qtH3 segam; les conviccions 

1) Vegeu Brtefe, p. 469 i 482. Ens hem referit a la primera carta en el 
context del fragment esmentat <1929) , 
2) La novel. la es troba a W II, p. 767-862. Sobre ella vegeu la 
intE)rpretació d' Albrecht Wc,ber Oiünchen: Oldenbourg 1968) que hem 
comentat a 1 1 apartat 2, f,, així com Bronsen, p. 573-f578; i Ausstellung, 
p. 451-455; van Weringh I van Helmond, p. 161 <sobre l'anècdota que 
originà 1 1 argument, l'ús de pesos falsos a un mercat d 1 Amsterdam), . 
3) Carta a Stefan Zweig, 30.4.1936; Brü3fe, p. 467. 
4) Carta a Blanche Giclon, 26.5.1936; Briefe, p. 473, 
5) W II, p. '769. 
6) Weber (p. 11) situa l'acció al voltant de 1910. 
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políi:i perí och:? pc:?r Roth haurü1_ d.CJ comportar 

una cà.rrega pos:Lttva. Aqut.~}:;\;a ominrx;itat do la re,gió frrmterera amb 

Rússia ens és ja coneguda d'ençà de Rac!etzlrymarscl1, on exercí una 

influc\ncia tan nefasta sobre Carl JosGph. També aquí reapareixen do:::> 

vells coneguts d'aquella obra: d'una banda Kapturalt, qui a més cl't:nt•,.n·cü-

l' act:i.vltat usual d_e tnc¡_sl1ada1' de!::;or-t:ors russm-; té aquí una :funció mé:=-; 

maLigna qun a la novel. la. antr::rior, ja que< c3erà ell qu:t tnc:íti. 

ri.val del func:lonar1 nclpal 

delinqiient dc~ la a am:;assinac E:Lbtnl:;:;chütz; :1 d'altra banda 

l' de pnl J e Ja Sl ama, que per a no detxac cap dubtc3 dE\ la :=c;c::;va 

<;OillE!ndant dc~l d:l.strtcte. 1 :> El ll:igmn ~mtre Jes due::-:; novel. ltòS 

s' estable:ix a mé::~ amb detalls ID(~nnrs, co:m ara la_ menctó del palau dol 

cnmtt~ Ghojntck:i o E~l nom cl'Onufr:ij, aqtli' com a bf.rcv<:mt a la taverna 

fronterera. 

Però el principal comú a les cluecs obn~s ée; l' mnbruttment qm~ 

1' entorn provoca en els dos protagoni que s'hi troben aJ:llats i 

t ncompresos i ElS refugien en l'alcohol, <31 "Neunziggradiger". Com a bon 

coneixedor de la matèria, Roth descriu aquí a pas, més minuciosament 

que en la novel. la do 1932 1 el~:; f1:mòmen.s que acompanyen 1' addJ.cció en 

una tase avançada"'':>, tals com la necessitat imperiosa de beun:l el matí 

per a el i minar els tremolors i n~cuperar la claredat mental, la sensactó 

d'amni potència Cque hom sol denominar de 11 fals superman"), els oblits 

dels esdeventmEmt~; recents, que indiquen pèrdua de la memòria de curt 

termini, la influenciabilitat que el :fa incapaç de prendre deci::=;ions 

l) Vegeu W II, p. 827-828. 
2) El curs de la dependència s'inicia a la p. 79!5, torna a mencj_onar-se 
a la p. 832 i és extensament tractat a les p. 840-843. 
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autònomament :i. E'l porta a clepmldrc~ d<~l~::; gf1ndarmes que l'acompanyen, o la 

necessitat de beure per tal de tranquil.litzar la consciència. El procés 

va acompanyat d'un de~;curament en el vestir i en la forma de vida cada 

cop més gran, si bé l'aspecte fi sic encara no ho denota. ' :• 

Es tracta d'una obra carn?gada d' EÜementc~ q11e c:i ten obrEl~~ nnt~?r:lors, 

formant n.mb E.d.les un cmtramat d_e referènctes; creuade:::;, i<<Jtrobem aquí 

l.fendel tan pobre com el protagrmJ~;;ta dE; Hiob''·', aquí i:nnb 

una or cnt<'"gorta tntel. lectual :i. com a bon conseller 

malgrat que viu allunyat dt")] món; el c;usb:nrt eh~ la famí Ua corre a 

càrrc~c de la mí. t:;era botiga que la :3eva dema 1 anomEcmada aquí 

Blume. La inspecció de 1.'e~c:;tab1:iment 1 que E:í.benschiitz havta \Witat per 

tal de no perjudicar una fnmí l:ta pobre però c~st:imada per tothom, serà el 

punt més baix de la tra,jl:~ctòría de 1' inspector de pesos i. la demostractó 

de la seva dependència envers el nou gendarme que l'acompanya, Piotrak, 

rí gtd, inexorable i malèvol 1 n d:lferèncta de l'anterior, Sl ama, que 

l'inclinava a la benevolència. La fesomia de Piotrak no deixa cap dutrte 

del que hom pot esperar d'ell: 

11 Er war rothaarig 1 u nd es bewahrhei te te sJ eh an thm der al te 
Aberglaube des Volkes, dal3 die Rothaad.gen bose Menschen seien. 
<. .. ) Ganz langsam, ganz sachte glitt der Eichmeister Eibenschütz in 
eine gevfisse Abhang·iglmit van dem Gendarmen lünein, er gab stch 
keine Rechem:;chaft darüber, aber er fühl te es docll, und manch:ma] 
empfand er sogar Furcht vor dem rothaarigen r.rann. Und besonders 
erschreckend war der Umstand1 daÉ-1 der Gendarm ganz enthaltsam war. 
Immer war er nüchtern 1 und immer war er bi:ise. Auf seinen kurzen 1 
festen Fausten stand.en rotHche Harchen, den Stacheln etnes !gels 
ahnlich. Dieser lwnn war nícht nur vorscllríftsmaJ3ig bewaffnet. Er 
sel bst war Waffe. "'"' > 

1) "Aeu@erJ.ieh sah er immer noch stattlich aus, der Eichmeister 
EJbenschütz. Noch war er ein junger M.ann, i.m ganzen secl1sunddre1É'Iig 
Jallre alt." W II, p. 843. 
2) Un altre nexe amb aquella novel. la és el nom de Sameschkin, allà el 
carreter que transporta Deborah i Mendel i dóna feina a Jonas, i aquí el 
castanyer gitano que retorna cada hi v•~rn a l'hostal fronterer per a 
reunj_r-se amb EuphemJa. 
3) W II, p. 844. 



.L'obra 

Hansjilrgen BBning definí per a 

quals es relaciona Eibenschfitz, la seva esposa Regina i la gitana 

Euphemi.a, que tenrpornlmcmt esdevé la SElVa amant; eü:; dos que 

l'acompanyen, pr:i.rnc~r Slama, bEHJèvol i. hem jan, 

í. inexorable; Gds dm3 nscrt vcmt~=; d01 caràcter cont:car:i que" ''"e:~. c3UcceeixGn 

ha d(~~:Lxat 

:Lrn~gu lru· durant la :t 6 d0d. mercat d(:) SJud :L CJ J ~3 

cuidats establei ,:;:i mi J i tuds cnntra~:;to:3 m:Ltj ançnJJt un llenguatgt~ 

iu; atxí, EÜ mnt:i.u del tinttne:i.p; dr0 les arracades d' Eupbemia, quo 

persegueLx: E:i. benschütz conE;tantment de,=; del JIIGr cop quE~ la veu, és 

contraposat a 1es arracade;; de RE~gtna, rno1 t 2.emb.lantE, però ;:;:Ll<-::mcto:co.e;=;, 

Le~-; due(::; dones r:;ón a m("s contrastades a travéf~ d' H:~;ct'lneE; en entorns 

sím:i.lars i càrrega sent:imental diversa. En cont:r'adicció amb aque:3ta cura 

es troben alguns deta11s que mostren obH ts de l' escr:lptor, degut:~; se nc-:> 

dubte a 1a ràpida redacció de l'obra, 2
' 

En el nostre context cal remarcar els negat i us qm'! 

el món d'ahir. Eibenschütz es sent fora de 1loc en la regió fronterera i 

en la professió civil, perquè ha servJt dotze anys com a subo:f:icla1 

d' artillerta i en la seva caserna J entre eh> seus company::; es sentia 

segur, si bé solitari com tots e11s¡ de tota manera, la vida militar 

l'ha convertit en una persona que·té dificultats per a prendre decisions 

de forma autònoma. La solitud fou la cam;a del seu casament, :i del cap 

1) Joseph Roths RadetzkymarsclL The111atik, 8trulftur, 8prac1Je. München ¡ 
Fink 1968. L'hem comentat més enn~ra, a l'apartat 2.f. 
2) Així, Slama és anomenat un cop Wenze1 i Franz. 
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rl' un ünnps la drmn l'obligà n dr~lxar l' (""xèrcit, amb la conseqUència 

d'anar a raure en una regió absolutament fora de la lü~i, cm la 

corrupció és la nanna. De forma més o menys conscient, Etbenschüz culpa 

Regina de la inseguretat que sent a Zlotogrod, causada per l'animositat 

o fins i tot hostil i tat oberta de la població, i que~ efC; ma.nifesta per 

e1ncnrrple en carte~::; anònimesj ara que li caldria més qlH:l mat el suport 

familiar, no l'aconsegueix. El duet us narratiu, però, de 

posar en qüestió les culpabilitats de cada un i relativit~ar les moe~res 

de maHgnitat i indiferència que s'atribueixen a la dona, ja qtH-3 l:lan 

estat vehiculitzades des de la iva del protagonista. 

No només la poblaci.ó en general vJ u al marge de la lle:i.: també e1~3 

funcionaris de la mrmarquta ~;ón cm,rupt0}~.::; i min~n el nouvingut amb mals 

ulls pel fet de sor nou i honrat. Aquesta pinzEülada negativa en un 

aspecte tan important cie l'enyorat lmpE\ri com era la burocràcia 

B'afegeíx a la negació explí et ta d'un postulat establert a 

Radetzkymarsch i qüestionat de forma subreptí da ja a.l.là mateix: la .i. dea 

que abans hom no oblidava fàcUrnent el que havia existit. Després d'una 

epidèmia de còlera on han mort també Regina i el fill que ha tingut de 

l'escrivent, el narrador constata: 

"Ueber Nacht erstarb au eh die Cholera. 
und kein Gesunder mehr wurde l~rank. Man 
immer Tote vergiBt. Man begrabt sie. 
vergiBt man sie." 1 ) 

DJ.e Kranken 'r'rurden gesund, 
vergaB die Toten - wie man 
Man beweint ste. Arn Encle 

El pecat d'Et benscl:lütz serà la manca d'amor i de tolerància, la 

rigidesa en l'aplicació de la llei, que fa caure sobre els més pobres, 

però no aconsegueix aplicar als verí tables malfactors, com Kapturak i 

Jadlowlmr, que sempre aconsegueixen burlar-la. Al final, precisament 

1) W I I, p. 841. 
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Kapturak instiga JadlovllH:1r a nf>~òassí.nar E:l benscllütz 1 amb un mètode qut-) 

havia utiU.tzat Leo Btdak a Per.Ze.fter: un cop al cap amb un objl-JCte 

pesant. En una nova versló de la visió final de Dú:! RebEdl.ion 1 ) 1 Eíben-

scllütz es veurà a sJ mate:lx com un boti.guer 1' establiment del qual és 

revi.sat pel Gran Inspector, j_ trobat en falta. Però no hi ha condeJnna: 

''' AllE) del. ne Gewichte ~3ind talsch, und alle sind d.ennoch r:í.cht 
Wir werden dtch alt;;o nícht anze W:Lr glauben, da!?:. all e dei ne 
Ge\·dchte r:l.cht:tg sind. Ich bin der Grn!?:.e Ei.chmeü3ter. "''::> 

Hom pot nüaci.onar aquest :fi.nal, amb el pr~ca.dnr perdonat malgrat el;;; 

seus mancaments, amb l' oscena final de Die vom .he i 1 i gen Tri nkE1r, 

on la de la noieta és interpretada per Andreas com a c:i.ó 

de santa Teresa, i. amb EÜ fi.nal d'una mort cüxí dc::l dol(;a pnr· a 

tots els bevedors; el narrador s 1 í.mplica EÜ 1 mateix Em el destí del 

personatge i. intenta conjurar així la mort que preveu propera. 

Un exAmple flagrant d' interpn".tacló pt::ldestre i. nega·ti va és la 

recensió de Fritz Erpenbeck, que mostra l'escassa apreciaci.ó que molts 

cmupanys d'emigració de signe polí ti e contrart tenien per aquesta fas:;e 

de la narrat :i va de Roth, distant en temàtica i actitud d 1 allò que ells 

propugnaven. Després d'acusar Roth de manca de reali.sJne i de temptacions 

místiques, es critica l'escena final pel seu simbol í.sme barat i ideo-

lògicament perillós: 

1) Ei benschütz té també en comú amb Andreas Pum, així com amb Ca:rl 
Joseph von Trotta i el baró Taittinger, el fet d'asso11r un cert grau de 
coneixement d'ell mateix, de capa ci tat a.utocrí tica, insuficient per a 
procurar-li una nova manera d'entendre la vida i reacc:l.onar adequada
ment, però en canvi. prou per a augmentar la seva inseguretat: "Di. e 
meisten sterben dahin, ohne von si eh auch nur e in Kornchen Wahrheí t 
erfahren zu ha ben. Vielleicht erfahren ste es in der and(::lren Welt. 
M·anchen a.ber ist es vergonnt, noch in diesem Leben zu erkennen, was sie 
eigentltch sind. Sie erkennen es gewohnUch sehr plotzltch, und sie 
erschrecken gewaltig. Zu dieser Art Memschen gehéirte der Eichmetster 
Eibenschütz." <W II, p. 816.) 
2) w III P· 853 
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"We.mw:in1 da~; ?:U lli 'ALl dei.nc~ Gevdchle f'Jind :fcÜl3Ch und n.lle 
si nd dc:mnoch r:ichtig' '? Nur den armen J n vcm Zlotogrod ~3amt 

threm g<:,mütvollen Qui'íle:r Etben:schütz? Oder dc.n· gany;c~n k. und Jc 
Dnppelmonarchte? 'ílarum nicht auch ~¡er wj}.l cien Lesf'::r hinclern 1 das 
Symbol so z¡¡ deu-ten? dem Oesterrel.ch Schuschntggs oder ch~lJJ 

Deutschland Hitlers? 
J oseph Rot hs 'íleg ge ht vom He 11 Em 1m:; Du nld e , Da::> :i. st E~ :i. n 
l :i cher vleg, Rs 1vti.re schadt~ um :J hn, wonn er au f dü;sc:~m vlege 
umkame." 1 :> 

El 12 de juny del 19~16, Rottl donà una conferènc:í a a t:mta el 

tí tnl "Glauben nnd FortschrU.t" vencent la seva reticència a a :e 

en p0blic per tal d'nbtenir 

Polònia en companyia d' Keun, convjdat pol PEN-·Club d'aquoll po.ÍF; 

a fer una 

probab] c~rnent 

era molt proper Hl de 1936. 3
' La conferAncia i de la idea que la 

tnte1. Ugèncta huJTJD.na 1 1~~~=; ¡c;eves rtè\alttzadnnn :;-;ón 811 s:i voluntat 

di v:ina, i p(C\:C tant 1:1. oables i tives; però la irn~li osi.tat do 

1' homf:: modern ha ürt de v:t::-3ta la 1nt1ta a la qual hà d' c:~star ::::;otn1ès 

el progrés, és a dir 1 'exaltactó dE; la bondat J dtgnitat hmnanes, 1 1' ha 

convertt t en una fi en r:lll mateix, generant una o.doració a la tècntca -

semblant a l' entroni tzacló de la raça o de 1 a nachmali tat quü oblida 

quina és la cUmensi.ó en la qual cal avançar: no pas 1' horttzontal, 

terrena, sinó la vertical, transcendent. 

1) Fritz Erpenbeck: "Falsches Gew:lcht." A: Das Wort <Mm::;cou) {~ (193'() 9. 
p. 65-68. Citat a Ausstellung, p. 454-455. 
2) Publicada el desembre de 19:36 FJ. De Ge.meenschap (Bllthoven), revista 
de la peti ta ed.i tori. al on aparetxerien les dues darreres nove.J.. les de 
l'autor. Es troba a 'íl IV, p. 632-646. 
3) Sobre 1a conferència t el St"lU ressò vegeu van 'íleringh I van Relmond, 
p. 161-166 ¡ Bronsen, p. 4~54-456. Recordem que amb antertorttat ruJméF:> es 
coneix una altra conferència donada per Rotll, a conttnuació de l'estada 
a R1íss:i.a; una car·ta a Car1 Seel (5. 9. 1933; Br:iefe 1 p. 2'18) mostra el 
seu disgust per actuar en p6blic. 
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Se¡:1;ons la é:;ítuac:ió actual d>3 le:::; font¡:;, 1' únic article~ e!:;cri t durant 

1936 porta el títol "Statt ei.nes ArtLk:els" •:•. En forma dt' 

carta, formula la rE:!núncía de 1' autm:- a publicar a la prem~>a, per tal d8 

no mostrar un SJJIC' inoportú cm un moment tm1 difícil. Hoth dubta 

rlP ] 'c~fJcàcta d' a¡xd .. lar a la cun~:;cj r'mc;Jél üuropoa, cm una ::;:ttuaclú cm 

Vaticà 

pacta amb 1<1 

~;¡;;~¡ no:m 1 procl.amí:l:c-Jü que la 

re~;tauraci ó en. consti tunt l'únic antí (lut dPl nn'/.:í mnu 

I fin~=; i. tot així les a i la 

f3Ón pa] 

u Es ist ei ne Stunde vor rlem. Ende d_c~r Wel t, nde:c au f 1ate1 ntsc;hi d:tt'~ 

ca, die Tochter dc;,s fun·1r teutmlicus. 'ilo :c;te sich 
hinstreckt, rBtet sich das Gras. 
( ... ) Den Si.eben Wetsen van Europa er:;;;ahle i.ch nichts Neuc,s. Zu den 
stebztg Mi.l Hone.n andc~rn i eh 

La frustració per la polftica pactista de l' catòltca és tm 

tema recurrent (el coneixem ja de 1927 ençà, on apand xia dins Briete 

aus Deutsc:hland) que s' E~Xpn~s~;a unes vr>.gades en una condmnna i al tres en 

un intent de justificació de cara a l'exterior. La crítica més va 

la trobem en privat, en una carta a Stefan Zweig, que situa l'inici dels 

mals ja en el perí odt~ d'ascens dels règims dtctatorials: 

~Alle geistigen Kr~fte versagen, wie zum Beispiel der Vatikan. Er 
hiitte eine entscheidende Wirkung in Europa und im Volkerbund gehabt, 
wenn er offen, mit Mut, \'lÍe es sicb ei llch für einen be:iligf.'ln 
Va ter geziemt, bat te, er verbi.ete, ocler zum mt ndesten, er 
verbate sich seine Unterstützung für einen ítalienischen Eroberungs
krieg. Aber der Papst van heute ist das unter den Christen, v~as der 
Thomas Mann. un.ter den Nobelprei is~t, dor Bennann F:ischer 
unter den. Verlegern, der Gottfried Benn ur1ter den Aerzten, der 
Rothschild unter den reichen Juden." 8

, 

1) Das Neue Tage-Buch, 17.10.1936; W IV. p. 629-632. 
2) W IV. p. 632. 
3) Carta del 12.11.1935; Briefe, p. 437. 
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flabent que 1' opJ.nió autèntica dr~ 1' escriptor (pGn:~;c:~m que 

que ctta com a tenne de ó no 1:1. mercdxien par..; 

gaire estima), la postura que~ manté dm; anys a "Juden, 

Judenstaat und die 'KathoU.ln:m"' 1 :. n~sulta tLlusa t 

ó a la 

pubHcactó Axtrrc!madament reaccionària qm:; acolU.a. 1' art:icle. Ruth hi 

n'òbutj a 1' tó d'un conegut ::;icm:í.~:;ta qu': de:f,msava La cunve·-

~:ser i pto:r, es trac:ta d'una u almeny~; 

desinformada, ja qw:: E'\1:::> catòlics Vf:1dtnbloc.; són pnr dv~flnicló lncapaço(:; 

eh:• mancar al de les minories i d' mentar :;en\,:lrm~nts 

ant:lsemites; li sembla ble, poró, que l'adversari així, 

perquè el nacícmali.:::;mE~ sioni:3ta, Sl bé pot sEH' un mal nE,cessarJ E:m 

a.quell momF\nt', éc; en :reaLitat pilrent proper del racisme antü>emita. 

En nüació Amb la temàticil religjoF;a, així com amb la prDhü~màtica 

jueva, ('.S troba 11 Dc:\r SE:~gen des Juden" 2 :., que considera afDrtunats 

els jueus pel fet d'estar absolutament protegits per la discrüninac:ió 

racial dr~ qual:::;evol temptació de pactar amb el seus ldors, en un 

moment en Ell qual f~ l món està cada cop mé::.:; di vi dit en race:o; :1 

nacionalitats i 1'0nic autènticament cosmopolita, l' ésia, 

confirma la di vü;ió en entitats fragmentades a través de concordats, 

Però els jueus no estan lliures de culpa: d'una banda perquè ells 

matelxos han contribuït a aquella di visió constituint-se en nació quan 

ja havien depassat un estadi històric tan primitiu, 1 d'altra banda per 

l'admiració cega que els havia fet identtficar els alemanys amb e1E; seus 

1) Der Chr.tstl.ichE~ Btanclestaat <Viena), 26.9.19~17; BSB, p. 412-418. 
2) "Der Segen des E~wigen Juden. Zur Dtslmssi.on", a D.ie VlalJrhe.it <Praga); 
l'editor atribueix l'arHcle al 1937. BSB, p. 4·18-425. 
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exo~pcions a.i:llade:3 t mn.lcompres~~~::;; d<;, fet, molts d' c~llí; encara ara no 

han aconsegutt revisar 

assassins. Com veiem, ct•ençà de l'exili la postura de Roth sobre el tema 

la matcüxa, de contingut. 

La nova f3d:ici.ó de Juclen auf k0'lnclerscfwft tan 1 projectada va 

L(~g :l un 

ec:;trntamE,nt n~lac:innats amb c::d 

que lll<'mà mo1t:3 cl'ellE; a rPnunci.ar al 1sat~3 de la 

ria d' Eüecc:ió, <'lí:l trnbmt (;;n una cr:i.::3i d'J.dç~n-LJ.tat i no tt::rne11 altra 

"DJef:JE\ aw::;gewandG:rten Jud.en b:l lden gleich"1am e in ganz neu es VoUc 
si e ha bAn verl8rnt, Jud_t::!n zu :3f:.in; ::;i e an, daFl Judensei n 
langf:;am zu erlermm. Si e lronnen ni.cht vergeo::;t-;en, da f\ si. e Deu tsche 
si nd, u nd }~ÍB kónnE~n auch :1 hr Deutrschtum nicbt verlernon. Wie 
Schnecken .sind sie, d:i€~ zwei Ham:;er zugleich iSluf i.hrmu Hücken 
tragen, "::e::> 

Rn aquesta situació, que de f1=:>t coinclde:lx amb la de l'autor, no cal 

esperar ajut efectiu de cap banda, com :-3' ha demostrat pel fet que els 

mateixos afectats han reaccionat sempre t.ard :i. dG forma inc>.ficaç. Cal no 

posar 1' espf~rança en res que no sigut la dimenstó <sobrenatural 1 ún:i.ca 

que es manté vàHda¡ per això els jueus occldental:l tzats es troben en 

pitjors condiclons ~¡e els seus cosins orientals, encara arrelats en les 

tradicions reltgtoses i acostumats a patir persf3Cució t rebuig. Vet aquí 

l'alternativa que Roth planteja, certament gens optimü::;ta: 

1) VI III, p. 359-369¡ WC89J 2, p. 893-902. A la p. 3~39 de l'edidó en 
quatre volums consta encara De Lange corn a eci:itorial destinatària, 
mentre que W( 89], p. 1006, i Aus~3tellung <IU, p. 3~3, tndiquc:m la casa 
Lowit, de Viena. <Ens referim a Joseph Roth 1894-1939. Katalog eim:Jr 
Ausstellung <. .. ) in Wien. Zirlwlar~Sondernummm.' 17.2. 1989. Wi.~:m: 

Doku111entattonsstelle für neuere osterre:i.chJsche LHeratur. 63 p.) 
2) W III, p. 361; 'i/[89) 2, p. 895. 
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"Den gla.ubtgEcm JudEm bh1i.bt der hirmnlJJ;chr" Tro:=;t. 
Den anclern das 'vae vJctiE;'." 1 :• 

En connexió amb l' C:lstada de Hoth a Polònia CIU O 
L 

hem mEmcJ onat 

anteriorment es troba un article aparegut en una publicació de Lemberg, 

"Die vertrl.Elb<;,nç:~ cleutschf~ Li teratur"'"'", cm t.Ü qual 1' f~f3crtptor rmnarca 

la seva c:decci.ó d<~l tf~rme "vertrlebE.Jn" cm de l'habitual, 

11 a la situació dels 

diferent de la dels emi poeU en 

r pub1:lcant al 

trobem ara el::::; li. b'!rats: edi tm· i al i premsa econòmicament 1nv:i_ab:le:3, 

arnh un Jnflrcat molt reE:tr:l t; 

traducc:lon:;:;, diflcul tats per a 1 itzar la re::üdència en el::.c; 

rN:eptorE., . . . No hi ha més iva que tenir fe en el poder de la 

paraula i esperar un miracle. Un J.t passa un intent 

d.e captar la benevolència dels lectors per a ll'~é-3 mancanc<"s 

narrattves del moment: 

"Wenn der vertriebene deutsche 8chrtft,-3tc-üler dennoch Edn Buch 
schretbt, tst das tn Wirklichkeit ein untersch~tztes Heldentum. 
Diese:=; Heldentum erklart auch manche SchlaJnperet uncl sogar ma.nchen 
Fehler. 11 

'-"' > 

Un manuscrit do 193'7 tttulat "Emigrat i on""'> estableix :i.gualment la 

diferència esmentada entre els exiUats d'altres temp:::; :i_ els actuals, 

tot puntualitzant que l'autor no éE; pa::::; un d'ellF> en sentit estr1cte, ja 

que legalment posseeix encara una pàtrta - recordem qut--l Rotll era ciutadà 

austríac. L'escriptor constata la gran diversitat de postures polítiques 

1) W III, p. 369; 'i/[891 2, p. 902. 
2) Publicat a Nasza Opinja <Lwów), 7.3.193'7¡ BSB, p. 400-404. Es tracta 
d'un text localitzat i tradui1; a l'a)emany per Martin Pollack. 
3) BSB, p. 404. 
4> Conservat al Leo Baeck Instituts, Nova York¡ W IV, p. 654-665. 



nombre d'exiliats de confc0ssió cri.stiana é~:; molt mm1or, qualitativament 

revestetx una. gran í.mpnrtància, i. és contra. ells que en n::!al:Ltat es 

FrU ca qurl amaga llur de peré:;F~gu:ir ol crJ.st:i.nns, .i 

al.went nls ca.tòllc~:;. EU:; han a la 

de f orm.a. més ca, com al caràcter militant de llur 

religió; ara bé, H:itler ~s in~ensable sense el clf:l CuLer, i e~::; 

"''j tua en una mattdxa ectòr:ia cwD.Liltiva. En quc.mt a 1' r,'lnügractó ¡x~r 

motius ideològics :c=;ocial:í.~·;ta, cmmmista o anarqu.L;ta 

n?.cuperant la trMlicJó de la rebel.lió i.ndJvjrlualJE;ta que hav.ia pcn·dut 

aquí (?l vell amor de Roth pel::; n:!voluci.cma.rh::; tndJv:ldunlr;; i e.lf; rebElls 

senE;e cauE;a of:lcJ.al, d.' :Ldenlogi.a di.ve:csa, t.moa qucl ob~:;ervarem <·Hl el 

tractament donat a :Franz Grill parz~~r. En canvi, aquell::; que han c~migrnt 

per motius econòmic:=; són l'escòria, tot i. que siguin els rllé::::; ben 

acollJ.ts pels paisos 

1) "Erlaubt in Deutschland, ~~ozusagen satud ert vcm Legal:L tiit, vmren ~.::de 

fast :::;chon tm Begr.i.ff, zwar n:Lcht :lhre Ideen aufzugr~ben, wohl aber jenen 
'Elan' zu verl:Leren, cler i ler BestandteJ.l jecl.er revo1ut:Lonaren 
Idee ist. (. .. ) In v:Lelen e:lnzelnen Soz:Lal:lsten und Kommunisten ist jem~ 
anarchü::;tisclle Bereit:::;cha:ft wieder er'tmcllt, von rlenen <! > r:ünst die 
russischen Soz:Lalrevnluttonare beseelt waren, die mit ihren .Bomben, dem 
von Marx u nd Lenin verdammten IncUv:Ldual terror, dem BolschewJ.smw; den 
Weg fret g~"'!macht llaben. (. .. ) Entsche:Ldend, hü;tortsch entscheidend, ü:;t 
eben immer das lndtvtduum, das Werkzeug, das Gott bestJ.mmt. Die :::;t.upide, 
bucllsUiblJche .AuslEJgung der (marxJ.stischen) Dokt.rin hat dP.n revDlutio
naren Elan, der in j ed.em IncU.vid.uum eh;mentar vorhanden i st., gründlich 
abgetBtet. Die abstruse und abstrakte Idee, das Rebellische dem 
einzelnen zu verwellren, aber erst im Kollektiv dafür dJ.e LegitJ.mation zu 
erteHen~ bat nicht nur jenen 'Forh::>cllr·itt' gebracllt, df~r die Religion 
der ?furxisten ist 1 sondern bat :Lm GegenteU Fascbismus u nd National
sozíalísrnus erzeugt. Man beraubt nicht ungeE>traft das Ind.:tviduum se:Lnes 
prJ.ml:íren Rechtes: zu rebellieren." W IV, p. 662-663. 
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:Rt~lacJcmat runb ~11 t\~ma d~'- l' c"mtgració è::; l:ambé "Aus dmn 

etnes Schrtftstellers" ., :•, que recull 1' e~;c::aS(3a d:lfw:.~tó de li")S obre:; 

aparegudes a 1' e:x:t U i les dJ.ficultatc:; econòmtques qut'l això comporta pm· 

a la supervivèncta dels autors i ataca un escriptor emi qu~ 

qual rt~butja col. laborar 8H una r<:JVi ta 

d¡..n· na.cll den. 

1' al. 1 u::3i ó anr)n:L ma era 

Nobel. dcJ 11 t<'"ratura a Car1 vcm Clssj.c)Lzhy ú:; e:d 

punt de ida dr) l' artjcle "KrLminalaffa1·e Nobe 

manca d<'~ sol tdari tat i d'eficàcia tant eJ cmni u~ qun U ba ()1 

prmnJ com els altre"; guardona-bec;, que~ E;'han 11mitat a una 

"biise, b1ut:l.ge Ko:mocUe" ~;r3nse intEmtar ni tan f3uls vislta.r \~1 a] 

seu lloc d' in.ternaruent por tal de comprovar en qutm~s condicions e:;; 

troba. En mor:ir el premiat el 4" fj, 1938 a ccmt3(:1qüònc1a dn la llarga 

("lstada en camps dt'l concentració 1 l~oth va ~;er un dels oradors que 

partlctparen en 1' homenatge organltzat pEll "Schutzverband Deutscher 

SchrJftsteller" a Paris. <D En la seva tntervenctó, Hoth lloà l' herolsmn 

del dtfunt, tot exhortant a adoptar una actitud potser mEmys noble, pBrò 

més pràct:lca: 

l) Das Neue Tage-Buch, 4.9. 19:37; W IV, p. 301-30~3. Aquest serla el 
precedent del "Schwarz-gelbes TagebucJ:¡" que xc~rl.a el 1939 a Die 
Oesterreichische Post <Parí:::.;). 
2) W IV, p. 304-305. Recordem que Glaeser va retornar \'"1 matg de 1939 a 
Alemanya (Briefe, p. 560); així done~;, 1' aflrmació de Roth no sembla pac; 
gratuïta. Al mateix autor i la seva connJ.vencia amb els nacional
socialtstes es re:feretx "Dl.e Tinte nlcht VfE)rt" <Das Neue TagrJ-BuclJ, 
14.5.1938; W IV, p. 317-318>. 
3) Das Neue Tag1,1-Buch, 3. 7. 1937; W IV, p. 647-649. 
4) Vegeu Ausstellung, p. 272. 



"Unser verehrter totm, Freund 0sf3ietzky ü;t s<:dnem Edgcmen Irrturo 
zum Opfer gefallen. Er ist fUr uns gestorben. lch glaube, daB wir am 
basten Jlm dadurch têhren, J.ndem wir sagcm: Wtr vlünschten, er hatte 
mit uns gelebt; und wtr \'fünschten, claB lminer unserer Mitl.¡:i:ünpfer 
seinem Beispiel folge. Er war eines der edelsten Beispiele, gewiB. 
Aber wenn es befolgt v1ürde, verloren wir unsere edelsten Krafte. Ich 
glaubn, daB man das Andenken an unseren toten Freu nd arn b~}sten 

dadurch ehrt, daS man sagt: 
Genug dEn~ tot en 1-fartyrer! 
Es 1ebtm cl:ie lebendlgon Ka:mpfGr!" 

A la mort cl.e l'amic Karl TschuppH:, Roth lam~mta la pèrdua. d'un home 

cultivat t Embt:ilmont irònic, "c'lln (~Chtcn~ Ot::Jsterrc.:lichc~r", tipus del qual 

descriu les qual j tat:;; caracterí sttque~;, que el clLfunt reunia r:m alt 

grau: prnfundamrmt lli.gat a la tradició, tímJ.dament discn:d~ i reservat, 

maLiciós i p.ü~ d'humor, i. eXC(:l~3si.vament aristocràttc com per odiar "da:::; 

borussi E>Chf.:l DG~ u t::c;cht u m" , que momés 1 i mç:n··e i xi a menyE>preu, de tal fnr:ma 

quH en arri bar n Berl í. n declarava: "'I eh bin hüH· exterrttor:ta1! '"; és 

a dir, completament contrari a qualsevol postura pangermanl:::rta, En ell 

s 1 havia encarnat l'austrlacisme més autèntic: 

"EJn wi.rkli.cher Clt~sterrelcher i.st - besoncl(~rs J n cl:leser 'ilel t der 
natlonalen Barbare:i, cler Scho11en-Anbetung, d<~s provinztaUst:lschen 
Kretintsmur~ in dJeser Welt ein Phanmnen der Gnade inmitten 
klotztger Simplizitaten; ein verfeinertes Instrument van jener 
inneren Kompliziertheit und edlen Scblichtheit, die das Aristoll:ra
tische kennZEdchnet; i nrni tten etner unsinnl ichen Promíslwi tat, in 
cler amerH:an1.sche Saxopllone, preufHsche Regtmentspfelfen, dilrtato
rlsche Hornstb8e den Hbhepunkt des Hollenkonzerts vorbereiten, 
namHch das Aufkrachen der Glftgasbomben: eine alte Geige; umgeben, 
umringt, bedrangt van lauter Spartanern, gottlosen Aslmten, f<l:órdern 
ohne Letdenschaft, Barbaren ohne Natvitat, Menschenfressern ohne 
Appetit: tst der wallre Oesterretcher ein Athener von Geist, etn 
Phaake auch mit ku1 ti viertem Gaurnen -, der etnzige Er be des 
orientalJschen, griechisch-rómischen, christlichen und deutsch-
abendlandischen ReJchtums, von slawischen Gaben genahrt und dieso 
Gaben den Spendern wiedergebend. Solch ein Oesterreicher war Karl 
Tschuppik." 1 :. 

Si l'amic difunt reuní les característiques de l'austríac ideal, 

quelcom semblant s'esdevingué en el passat amb Franz Grillparzer, 

1) "Abschied von Karl Tschuppi k", Der Cl1ristl i che Stèindestaat, 1. 8, 19~)7 ¡ 
W IV, p. 293-296; cHa de la pag. 294, Vegeu també. "An Karl Tschuppiks 
Gra b" , Da. s Neu e Ta.ge-BuclJ, 31. 7, 1937; W IV, p, 291-293, 



F~f::>cri ptor RDVf0rs \J.l qual JXoth havi.a mo:::;trat ¡:;empre~ gran admiració, que 

ara li dibuixar el retrat d'un qur:>. in\;erpn:rl.a com un 

rebel des de pos:icions conservadores, fcÜ quçü no vol accE)ptar la 

decadència de l'ordre feudal i la devaluació de les seves institucions 

' 1' 

és, , un t d' aw;trí ac a~=;cètic i agre, no pas :irf)nic i h<.~clcm.iJ:>ta 

com bo f nu Tf=3chuppik. La i d<:mti.ficactó eh~ Hoth amb (:ll 

de:::;c:ri u és ev:i dr·mt ln íti.ca fJlW U 

nr, cd tí.c:a davant de] f:) 

srms rnancamenb;, la n~bel. 1 Ja de(::; cle la clrota, que 

"Er war k:E!ln 'lieben:3wü¡~d D¡::!~>ternücher', sondern dab GPgente.il: 
ei n h15chr.;t unbeqtH:~:rrv¿r, r;:c;ogar tün díic:d:erer. ( ... ) Er revoltic~rte 

niemals, er n~beU ierte i mJner, uncl zwar aus kon;::,ervati ver Nei.gung, 
als Bekenner hierarchischer Ordnung und als Verteidlger tr~dJ

ttoneUer Werte, dif::J ihro nic.h.t vcm tmtf.m, ~:>ondern im U vcm 
oben her vernacbl~ssi if verletzt erschienen. Dem Hause 
Habsburg und dem gro8deutschen wie dem ilbernationalen Gedan~en 

ergeben, den es symbolü;ierte, stand er JnH. e:tnigc~r gro11<:;nden 
Kühlhett der Person des Kaisers gegenüber (. .. ). Er genoB zwar 
'A llerhochst('! Anerkennung' C. .. ) : d:lese Anerkennung 1-mr ei ne Sonne, 
die K~lte spendet." 1 ) 

No només coropartelx amb l'escriptor admirat 1' actitud de lleial tat 

crítica, sinó també l'odi als nacionalismes t el que ~">e n'ha derivat, i 

que aquell va preveure; Roth amplia la coneguda frase de Grillparz(=>.r cap 

a una genealogia del nazisme que reuneix alguns dels ::;eus dimonis 

farnUiars: "' Von der Humanitat durch NationaHtat zur Bestialitíit!' 

heH~t: von Erasmus durch LutJ1er, Friedrich, Napolc::lon, Bü:;marck zu den 

beutigen europaischen Diktaturen. H:;':) En conr.;onància mnb 1' admJracJó de 

1) "Grill parzer. 
306-315. Cita de 
2) W IV, p. 309. 

Ein Portra.t", 
la pag. 306. 

Das Neue Tage-Buc:JJ, 4. 12. 19~3'7; W IV, P· 
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I<oth 

reaktionarer Individualanarchist, a.lso e:>, in par 

e xc e .11 en ce" 1 :. , 

La decUcació al tr::ma aw"rr.rí ac conti nua amb un escrtt t nèdit denominat 

identttat prò a ha u~;tat genr:)riüïnr~nt 

pa1:::;cm de l"'Entr:)nte" cplE~ la proldbtrcm, ja que totr; 0\lls 

suposJctó d'una unitat cpw en realitat no 

nou E) l Cí'tr'iicter i:lu~:;trí ac com d tnJ erant, pol 1 valont, un:L vr:)rsal J obm· L, 

pol oposat del caràcter que ha abocat al nazüòme. Austria té per 

tant la tasca de vetllar per tot allò de positiu que hi ha en la cultura 

alemanya - una tar:=;ca tan important a ni vell unl vc>.n>al com nacional, :i. 

que convertiria una anexió en catàstrofe d'abast incalculable. 

"V<~rleger :in Oc~:3terre1.ch oder osterreichlscbe VRrleger':'"' aparegut a 

Viena, dtns Der Chr.ist.liche 8tanclf1SÜUJ.t'"':., <~s que i xa dt::~ la manca 

el' editorials austrí. aque:;; que tinguin· una política decüiidi'< dt-) 

recolzaJnEmt a la literatura del país; el fet ve j¡~ d'enr-era, ja que el:::3 

grans esc ri pton> com Hofmannsthal o Schni tz ler hagueren dE) pub U car a 

Alemanya, però ara ba (;3mpitjorat, tant per la impossibtlttat per a molts 

autors de seguir apareguent al país veí com perquè precisament els 

editors jueus radicats a Au~;tria seguei.Xi:)11 les normes de la consura nazi 

per tal de no perdre el JD(;)rcat alemany. Caldria una editorial d'abast i 

tarannà universal, no pas una de caire provincial "der die 'Bodc')m:;tan-

U W IV, p. 311. 
2) Arxiu del Leo Baeck Institute Oïova. Yorl1) 1937/1938; BSB, p. 425-432. 
3) 29.8.1937; W IV, p. 296-301. 
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clt :tt• m:tt d<:llll Kret:Ln:tmnm; vervJc~ch.s<~ln wii:rdo." La ccít:ica. a la 

polí. t:tca cul tu ral d<~l govern de Schu::ichntgg que~ sem~; dubb,J conté 

l' artlcle va compensada per una lloan(;a desmesurada tant d • aquest com 

del seu antecessor Dollfug, quallficat d':tmmortal. 1 ' 

1937 :i. inèdit en el seu mDm8nt, ataca dr~ :forma molt més c1ara la 

Ó cl.El 

J totaJ ment cln.ndi.cant Fmven; l'Al naz:i: 

"E:in Staat, vún dnr o:::;tprnüch:tsch<·), d(::r fori;l'liihrend di EJ. Vorcler:tUBe 
ausstn:;c:.kt;, kflnn sic:h n.ien1als auf d:ie HinLnriúF!e ste.llen, l>as iE;t 
eln ltahschüs G('lSt~tz und die oSÜHTe:lclLf::;chEl .ierung ~;nllttJ 
es kennen. Df1r Versucll, b0:ldp:;.; zu vollfühnm, an Aluo!Jatil{ -
u nd dj e PoLltilt ü:;t keJ.n ZJd~:us! , .. ""':. 

Dos al tres escri. t:3 :inècU ts datats cü 1937"') glosen t::ll fet quc:J <ó:n 

alguns r3stats regi.ts per un monarca, tals com Bèlgíca, Holanda 1 

Jtng1atE!rra, :'>'hagi pogut EWJ.ta:r 1' a~";C<:mt'> de movJ.ments fetxi.stes ¡-1] 

poder, 1 que el rei. belga hagi. accmsegutt ex~'"rc:lc una influèncJ.a 

posittva J pac.tf:icadora sobre les masses exaltades¡ l~oth Em dm·í VEJ. la 

superiorttat de la i.nst:ituc:ió dinàstica per damunt de la. dt.mocràcta 

parlamentària, que deposl te>. l'autoritat en personatges dc~ vtgènci.a 

efímera, crei.ent qu<::; així seran més fàcUment controlablc3~"3 ptü 

parlament. Però la corona, que pl'lrdura a través deh:; segles, insptra mé:.:; 

confiança al poble t oblJ.ga a qui la porta a un autocontrol que el fa 

esdevenlr modèlic per als seus súbdJ ts. Aix:l doncs, cal que el poble 

austríac recJ.amt el retorn de l'hereu de la corona, l'emperador Otto. El 

1) VI IV, p. 298. 
2) Arxlu del .Leo Baeck Institute <Nova York), 1937; BSB, p. 410-412. 
Ci.ta de la pag. 411. 
3) "Der Monarch verhindert den Dlktator" <BSB, p. 405-408) 1 "Jlfonarclüe 
und Partcüen. BrJef aus Belglen" <BSB, p. 408-410), ambdós procedents del 
Leo Baeck InstJ.tute. 
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queda clarament deftni.t com a r;o'J uctó provisional, J' ún:tca funci.ó clcci la 

qual és perm.etrc:1 la rP.E;tauració dn la monarquia: 

u Wann endlich vri.rd für Oesterreich dü~ Erlo\':òl!Hf~ vnn den Prcwi.sorien 
kommon.? Wann endilcJ1 WE~rden di. e Haus- Vt:nwa.l I: e·! I \Jf:.;::::;tE~n <:üchs den 
Hau.•:'Jherren Oç~:=;tern:Jtch::; dü! flfach.t diir:f't::;n? 
G1üdr1 tciH~:; Bt-}] hat ei11en Kontg! 
Arme;:; OF;stEn-rA:lch: e::; vmrtc'it noch auf sei.nRn l~a:i.:=>er!"' > 

publicació on Hoth col.JiÜJCJrava r;>,n a.qw;d.J moment, cn~Ü!ll1 que 1' n:ló de 

wc~:~~tenuann cttada a 1' 

requert-::i una rnati~c;ació. Pon,c;e¡n que Di:O:T' Chrit;·-{:} ic.he 8U-inclesf:aat, (d 

clestinata:d. dr:~lF; c~;.:;crlt.::;, N; trobav(}. ma~~:::;a proper a la línia d<:!l govEjrn 

am3trofeix:lsta per a publicn.r pr<~::;r~é; dE~ posició contràr:Lr:ls n. aqunll, 

cosa que entronca amb (}ls dec::;acords clc~ Hoth tant amb la n~dacció del 

Pau U recull, com amb alguns deL:; qufJ Emvoltaven Otto von Habsburg i q11c~ 

estaven prop<~rs a la 1í ni. a de Schu::c-;chnJgg. '3 :> En la nm->tnt op:lnió, el 

material :lnécli.t publtcat pG~r Westc~rmann a Berliner 8a.isonberic.ht reforça 

la pos:lció de Paul:!, d'una aproxil1L'lc1ó crít:i.ca als govermmts austríacE:; 

deguda a mot:lus tàctics, més que~ no pas 1' pel propi 

Westermann a la E;eva monografia, la qual atribueix a Hotb una major 

proxtmitat :ideològica amb les autoritats austrí aqu<c3s del moment. 

1) BSB, p. 409-410. 
2) Vegeu p. 19, nota 1). 
3) Vegeu la tesi de Klaus Paulí (1985), p. 164-190, i el nostre 
comentari a aquesta i la de Klaus Westermann <1987) a 1' apartat 2. f. 
Convé tenlr en compte en aquest punt un passatge de la carta dt~ I~oth a 
Blanche G:i.don cl.t'll 20. 8. 1934: 11 V Autrícbr~, e' e~,:¡t un. granel soucí pour mo1. 
Je suis brmüllé maintenant avec les monnrcbJsteF; autr:Lchic'lm:>. I1::; 
laisst:Jnt passer 1e temps, ils tíennent l'E:mpereur à l'écnrt, moí, je 
suís le seul vra1 servtteur. 11 <Br:lefe, p. ~3'11.) 
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Com VP!iem, lf} pmc;tura quo }(oth havi.a aduptwt el 19:36 a ":::>Latt ehH~~3 

a 1 'act1v:L tat peri.mlí sUca, hav:La fJ:c;:;i;at només 

de HKW f :i. ns a la seva Jnort aquesta anà RD augment, mentrt3 

19:1'( l princ-:i s el(~ l9~)R i dü:;Hltnuí. El g el' 

l' r~F>crtptor anunctava a Sb::fan Zw'!Jg: "lch ha1le d~jn Ruman ' 1002. 

Nncht' fHrti.g, don ?:vleltEm zu dret Vh:rteln, ich muEl Anfang ~;~'~pte1nb<"-r 

den zvmltf~n a.bltef<~nL" 1 
:> i.n:formnci.tí haUl.'la d' havur I:J:,>tat ja 

suf·i cJPnt pm· n. doi r cln 1 

en la qual c~s puh1 tea n-m, :i nVFJr:,:;a:ment a la rr:c~dac;cJ ó. De ü~t, 

mate:txa carta nmmcia també el retnrd ml ln publtcactó do 1' ollra Jo 

f2nlle~d;tc!a, 1 el mntlu ÜH l'autor per a impo:3ar aquc:~c:;t endarn'~:ctment; ju 

hem trobat en aquer;ts anys d' exll i mostres d' tàctica en els seus 

tractes amb les edttorials anteriors: 

"I eh ha be mir den Namen rutntert, durch FleiJl, ~}s ~;t nd zu vi.ele 
Bücher hi.ntereinander. Ich habe bei dtesem Verleger erreícht, daB 
metn ni'ichstf~S Buch nic.ht W.eihnachten, :::;ondern c-;rst 315 erscheint. 
Aber bis Ende 37 zu leben, habe icb mich verpflichtet, bis An:fang 
September noch ei nen Roman abzuliefern." 

Precisament en un momnnt en el qual els dt ners; preocupaven tant Hnth, 

aquest fou ví et i ma d'un robatori cnmè~;;; pel pDrter de l'hotel Edc:m, on 

s'allotjava habitualment a Amsterdam; es tractava dBls honnrari:s de la 

novel.la que havia de publicar-se a De Gemeenschap. 2 :> L'afici6 de 

1) Brtefe, p. 503. Ja el 20.6.1937 Rnth havia com1nicat a Blancbe Gidon: 
"Ein neues ist schnn gesetzt: 'Die Geschichte der 1002. Nacht", aber 
ntcht kordgiert und durchgearbe:ttet." CBrtefe, p. 495.) 
2) Vegeu Briefe, p. 489 (28.2.1937). Kesten (tbidem, p. 608) identifica 
la novel. la. amb Di e Kapuzi nergru.ft, Bronsen considera que es tracta 
de 1002. Nacht, el més p1 aust ble a la vista del que acabem d' Elxposar; 
Irmgard. Keun recorda també que era aqm:¡sta darrera obra la que lxoth 
escri.v:la mentre convh;queren el 1936-37. Sobr<3 1' afer del robatori vegeu 
Brnnsen, p. 460-463, i van Weringh I van Helmond, p. 168--173. 
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l' a convertir Ec~l d.e!J('i hntel 

seuf.; "secretarJ.::;", com 811 els íUlmnc3nava, va tentr 

la pèrdua, tot i que era constderable. 

!)(~ tiJta rnrmt'lra, la nlcl<-lcció :i.n:tcia1 dc.l Die Gesc!Lic:h!:E:J vun dc-'!t 1002. 

Nacht va patí r encara modtficacJcm(C) :i. ::::;nbrPtot una :ceduccló; a mA*;, Hoth 

no eS:; confonnè. a.mh el n~tard qw':l havJ.a i. i.JücLalmcmt, Ednó qtm en 

produlr-->:-;(~ l' Amc;c:Jll uB va i ntrndu:l.r canVÏ('i t un t:lnal dJ.fc:n~nt pe1· a Di o 

Kapuzi 

obra e~-:; pub1 en mec lluc. La cc a de Roth aml> Ja 

pettta edttortal, en un :recull l' ó dc,~l qual està al!unctada IH:H' a 

1990 1 :>, dei.xari'l. clan::; molt('> del 

nbnc)Sj _de mome1li:, però, la monografl.a de van Wor:lngh i van Helmond 

]OE.it}ph Roth .Ín Neclerland o:fereJ ja una pr~ttta 

Die Gesc.h.icll/:e von dm' 1002. Nacl1t 0 > lx amb Das falsclle 

Citmi eh/: 1' aparen<;: a de conte, reforçada aquí per la narració marc amb e.l 

seu ambient exót:tc, que descriu la cort del xa de Pèrsla 8D les seves 

dues visites a Viena, la primera de les quals desencadena els 

esdeveniments que portaran ol baró Tai tti nger a la desgràcia :i el 

suïcidi¡ la seg·tma, que tanca la novel. la, servotx en certa manera per a 

fer balanç del que s'ha esdevi.ngut i extreure'n conseqüències per boca 

de l'eunuc en cap, l'únic personatge realment savi i coneixedor del món 

1) Vegeu més enrera, a l'apartat 2.a. 
2) Vegeu van Wertngh I van Helmond, p. 179~182. 

3) L'obra, que aparegué el 19:39 poc abans de la mort de l'autor, es 
troba a W II, p. 983-1148. Sobre ella vegeu Bronsen, p. 566-568 i 579-
581, així com Anne Bankowska, p. 297-317 < "Wo gi bt es Sic:l1erJJe.itr 11 

As--pects ot Narrat.ion in t.he Novels of Joseph Roth. Edimburg 1982). 
Segons Ausstellung, p. 474, gran part dels encara no 
dlstri buïts foren de~::;tnúts per les tropes alemanyE~s durant la Jnvasió 
d'Holanda. 



dc)::;cr:i uc~11. Dr: la. Jnate:l. 

l'obra anterior, :i. de forma ¡c:ncara més marcada 1 e1 conte té 

característiques nPgatiVE}S, i 1'h<3rcd no irà mé~~, que infDrtun:l.fs 

cada cop més !!Tans amb u le~:> acd ons qu.o empr<:'!ngu i, El tf mül de 

d' fmfrontar-se amb la realJ. tat i. jutjar les pen=:om~c:: mét; 0mLl.à 

d'i nn0 totalJJJi:'l:nt ~;upnrtJcí.al:;,; no 

i. nric'!ntar-t;e miLlm' <.c:n la F:HVo trajc~ctòrl.a, Fm canvi .LJ. 

una runa.rgura t un dr3:=;cnmml q1H~ tm la m,;va j ovcmtu t 1 J hav:i.en 

e~stat tí m:Lda presa do ctm:c;cJ.òocia. un t:rc~t COJIJú 

amb Ei bl"nt::=;chiítz 1 com ho é::; La cnn:;a cap a 1' cHJtode~:trucc:Ló q1w tnt:; du:.; 

segueixen. Amb la nove1.la nt, <.::n canvJ, el ne:;m •.::::;tà c:on ol tipus 

de protagonista: de ltat feblü i extrexnadn.ment tnfluendabl~:J, 

vienès per or:Lgen i elecci.6. 

La mera vü;t ta del xa és descrita en ton:c> amablt:":=:~, d' Ul1C1 

graciosa il.~onia que ens :fa viure Jr:1s interioritats de la cort t del 

tracte amb el gran senyor, a la vegada que Hll1larca E3l fet que per al 

vis:Ltant és Viena i la societat europea l'exòtJc i sorprenent. 1 ) El 

1) Una al. l11sió molt actufl1 als prusr::d.ans, molt més perí lloso:;::; a 
Austr:la que no els turcs en el S('lU moment, està estretament relacionada 
amb la genealogia que Roth atribueix al nazisme ee ls r:;eus art:icles: " Es 
waren gerade lmapp zwei hundert .JahrEJ vergangen, E>ei tderu der grau:::;amste 
aller Moharumedaner Wien war. Dama ls hattB e in vmhres 
Wunder Oesterreich gerettet. Wei.t schreckltcher noch a.ls einst d:ie 
Türken bedrohten j etzt rHe PreuBen das al te Oe:::;terreich - u nd obwohl si e 
fast unglaubiger waren als dje Mohammedaner derm s:lf) waren ja 
Protestanten -, tat Gott gegen sl e ket ne Wunder, E~; g'ab keinen Grund 
mehr, dte Sohne Mohammeds mE~hr zu fürchten als die Protm~tanten. Jetzt 
brach et ne andr:Jre, schreckltchere Epoche an, dte Zèit der PreuBen, die 
Zei t der .Janttscharen Luthers u nd Btsmarck::;, Au f ihren schwarz-we:l.Ben 
Fahnen - bei des Farben der stnmgen Trauer - war zvmr lmJn Hal brnoud zu 
sehn, sondern e1n Kreuz¡ aber es vmr eben etn eiserne:=; Kreuz. Auch ihre 
christl:l.chen Symbole noch waren todHche Waffen." <W II, p. 992--993.) 
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de:c;:ig del ctis·U a 

perfmnal dt~ Tai. tt e~:;tà basat Pn un fet reaJ: en vhdtic>r el xa d.e 

Pèrsta Viena amb mot i u de: l' 6 Universal de 1873, va voler 

comprar a Fran:;;; J 1' moperadriu E11sabeth. '' Per tant, que el xa cle 

a:c:;füstents nl ball dr". ga.La ofert c~n l'd. ::;r::lu hunnr, flfl 6~; pa::J Cd[> 

abm.Tació hü;tòrica. ::.:;nluc:ió qur.:; trnba eL b?H'Ó TaLttJngc~r, 

cavalleria adncrit al servei al d(CJ la cort, no 

~"';;;mbla ~";füvar l'honor dn tnb3 c;J.:c; :unpl.J.cats: trobar unB doble cm algun 

üelb bm·dpllf~ dc,; la ciutat. El baró m>.p molt bè el quo prupo:c;a: mm.mcrcat 

::.:;eru':e fortuna de la comte;:;sa, va trnbi:n· 

'hi i:'l.t:Of'>C-lmbJava extraorcl:lnàriament, t durant un 

hj. J'!lBntinguó relacüm:::;, F.n queda.r ella f:HnbaraE;~;ada, J 'abandonà 

de fer-la cnmpcmsar IDí'l.ted.al:mt:mt, per a retrobar--la al cap de 

é:::; t:l1la Ja 

f=.;ubstituta elr~gida, i el prorllema !-:>embla remllt dP rnmn0n1t; a més, la 

doble rep de part del xa un fabulós collar de perles que Ja converteix 

en una dona r:i.ca. Fins aquí, doncs, la hi:'3tòr:La sembla moun'l' s en una 

?:ona qua:3i iclíl.lica¡ però les compli.cac:tom:; ja han i.nclat el L:;eu curs, 

i el tenor de Ja narració s'an:Lrà enfosqutnt cada cop més fins esdevenir 

banalment tràgic. 

Mizzi Schinagl 2 ), el personatge de Roth que correspondria al sUBes 

.Ma del tan propi de les obres de Schni tzl13r, no sabrà adaptar-se al canvt 

de situació ni utilitzar adequadament la nova riquesa; en deixar el 

bordell, perdrà la seguretat que li donava l'organització casernària de 

1) Andics I, p. 204. 
2) Axnb el mateix nom í simHan3 caracterí stlques apareix ja Ed 1916 a 
Der Vorzugsschliler i fÜ 1932 a Radr3tzlrymarsc1J, com una noia amb qut 
Franz von Trotta s'havta relacionat de jove. 
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la Matzner i. fi m:; t tot anirà a raure a la , e:::;tafadtl pc')r Ull dels 

seus amants. El :::;eu recurs a Tatttingr~r, pare del seu fill, és en part 

mot i vat per amor, però ftnalment e:::; tracta pràcttcaruent d.' c':')xtorsió, 

lnduïda per dos persnnatg;es amb eh; quals ha entrat en contacte durant 

la cond(?.IDni'l. Ella ma:l:nixa, lcd seu f:Lll Xartd1 i dm3 menton::;, 

Ignatz Trummer i 1~agdalene Kreutz¡:n~ - que per a. més t regenten¡ 

atracctons de fira al Prater - tots ells el poble vienès, 

qur=" Tatttinger creu nr>blr;:), d'acord r>m.h el tòptc del "gnlc!Emt~~~ Wi.c)llJH~ 

Herz", però qtH~ <m nv¡] itat només tntc:~nta 

mitjan:.:; :í. ccmtrH>ur?.:lx m1 gran part al C:iE11l enc::mrram<:mt dc::1f1.n:í.tiu. Vc~t 

aquí el nnc:::; un 

ca.nvt dc?. 

clannnent nogatJu d<~ la soc:iotat austríaca del 

flanquejat pel fet que els empleats qw~ 

propic3ta.ts del baró, sJ. tuader:3 en un poblet dels Carpats, l' (~stafen i el 

roben de forma constant; les classe~; bai.xes, doncs, no són en absolut 

ideaU.tzades en aquc~sta retrospectiva. 

Però tampnc la noble~5a rd molt menys eh:; de le:;:; funcJons 

de govern reben un tractament favorable. El que s'esdevé amb Taittinger 

dibuixa clarament una organització jeràrquJca que delega els afers 

compromesos en persones que després són represaliadec:; i criminal i.tzades 

precisament per haver soluc:innat situacions difícils: la tàctica 

d'utilitzar caps de turc tenia una llarga tradició en la història 

austro-hongaresa - recordeu per exemple el cas del mariscal Benedek, que 

hem esmentat al capítol 3, Així, Ta:tttinger és tm:mediatament relegat del 

servei a la cort i retornat al seu regiment, cosa que per a ell 

representa una catàE;trofe tan gran corn per a Mizz:i. la marxa dE) ca la 

M.atzner, sl bé en sentit socialment descendent; quan, en part per la 

seva pròpta ntciesal la història del xa de Pèrsia i la cortesana de les 



es torni a sortir a la llum - cosa que un atac a la premsa 

sensacionaltsta, representada per Ja "Kronen--Zeitung" vhmeF>a - ::;erà 

forçat a deixar l'exèrcit, úntc refugi que 1i restava. En :Lntentar 

retornar-hi ni. que r:dgu:i a la :infanteria, la segona v1si ta d'aquell 

monarca bo impPdeix, portant-lo a cometre ~3uïc:idi. 

Jo mentre Taittinger està cmcara organ:i.tzant l' 

metrà sal var la ~;ituac:ió r::;(~n:==;e ofendre el vi::=;ítimt 11:í. posar cm pr;ri l1 la 

reputacló do la cmnb'lssa, s'adona que cap or voldn'¡ a~;su)JLÍ.r la 

responsabilitat d'aquella situació, ni reconèixer que n'està assabentat: 

"Der Polize:i , dt~r ~3ich mit dem !lffnh;ter des lnnern 
unterhJelt, v.mndte sich d(~m H:ittmeister freundlich zu, unci tc>D, aJs 
hatt~~ er :ilm s\~ít Tagon ni.cht mehr (, .. ) Da::.; ArJgf;,~':tcht de:::; 
Pali denten verriet hBchstes Erstaunen. 
E:ine Sekunde begriff Tai.ttinger schon, worum es sich 
handelte. Der PoUzei dent v.mllte von rüchts wissen, bis ans 
Ende se:ines Lebens wUrde er von nichts wissen wollen. Der 
Rtttmeister nu.r: • I eh l1:omme sofort! ' trnd entfernte si eh, so 
schne11 es die Umstande f'lrlaubten. Er begri:ff zwar, daB der 
PoUzetprasident partout leugnen würde, aber er ahnte noch lange 
nicht, was für Folgen der ganze Plan haben sollte." 1

) 

Aquesta caracteri tzactó d'una forma de governar no és paEJ coherent 

amb la pretesa JdeaHtzació del temps passat que hom ha atribuït tan 

sovint a l' f.:Jscriptor, i ve de més a més avalada per la forma en què es 

comporta el mateix Tai tt:i nger en vens els subord:lnats i inferiors en 

general, en la seva condtctó d 1 oficial de cavallE,ria :i aristòcrata: veu 

en ells només instruments al seu servEd, o bé persones a evitar si 

pertanyen a la categoria de "langweílig" o pttjor encara, la de "fad":.":'¡ 

així, el desinterès per }rtzzi i pel fi 11 és total fins que comença el 

1) W II, p. 1016-1017. 
2) "Es gab fUr ihn namllch nur drei Klassen van Menschen: an der Spitze 
standen die 1 Charmanten'; dann kamen d:ie 1 Gleichgü.l tigen'; die drttte 
und letzte Klasse bestand aus 1 LangweHigen'." <W II, p. 995-996) "Sehr 
bald fa nd Ta:i.ttinger, daS ihn die Mizzi langweil te. Eines Tages teil te 
si e ihm mH,, daB s :i e schwangt::lr se i, u nd dieser Zustand war schlirmner als 
langwe:ilig: namHch fad." <W II, p. 100'7,) 
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procés de ca.nvJ en el r:;c~u caxi'Jcho:r, canvi que, si bé (Jl farà \~ncara 1né:::; 

mardpulable i tnerrne, el crJnvertirà en més humà i senstble. 

El comiat que li dediquen els dos Gnics amics que assisteixen al seu 

enterrament és s:lgn:tftcattu tant per la futih~sa de la seva vida com pel 

ràpid oblit que anuncia: 

"Au f d03J11 Rückvreg· dm· l~l ntstertalrat: 'W(?~;hal b hat er ~::dch 

UJIJgebracht? S:i.f! waren ja sozm;agen dab<~.í?' 

'Hal t ~;o! ' a¡ltwortete Kal 'Ich glaub' , er hat :=;ich vHrLcrt :Í.lll 

Lebc~n. Derlei g.t bt' s manchmal. Man Vf~rirrt ~3:ich halt!' 
D:iE'J~; \vax der elnzlgE~ Nachruf au :f clen 8hemaligtm f<t t tmtü:;:;ter, ch'ln 
Banm Al ois Franz von TaJ.ttlnger. " 1 :> 

diverscm antic~;; conegui;:::; a més elf~ J~jzzi SclünagJ, com ara <?1 cap de la 

era en aqut3lla obra un dels companys d(") Carl Joseph al regiment de 

cavalleria)! o bé rü banquer E:frw::;si, de Das Spinnenm:!tz; 

reíf?rèncles són de cain~ autobiogràfic, com ara el nom de Zt:mower·, el 

suboficial que intenta ajudar el baró a posar ordre en el seus afers i 

que és destinat a Brody, correspommt a un amic de Hoth que fou company 

seu durant el servei mi 1 i tar. ::z :• 

A fi na ls de 1938 va aparèixer Die Kapuzinergruit~"", que sovtnt ha 

estat qualtf].cada de continuació de Radetzlrymarsch, simplificació que 

creiem excessiva, de la mateixa manera que tampoc és acceptable la 

freqüent equfparacló del narrador en primera persona, Franz Fenlinand 

Trotta, amb l'autor, atribuint- li la mateixa po(;tura política i 

personal; els estudis de Scheible i Paul i. han deixat ben sentades les 

.U W II, p. 1142-1143. 
2) El personatge real es dela Leo Cenower. Vegeu Briefe, p. 614. 
3) La novel.la es troba a W II, p. 863-982. Sobre ella vegeu Ausstel
lung, p. 468-473 <on apareixen fragments d'interessants recensions 
contemporànies, entre elles la de F. C. Weiskopf cHada a 2. f.), així 
com les interpretacions de Schel1)le 1 p. 157-193, i Paul i, p. 25-21, que 
hem comentat a l'apartat 2.f. 
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basetc;. per a una. va.loració correcta dE~ ] 'obra, subt·atllant l' estrtcte 

manteniment d'una perspectiva narraU va comlic:icmada per la pc~rsonal1tat 

d'aquest narrador, jove <ie ca:c3a bona, irn~:flexiu i. de::Jpnmcupat, :i. 

allunyat totalment de la política t de la major part de l'entorn !3odal; 

en fi, un n']pr(')Sentél.nt dr:l la "j eunosse dorée" de la pceguerra que en 

retornar a. la nova i\ustrta mutilada tnb?nta t";egutr amb 1f1E; amJ.stats 

d'abans una vida el més posEdble a l'ant , a J lunyada de tot n. 

cons:ideractó ca. La pnrcepc:i.ó ÓB doner; c~mi.nentment 

subj<'lctiva, L'obra E\~::;tà a més farc:ida el' a1.1m;;:lon~"; a altres o~sc:c1t!3 de 

l'autor o a elements i.deo1ògícs dcd. F>eu p0msamc~nt, cm~a quç~ li ccmftn·eUr 

una lE::ctura superficial que no tinguí en comptE.' )0}Fj sew0s múlttples 

con.nexi on:3, 

El p:cotagont~;ta és d'una banda cosí de Carl Jn:3eph i dí" pr·ocedèncta 

eslnvena com ell, coses que connoten fidelitat a la corona~ :L de l'altra 

ha rebut el nom de l' herou de la corona qm~ en opinió del seu pare 

representava 1' esperança de supervivència de l'imperi danubià. Aquest 

pare ja difunt és descrit en termes similars als apHcats a Gri1lparzer: 

un rebel monàrquic 1 en aquest cas partidari d'una solució federalista 

que afavorí s els pobles eslaus - una postura deümsaria per di versos 

pensador~=> i polí tics al voltant del canvt de com ara Aurel 

Popovici. Aquí, doncs, i en el fet que la riqw"lsa U. permetés retornar,· 

podem veure una certa crítica a la política de Franz Joseph. 

"Die geadelten Trottas waren fromm-ergebene Diener Franz .Josephs 
geNesen, Mein Vater war ein Rebell, 
Er war ein Rebell und ein Patriot, mein Vater - ~}ine Spezies 1 d:i.e es 
nur im alten Oesterreich-Ungarn gegeben hat, Er vmllte das Reich 
reformíeren und Habsburg retten. Er begriff den Sinn der oster
reichischen Monarchie zu gut, Er wurde al so verdachtig u nd muBte 
fHehen, <. , , ) Er ltehrte zurüclr. Er siedelte sich in Wien an. Die 
osterreichische Polizei liebte Menschen, die GE:dd haben. 1•Iein Vater 
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bl ieb nicht nur unbfélhnll i Er ~:.;ogar, E~ i. ne nmHc~ ::;lrwn~lrLÍ.[.=;ch(~ 

Partei 7.\1 grí.indHn, und c:>.r 1muJte 7.Weí ZE\itungm1 in Agcam, 
Er gewann FLin:fluf')n.dche Frmmdt:l aus dc~r nt-ihnnm Umgebtmg des Erz
herzng Thrnnfolgers Franz Fc~rdinnnd. Mein Vatf:n' traumtEl von el.nem 
slawischen KBnigreich unter der Herrschaft der Habsburger. Er 
traumte von einer Monarchü~ der Oestern:d.cher, Ungarn und Slavren. " 1 ' 

La j. va narrat i. va, <i' un hmne qut:l rell1Elmnra (:Ü ja t:m la 

vmrd.en; 

el context!. Ja i.nrportf'tnc\a J ~3DVint condmnnant lrl pct)p:l.a actuacJó: 

"Abclr Jch vltH' drunaJ~:; jung und tor·icht, u:m niclrt ::-:u ::c;agf>.n: i cht~:;J níl Jg, 

L1:')i cht:fl"lrttg; vn1r 1ch a uf j eden Fall," '' Tot i així, Trot ta no F.eiJíb1a J>aS 

1. úci d., només s dos ¡J;f~rman:3 Chnj 11ic}cJ: VE~t aquí un 

desdoblament del dl~ CJUE~ j nümsi ficar-ne 

ln funció tea. De forma ~";emblant al tm d'(~llr:> 

embogeix durant la g·uerra 1 és internat al .man:i.com:l d' Am Steinhof, de::;;; 

d'on segueix E~metent :Judicis ben vàUds a nivell polític. 

Aque:::;ta es Ja novel. la dc3 Roth que tematt tza de forma més completa el 

fet austríac, tant en la preguerra com en la postguerra; Franz Ferd.inand 

és el darrer He.írnlre.brer dJ3 l'autor, cosa que no sf:nnpre ha estat tinguda 

en compte. Amb Tuncla comparteix el grau de tinent, 1' Ennpnlsmlament 1 

deportació a Sibèria, i ftns i tot l'estada a casa del polonès Jan 

Baranovitsch (nornés una petita variació de la grafla C')l diferencJ.a del 

seu pn'lcedent> l el sentiment que allà, a casa del comerciant en pells, 

ht té una llar. La noctó d.e Hefma.t que tant preocupa Roth en aquest 

període és aquí i.ntensament :::;ubratllada: 

1) w II, p. 866. 
2) w II, p. 924. 
3) w Il, p. 866. 
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"Aber i. eh wuF\te rum, rla(~ Barflnnvi h;ch cd n Vatc:~r Har, Hd n Hans nK~ino 
Heimat war, :;:;ein Brot das Brot :mc:dner He1ITiiit. GeFtmn vmren nür 
meinfl be:::;tfm Fn~und<'3 verlor<~ngc;c!gang,en. HcJiltc~ VE;rlor Jch eJ.ne Hetmat. 
Zum zwettenmal verlor :i. eh cünr~ He :i. mat, DmlJal:::' wuli\tE~ :i. eh nocll nü:ht, 
daB lch die Hc~t mat ntcht zum lr:'Jtztr~nmal verloren bat te, Um:>ereins 
tst geze.ichnet." 1 :> 

Trot ta tx cunh Tunda ta:mbé <~1 :fot de t<~nLc una noia a VJ<~na. 1 

:ceJacJó entr·e el:~ 

bona; la mort ch'll V<,Jll ::;E~rvnnt Jacque:c; ~ paral.lr~l flXactc;, drd quH hom 

conegut a 

cl(7) cnnnotacinns dr~l Hoth tardà: la nota é::; d' m· filla d'un 

ladnr <c:nnobl i t n~centTnE'lnt, J la Illnre do Fn1nz Fenli. nand lil 

de~;a.prova. quan Trotta rotorna do SfbèrJa, el nadal dE~ 1918, Ells mals 

s s'han reaU.tzat, ja que Elísabeth ara obj oct0•s per a 

una empresa de "Kunstgew~n~be" que r:>.l sr~u parE} ha muntat ~;ot a la d:l.r-ecctó 

d'una Jolanth Szatmary, J amb la col, laboració d'un 

von Stettenhüím. El r=;tlnple fet do dc~d:i.car-s<~ a un "art" inautèntic, qul'l 

fa de la falsificació una virtut, tal com ho expressa l'anciana senyora 

Trotta, ja seria prou negati.u en sF0 ; pc~rò a mé:=; Jolanth é::c> lesbiana :i. 

exerceix un domini gairebé absolut sobre Elisabeth, i el à, a part 

U W II, p. 931. 
2) Vegeu W I I, p. 9:3'7: "Wenn man anfangt, aus wertlosem Zeug etwas zu 
rnachen, was viie wertvoll ausE;ic:lht! Wo soll das hinf.iihren? I)je Afrtkaner 
tragen 14:uscheln, das lst tmmer noch was anderec3. Wenn man schwindelt 
gut. Aber diese Leu te machen noch aus dem Schw:tndel et nen Verdüm:::;t, 
Bub! Ven:;tehst du dat3'? 1t!an wird mtr n:i.cht elnreden, da!3 Baumvmlle LEünen 
ist und daB man Lorbeerkranze aus Tannenzapfen macht. 11 Podem relacionar 
la condemna a tmitar actituds que en pobles prim:ltim; o altres cultun:1S 
són legítimes amb J 'article "Jazzband" <Berliner Borsen-Courier, 
1.5.1921; W[89J 1, p. 54:3--f547), sobre la degradació dc~ la mús:i.ca negra a 
mans europees, que fa de l'espontani. una farsa: "Denn dies ist die 
Verlogenhett dieser Zeit: Negertum, ltvr:iertes, und Europaertum, 
vernegertes. Kaffee-Ert;:;atzhandler als Pseudonigger," Sobn3 la valoració 
del "Kunstgewerbe" per part de Roth vegeu Schei.ble, p. 180-1é'l8. 
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de posseir totes les característiques nacionals odiades pel· Ruth, estafa 

la mare del Fj.nalmeJ1t, ambdó~;;; es ded:iquen al 

cinema i s'emporten Eli.sabcc1th amb ell::.;, a Hollywood, on ~1sdevé actriu, 

com havta amb Er na Zlpper, el frc!mení rnéE semblant dins 

Ja na.rraU. Vi'i elF! 1 I au tot', Cal dir, que! a di :f r;;rènc i a el e 

més aviat 

com una dona feblR í.nfluenci.abl(! 1 capa<~ d'c;~=;Um;u· i cle tenLc cura de 

d'una 

rc:;CDTl(~J , ':• IU :f:'oi~ que la. 

mart'" dP Trot ta. annrnnn:i 1' 

Aqll('lsta nnveJ , la la fJgura ma torna més pDt--; :i t 1 va l c"xtm)sament 

tractadn dc~ tntn l'obra dr:l Roth, cuncedi.nt-U unn c::Jara supr~rJ.orJtat 

moral a 1' entcrcn, així com en ocac;tomc; un pr~per d'oracle -· per 

exemple en prev~'lure que Elü;abeth no ccmvA al f38\J fill, o rm acon:.;;;e1lar 

a aquest que envii el nét fora del cü~ la relac:ió 

recorden la que hem observat a Die Hunciert Tage tmtre Napoleó 1 sa mare, 

ft ns :t tot nmb un clar paral. 1 rü el fill agenollat, 

reposant el cap a la :fiüda dH la Jltc-:tre,'':::. 

1) Vegeu \i! II, p. 947 ("Die Jolanth bat mich , ") Le~:; 

virtuts casolanes d'Elisabeth donen lloc a una observació que pot 
relac:ionar-se amb l'odi de l'autor a les vi vendes, atxí com amb els fò<>.us 
prDblemes en la relació de parella: "Es en'lies sich baJd, daJ~ sie einen 
ausgepr~gten Sinn für die sogenannte H~uslJchkeit besa@, SJ.e war 
gm·adezu von Orclner- und Sauberkeitswahn bE~sessen, wle vtele Frauen, J~Jt 

clieser verh~ngnisvollen Neigung verwandt war auch ihre Eifersucht. 
Damals erfuhr ich zum erstfmmal, warum dJ.e Frauen Hauser uncl Wohnungen 
me hr li eben als ihre Manm~r, Si e b(~reiten al so, die Frauen, dj_t'. Ne:3ter 
für di. e Nachlmmmenschaft zuerst, Si e sphmen mi. t unbewul3ter Tücke den 
Mann in ei.n ntcht zu entwirnmdes N0~tz vun kleinen, tag1icheri Pflichten 
eln, denen er ntcht mehr entrinnen wird." (\i/ II, p. 96'7,) 
2) W II, p. 949. 
3) Compareu W li, p. 901-902 <Die Ka¡mzinergruf't) o.mb W II, p. 616-61'1 o 
W[ 89) 5, p. 823 < D.i e Htmclert Tage> , 
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Tnt i l'amor d.o Trntta per 1' Enlnvt~n:l.a d'un i , la ::;üva 

act:itud enven-> E11la no passa de ser Ja d'un turista curióF;, dü la 

m.atetxa manera qw:\ el seu cosí Jnseph Brrmco, co:ro <:'.ra 

Sameschkin a Das Ia.lsche Gewic.trt, ut:l.l:l.b:a l'Lnttrcè::.; de Franz r•·E)rdJnand 

del 

dc;l poble havLfH> f'f')but 

acU.tud mè::; rna] jy;ta, 

Un cmn,mtarf do Chojntclcl criti.cant l'actuació de J)¡¡JlfuB Eé~n la 

g1H~r-ra civil de 19:34'' j c~l fnt quo el f U I rlr,l cot esdevingut 

revolucionari, mort en l'aixecament·;':> ::;fm, a part d\~ la irrupció del 

nazi que anunci ?i l' anextó al fJ.nal d~'. 1' obra, rebé l 1 6nica al.lusió 

als esdeveniment:::; polí tics. No E'fcl tracta pa:cl d<c1 cr:lgul'\Sa pol:í tíca clel 

narrador, t'iínó el 1 una actitud arJ:::;tocràtica qu¡~ li JnrpedlÜX Ü)r esm~mt de 

coses tan vu1gars t Jnclignr~!3 1 de la matetxa manera que sa mare doé:;itjava 

ignorar el cognom de Jolantb: 

"Icb b:Ln ni.cht e :In Kind díes<:n~ Ze:L t, E1S fallt mir ::'Jchwer, mtch rücht 
geradezu ihren Feind zu nennen. Nicht, daS ich síe nicht verstUncle, 
Nie i eh es sn oft belw.upte. Die:=; Ü3t nur et ne frcnnme Ausrede. Jch 
will einfach, aus BequemHchkeH, n:i.cht ausHillig nder 
1-'ferden, und ah;o ich, daS ich das nicl:lt versteh<:", von dem 1cb 
sagen mügte, clae. i.ch e:=; haE>se oder vernchte, Ich bln :feinl1.órig, aber 
ich !3piele e:Lnen Schwerhorigen. lch halte HS für nobler, Pin 

Gebrechen vorzutau::;chen als zuzugF:ben, daJI :lch vul Ge:r.aw;che 
vernmnmen ha be. "'3 :> 

U W II, p. 976: "' Di.eser Doll ful?.' , so r3agte Choj nickt 1 'will das 
Proletariat umbringen. Gott strafe m:Lch nicht: :i eh knnn J.hn rücht 
leiden. Es Hegt in seJ.ner Natur, sich selbst zu begraben. ( ... ) 111 

2) VIII, p. 968-969 i 976. Durant l'PnterraJTI(·mt del ~:;eu fill, Mi'l.nes 
profetttzn la mort de Dollfug: "'Df~r Minirster hat BJ.ut vergoss<:m, uncl 
auch sein Blut wird vergossen werden. FlieBen wird es wie etn reiBencler 
Strmu.'" <W Il, p. 976.) 
~'>) W II, p. 865. 



La vi.si.ta que ta Trntta a Zlotogrod, a casa de He 

GalítzJa, permet dtbuixar un Jmper:i. plural, un:í.ftcat per· elemenü-3 

idèntics que es reiteren, com ara les estactems d.B ferrocarri 1 1 ', però 

sobretot per la submissió a un matetx ::;fcmyor, que fa po:::;sible als ~-:;eus 

observació qm3 pndem rt:)) ati vi tzar confrontant--la amb 1' expertènc:La 

neg;attva d' EHJAnschütz D de Carl en canviar de residència: 

r}rst, lange nac.h dc~m den man drJ.n 
'Wol nennt, mit l\'t-Jcht, mA5ner l'<felnung nach, ll.l1d zwar n:lcht 
r3twa, vmU ihn die ganze Welt g·eführt hattf~, ~:onndr3rn v1eU wtr n.11e 
i seiner eine Wolt, unsere Welt, verloren hahen, vie1 
a1so erst sollte ich e:i.nr::;ehen, da@ Emgar Lcmd:::;chaften, Aeck<"lr, 
Natinnen, Ra::;:::;r:ln, Hütten und Kaffe<~ha.w3er verschieden::;ter Art und 

Ablnmft dmn durchaus natürl tchE:m Gesetz eines 
starlren Geistm:; unterl mü~:;slm, der im3tancle ist, da:=; Ent 
nahezubrtngen, das Fremde verwandt werden zu lassen und das 
scheinbar Auseinander~d:rt?bendr:~ zu einigen. lcl1 spreche vom 
m:i.Bverstandenen und auch miBbrauchten Geist der alten Monarchie, der 
da be~>Jirl\:te, claB ich :J.n Zlotogrod ebenso zu Ham;e v1ar NÜ~ J.n 
Sipolje, wie in Wien.u 2 ' 

En boca deh> Chojnicki queda ben clarn la dü;tríbucjó dEl culpes, ara 

deixant de banda els hongaresos: ha e:stat la prepotència alemanya t 

l'afavoriment excessiu que hom ha conced:l t a aquesta nacional i tat la 

causant de la desi.ntegració üdEla que sembla al. ludír de passada als 

governants de 1' Am;tr:ta n?publ i cana., a qut l\oth retn:da manca d'esperit 

cosmopoltta i u ni versal); a més, les classes pr:i v:i.leg:tades han actuat de 

forma irresponsable i irreverent: 

"' An a1lem seid ihr schuld, <. .. ) ihr habt mit euren leichtfl::Jrtigen 
Kaffeehauswi tzen den Staat zerstéirt. ( ... ) I hr habt nicht sel1en 
Nollen, daB di<:1se Alpentrottel und d:ie Sudetenbéihmen, diese 
kretinischen Ni belungen, unsere Nationali taten so lange beleidigt 
und gescha.ndet haben, bis sie anfingen, die Monarchíe zu llassen und 
zu verraten. Nicht unsere Tschechen, ntcht unsere Serben, nicht 

1) W II, p. 887-888. 
2) W II, p. 890. El comte I-iorstin expressa un pensament semblant a Die 
Biiste des Kaisers. 
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unsr-1n~ PnJen, nicht un::;E>.nê Ruth<men hab0~n vr:~rr<,Lt::m, :;nndl')rn nur 
unsen~ Deutschen, cla:7; Staaü;vo1k."' .. 

D'acord amb l'ideari heretat cle son pare, Trotta. con:::>:idfH'èl que~ la 

perifèria de 1' imperi. va estar sempre excE:•sc.:;i vamcmt supeditada a una 

cap:ital ta, r::mnpara bhl a una arr.myn qtw :·;' aJ J meu-Lava del i;errJ·· 

"?:u sehr verwohnt vm.nm siFl [ mEli.ne KameradnnJ in dmn 
vcm den KnmJandern dc'r r~nnarch:te unauthórltch g(:CJC';peï.~·;tGn Wü~n, 

harmlcx:;E~, betnal1<'l lacher1J.cll harmlm;1'' Kinrler dPr ver:?.i:i.rte1ttm, vieJ 
zu oft Ha. u u nd HL~:':>Lrl(mz::;ta.dt, d:i.e, e:LIH'r àDZPiH.lCHJ, 

Vf:1rfiibT0>,r:i~:;chc'n 1lDH a.hnljcb, Jn dlèlf' )<Utttl govmlt 
1 ht-~n Nnt?:!'l::O; :::;¡'lg u nd u nau fhi:i li eh Kra ft u nd Sa. f t u nd Gla.n:;; 

vrm d(c~n umlt KrunJa.ndcc)rn (, .. ) DI.Fò bunte H~c~ib~d'íeit 

der R~ücbf3-, u nd Iú~~:;j drmz.,:;truit nhhrte ~c~ícll ganz dmr!;Ltch 
l1lf.ün Vat<:H' hatte cE.; so oft gesap;t ·- vcm der L:íccJb<~ der 
Krnn1 anclm~ zu ílesto:cn:d eh: der sctu~n, VlWi l ew:i.g unox·vdd.ertEm, 
(. .. ) ~::;o vieJ. vh>.h, so viel Schm!:'!l"?:, fn\ivd] 1 ' aJ:;:¡ Vlctr<cè 

es ::;el bstverstandJ icl1, hatt~:m dazu gc~l1ort, clam:l t dab Zcmtrum de.1· 
Monarchie Ln d<::r Wo1t g'elte als; düJ Heímat der Graz:ie, des; FrohsJ.niW 
und df~r Genia1tta.t. Um.:;ere GnndEJ vmchs und blübte, abc~r :Lhr Fe1cl v~ar 
gedüngt vern Lt~hl u nd vnn dJ3r Trauer. ";:~ :• 

de la roruxa d'El:lsabeth t la mort cl<c'l la mart-l, amb Ed. :fUl 

internat a un pensionat frances, Trntta no 

on retroba cada nit els r;eus amics. Voluntàriament allunyat dt~ 

l'actualttat polít.ica, es sent fim; i tot e~~trany al sAu ternps J entre 

els vius, en una versió intensificada d~~ la idf~a d' 11 exterr:ltnr:i.alitat" 

que Roth esmentava en el cas d{~ Karl TschuppUc quan <:."J:::; açava a 

Berlín: 

"I eh war ausget-:;clwl tet; ausge(;chal tet vJar :i. eh. Ausgeschal tet unter 
den Lebendigen bedeutet so etwas AfllmHches wte exterrJtorial. E:i n 
Exterr:itor:i.aler vmr iclt tmü~r den Lebenden."'"':> 

En aquesta situació, 1'arrj,bada del prLmer nazi que ma:i hagi vist 

u ni for:ro.a.t al ca:fè on es troba. té per a ell caracü:;rí sttques d' aparic:i.ó 

1) w II, p. 951-952. 
2) w II, p. 907-908. 
3) w II, p. 979. 
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d' 11ltratmnbn. Un cup ha marxat tothom, f in:=; i tot 1' arnu, <~11 i ELl gus 

guardià nlsüm def:lni ttvament ::::cnH3P llar, L Trotta tlCc; dí.:d.gEüx ii l'únic 

punt de refen~ncj a qtw li resta: la cripta del:::; caputxins, cm d(~:::;cf>.m=;a 

el seu emperador. Però fim::; i tot darrer ccdug:t 1 J. ó::; vcH:lat, 1 

Troti;a rnman 

"WohJn :c~oll i. eh, i eh .i c'ltzt, c:>tn Trot ta? ... " 1 
:> 

:::ent:la :ldenttftcat amh c:d gDV!'3rn d1~l frnnt p()pul.ar, po:J í ttcarnent nHJlt 

cUstant el<,, la ~=~(~va c:tó; ara b<'~, certament m:tava en ccrntra del(=; 

nü l j tan=; re vol tats q uP. la concUcLó dt-} catòlic a un Jm~trument 

propagandí :=3t1c i recorrj cm al r;uport alE.:nnany i ttal :i à davant l' actJtud 

que condemnà 

repE>t i da ment manca de ~;;olidaritat, primür en relactó amb 

en el cas d'Austria i dels altres territoris ocupats 

per Alemanya en v:i.da seva, demostra sobretot preocupació pç-Jls patiments 

1) W II, p. 982. La v:lsita a la cripta en la nit de l'AnschluB ba estat 
precedida d'altres, cosa quf~ la fa mé~> plausible i. motivada; així, s'hi 
dirigeix j u:::;t en retornar a Vtena el 1918, fins i tot abam·; d' anf.l.:c a 
casa dEl sa mare <p. 933), i tambA després de morir aquesta (p. 97'(). 
2) Vegeu "Wir ml.sclwn un:::; rdcht <edn ... ", Pariser t:ung, 
22./:2:3.1. 1939¡ W IV, p. 695--697: "Der Hechnungsüüdwebel mit General(3-
rang, der Kreuze zu schütum vorgi bt, bGstell t si eh Hall:enkreuze unt er 
ei nen chrü.:;tJ ichen Htmmel und bezieht Siege aus den Leuna-·Werl'í:en und 
Durchbrüche aus 11ai la nd u nd Fr:i edenspalmen atH:> I~anchester. " 
3) A més de l'article citat en la nota an.terior, flf3 tracta del~,, 

següents: "Die Kinder von Barcelona" <Das Neue Tage-Buc:h, 19. 2. 19~18; W 
IV, p. 665-667); "Der unbekannte Clovm von Barcelona" <Pariser Tages
zeit:ung, 26.1.1939¡ BSB, p. 447-448), sobre un pallasso que actuava als 
n~fugis anttaeris durant E~ls bonlbardeig~c:;, i cp110~ la cul:m:l.nacJ.ó 
defi.ni tiva de la idei'l rothJana de la superi ort tat moral de quJ. t"l!S 

rebaixa voluntàriament: "Hat je:mals e:in :Mann sti:irll:er bev11esen, cla.i:S er 
dem Tod VE1rtrautGr ::;ei als etn sogenannte:r Held?"; i ftnalruent 11 An der 
spaniscben Grenze" (ibídem, 1.2. 1939; W IV, p. 697-698), sobre els 
fugitius i el perUl que vagin a raure en mam;; alemanyes o :italianes. 



L'acti.tud pas:3iva dels estats cwropeus no feixistes é:3 condemnada 

constantment en molts altres er:;crits, per exemple en el que s'ocupen 

més directament de la crítica del nacionalsoctalJ.sme, "Der ~M:ythos von 

der deuts:;chen 8eele"' :> 

pm' Europa de 1' f:.x:Lstènci/3 d'una àn:í.ma 

bo.rf'~:::~, und danüt bnsta!"), repro:;entada pc~r le!3 de i amb 

la qual es justifiquen totes les aberracions comeses s alemanys. 2 :> La 

credulJtat dEd~=; veïns e:::; :fac:LUtacla per la tàct:i.ca cLi.abòl:i.cament hàbil 

mJ nistert de quç~ més avi.at hauria el' anomenar-se "M:Lnü=;teri um 

für Entstellung und Verleumdung"''n i el qual per a no cletxar dubte:::; el\:>. 

la seva malig'nHat es troba en mans d'un personatge coix, J oseph 

Goebbels, "Maul- und Klauenseuche des Hadíos""-~:>, Davant d'una agitació 

tan va i llosa., els estats amenaçats no 1~eñccíonen 

adequadament, sinó que admeten sense qüestionar-les les informacions 

tergiversades que el mtni~:;teri de propaganda els fa arribar, í 

impedeixen als er:3cripton3 alemanys que es troben exiliats entre ell:::; 

d'acomplir llur tasca de denúncta, censurant en els seus escrits tot 

allò que pugui resultar molest a l'Alemanya nazi: "Also wird uns, den 

Freunden des Auslands, ein Maulkorb angebunden." 6 > 

1) Das Neue Tage-Buch, 12.3.1938; W IV, p. 667-6'71. 
2) Sembla. evident que Roth no era pas cap admirador de Wagnt:lr, el qual 
és també rebutjat a Tr.t umph der 8ch6nhe.í t:, on el narrador t el marí t de 
Gwendolín n'abominen i admiren Mozart, mentre que ella és partidària de 
Wagner. Sobre l'interès de Roth per Mozart vegf~U Czíffra, p. 3~1. 

3) "Der apokalyptische Reclner. Die Propaganda des Dritten Retches - eine 
Wel tgefahr", Pari ser Tageszei tung, 20. /21. 3. 1938. 
4-) Denominactó procedent de "Prognose für den. Z:Lgeunerkbnig", Das Neue 
Tage-Buch, 17.7.1937; W IV, p. 174-175. 
5) "Der J(aulkorb :für deutsche Schriftsteller", manuscrit de 1938 
conservat al Leo Baeck Instttute; W IV, p. 323-324. 
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" 

Hitler en el (=;eu nataltci ("f[jcht tHter soll er vtenlen! Jcll wiínschr:~ 1hm 

ei nen natürl :i.chfm Tod frei.lich - ab8r keiHEm scl:Hlt'lllf3ll und ke:lnen 

en 1 n quc'l Roth n.tribuc'l:!. 

natural d.r:ll cB.rhctm~ alemany, anunciat j 

noiné:c; 

"Der deub>chE:~ ' ¡;mur::;' Ü;t nie ht von uncl auch n:icht von 
JwutE~. ( ... ) cle:r 1\l;:~tionalsozialj:::;mw:; i:::;t dü~ Frfii}] 1/Il[!,' 

d:i.e DE~ut~;chPn llx;t Lhr 'Vlc~:c;en' nenncm. lhr i:c;;t 
niünltch: PrTJte:=;b~nti~:;mm:;. Der Protr~~~tanti::;mm:; lE> von 
Wi Von LuthEH' ül:Jer Fr:l.edr-:i.ch dml Zwcdten, flh;nwrc.Jr, 
W:i.llH~lm, Ludtmtlorff b:l.r:'; zu !UtJ(~r und führt c~in 

Weg. ( ... ) Der Judi"lnha!3 clnr Deut:.:;chen hat :c:;che, hat 
reli cise Gründe. S:i.e hassen nicht die Judcn, sondern Jesus 

Chd:::;tus, dém Spri:ifHing awc; Davids Stamm. S:le ~c;elb:;t glaut>f,n, sto 
ba!3ten d\c1n Z:lonsstern, nbm· s te ha~c;F;Em tn Wi.rl\:1 tchltei t da E', KrE.m:z." 

Un altre grup d'escrits 'ocupa d(-'} la difícil sttuac:ió dül~,; 

d'unn banda a la lluJtn per la superv:tvònci.a 

quotidiana t per l'obtenció dels sos de residència molt 

ben refl<~ctits a 11 Das hittere Brot" a través de Ja f:igura d'un pobre 

ex:! 1 tat que sobn'V:i u fent de venr~dor ambulant"' ') 1 i. d'altra banda a la 

inseguretat de la sttuact6 Jnternacional les seves poss:lbJ.es 

conseqüèndes a nivell resumida c~n frases: "Woher 

werden die Vlinde kommen, deren Beute vrir sJnd? WobJn I>IBrden ~>rir verwHht, 

1) Die Oesterreicllische Post (Paris), 1.5.1939; W IV, p. 702-?0~1. 

2) 1lfanuscrit datat a la primavera dA 19~59, Leo BllBck lnstitute; W IV, p. 
695-701. Altres articles d'aquesta temàt:i.ca són "Dé\r Fe:i.nd aller Volker" 
<Pariser Tag(~szeitung, 3.1.1939; W IV, p. 659-691), "Di.EJ wilde, 
venvegene Jagd" (ibidem, 6.l.l9:.N; W IV, p. 693·-694) í "D:i.e E:i.che 
Goethes in Buchenwald" (manuscr:i.t, Leo .Baeck Inst:i.tute; VI IV, p. '104-
705), que sembla ser el darrer qw~ escrigué, el 22 de maig d<:.\ 1939. 
3) Recordeu 1' article dE:~ Paul Stocltleín "Wober der HaW~" <1954) sobre 
aquest aspectt1 del pensament de Roth; l'hem comentat a l'apartat 2.f. 
4) Pariser Tageszeitung, 3.1.19:39; W IV, p. 856-859. 
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tm TJPIH~n Jahr?" ., ' ALxò Roth a cmnparar la ~:;ituactó d~oL> 

alemnnys amb la dels .:i uem'' a l' pte bíblic, J a Hitler amb E~l fara.ó 

pt::lrò, com en l' A.nt:l.c Tec;t1uneJlt, Dóu acabarà 

interv•~nint t alliberant vll món df~1 mal.''' Arò bé, Roth no accepta la 

ca:-; a l' au:·d;ri ac Friï:;dc:;J.J.) quan haurien pngut modr llui.ti:TJJt 

crmtra lJ.:::;, F!D un acte de b'JtTorj::~mA i.ncUvi.dual hem ju:;tif:l.cat contra 

__ ,) c~~;cr:i.t aJJÜJ JJHJL:tu dt.; l de:rnnltctó 

de l'boto] Foyot, OTl Hoth havia VÜ'iCIJt fiN'; all~ê;bnn,,F; J d'cm fou el 

darrer en n~tirar-sc~, quan ja Ilavta J 'c-mden·ocament, tranF;mfJt 

df! manera :lntensa <:~1 ~:>enttment d0J manca d'una llar-, d'una crn 

J.n incmnmEmsurab:íUtat dei dolor, qu(l ja t:;'ha cnnvt~rti.t 

en hab1tua1 j_ d'un mateix: 

"J t"~tzt si. tze :i eh d.E:~m leenm Platz tmd hhr<~ die Stunch:m. 
rinnen. Man verHert ei ne Heünat nach der anclen~n, tch mir, 
Hier si tze :i eh am Wandc1rstab, Dül FliBe ~:dnd vmnd, das Herz ü:;t müde, 
die A ugen s:ind troclm:n, Das Elend hocld si eh ne ben mích, wircl Jrnmer 
sanfter u nd grofler, d.E~r Schmerz ble :i. bt stehen, w:ird gewal ttg· u nd 
gütig, der Schreck:en sch.mettert heran uncl kann n:icllt mehr ~3chn:lcken. 

Und dies 1st eben das TrostlCJst:~," 

El tema aw:;trí ac és, de molt, el més en aquest període, 

amb una cesura mCJlt clara mnttvada pen· l'Ansch.ZuB <11.3.1938), Just 

abans d'aquest esdBventment es situa la :màxtma activitat de Roth co:o1 a 

militant leg·H:imista, intensa ja durant el 1937. Roth havia v:isHat en 

diverses ocasions el pretendent Otto von Habsburg a la seva residència 

U "Leitfaden für Zeitungsleser anna 19::'>9", tb:idem, 1. /2.1.1939; BSB, p. 
440-443. 
2) "Das Passahf<3st", Parí ser Tag('!SZe.i t11ng, 17, /18. 4. 19313. 
3) " Se1br:3trnord.er", manuscrit del Leo Baeck Im::;tttute, 193B; W IV, 
p. 685-686. 
4) Das Neue Tage-Bllch, 25. 6. 1938; W IV, p. BB4---BB6. 
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de Steeno~kerzeel, a BAl :1 h;rJ.v.ia 

desacords a ntw;ll pr1 vat amb el ou e 
·' 

envolta J 'hereu la 

corona, que titlla de "CarD.a:rtlla", t 11mb 1' acti.tud exc(~E;stvament prudent 

Otto en opinió ;;nva, A ftnalcò dü :f:nbnn· do 19~iB, 1' (~scrtptor 

cn.p a Austr:ia, mt fa un. intent per a canviar la 

r~;itunc:l.ó; (-"l plnn ccrnrü 

ir-·ln por·què dtnri.t,::i i faci. ::>C!U càrrec a ma11s d' Cli:to von 

entre tots els sectors de la població per tal de formar Ull 

fnmt cnmú contra 1' amrmaçfl nazi,::':. Hom sap quc1 Rnth arribà par J ar mnb 

el cap de la policia, Skubl, i que 

f'J cmn més aviat millor (un any 

R.oth t::::::cr:i.vla: "Was m:i.ch betr:Uft, :ich wi'ire, htitte ich m1ch Schuscbrügg 

wahrsch(~i.nli.ch njcht bel J.bm, ~;ond.(?.rn i.m Kr1m:i.nal 

gelandet,,, "'~':' 

La idea defensada per Klaus Pauli, a la qual donem suport, que Roth 

només intentà apro:dmar-!;e al govern au::::;trofe:LxisüJ. per raons tàcttques, 

reforçar així lec; posJ.cions legttim:istes, troba una conf:irmació 

en el tracte posi t. iu a la persona del cancrd lEH' Schuschnigg ¡m dos 

art:tcles anterion:; a l' anexi.ó (contrastats amb la cltsthncia. que mm:;travet 

en privat envers ell) i la crítica o1}erta pu:::;tt~rior a aqm:lll 

0~sdeventment, que coincideix amb les antHriors mantí'e~:;tacionE> privad(~s. 

1) Vegeu Bronsen, p. 478-488 i 526-528, i CzJ.ffra, p. 86-89, 94-97 109-
112 i 115-116. 
2) Vegeu la carta a PJ.erre Bertaux, el qual aleshores tenia un càrrec en 
un ministeri francès, nn Roth dóna instruccions per al cas que el plan 
ti.ngui èxit <24.2.1938; Briefe, p. 520), 
::n "Schwarz-gelbes Tagebuch", Die OosterrtJh::hisc.he Post, 1.3.1939¡ W IV, 
p. ?4'7-750, 



El ~!2.1.19:)() apan~ixi.a la n-3ccmsió nlop;IJJC3r' d'un llibl'E; dc;l. cancnllm~'', 

seguida a principi~; tkl mn.n;: d'un cmYJmrtin 1 al C>(j\l d:tscur~c; racUnfòn:tc 

després dels pactes de <12. 2. 19:38), dü;curs que J{oth lloa 

per la s~~va fermes:a :i habilitat eLL omàtica." 

glosen la p<~rdua el E~ l' e!:;tat que cu:~;tod:iava l' autE'nti.ca cul tuca J E-111laHya, 

clava.nt La vit:at el' Europa, quc-1 hn t una molt j mpm·l;aot 

mutilactó Ja qmü nra THJ dóna .i 

la JXlf'>a en 11 a c"lla mate.ixa; 

de Ja contrt buct ó i:l. l' 

a donar la bcmvJnguda al::=; octlpant!; ("v:i.Eclllt:,d.cht J\';t er ~·ehem Kard:inal 

Gauleiter"), "Brle:f nn einen Statthaltür", d a ArLhur SeyB~ 

Inquart, fa sabf~r al llocttrwnt la renúncia de 1' arttcu:U~;ta al rang 

militar assolit a l'exèrcit austro- la seva intenció de 

lluitar contrc1 cül sota bnndç~ra :f'rancesn: "Ich gedenkE! 1 Frankn'l:ich zu 

dienen, das Sie an7-ugreifen gedenx:cm. "'è'' "OestHrreich atmet auf" (~stà 

escrita en clau satírica, des de la i va d'un naz:l. que:1 procJ ama 

la bona nova dG la inclusió de l'" Ostmark" dln!:; del Reich,"'' 

1) "'Dret ma) O<~stc~ne:i.ch' , Bemerkungon zum Buch eles éishwrej cl1ischen 
Bunde:::~lmnzlers von Schuschnigg", Das Neue Tage~Buch, 22. 1.19~)(}; W IV, p. 
434-440, La primera part equival -al manuscrit ja c~:::;mentat t:i. tu lat per 
Westm:-mann "Das al te Desterreich" :i. situat pEn' ell Ell 1937 I 38 (l3SB, p. 
425-432); només un passatge relatj_vmnent breu comenta al ftnal C'll ll:tbre 
de SchuscJ:mj_gg, 
2) "Victoria Victis! Zur J:i'c~dc-! ch?.s Bmtdef:;lmnzlers", Der ChrisUic.hE} 
Stt:indestaat, 6. 3. 19:38; W IV, p. '726-'72B. 
3) Das Neve Tage~Buch, 19.3.19~)8¡ VI IV, p. 729-?31. 
4) "<Huldigung an den G('Ji.st Desterreichs.) Vortrag J~B.rz 1938", :rnzmu:::;cri t 
del Leo Baeck Institute; W IV, p. 733-735, Vegeu també Ausste11ung, p. 
366-36'7. 
5) Das Neue Tage-Buch, 26. :3. 1938; W IV, p. '731-'73:3. 
6) Manuscrit del Leo Baeck Institute, primavera de 19:38¡ BSB, p. 432-
437. Es troba també a T+K (edició 1982), p. 1:3'7-140, tntrocluïda per un 
article d'Al brecht Bet?: <p. 1:32-136) que her11 comc-:lntat a l'apartat :!~.f. 
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i que passen compte2. amb 1' actuació dels darrers 

reculant però fins al de de l' J , la causa. d<J. la 

qual li'oth sttua en part; en l' ncti.tud Jrcr~E;ponsable dr"; 1' ari :::d;ocràcJa, 

però sobretot en el paper ccm.cHcli t alh 

d8lS "Í l' 

n f) 1 pobl r)C11au:~;, 

així com Pl F> elf) la mnnarqu:i. 

"Tatsacbo t:::;t, daS, je JWdll." d.:i.e d<Jut:5ch<m. 
JI. tendiertAn, sich diA andercn Vól 
staatltchen SelbstMndi it drhngten. Die 
P:Jck.elhaube .haP.ten :::;i.r:c)," 1 ' 

Ou:,d.<~rrc:lcbr:)·r :;;u 'ili J lm l'li 
drJr ).fonnn;h i r~ zu ¡,; 1 nE) f' 

Krone liebten sie. Di.e 

"Ein antiker Selbstmorder" glosa la mort del majm~ ErnJ.l FtJy, un dnls 

caps de les Hei.mvtc"!.bren, a qui Roth cnda un dei~; culpables 

tant d'~ la ó de 1934 cnm de 1a claudicant <la.vant clül:::; 

nacl.ona1social ü:;t.:x;; a.ra, però 1 1' ha nbt:l ngut l n:formact mu:; en 

sentit contrari, j g1osa el ~;<'~U sui:ci.di com a homenatge a un advm·L-:;ar:i 

mort,::,,;, Molt més incisiu é~; "Zu etnigen allzu ah::;urden Vorclikten'"''>, que 

des d'una pmüctó explícitament 1egittmista vol donar test:lmcmt de Ja 

distàncta i fins i tot enemistat que fj(?mpre entrG aquo:=:;ta opció i 

el govern austro:fe:tx:tsta, sortint al pas de le~::; :Lmputactons que hom fa 

als monàrqutcE; d'haver coL laborat amb Do11fuB i Sclluschrdgg; aqut~st~.;:; 

representaven una idea d' Am3tr:ia provtnctana i tancada, mentn~ que r3ls 

1) "Die HJnrichtung Oesterreichs", Pariser tung, 11.3.19:39; '11 
IV, p. 765-768. Ctta de la p. 766. 
2) Das Neue Tage-Buc.h, 27. 5. 1939; W IV, p. 769-7'71. CertamfJnt, Ja 
parti.cipactó de Fey a la represf.sió de 19:34 fon capi tal¡ vegeu Andics 
I I I , p, 197 s:;;;, 

3) DasNeueTage-Buch, 9.7.1938; WIV, p. 738-741. 



legitimi.stc~~~:; propugnav,~n una ria !.ta :L oberta, 

"das Oesterretch der Braunaw=>.r, der LJnzm· und der 1\lpEnlln·i.ip:fe, dL~:C 

Bodenf";ti'\nd:tgen kurz und. gut." Roth pasf:;a comptes, done::=;, :t estab1Edx 

culpabi.l:i tats Fm un camp cm pen:::c;a quE\ ha la con"fus:íó: 

11 Unter der Marlw 'rr~al1t:toni'ir' warun: H(Ümvwün, 
, Dn1 J fu8, [~chu;-;chn1gg, Or;tmhl'l\J:,,cÜf;) Sturn¡:,;chacen, 

Dnuü;chnathmale (Deler 1\Iat.lonahmzia:tl~~ten) und Der 
PrlmtttvJ.tat jtmor, donen dc~r :i ff 'reaht:i.oniir' zur Kmmzo.Lchnung 
ud•~r gar zur der c""rwf:ihntcm ósten·~::dchJ !é>ChEm 

f(c::c;chei.nung(~ll aJ.J.cc~:cdlng::::; d:Le rtJh'~ I ion 
d.e:.:; 'Cbrié';tltch~m Stf:inclE~:;taatc:.:;' 1rnd 'LLn oh:;tlnat("" H(HJCllHJ(,,j, mJ L 
der c;ich di.e :~;o fllidtt:i gc~n Zi·mrnF2rer (~J.llHr· Wé\rlog-üncm ad~-Jmc~-

auf 'Quad mn mmo' berieten .. In 'ili. ll.chlnüL vm.c (hJr 
é)¡::;t<~rn~:ic:lri::3clH" 'Chrt::d:l i ell<"! Stand<~staat' vnn dec tha cie~.; 

fa:3t ~êb<?.Df:>CJvm:í t F)ntfnrnt w:i El da::; Gnldc~nu Kalll vnn dc~n Z(:;hn 
GF_:bnten. Wed0;c dm· btdnahe antJk grauF;amlè; Tnd, Jlli.t dr?.m Dnl.l.fuf~ rlmJ 
Arhrl:i u nd. hat, nuch dr~r dE,:miitigcJ 
Jamme:c, in dem d(~r Kanzler Schu::;chn:l.gg :=dch oicbf3aJn ~;:u cliner 
Vlí:lhrhaft<~n Wiirde empnrbü!i\t, nnch date;; li e bc; Endc: kann d:le 
Leichtfert it entscbuldigen, mlt ch~r ein osterreichischer 
Patrtot:i.smus aus K1Jl1?:<'lssi mit ccünem dc?.uü~;chen Nationalstolz 
verbunden wurde (, .. ). Nützlich aber, im Interesse der historischen 
Wahrhcüt, schrlint unF. d:tc1 unZNtüdeut:ige Feststellung;: dak\ der 
üsterrrcd.clüsche sich xnancbmal im n:fü:men, imnlf·lr im 
vr~rborgE!XH'ln Wi. 7:\JTll Stf:indf~c;taat, vüdm-· soi.n~'Jr Stützen und 
sei.nc1r H tari.schEm Gobi! de bc~fand. ( ... ) 
Unbekannt dar f es ntcht langer blet ben, dag der mon:3chl i eh 
bedauernsvmrte, poU.tü;ch ke:i m~swegs zu F.mtschuJdigencle Kanzler 
Schuschnigg das hartnackige Hindernis auf dem Wege Oesterreicbs zur 
~Ionn.rch:í. e war. " 

Entre febrer t mai.g de 1939 apanüxen amb freqüència b:l.me1Jsual ~:c;ls 

sie. ari;Jcle:3 de la ::-;èd.<c; S'eh bes Tagebucl1, 1 :> a Die Oester-

ndc.llisc.he Post, publicació de caire legttJmista radicada a Parí s; en 

ella, Roth comenta der; d'aquest punt dc:') vüc:;ta el~; eE">~JevEmiment:;; quG 

constclera simptomàtics; í:lJ.xí, d('J la Invasió el' Albàn:i a per part italiana 

J.) Es troha a W IV, p. 742-765. Klaus Pauli, hasant-se en manifestacions 
de l'amic de Roth Stefan Finga1, 0~stabletx la htpòtef;i que l~oth t~s 

distancià de la publ tcació per mottuE; ideològics i prnj ectava pasar a 
NouveJ.les cl'Autriche, de pn:.:;tura més àmpl:la; vegeu Paul:l, p. 186-190, :i. 
Ausstellung, p. 389-390. 
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l'abril de 19:3'.1, rcm conclou: ".Ma.n hat cic~n lkrpp¡~Jadltlr· VPrj und din 

~lr td nd ge lmmmen ... " 

L'article "Hed(~ übc~r den <úten Kaücier", publ:Lcat ja pòstUJJtnment, 1 ' en 

commemoració del natal tei. de Franz J Hêcupera la vtsi.ó donada a 

d'un anc :i. PX i de:-;va] gut com mol tf.; 

b.i ol canvtF., nd '1 ni 1DE 1 nn ancJ.à 

obl.igat B ls crü;tiann--

òmana. Es tracta pntE>Pr d'un darrer rr:ctH'é; per d~; fülth a Ja 

nostàlgia davant d'un món qllC:í cad.a cop s'assembla mós a una vt¡;;J.ó 

apocalíptica: 

"Der Sc11rnETZ galoppiert übf:'.r cHe \velt, au:f eínc-lm holl:i~;chEm 

Heng~;t, rundum, nmclum, rundum, und .kei.nen FlEicken JiH~.t c-Yr am.;,"'''' 

El manuscrit c--:leraencc-:~au, datat el 19(19'''), mmmína la b:i. ia 

d'aquc~st pe:r:=mnatge tan lligat als rf::,mlltats de la GuerTa Europen, 

considerat g<::lneralmc-mt ~:~1 botxí de l' j mperi. o am~tro-hongarès. Tot i. 

aquest paper històric, la seva biografi.a és narrada a~> i 

1) "Rede über den al ten Ka i ser. Am Abend vom 17. au f den 18. August", 
Die Oesterreicl1ische Post, 1.7.1939; W IV, p. 7'71-·?7'1. "Welch EÜ:ne 
w.iderliche UngGduld i.st in die Leute gefal1ren? Wer:::;halb warten s:Le ni.cht 
auf die Entscheidung des Vatèrs7 Der V~ater 1H~i!3t Frm1z Joseph der Erstc.::J. 
Er Ü:;t nachstchti.g, entgegenkommend, abc~r er ist noch ein wenig ~3panier, 
al ter Habsburger, der Li. berali.smus zerstort dte Formem, cler N'at:ío
nal Jsmus, desE;en j unge::::; Ki nd, noch heftiger, der Kl(~rtkal ismus w:írd 
dringUch, die FamUie ¡o;elbst vúrd anarchisch. Man IDUI3 a1so sehr fremd 
werden, sehr einsam, und sfübst auf die Gefahr hln, ganz graucsam zu 
erscheinen in dt-"r Umgeburtg, mul3 man dtese Grf}ur:;amkei t v¡ettmE;chrm durcll 
ein€-3 Milde, di.e in d<:~r Form wirkt. So mu@ man ausglelc.hen, abwagen, 
beschwlchttgen, zürnen, u nd vor alleJJJ: ei Ilf3am seln. Da};:; hlül3t: 
herrschen. Gotter und Koni.ge slnd einsam." Obldem, p. '772). 
2) "Dem AnscJ:H::lin nach", Das Neve Tag~cJ-Bucl:J, 3.12.1938; W IV, p. 678-681. 
3) Es conserva al L8o Baeck Institute; W III, p. 475-529. 
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enfrontat a la. ~;oci. e tat convenci.orw.l que 1' nnvo1 ta. L' lloa el 

seu o>.rter dtagnòstic cie la perHlosltat del caràcter alemany, a la 

n adversari de la monarquia 

danuh:l.n.na. iH; t; :i t; U rl E<t a no la pau amb Austria per 

t a nn actuar cl.G forma prou d01cid:ida r:unb J' Vtmçuda. 

Però tnnrpoc Fran?: .J 

dH cnlpa, ja mai. haud.a d' hav("l'-·:;c~ conHJclnrat <~ll .mntcü C[]fll al~:nnany 

ni alinr-se amb Pt0ssJa, l'enemiga hereclitàrin.: 

"Jííach :::;o vtelnn Trrtíimern und .i. ten, d:Le De~'ib·:rn:ücJ·¡--(Jngarn 

zum Bünclnis mi.t st:;i nem pn~ufH~3chrm Er·bft'lind hatten dc~nn 

PreuBr1n, ní cllt 8c'!r/Ji en, waT der 'Erbfcünd' Oet;tern.ücllfj -, ht~tte man 
nach clc'lm To de Franz Emd U eh S•::l h. en rnii:c;::c;en, daP. nu r c:d n 
Scmderfriedon diH Bl uh~chu1d ab\•rasclten u nd ;;;ugleích dGr 
DoppGlmonarchie ,c}fm~ erneuertr:~ tíme VJürde Vf~rlit!hFm ha.tte. C. .. ) 
Franz Joseph der En>Ü>. hat in ~;0~íne:~m ganzon, reíchr:m, ".mtten, 
tragi.*";chen Leben nur t~i nmal HÜl i vlnrt ' lch b:i.n 
eJn dButscher Fün:;t!" Er hiitte bedEmken müssen, daR dm· ff 
deutsch im I'funcltél etnc~s andt,n'e::s bedeutet als :J.n dem eine~:; 

Hohenzollern." 1 ) 

Un article dod:i.cat a Less.tng,''2 ) a més dc~ subratllar l'intfòTèf?; de Roth 

per les tndJvtdualitrJ.ts destacadc'!s, cletxa clara la sEwíl alta valoració 

de 1' Au.fklarung i e1 que aquesta ::dgnif:i.cà per als jueus, 

en remarcar 1' estreta re1actó el('. l'escriptor amb el pensador Mm.:;es 

Mendelssohn; un delf; projoci;es no realitzats de 1' e~;crJptor E:1ra f:)scriure 

la bJografia de Mm;es Montefiore'''', filàntrop U. lustrat qtw 

encara durant la infantesa de Roth era enormement popular <'mtre els 

jueus de Galítzia. 

1) .:m:,p.6zo~ 2-1. 
¿) "Les!:'::i.ng, ein deutsches Genie", Harianne (París), 14.6.1939¡ BSB, p. 
449-454. 

) Vegeu Brtefe, p. 435, 437 i 603. 



La darrera ohra narrattva dP Roth, DiE' LegE111do vmn i1eJ]igen 

Trinker, 1 :> fou m;crita ja durant 1939 i acabada a ftnaüo; d'abril'"':>, Fou 

dedicada per l'autor a Friderike Maria Zvmig, amb la qual s' haviEl 

intens:iLicat el contacü~ d'ençà de l'a.nextó d'Austda, ja que ambdós es 

dedicaven intensament n.l treball en Hls comitès d' ut al re:üug:la:t:=;'n, 

activitat que juntamc-mt' amb la major dedicactó pm'üJdí~;t:tca cie l\oth ~:m 

tea la. menor producctó narratJva en 

comparació amb el madamcmt 19:34 , J 1mtam(~nt 

amb 1' Ennpi tj oramcmt dc" salut q1w ara Ps Jmmtfefota també amb 

visió a l'alcohnli::;mr~. L'nlln~ta, ~3ttuada al Par:ís dtJ 19~"$4, s:l bé 

G' ocupa de ternElE; atF~mporaJs, dt~:i.xa traslluir- la vida dt:-11::=; 

pobrc~s, tot i que no eEi tracta dels po.U: tJcam:ent per-::;egut ts; en aque::;t 

sentit està lligada i''Ü seu temps i tranmnElt mcüt inb::::rmament la vivència 

de la manca de llar t de segurf')tat E~ccmòmica t afecti va que Elra una cle 

les característiques de l'mnigrac:l.ó, 

Hom ha remarcat en aquesta narració la convi vèncJa cle nocions 

catòliques i jueves hassfdiques que fa plausible la paradoxa aparent del 

títol"-:>, i que ha generat :interpretacions molt d:tverses i inE?.xactes quan 

se 1' ha contemplada en funció de le!; categoder::> ideològiques o 

1) La narració es troba a W III, p. 229-257. Sobre ella vegeu Bronsen, 
p. 582-587; Steinmann, p. 109-124; Hackert, p. 135-143; Bankowslm, p. 
318-328; Lermen, p. 177-200 CBirgit H. Lermen: Norlerne Legendencl.íchtung, 
Bonn: Bouvier 1968). 
2) Bronsen, p. 582. 
3) Vegeu F, M. Zweig: Spj ege.l ungen eles Lebens CFrankfurt/M. : Fischer 
Taschenbuch 1985), p. 164-166, sobre la relació entre ambdós i la 
cooperació amb les or·gani tzacions dels emigrants. En canvi, l'amistat 
amb Stefan Zweig havia patit una crtsi a part:tr del di vorc:t d'aquest i 
posterlor casament amb la seva secretària¡ degut a aj_xó i al seu 
trasllat a Amèrica la correspondència entre els dos minva molt el 193ü :t 
desapareix el 1939¡ manca així per a aquests darrers temps una font que 
per als anys anteriors havia estat ut:llí ss i ma, 
4) Consulteu la 111terpretació de Steinmann que hem indtcat, t que ens 
sembla la més completa t adequada, L'hem comentat a 1' apartat 2, f. 
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l' :lnt<'"rès de Roth pel catnU.ci::::;mf:l, juntament amb 1' amm a la tra.dicló 1 

les formes 1 Húrg:i.ques: la billtat d'obtenir el perdó dels 

el fet que hom cnns:ldc-1ri el ~;er pecador com la. condició normal e]_¡:; 

l • é::-)S{~r huroà. Ambrlue~:; :td<:~E~s havJ.c~n tat forrnuladrc~:::; pel conrt<.' CJ:m_j nlclci 

a Die KapnzinP.rgruft: 

"'Die r·omi (=;chn K:LrchP ( ... ) i::c;t in d_ic~~:;er' mur~;chrc~n IJlel L nuch <Hr~ 

Fnrmerha1tc"lrin. J , man l'íoHn ~:;agen, 

Tnr!r~rn :=oie r:')ündcm F;t¡-üultH'L, bt :=;-i. e~ 
bere:i:t::" cli.escè Sííndc:n. S:í.0: kc~i.ne fc-;lllr~rlm=mn 

Meny;chc:n-t: di. e:,; lr;t da.c; r:'!minc:m I; Mt~n~;chl i.clH~ a_n Jhr. T bre !;i:idfd lm;nn 
K.i.ndPr f'~rheht si e ?:U HeJ l:i.gon. Daclurch nJ.lei_n r=d 
i iclü! cite Fc~hl.c~rhatt t cl€'r f1m1i'3chen. .J , :;trc>. 
~)iinrlhafti Jt Jn dem M"nf\e, daR Í\-') .h~ne Wm;r-m nicht mflhr í:ür 
rnenr:;chli.ch !1alt, di('l nicht; siinclha:ft sind: d:ie wHrclmJ lig Ddm~ 

heU_ . Dadurch bei~t'1U{_çt dte ¡~omü;chn TUrc: hf~ i11r2 vnrn•.òhn:t:~~b=J Tt~ndcnt?:, 

zu ve:rzeih(m, zu E!; g:i bt h:e:lne noblen;¡ Te.nchmz 11.1 rJh1 
Verzeihung. (, .. )'"'' 

Aquesta actitud conflUE:dx aquí amb la a hassidica que hom prrt 

sc~rvir Déu :Lt:ns i. tot amb (31s prop:í ch"ú~1ct<'ls i vici , F~~3sent simplernm1t 

un mateix¡ en aquest SF.mtit, la santedat d' Andn:1ar:> Kartak queda fora dG 

dubte. A la vegada, és també el motiu d'Pf-'>ColUr com a rt>.fPn'mcia 

preci.sament santa Teresa de l'infant Jesús, la düvoctó d<:! la qual, 

enormement popular a la França d' alesllm"eE>, propugnava 1' ufEn·iJnent a Déu 

de les més peti tes coses, fins i tot deis defectes, que hom podia 

santificar a1.xí j_ convertir en Jn~:;truments per a obtenir mèrits.:~::> 

Malgrat les interpretacions contradictòries de la narració, snbre una 

cosa h:i_ ha hagut sempre acord: sobre la dimens:Ló autob:\.ogrà:fica, dc~ 

projecció del propi autor que es dóna en el protagon:Lsta, des de la 

U W li, p. 885. 
2) Vegeu per exemple 1' obra de Jean-Fran(;o:l.s S:Lx: La verdadera .-Lniancia 
de Teresa de Lisieux. Neurosis y sant.íciEtd. Barccdona: H~òrder 1982. 284-
pags. Sobre l'interès dE~ Roth pr:n: la santa, o potser mé(-3 exactament per 
la imatge situada ñ. Sainte MariE~ def3 Batigno11es, veg·eu Cziffra, p. 1;::;:3-
124. 
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d' honor malgrat no tt:rür aclrc~ça :i nfÜ~:3tòncia quec~ recordn la 

hi bH:itat de I<oth en aqUC"St també en tEli'lll8}') d. e 

re laci cms comflrci.als 1 
::-, tot t c-~::.c;tar en una sttuactó econò:m:í.<;d dulccJnta -; 

0.1 fet (I' anar f;ohn;vt vtnl; a través de "mixacl<'!s" enormement ban¡ü:;;, 

mi. raeu l o::.;ament rl<~nci.al~.:;; sobretot rú d.ersig d'una n¡urt :~;rnnblant 1 

ben icitat en la frase final de l'obra: 

"Gebe:) Gott uns allen, uns Trinl~:er·n, f'Í!lfHl r;¡¡ lcdchtc~n und ~Jn :3chiincm 
Tod! "··'':> 

el final de la rn1ssa 

VC'lllr<~ ("t3Í.ne :=m und F>O 

kleine Glaubi n" ) ; les visions de l'autor no foren tan 

beatífiques, ni la seva agonia tan dolça. 

El 23 de maig, poc de rehn~ la notíc:la del (:3u<ictdt d' Ernst 

TollE\r ñ Novñ Ynrk, Rotb va pat:lr un desmai mentre es trobava al seu 

hotel; donat l' e::::;i:at dc~ salut t el prAC<èdent d'un infart feia prop d'un 

any, va ser portat a l'hospital 1>Iec.lrer, tot t que ell i a :e oma ndr·e 

al seu allotjament. StJmbla que l'atenció rebuda en aquell establ tment de 

benefi.cèncta no fou prou ad(~quada a les sev€~s circumf;tànc:í.Bs, c3obretot 

pel fet que hom li tallà el subrnini E>tranY2llt df~ begudes alcohò Uques de 

forma radical. Aquest fou ]':i nici del de1 i ri UJJl t:rmflens que~ 8!'' declarà 

clos cUes , complicat amb una pnemnonta, i que el portà a la mort 

el 27 de maig a la tarda, d'una agonia llarga i difícil, plena 

U Vegeu per exemple BriefE), p. 350-354, sobre lm~ relactons 
edttorials angleses per mecHació de Stefan Zweig, en les quals 
pateix sobretot perquè llom no posi en dubte la seva honradt.'lsa. 
2) W III, p. 257. 

amb 
Hoth 



'Fi:l 

de les visions terrorífiques del deliri alcohòlic. 1 ' 

La mort de l'escriptor desfermà una forta dlscu~;sió r;:mtn'l el'~"' sHus 

companys més propers per tal d'establlr amb certesa si seguia esE;f:n1t 

jueu o bé havia arribat a convertir-se al catolicisme, ja que existien 

testimonis d'ambdues cof;es. Finalment, j davant la j.Jnpos;:=;i btli tat de 

demostrar quE; Roth estat mai batejat, hom (~~3 cJ(c;ctdi. pnr un 

enterrament catòl te sen~~.;l'l davant clEü deh; 

a 1 a tarda e>l CF:mentí.rt 

Thiais, a les afores de Pr>rís, i fou molt concorregut per gent de tots 

i classes social , des el' !'~F;crt ) . 
Ü(~ 

tote:3 lt~!cc; ideolng:i.es f:i ns a exi l:iats qun tmvirm E;¡c;tat a.j udatf; per Hnth 

en la seva tat:>ca de CDl. laborador deli::; corni tè:3 d • emigracü\. Un cop 

acabada la breu cerimònia catòlica, ofic:iada pHr dos sacerdots aui;;tríacb 

emigrats amb els quals Roth s' hav:ta relacton<:it ba~:;tant el::; darrers anys, 

Adalbert Brenningmeyer .Jnhannes Oesterreicber, alguns jueus 

protestaren perquè no s'havia resat el Kailcliscll, l'oració fúnebre jueva, 

mentre els legi ti:mistes dipositaven una corona dedicada per Ot to von 

Habsburg i Egon Erwin Kisch, com a amic del mDrt i representant de 

1' esquerra, feia pública la conclolència del "Schutzverbancl Deutscher 

Schrifb;:;teller. n::z:> La tensió entre elr:; diferents grups era evident, i 

simbolitzà per darrer cop la polivalència i universaUtat de la 

1) Sobre la mort de Roth vegeu Bronsen, p. 589-600. A la p. 598, s'hi 
recull el testünoni de l'amic Stefan Fingal que culpa del tractament 
tnadequat una dama que va preferir no anomenar l'alcoholisme de Roth en 
ingressar-lo; sembla una al. lusió a Friederike M. Zwe que 
1' acompanyàt i que en rememorar la mort de l' escrtptor no menciona per 
res el dellri que en fou la causa (vegeu Spfegel ungen des Lebens, p. 
168). 
2) Per a. les dissensions sobre la confe:=.;;stó de I<nth t els esdeveniment::3 
durant l'enterrament veg<:~u Bronsen, p. 600-604-. 
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personalitat d'un escri 

apanm:bnent Jrreconciliablos, de forma :::~mnblant a cnm ell mab::i. havia 

caracteritzat l' t austr.íac. 1 ) 

A la vista de la seva traject6ria, certament hauria estat adequada 

com a C'lpi.taf:t la fcasF: dc~ H1'línrlch vnn Kleü;i: que: c~n els 

vt nt havta encn1nanat. a. Géza vnn C7.t f fra que·~ fus 

"Dü~ V1ahrhc~it l.E;t, daR mir au:f Erdc:n :njcht :;,o hcdfcm vtdr." 

1) No és casual qm~ Fri.edrich Heer escn11.í s Roth com a 0:xemple que reuní 
gain'lbé tnt allò que podia ser un patriota austríac; vegF2U l'Ec~pílc-lg de 
la ::::;eva obra Der Kamp.f u111 die osterre:lc.hische Identitat, 'iílien I Koln I 
Graz: Bohlau 1981, p. 432-442, o el nostre comentari a l'apartat 2.f. 
2) Cziffra, p. 8. 



5. CUNCLUSIOW3. 

A la v:i.sta de la multí pl i citat de temf::lS :L facetm; que hem observat al 

1] arg de la trajectòria d(,; Jusepll Roth, cre:ímn que la noció d' Au~c¡trín. d<~ 

1'<:):3crtptor Fi'ha dJ:3 VíÜnrar d.'una fcwrnJ"t no n;duccüm:i:=;ta, stnó c)rnplia; 

no et:d:em d'acord amb elF. enfnc:'; que repetldFnnrmt han :id¡"nt:Lfi.cat com a 

austr(aca a.qu e_~ 11 E:' O:.~ nov<~ 1 . 1 es sítua<h:Js 

explícttam~:mt a l'antic 

tractament rebut per l' E:u <:; 1 

context d'1m autor que ;.:;ovint utilitza rlc'ltenninab;:; 

:3imbò 1 ica o a manera de nü x:L:frat, com ara de jove 1a noci.ó 

"Amer1ka" en st-mtt t positiu, o posteríormfmt h~s d'" Ant:i.chr·i~:.t", 

"Kunstgewc')rbf1 11
, "LakatoB" o "BolJyvmod" Em sent:Lt m~gat:Lu, cndem que és 

lí ctt considGrar la :í.dE'.a d' Austr:La com a una d' aquesh}s 

ideo1ògique!"';, que bé podríem qualHi.car de mítiquE"f:3j erc; tracta a Hté~:3 

d'una molt àmplta t gat rebé omniprc:;Bent en la producc:L6 deü; darrers 

anys d' exHL 

Aquesta nocló està constituí: da pfH' do0 vessants opm3ats: 1' Austr:La 

i.mp,3rial, antertor a la guerra, i la republtcana, nlsta m:lnú::;:;cula 

d'aquella. La prtmera s' identlf:Lca amb el sJ.ste:ma. monàrquic t una 

soci.etat basada en una estructura de clai:3ses en princ:ipt ri gi da; la 

segona és suposada com més democràtica l oberta, però únicament fruit 

d'una guerra perduda, :L per tant nascuda amb greus problemes 

d' tdenti tat. La valoració el' ambdueB va estretament ll:Lgada a 1' evolució 

del pensament df:l l'escriptor, 1 només e:.o; pot intentar fer-la de forma 



satisfactòria dins d'un marc Dha 1 COill el quf,\ hnm L, t{W-) U.ngui 

els diferents aspectes deJ seu 

En un mer moment <pens(é)ffi en 1' actt vi tnt odi ~;Uca dc~ la 

iJmnecliata postguE'Jrra) la. nova real:i. tnt r€c;publ i cana é~; C!JnG:id.P.racla com 

mencionada a tall de terme de ú arnb nn. 

crí.ttca del 

com iH'ii J.' 

l' Ú~'' d' :IJlflnènciG~;. L' pnca Jta é:::; vJ ~~:ta ccnn 

aquesta idea de la manipulac:J.ó t mactuiJ1 

rlc3l pEn·Jnd:i. ta hom anmnem>r Je~; 

co:.;e:; pel f:3<:~u nom j rfc~conè:J.x¡:n· Ja lletjor del m6n 

L'esperança es di l.x Emvers el futur, q1w bum e::-:;pera dotat d'una 

Hocietat :més i.guali tA.ria i democràtica, cosa que en bona part :=e;' ha 

d'assolir e~:; a un sistema d' reformat i nm.ovat, que 

fomenti la cn~ativi tat i J. ndepend.ència rife') ls i nfanü; <rncordf'!U 1' arti.clc~ 

"Versuchsldassen", 21.3. 1920). La tasca d8 rt::Joducac:ló de lc~~3 ma~-:;¡c;;es 

queda en mans dels part~tts t ~=dndtcats d'e:=;querra, i tambó del~i nritjans 

de comunicació: Roth concep el pertodtsta com 1' EmcarTí::!gat de tran::c>mcc"tre 

punts de vista i valoraci.ons que per ft resultl.Tl adequats a la n~alitat, 

tot destruint els llocs comuns i les convencions que han estat 

transmes(~S pensem en l'interès constant de l'escr:iptor pels llibres de 

lectura escolar. Però en un IDE\r mom0mt la tasca prèvia conststejx en 

lluttar pel benestar mater:tal de les masses, atacant les rèmore::3 
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perjudicats per la guerra i la inflació. 

coincideixen amb els 

xim 

tot :1 quE:l Gll ls 

en articles de ] 'estiu de 1919. L'actitud internaciona] lsta i 

la identificació amh e] van rn1 Ji llU 

mBJlamen t la 

pr-:r:imU.sta :c:;r~mbla í.t vet 

aquí l'època Em ln qual I<nth ef> 

JD::c>eph". 

PtJi~Ò no cal gaire per veure ja un canvi nt: 1 JEJbuig 

de l'encaixonament de l'esquerra en its J. t . . h • · zac1uns es~ancs 1 

enfrontats es manifesta ben obc~rtarnrmt el e. 2. 1924 amb l' arttcJ.E¡ "DiE:! 

klagenden Ziffern" (ja anteriorment "Ebert", d(,Ü 3. 11.1923, hav:la situat 

aquest i t 1 E:l sineU cat que 1' üavten EllEwat 

al poder), i. dónn pa::; a lr d(Ü maig a 1' autodencmünacJó d'a polí ti.c 

<"Ein Unpolltíscher J.n den Reich~.:;tag", 30, 5. 1924), Sj gniflca-

tivament, la col. labnració amb Vonvarts (~\-3 n:~due:!.x molt ja el maig de 

19?.4 l finalttza el ju1i.o1 segü<3nt; al mntei.x temps EiS manté (mcara 

fin~s a finols de 1924 t prind de 1925 va ment la relacJó 

amb les duc:Js revJ:::;tes satí rtgues d'esquerra Lache.n Li.nlrs í. Der Draclle, 

menys directament deptments d'un part:it concret, 



'/I) (3 

La defensa acend.rada dE~ leF; i nc3tituctorm republicaner~ e:;; mi:Htté, pen\ 

ja es troba mancada d'una organttzactó en qut poF;aT :J' : f~oth ~~::; 

sent d8cehut pels partí. tE; i les organi tzaciom3 sindical:::; d' efç;quE:,rra, amb 

lns quals havia intenta.t :identific;aT-se vencent temporalntent els ::::,eus 

impulsos indi vi. dual :h::;i~es, i cmnençn. a tar que la rlen~cràcJa en sl 

i ble dt::J manipulació, do la mntetxa lllaDEJra qun 

l' adm:i. nt:;:;traci ó dc~ j llC">tí cia lm :fru:;;trat :Ldtnnent (m 

dipm>Jtad.Pc.> en <~lla com a 

la confiança. que hom pugui aF;f1Dlir maj_ aquella r;ocietat sDmni.ado, 

en veure que les institucions 

vigent, i es sent frustrat perquè la tasca de denúncia i correcció dels 

vells hàbt ts anttd<:~mocràtic:::; que e::;pBrava po:ctn.r n. terme amb t3ls ~3fJUs 

e~~;cr:tts períod:í sttcs i narratius :no lm n:~i'mltat efectiva. 

Podc~m titllar el jove l~oth d' :í.l.lús, però no d' ínsi:nc~~r nt :molt menys 

de desinformat: molt de prop 1' actuaU tat política :l sDcial, i 

amb les sever> dots d'observador intu·fti.u preveu ja ara 1' ascens 

imparable de les tendències total ità.r:les. D'aquí la s~wa des;esperació en 

veure que Hind€mburg, qut repre:::;enta Ell vdlhelm)nià amb les seves 

tendències autoritàries i bel.licistes, és elegit dent de la 

república, en un acte d'auto-immolació de la democràcta que preludta 

els è:xi ts electorals que pocs anys de:::>prés portaran els nacJ.onal

socialistes al poder. 

La comprovació que el su:fragt un:! versal no garanteix 1' elecció del 

millor, i que l'organització en partits imposa l'obEldj.ència a les 

directrius d'aquests fins i tot en aE;pectes quA no coincideixen amb el 

propi sentit comú de l'indi vtdu, porta Roth a una actitud distancJada 



té ja de sempre l'individu com a d'aquesta valoració 

preponderant recordem el tractament de la figura del presidBnt Friedrich 

Ebert ja a ftnals d8 192:3 <"Rbert" 1 3. 11. 1923) 1 lloat a rdvE;lJ pr~rsonal 

que aquell qui governa està a la solitud reapareixerà fins al 

fi na] <~n ü l tractclTJK~nt dr~ com Fran~ J 1 [} 

C1emenceau. 

El rnbu de Roth es dirigeix cont Ja manca d' Jv:ltal; d.e les 

tnst.t tucions rflpu hll.canm'; t ch~l:::; its que les sustenten, 

e o nEt de ra que (Ü s n 

f:;ón de la idio:~>incràc:ia dc~l caràcter alc::nntmy, que veu com n~ct.J lJ.nl. 

i inflexible, e~:;cassarnmlt tolE;rant i poc adaptabl<êl a l<~s c:ircum:::•tànci.es 

var:íables de l'entorn, poc: intere:;;(.c;;at c"n la trn.d:l.c:i.ó J en el 

al s valors Jndtvidual:c>... I 

V\:~U especialment encarnades soc:íaldemòcrates, tant els alemanys com 

els austríacs, imitador::~ del partH del país w~í. 

El fet de no trobar en cü pre!:Sf?nt e~~tat dc~ case<; a Austrl.a i Aler!ldnya 

la possibilitat de realitzar els seus desitjos d'una societat tan justa, 

obE~rta t lliure que arribi a permetre el dE~senvolupament i culminactó ch'l 

les quall tats d!? l' :indt vidu deixa Roth sense el punt ideal de referència 

que havia intentat s:l tuar en la democràcia republ:Lcana. La :fugi ela 

física, amb el trasllat a França, és paral. lela a l'allunyament 

ideològic, en recerc:a de punb;:; de reft?rènc:la bl(:?fò. Descartats el 

present :l el futur com a posr::;ibles ubicac:ions de la utop:La de~~dtjada, 

s' tntensifica 1' interès ja t?.xistent des dt:1 sempre per la tradició 

humanista, que Roth veu representada en el món :francès d'una banda i en 
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l' An.f1r1 

cos:mpnlittsmc.~ que té. molt ñ voure amb la condició dE' jueu, qur:0 0)1 ta 

a et i tur:!, i amb r.!l. rebu 

rnnn i:d com loE;nt~; 

frm:::trant::;. L' 

j n~;tituc:ih que 

i. al:; i nd) vüJu~; 

d'or Ili. 1 i ta!;~; 

F;m; alemanys. Tal <:)} J loc Dn rE~al ttzada la utopia E;igui 

I<'rançi'l, o 

l'hom<:) nou; ln 

la rrwolució ~sovLètlca ::..;í que 

crítica de la realitat sociopolitica de l'època, a la recerca 

d' elmnEmts que tn una. identifl.cad.ó, 

Però Fran~:n no és tampoc el món ideal, com ho dmnm;tra el fet qu'~ 

fl.ns i tot entre els seus eclesiAstics catòlics s'hi n i.dues 

feixistc'ls, 1 la revolució ru:::~sa r~1,; rlemm;tra .iusatisfacLò:cJ.a, p(:)tquè ha 

confóF; l' ñ.lli berñ.ment de l' hmne a:mb l'adoració la 

substituint la religiosltat i ci osa :fomentada per l' ósia i fJ1s 

governants de l'ant te règim per l' optimi.Frne nl:>Llgñtort i la barw.:U.tzaci. ó 

de la ractonali tat t de] progrés. En el paí s que hauria de ser més 

lU.ure 1' ind:Lvid.u no pot cl.e~senvnlupar-se més quf? din~' un ostrflt cor:c;è 

teleològic i sempre al ~;;p:cvei d'una revolució conve:ctidñ en una elet tat 

abstrusa. Rcrth :i têll:o> seus revolucionari::; de:=:dl.lusionat::::; Fnmz Tunda í 
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F1·Jedrich cretH''D ~~n canvi. c¡lw 8~-; 1' hora do col 1 ix r-'.1 fruí t qut: ha 

d'haver donat la revolució, é':; a cl:tr la plena llibertat ind:tvülual, ja 

no supeditada a cap col.lectiu ni voluntat aliena; es tracta d'un ideari 

de tipw=; anar·qu:tsta incl:lviclual, que antertorment E;' ha manJff)st.at cm 

l' apartció de amtl.nts clt=~ I ' 

(Benjamin Lenz, Zv10nimir Pansin, :iorment lA'lCJ IH<lak), i que molt 

lndi v idunls havt EHl d' octubr0: com mér; Jmprrd:ant pm 

de Roth per Leo Trotslr:i. j Karl Radült ~:_~I 
'") tea r,;egurmi1t.mt pol ft=)t quo 

actua nm COJll opositors cmfrontats a les col, I t j ' t __ ec·:.·_ v:u~·:et:; 

representades per Stalin. 

Amb un hlE!ari d'aquest tipw">, que sttua el pap!:)r de l'jndtvJdu i la 

rea1Jtzaci6 de les seves potencialJtats molt damunt dc~l col.lectiu, 

és evidentment impossible sotmetre' s estructures de partH 

sobreposade~:;, t el ràpid cUstanc:i.ament r~nv,?r:c; la socialdmnncràcJ.a e:;:; fa 

r:mtc-medor. A la vegada, queda clar que Gls desitjos dE~ trobar un món 

acolHclnr que reuneixi les cñracterí stiques ideal::::; no poden acmnplir-:;::;e 

en el món actual nJ e~s preveu que tinguin lloc en el futur, Ja que la 

única societat generalment consdderacla nova, la soviètJca, reunei.x tots 

els vic:l.s el('. l' occi.dental i encara alguns de nous, a més de la sordidesa 

t m;tretor que la :fan mé:3 :feixuga; en comparaci.ó amb ella, la vella 

Europa és un paradís de permissj_ vi tat i tolerància envHrs l'individu. 

Així, de la mateixa manera que Kargan, quan encara està col. laborant a 

preparar la revolució, pensa que on realment hauria pogut rc~alttzar-~;e t 



tat nn nlgnrw cort d(; J' antic 

règim, tanilié Roth comença a una atenci0 creixent al 

El període st turlt entro 1' Pst ada a la Unió Sovi èt:Lca L la :cr:"dacció de 

HJob, és a d1r 

mi tj ançrmt 

rF~:::;pnnrm n 111 t i pn.l a. dnl Fk!ÜillrelJrm, l qtml olF< ó 

l:::; porta a 

sncü:~h; quA aban::_, do llur 

1 dllò 

CJUEl SEl n'ha con:::;ervat no :rne rAi. KP.n pc~r al n:patr:í at i:tnttc l.luí.taüor 

n'"voluc:lonari. méE; qur~ un intc~rès rlonünat per la ccmlrnü:;erac:tó, i c11 

Em qual:::Jevol rlE~ les Sf~Ve:3 foc rne:::> no lJ ofereix cap més funció 

que la d' obst~rvòdor cr.iti.c i. enormemE:~nt lúcid, e¡ tm Elll tnl; ca:c; nDmé:; 

podria trobar una llar a Sl bèJ'ii:l, fnro df~l món cDnvnncinnaJ, a l'obra 

següPnt, Z.ipper m1ri se:in Vater 0928), han aparegut ja indicis dr:'l punt(", 

rlP referènc:La j d' ident:ificació, Aquests no es troben pas condic:i.onaü; 

pel nou sistema polític, ja que tant l'actualltat com ~C?l 

oferir res millor que el refugi del cafè on hom pot oblidar la 

càrrega de l'existència quotidiana, sinó que s'aprecien d'una bandi en 

la valoractó d'una dimensió transcendfmtal qur~ podrà clonar (=;entlt a ln 

buidDr dE:~ la vida d:làrta (única pnsc.;ibUitat tant per a un pallac~ml corn 

per a ur1 escriptor d'obtenir algun fru:lt del seu troball, afirma el 

narrador en la carta que clou l'obra), com en l'atenció narrativa al món 

de la infantesa i per tant de la preguerra :1. la generació anterior. Les 

generacions prèvies no seran pas absoltes dels seus errors, però se les 

considerarà d'ara endavant més tndi.viduaUtzadE~::3 t di.gnes d' i.nterèt:; -
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en cm ol Bt~rnhe:Lm tractn.t de 

manera molt crítica, però pre:;;;entat com a contrapunt d~~ la f<:Jblm;a dr:l 

caràcter de l'hereu Paul. 

Aquesta fase mancada d'un pol qtH:l perm~:-"1tt una tdrm.t:i.f:lcactó postt:Lva 

la darn~ra novel. la tC)smcmtada (1929) una figura de 

connotaci on:; tt ves cmn ét; Nt kolai Brande :i , qtw nmncdx to.nt ]¡;~ 

intel.l com ol 

, i en canv:i t=\:c; cnpaç d' j llliHJsru· J.a s<:wa voluntat 

dins la :=mciç::~tat occülr::nta.l i mantcmi.r->:;t" lli u:ce do tot lligcun. 

Brandeü3, qu~l é:3 or:igJnari d'una colòn:La ah~manyn m1 t(:HTJ.tori ni::=J, t 

per tant constitue:Lx una clara autoprojecc:L6, realitza l':Ldeal rotbià de 

l'i ndt vidu superior al comú deh; mortalh qu~ no fl~:> dELi xa cDartar p<~lc; 

rols socials; no retrobarem ca.p a] tn~ pen~onatge que re~-:;prmgui tan 

claramHnt a Ja catogoria dc~ ~mperhomo. 

P(":1rò ni l' escr:tptor ni. els s1~1Js (3t".mb1en senttr-se ja 

capac;:os de sobreviure senr:=>e un marc de referèncta, que~ ara 1' autor 

comença a buscar en el món eh~ la tnfantesa, n~tornant a l'entorn Jueu 

oriental, com ja s'ha esdevingut amb el rerafons biogràfic de Branch'?.ü;, 

Dels quatre intents narratius situats en aquest període, tres tt~mat:i.tzen 

l'atmosfera de la Galítzia natal. Ec ,, significatiu que Was.sertragE?r 

Mende.Z, que reunta aquesta referència amb uns continguts de crítJca 

social explícita, en confrontar l'antic aigüer amb la V1ena de la guerra 

i la immedJ.ata postguerra fer-H roentar un procés 

d' :intel. lectua.U.tzació i. qüest:ionament de la pròpia relJgJ.ositat, no 

ttngués ccmtJ.nui.tat, i en canvi. la novel.la portada a terme, H.iob 

(1930), es s:i tuï a l'altre costat. de la frontera, a Hússia, i plantegi 



L, 

comphl~3 dc'! la problE'1màt:l.ca de j m;tí eta social j rd ciada cm <?.1 proj r~ct(0 

abandonat. 

Aquesta a.cti t.ud sc".rà nra constant: la crítica . soc:::tal explícita fins 

ari'\ dominant (,:e:; ::;ubstitu:ida pnr forme~~ més !C:mbti.L~, que~ ::;ov:l.I1t han (~\:c.;tat 

per a 1t. A:b:{, st la novel. la Hiob ha E;::;tat qual i. ficacltò. eh?. 

1 el i 1=ll món jUEHl orü;ntnl vü:;t cnrn un paradí::;, aJxò ::;'ha :í'<:~t 

oblidant eL~; múltiple;:·; i us qw::¡ cd món dc:¡ l .shteL.l i la 

in:3tttuci.ó famJli.H.r hi El fjlW h:í ¡-c:;p una clara af:L.cJoac:l.li ó~::; 

pen) eJ 

a 1' J ncl:l vidu, i quo 

:iqtu?.n la supervJ vència del proh¡grm:i.sta 1 1' ew:;orcament <Ü~l~:; J!K'lmbres 

de la familia que les ban abandonat. En aquesta adscripció a un món que, 

tot i. ~::ü:::; seus def<~ctes, pm::;see:Lx una cohe~,;tó 1 encara un cert 

grau d'identtficació radica la nova postura: La recerca d'un marc 

valnrnt per mottus autobi.ogrà:ftcs. 

En aquesta primera ocas::tó, ha estat el món jueu oriental l'e::::;coll:tt; 

amb Radetzky.marsch <1932), aqu<}sta ub:i.cactó utòp:l.ca e!:3 centra nn 

l'Austria imperial, també vista a través del fUtre dels records 

d' lnfantesa. Es tracta de dw~s ent:itat:o:; que hom vol sentir com l.lars 

acollidore:;;, realitzacions de la noció de He:f.mat que tant ocuparà 

l'escriptor d'ara endavant¡ aquest és el sr':u valor sentimental :i el 

motiu de l' tntent d' ideologitzactó positiva que tindrà lloc en el cas 

d'Austria. En canvi, la realitat present constttuei.x la negació de la 

llar, la He.imat.lo.siglre.it; no pennet sentir-s'rd identifJcat ni acollit. 

La màxima protecció ~;' asscllEüx quan les dues t-Jntitats de càr:reg<:l 

posj_ttva s'associen, és a dir, quan la utopia es situa en una cmnunttat 
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Jnev;~ 1ocaJitzada c?n el trTrLtnrl. du C7nlítzLa n nn Ltn~ dn lt:l 

d.inastia 

des Ka.isers, màxima 

jueus per la seva 

(f)] millor El ic'>eria cü Lopatyny de Dle Biit5/;n 

ó cl'aque¡.:st i.ndn~t utòplc), popular- m¡\;re el~~ 

comparativament ju3ta j pnrtectm·a. Em n~lació 

, l'oferei l'exèrcit austro- : un món ta.ncaL, SlliTcc ¡;) 

qun_l vc:~tll<m Un?> fèrrua <JJsr;ipU na l una e:·;t;ructurí'lcíJ, J ica CJlH1 

burncr·;C,ci. 

I mcrnt ur• a .i xnpl u e, tza.cJó 

és ]a suhnr<llnacló nJ mu1wrca., (::\ pare 

per excel. lència, m<~r cap de 1' PXÀrctt t primor func.ionari d~3 

l' ndmi.nt:c;tració, qun a més ha n:-c:tat ol(~vat la tradició al paper de 

pare de ¡3úbcUts juous :i clefem.;or ccmtra 1' ant:LsemJtJ";mc~ que els 

a menar,: a, Gràci .. 8s a ura .i a la :::;eva. un J t i cadon1, 

a:ixí com a la funció agermanadora del catoll.cü;me conc;ubstanc:lal a la 

munarguta danubiana, 1' imperi pot ser la casa de molts poblel3 di.VEclrsos i 

ben avinguts, Jnodel de convtv8nc:ia p('lJ' a una nova Europa cosmnpoLi.ta. 

Aquc~sta :::;nr:la la prnjN;ci ó utòp:ica, quE'.J trobPm en afi:rmacinnB 

a podí cttques, més f:rE)qí.ients <~n obres de 1934 P.ndavant. Però es tracta 

el' una :ldoaJ itzactó conüstant.Jnent desm1,;,ntlda per la pròp:la obra, do la 

:matei.xa man1.:1ra que la família de M:endeJ SJ.nger portava ja en s:i els 

dE~ la de::;:l.ntegracJó df:lS d'un primer mmilE~nt. lH ül tracte" als 

j Uf; us és realment j ui;t (bat.;ta pensax Em el tractament rd:>ut pe~ h> 

desplaçats del front oriental n la discriminació quotidiana en tots els 

àmbits), n1 l' exèrcj t reuneix les virtuts que U atrt buc~ ix el dL:Jsig <la 
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mJl:i.dacJ.tat E~ntre el~-; ofictnls é:::; in:.';uticic~nt, t 

esca:ssam\c:nt Jntel, ltgents 1 manquen ftn:;;; i tot de lle:Laltat a la 

monarquta, com es mostra en tot el complex do 1' escena de la fes3ta del 

regJment d'ulans a Racletzkyrllarsch>, nJ la burocn'l.ci.a pot fer g·aire més 

que Jgnorar le:::: rr~alitat!3 aclvcjn;t'l>'i Creccrrdcu l' ocull:ac:Ui d<'l terme::3 cmll 

"rc~vo1ucionar:l" qtw 

vrm Trnttn.) El matP.:L 

lea. ::;:í.:=;tE:!màttcament e] Br:;zJr.lrs"1wupt!llann Fn:m% 

monarca, el' una bn.nda id(:'lalit:;,at com a figuro. 

patc:~rna per oxce1.1ènc:íà, éE; <'iibuJ;¡at com pr·pscmm· de l'organl.tzació flUE\ 

x, :L :incapaç d' ofEn·ir rf'\almEmt un trn.t:te FlqultatJu a toto~; elr::; 

la crí tLca a Ja ma.ncB d'ona 

postuni a.w3tl'ot:-:slavücita com l'assumida per l'arxiduc Fr·anz Ferdim>.nd 1 a 

l'excessiva Ldent1ficació amb Al i per tant Prússia estan 

clarament :formulades 1 l'una a Die Kapuz.inergruft:, l'altra a Clernenc<c?.cW. 

Si ja 1' AuF;tr:ia ünpArtal és dE":=;cr:l.ta f'm term!:.\S qut:-1 no de:l.xEm maj de 

banda l' obm~rvació crí t:i.ca 1 dc~::; del paper :ldeològic dE3 la mentida J la 

manipulació del fet històric que a. Racietzlryrnarsch f.C!Il 1' t:::pisodJ 

del llibre de lectures fins a la utiHtzació instrumental dB l' tndiv.idu 

sense tenir en compte els seus mèr:!tE; o dt~sitjos n-lals que trobc~m tan 

clarament indi. cada a Die Gesc.hichte van cier .1 002. Nacht, la quaHficació 

de la rep6bl:l.ca austríaca que ha sobreviscut a la guerra europea no pot 

f~er pas gatre bona. En efecte, tal com af:l.nna Claudio Magrts, 

l' austriac:i.sme de Roth é:s pertfèr:ic, j. pn:cisament aquelles parts amb 

les quals més s• :l.dent:i.ftcava l' e~~crtptor han desaparegut del nou estat, 

domtnat per aquells adscrt ü:; a la nacionalitat alemanyB J en gran part 

desitjosos de perdre la idBntHat diferencial que el~3 re:=;ta i ésser 

absorbtts en una Gran Alemanya. El valor sent:Lmental de l'estat austríac 

porta Roth a postular una i altra vegada un caràcter dHerenciat t 
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atribuïdes al seu pn.é)dec0~Sf>OT J eE;tlma en la E;evn funció de rFlUqui.a df:d 

passnt; però no pot evitar qiieE-;tir:mar-se la valide~:;a del::::; :3eUE> 

governantf; JÜ tgnorar el seu provi.ncí.aJJsme, que') cotncide:tx amb el d~e 

bona dels ê~;eus c:í.utadn.nr; - pensmn m1 l' anímmütat que: t'c;gnava <~ntn~ 

bona part d.E:l la població env(~rs Enth, considerat com a detractoc do 

Frnnz Jnsoph. 

Creimn que hRm pogut documentar ln. cJJ:c3Umcta de Hot.h enVf'lr0c> 

1' austroú..,iximne, cUsti'mci.a q1H1 anterjormr=mt a l' An.<c:chlufi 0.11 matí'lÍX 

intentava emma::;cartc"H' pm:· taJ d'nbtFmir al:l.aü; per a Ja cam;a 

lHgJtim:ista, vat i 

ja obt~rtament. La recuperéicló de la di na~>tía ha.bf;búrglca, ún:l.ca 

posstbil:ttat qur3 Roth veu c"mcara dt::J manüm:tr un mstat austríac 

tndepend(=mt que nculli" les t:r.adictom; positives i serveixi de 

contrapès a l'Alemanya nazi., hereva de 1' Pterna enemiga rn·ussiann, pot 

ser unn comesa més o mr;}nyrc; realista fsegom; l'opinió elf:! qut la jutgi; per 

a la majori a de companyf:> d' fJm:tgració e:;:; si tu ava clarament en els domtnü=; 

de l'impossJble, juclict que ha predominat posteriorment; de tota manera, 

sembla que hauria gaudit d'un cert n}colzament a l'Austria dels anys 

trenta. A part, pE3rò, do la seva viab:LHtat, cal remarcar que reprm;enta 

una presa de pm>ic:tó decüHdament activa t milttant de 1' escriptor 

clavant del nac:tonalsociaU.sme, i que com a tal mereix admiració i 

respecte. A la vista de la traj(~ctòda de Roth, del seu allunyament 

respecte a les organitzacions d'esquerra i les vivències hist6riques de 

la feblesa de les institucions republicanes assaltades des de dins per 

rncclcanismes aparentment legals, és comprensible el recurs a una opció 

diferent i plena de connotacions postt:Lves de ca:tre autobiogràfic. 
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Crtld:i.btl :I tat quEl merr:!ixia 1' opció erc;collida: Ruth bavi a Sfl[!;UJ t Stmpre 

molt de prop J 'actual i tat, i demostrà una gnm 1 uci.desa en J (c)r; scwes 

prognmd.s polítJques ~:'>obre l'ascens dels tota1H.arh::;mes o J'FlVoluc:i.ó de 

la st tuactó i ntP.rnact on al, 

vtnt l'esclat d'una ~c;egcm<''- guerra mundial, EJ crodn t f mi :::;ta, com 

l' ñd:::.;cr:tpc:i.ó a la rel:igió catòLica, l'Hi mnrdialment a la 

als c1ual ad~;cr:l urcc1' E;, Hoth va pat:l.r m>mpre la dJcc¡trnnJa <=mtrP el 

tP.t de :::.~rmtt-r·-}'l(~ jueu i el d' haver-·::=;El a:c;:;imJlat a la cultura aleman.ya, 

si. tuac:i.ó que dJagnost:i.cava pièlr:fectaJIKmt EH! e~ ls al tn"-~' 1 quo bcm :.:;egnr 

df-)tectrlva cm ell matet , En ell convivüm a la cü dt'.lstg de vJ UY'EJ 

en la més estricta tradició jueva oric~ntal :í. el d' a~';~;umir plenamc'lnt 0~1 

món modern i. urbà en el qual vi via, L' asrmmpc:Ló cle roü:; diverso:c; i :fins 

t tot contradictor:ls entrEl sí t.'!ra una con~::;tant en E:lll ~ :L permrc:d;ia que es 

cons1deréf3 alternattvrnnent catòlic J jur:~u, pt~r ex<'?mple¡ L'upció pel 

cat ol ieisme responia sobretot al destg d'assumir la major quant:Ltat 

possible dr¿f,aracterísttques dr::J l' honu.J austriacus per excel. lèncta, de la 

rnatelxa manera que el paper d' anttc ofi.cial que adoptà de marwra 

constant, El j udaisrne, en canvi., li. ern consubstancial, per més que en 

ocasions intentés deixar--lo de banda. 

El cas de Joseph Roth és el d'una per:::mna esqutnçada per l'esforç 

d' assoli.x' una i dent :i tat i. una posició soctal cmnpletarnent d:iferents de 

les d'origen, i que té a més una personalitat extremadflment sens:!. ble i 

làbil, més necessttada d'un grup de referència de l'habj"tual. Aquc~sta és 

l'explicació del seu intent prt:mer d' aprmdmflció al socialisme i det;près 

de la seva opció monàrqulca 1 atxí com ·del desig d'aproximar-se a dues 



comunttats qur~ ident:Utca com a acnlliclon;:;s: l' exòrc.lt 

vist a posteriori, t l' catòlica.. Pm'ò sompre cunvtuen en EÜ 1 

tant la identitat ortginària com la que tntenta assumir. Aquesta 

dicotomia i ins(~guretat és tamb<~ la causa pr:tnc:i.pal do la d<?pendèncta 

alcohòlJ.ca; com la major dols sem.:; Roth és una persona 

amb greu~=: dificultnts d' aclBptacJó que (~~; troba Em Uilí> ~>:i tuac:lú nova i 

D aquEd 1~; qtw han hagut el' ahadr:mar J 'PXr~rclt 

d'as:c3urrür la pròpia vtcla, Roth C·J~3 sr'!nt ÍD15<:lgm:· J va provant d.iv€::r~;cw; 

J.dt:mt:ificar-se plPnmnont Ennb Célp d'elh~. La 

ó d'una Aut=;tria !::;omniada es ::>ttua c~n la categor:í.a clr:) ma:l 

tant obLidar els trets negatius del món d' aJdr cmn creure que ~:;Jgu t 

possible reconstruir-lo avuL A més, ell maü:lix no r~s fn. tampoc 

il.lus:ions del que podria obtenir si aquesta utopia s'encarnés: 

11 0esterreich hat nur Frtedhi:ife und f:).i.ne Kapuzint'lrgruft und 1\:ein 
Pantheon. Es ist recht so. Unterm Rasen liegen sie alle: Beethoven, 
Bruckner, Stifter 1 Raimund, Nf~:=:troy 1 Gri 1 . Oesterreichü;ches 
reprasentieren heH~t: zu Lebzet ten miBven::;tanden u nd :miBhandf:ll t, 
nach dem Tod verkannt und durch Gedenkfeiern gelegentl:ich zur 
Vergessenhei t e:mporg·ehoben ~;;u werden. " 

1) Final de l'assaig Gri.I.Zparzer. Ein Portrat. <W IV, p. 315) 
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NLN ----------------·----------------------- Neue Lei pziger Nachri eh ten 
NLZ ----------------------------------------- Neue Leipziger Zeitung 
NO ---------------------------------------------- Naszja Opinja (Lemberg) 
NR ----------------------------------------- Die Neue Rundschau <Berlin) 
NVZ ---------------------------------- Neue Vo.lkszei tung <Nova York) 
NV/B -------------------------- Die Neue Weltbühne <Praga/Viena/Zurtc) 
NVlTB ----------------------------------------·- Neues Wiener Tagblatt 
NZB -------------------------------------- Nationa.l-Zeitung (Basilea) 
NZZ ---------------------·---------------------- Neue Züricher Zeitung 
OIZ ------------------------ Oesterreichs Illustrierte Ze.itung <VJena) 
OP --------------------------------- Die Oesterreichische Post (Paris) 
PM ---------------------------------------------·------- Prager Mi -ttag 
PT --------------------------·---------------------------- Pr ager Tagbl a tt 
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PTB ------------- -------------------------------··· ---- ------------ Par.i ser Tagebl att 
PTZ -----------··-···----·-----·---------------------- ------------------ Par.iser Tageszei tung 
HH ----------------·---·-----------------·-------- La Revue Hebd.mnadaire (Parts) 
S --------------------------------------------- Di e Bamml ung (Amsterdam) 
ST --·-------------------------------------------------- Di e Btund.e <Vi ena) 
SW ------------------------------------------- Der 8cheinwerfer <Essen) 
T --------------------------------------------------------- Der Tag (Viena) 
TB --------------·----------------------------------------- Das Tage--Buch <Berl 1 n) 

TP -----·--·-·--------------·-------------------·--------- --·-·-·- Temps Présent <Pari s) 
UZ ---- -----------·· Unsere Zí'J.i t (Basi lea) 
V ---·-----------------·-------------------------------,.--·----------- Vorwarts <Berlin) 
W -------------------·-------------------------------------------- D.íe rtahrhei t <Praga) 
WB ----- D.ie rteltbúllne (BerlJ.n) 
WMZ --- ---- -------- --------------· .. -- ------·-------------·--- W:í en er }fus-f Jrzef tscJu-1 fi; 
WS1~Z tu ll[J,' 
WT fiiener Tag 
Z D.i e Zu.lwnit (Parts) 

L'abrev1atura LBI fa referència a escrits inèdits consArvats a 
l'arxi. u dc.:ll Leo--Baeck-- InE;t1tut de Nova York. 



TfTOL 

"A Jour" <WS> 
Abdul Rahim Milizi 
Abend in Essen <KR> 
Abende 
Der Abendgang <poema) 

Abendgang durch Alt-Berlin 
Abenteurer 

Der Aberglaube an den Fortschritt 
Abreise und Ankunft <BaP> 

Abschied vom Hotel <HP> 
Abschied vom Toten 

Abschied von Castans Panoptikum 

Abschied von der Schaffnerin 

Abschied von Karl Tschuppik 
Abseits <~ Die Abseits-Menschen> 
Die Abseits-Menschen <= Abseits> 

"Adieu Berlin" 

Adressenschreiber 

Der Affe 
Ahnenfabrik GmbH <= Wie werde ich 
Der Ahnenpag in der Isolierzelle 
Aida-Rummel 

Die Akademie der Tiere 
Alba-Alba, der Schnell-Laufer 
i dem 
Die albanische Armee <RnA> 

Das albanische Volk <RnA> 

Alfred Beierle 
Die allmachtige Polizei <Dvi> 

Alltagsmystik 
Als Deutscher in Paris 
Der alte Dichter ist gestorben 

Der alte Kellner <HP> 
Alte Kosaken 
[Das alte Oesterreich] 
Alte und neue Berufe 

'7'7? 

DATA PUBLICACió 

14.3.1920 
8.7.1920 

1.4.6.1.931. 
27.4.1.921 
7.1.0.1.917 

DNT W 1 57 
NBZ W 1 289 

KZ W III 791 
BBC W IV 790 
OIZ S 158 

29.9.1.920 
8. l. 1922 

28.3.1.937 
24.6.1.928 

w 1 1105 
NBZ W 1 378 
BBC W IV 73 

w 1 702 
es 
FZ W III 1.067 

w 2 935 
24.2.1.929 
5.3.1925 

FZ W III 591 
FZ W IV 99 

w 2 354 
8.2.1922 NBZ BSB 175 

w 1 73'1 
19.10.1919 DNT W IV 61 

1.8.1937 es 
1. 1. 1922 BBC 
7.1.1923 v 

11. 12.1927 FZ 

11.11.1920 NBZ 

18.5.1922 BBC 
adlig?> 1.3.1923 PT 

31.12.1.938 PTZ 
16.9.1924 FZ 

25.2.1922 NBZ 
31. 10. 1931 FZ 

4.6.1939 PTZ 
29.6.1927 FZ 

21. 6. 1927 FZ 

16.3.1921 NBZ 
11.11.1928 FZ 

14.3.1920 DNT 
9.5.1924 FZ 
2.4.1927 FZ 

27.1.1929 FZ 
20.1.1939 PTZ 
s. d. (a. 1938) 
31.7.1919 DNT 

w 1 156 
W IV 293 
BSB 160 
s 200 
DNT 123 
w 1 907 
W IV 356 
w 2 822 
BSB 104 
w 1 394 
w 1 813 

BSB 437 
W IV 418 
w 2 244 
w 1 754 
W IV 167 

W III 1049 
w 2 728 
W III 1045 
w 2 724 
w 1 503 
W III 984 
w 2 984 
w 1 256 

W III 635 
w 2 703 
W III 575 
W IV 892 
BSB 425 
w 1 92 



Alte und neue Photographien 

Altenhilfe der Jugend 
Der Altersgenosse 
i dem 
Am Ende ist das Wort 
Amerika über Paris 

Amerikanisiertes Kino 

Der Amerikanismus im Literaturbetrieb 

Das Amt 
i dem 
Amüsement 
An den 'Christlichen Standestaat' 
An Karl Tschuppiks Grab 
"An StraBenecken11 von F. Carca 
Anabasis 
Der Anbruch 
Die andere Bar <KR> 
Die andere Welt 
Androklus, der Lowe 
Ankunft im Hotel <HP> 
Ankunft in Essen <KR> 
Anna Witte 

Dem Anschein nach 
Der AnschluB Deutsch-Westungarns <RdH> 

Anschlul3 im Film 
"Ansprachen und Prologe 11 

Das Antlitz der Zeit 

Ein antiker Selbstmorder 
Eine Antwort von Cuneus <BaD> 

Der apokalyptische Redner 
Die apokalyptischen Gardereiter 
Apollo-Theater 
Ein Arbeiter mit Namen M. <KR> 
Architektur 
Argiope, die Tigerspinne 
Armenierpsychose 

Artikel über Albanien <RnA> 

Artisten 

Artisten und Friseure 
Die Asyle der Heimatlosen 

Auf Brunners Wegen 

14.9.1929 MNN 

3.4.1924 FZ 
5.9.1930 LVI 

28.3.1937 PT 
25.12.1938 PTZ 

26.8.1925 FZ 

4.10.1924 FZ 

29.1.1928 FZ 

20.7.1924 PT 
22.7.1924 D 
23.8.1921 BBC 
23.6.1935 es 
31.7. 1937 DNTB 
10. 1. 1926 FZ 
6.8.1921 BBC 

16. 12. 1920 NBZ 
14.6.1931 KZ 
18.6.1923 VISMZ 

15.11.1931 FZ 
19. 1. 1929 FZ 
7.6.1931 KZ 

16.6.1923 TB 

3.12.1938 DNTB 
8.8.1919 DNT 

23.2.1935 DNTB 
11.11.1921 BBC 

1. 1. 1920 DNT 

27.5.1939 DNTB 
28.1.1928 FZ 

20.3.1938 PTZ 
6.2.1924 v 

4.12.1920 NBZ 
21. 6. 1931 KZ 

1929 
10.4.1924 FZ 
26.4.1922 PT 

30.7.1927 FZ 

25.1.1920 DNT 

24.3.1922 PT 
26.1.1922 NBZ 

12.7.1922 BBC 

'173 

p 
BSB 323 
VI 2 145 
VI IV 159 

VI IV 320 
VI III 843 
w 2 422 
VI IV 487 
w 2 256 
W IV 221 
w 2 906 
w 2 223 
BSB 298 
w 1 640 
W IV 721 
W IV 291 
w 2 530 
w 1 625 

W III 794 
w 1 1014 

W III 566 
VI III 789 
W IV 93 
w 1 1012 
W IV 678 
W III 808 
w 1 104 
W IV 717 

DNT 34 
w 1 213 
W IV 769 
VI III 757 
w 2 816 
W IV 671 
w 2 43 

VI III 801 
BSB 340 
VI 2 149 
BSB 187 
w 1 799 
W III 596 
w 2 736 
W IV 785 
w 1 230 
w 1 776 
BSB 170 
w 1 720 
VI 1 833 



Au f das Antlitz eines al ten Dichters 30.3.1927 FZ 

Au f der Vlolga bis Astrachan <RiR> 5.10.1926 FZ 

Der auferstandene Bourgeois <RiR> 19.10.1926 FZ 

i dem 24.10.1926 PT 
Der auferstandene Mensch <= Der Mann aus dem Altersheim> 

24.2.1923 NBZ 

Auferstehung 
Die Auferstehung des Geistes 

Das aufgedeckte Grab 

i dem 

9.2.1922 BBC 
11.4.1920 DNT 

31. 12. 1925 FZ 

5. 1. 1926 NBZ 
Aus dem Brief eines Bekehrten - und die Antwort 

4.6.1939 
eines Schriftstellers 4.9.1937 
des Schülers Joseph Roth 11.7.1930 

31.3.1924 

Aus dem Tagebuch 
Aus dem Tagebuch 
Aus den Sümpfen 

PTZ 
DNTB 

LVI 
NBZ 

Aus der Unterwelt von 

Aus der Vogelschau 

Berlin <~ Der Stuhl meines Schneiders> 
3. 11.1920 NBZ 
29.2.1920 DNT 

'/71, 

VI III 632 
w 2 699 

DNT 172 
VI III 943 
VI 2 601 
DNT 188 
VI III 954 
VI 2 612 

BSB 214 
VI 1 936 
VI 1 740 
VI IV 515 
VI 1 276 
VI IV 500 
VI 2 524 

VI IV ?03 
VI lV 301 
W IV 868 

VI 1 390 
VI 1 250 

Aus kameradschaftlichem Herzen 
Ausblicke in das Jahr 1921 
Ausflug am Sonntag <KR> 

11.1938 DS 
31. 12. 1920 NBZ 

Ausstellg 269 
VI 1 432 

"Ein ausschweifender Mensch" 
Ausflug 
Ausflug nach Chorin 

Die Ausstell ung 
L'Auto-da-fé de l'Esprit 
Das Autodafé des Geistes 
Die Autoren sind mir personlich bekannt 

Autoritaten 
i dem 
idem, abreujat 

Ba bits: "Das Kartenhaus" 

Bader im Riesengebirge <IDu> 

Bahnhof van Saarbrücken <BaD> 

Baisse 

i dem 

17.5.1931 KZ 
24.3.1929 FZ 
28.3.1920 DNT 
12.4.1925 FZ 

24.12.1938 DNTB 
9.11.1933 CJ 

25.9.1927 FZ 

19.2.1921 BBC 
21. 2. 1923 NBZ 
20.2.1921 PT 

7.5.1926 FZ 

17.5.1925 FZ 

22. 11. 1927 FZ 

22.2.1920 DNT 

16.1.1921 FDB 

VI III '7?1 
VI IV 364 
VI 1 269 
VI III 664 
VI 2 3?8 
VI IV 683 

BSB 381 
VI IV 350 
VI 2 765 
VI 1 474 

VI IV 342 
VI 2 56? 
VI III 668 
VI 2 396 
VI IV 731 
VI 2 7?9 
s 183 
VI 1 248 
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"Balduins Hochzeit". Steglitzer Schlo@parktheater 
28.4.1922 BBC W 1 800 

Ballade vam Zusammenbruch einer besseren Familie (poema) 
22.2.1924 LL DNT 109 

w 1 13 
Ballett <= Ballettprobe im Staatstheater) 23.2.1922 PT 
Ballettprobe <= Ballettprobe im Staatstheater>. abreujat 

14.1.1922 NBZ 
idem 11.7.1923 NAUB 
Ballettprobe im Staatstheater <= Ballett/ Ballettprobe> 

9.6.1923 FZ W IV 820 
w 1 1010 
w 1 891 
s 197 
DNT 119 
w 1 220 

Die Bank der kleinen Leute 
Bar <= Lebensfreuden. ap. II> 
Die Bar des Volkes 

Die Bar erster und zweiter Klasse <KR> 
Barrikaden <WS> 
Die bayrische Richterseele 
Begegnung mit dem letzten Azteken <= Der 

Begegnung mit Herrn v. Kaehne 
Begegnungen: I. Boy I Il. Clown 
Begnadigung 

Bei den Heimatlosen 

Bei der Armee der Separatisten 

i dem 
i dem 
Bei der Betrachtung von Schlachtenbildern 
i dem 
Beierle und "Gas" 
Beim Prasidenten Achmed Zogu <RnA> 

Beim Uhrmacher 
Bekehrung eines Sünders im Berliner 
Ufa-Palast <= Bekehrung im Kino> 

1. 11. 1922 
20.10.1922 

6.1.1920 

14.6.1931 
22.6.1919 

24.10.1922 

NBZ 
v 

DNT 

KZ 
DNT 

v 

W III 792 
w 1 40 
w 1 889 

letzte Azteke aus Gablonz> 
13.3.1923 NBZ W 1 949 

22.11.1923 NAUB W 1 1070 
13.11.1921 BBC W 1 674 

10.4.1921 BBC W IV 477 
VI 1 524 

23.9.1920 NBZ BSB 93 

20.12.1923 

5. 1. 1924 
12.1.1924 
9.5.1929 

6.1930 
26.4.1921 
29.5.1927 

2.4.1939 

19. 11. 1925 

w 1 373 
BZ VI III 654 

w 1 1090 
NBZ 

PT 
FZ W III 629 

F 
BBC W 1 540 

FZ W III 1033 
VI 2 710 

PTZ W IV 893 

FZ BSB 312 

Bekenntnis zu Deutschland 27.9.1931 
w 2 512 

FZ W III 703 
Bekenntnis zum Gleisdreieck <= Eiserne Landschaft> 

16.7.1924 

Bemerkungen zum Tonfilm 6.5.1929 
Bericht aus dem Pariser Paradies <= Pariser Paradies> 

14.4.1926 

FZ BSB 295 
w 2 218 

FZ W III 622 

FZ W IV 54 
VI 2 556 

idem 21. 4. 1926 PT 
Bericht über Goal-Game 17.12.1924 FZ W 2 303 
Berlin im Taumel der Verzweiflung 6.8.1923 WSMZ VI 1 1040 
Berlin und Indien 3.6.1921 NBZ W 1 576 
Berliner Aquarium <~ Sensationen im Aquarium. abreujat> <~ Unterwelt> 

1.4.1923 FZ W 1 968 



Berliner Bettelmusikanten 10.5.1921 NBZ 
Berliner Bilderbuch <"Der Chronist, bemüht") 18. 3. 1924 D 

Berliner Bilderbuch (" Der Kronprinz ist wieder vorhanden") 
25.3.1924 D 

Berliner Bilderbuch <"Ein Diplomat, der ein :Mensch war 11
) 

1.4.1924 D 

Berliner Bilderbuch (11 Aprilscherze") 8.4.1924 D 

Berliner Bilderbuch <"Kriminalistisches von zwei Ifudchen") 
15.4.1924 D 

Berl iner Bilderbuch <"Die offizielle 1 Hinkemann 1 -Premiere") 
22.4.1924 D 

Berliner Bilderbuch <"Nur ein Bild") 29.4.1924 

Berliner Bilderbuch <"Sie machten die Nacht") 6.5.1924 

Berliner Bilderbuch ("Ein bilderreiches Bilderbuch") 
13.5.1924 

Berliner Bilderbuch <"Der alte Tiger") 20.5.1924 

Berliner Bilderbuch ("Es geht, ohne Zweifel")27.5.1924 

D 

D 

D 

D 

D 

Berliner Bilderbuch ("Die weiBen Pofel-VerschleiBer Berlins") 

'/ '/ () 

BSB 237 
VI 2 92 

BSB 240 
VI 2 95 

BSB 243 
VI 2 97 
BSB 247 
VI 2 100 

BSB 250 
VI 2 102 

BSB 253 
VI 2 105 
BSB 256 
VI 2 107 
BSB 258 
VI 2 109 

BSB 261 
VI 2 111 
BSB 264 
VI 2 113 
DNT 54 
BSB 266 
VI 2 115 

3.6.1924 D BSB 268 
VI 2 117 

Berliner Bilderbuch ("Die Zei t der RummelpUHze") 
10.6.1924 

Berliner Bilderbuch <"Kein Toter ist vor der Ehrung") 
17.6.1924 

Berl iner Bilderbuch <" über dem 1 graBen 1 Unfall") 
24.6.1924 

Berliner Bilderbuch <"Es gibt Augenblicke">1.7.1924 

Berliner Bilderbuch <"Das :Material ha.uft sich") 
8.7.1924 

Berliner Bilderbuch <"Es sind Tiere aus Abessinien") 
15.7.1924 

Berliner Dilettantenabende 
Berliner Filmberichte 

Berliner Kunstasyl<=Kunstasyl> 

11. 2.1923 
12.12.1924 

9. 1. 1921 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

FZ 
FZ 

BBC 

BSB 270 
VI 2 119 

BSB 273 
VI 2 120 

BSB 275 
VI 2 122 
BSB 277 
VI 2 124 
VI IV 539 

BSB 279 
VI 2 126 

BSB 282 
VI 2 128 

VI IV 491 
VI 2 301 



Berliner Rübensaft<=Berliner Sensationen>12.12.1923 
Berliner Saison-Beginn 20.10.1929 

Berliner Saisonbericht 18. 11. 1922 

FZ 
MNN 

v 

Berliner Sechs-Tage-Rennen <=Sechstagerennen> 27.2.1923 T 
Berliner Sechstagerennen <= Sechstagerennen>26.2.1923 FZ 
Berliner Sensationen <=Berliner Rübensaft> 15.12.1923 NBZ 
Berliner Silvester und die folgenden Tage 5.1.1925 FZ 
Berliner Sonntagsreiter<= Sonntagsreiter> 2.7.1923 NAUB 
Berliner Theater <~ Volksbühne> 7.10.1924 PT 

Berliner Vergnügungsindustrie 
Berühmte Hühneraugen 
Besprechung eines nicht gedruckten Buches 

1.5.1930 
2.7.1923 
9.4.1927 

Die besten Bücher des Jahres 1930 (Umfrage) 6.12.1930 
Die besten Bücher des Ja.hres 1931 <Umfrage) 19. 12. 1931 
Besuch bei Amenophis 26. 3. 1924 

Besuch bei den Webern <IDu> 

Besuch bei Goethe 
Besuch im Jenseits 
Besuch im Rathenau-Museum 

Betrachtung an der Klagemauer 
Betrachtung über den Verkehr 
Betrachtungen an einer StraBenecke 
Betrachtungen in Leipzig <KR> 
Beziehungen 
Der Bizeps auf dem Katheder 
i dem 
Biertimpfel und Kanalgeruch 
Das bittere Brot 
Der blaue Dienstag 

Blick auf die StraBen <BaP> 

Ein Blick auf die Nachwelt 

Blick nach Magdeburg <KR> 
Blick nach Südslawien 

Der blonde Neger Guilleaume (!) 
i dem 
"Blue lamp room" 
Bol i via 

Ein Bootsmann <ImF> 

Der Boxer 
Die Boxer 

12.6.1925 

22.3.1923 
9.9.1920 

24.6.1924 

14.9.1929 
15.11.1924 

s. d. 
10.5.1931 
6.2.1921 

18.2.1924 
24.2.1924 
6. 11. 1922 
3.1.1939 

18.4.1922 

8.7.1928 

23.8.1929 

3.5.1931 
16.7.1927 

28.12.1923 
2. 1. 1924 

29.12.1923 
2.4.1924 

17.10.1925 

23.9.1919 
1. 5. 1923 

MNN 
WSMZ 

FZ 

TB 
TB 
FZ 

FZ 

BBC 
NBZ 

FZ 

TB 
FZ 

LBI 
KZ 

BBC 
FZ 
PT 
LM 

PTZ 
BBC 

FZ 

LW 

Kz 
FZ 

NBZ 
PT 

NBZ 
FZ 

FZ 

DNT 
BH 

'l'I'! 

w 1 1080 
p 

BSB 329 
BSB 202 
w 1 898 

w 2 319 

W IV 461 
w 2 259 
W IV 864 
w 1 1018 
W IV 345 
VI 2 704 

W IV 22 
w 2 133 
VI I li 720 
w 2 414 
w 1 958 
VI 1 360 
VI IV 115 
VI 2 205 
W IV 558 
w 2 276 
VI IV 836 
W li I 765 
VI 1 460 
VI 2 55 

W IV 886 
W IV 814 
w 1 791 
W li I 1071 
w 2 944 
VI IV 225 
w 2 944 
W III 761 
W III 1057 
w 2 746 
w 1 1092 

w 1 1094 
W IV 26 
w 2 142 
s 231 
VI III 872 
w 2 444 
w 1 142 
w 1 999 



Der Boxer in der Soutane 
Boxerprobe <=In der Boxerakademie> 
Boxersensationsabende 
Die "Branche" mobilisiert 

Brandes spricht über Europa 

Das Bratopfer auf dem Bierfest 
Brief an das 'Neue Tage-Buch' 
Brief an eine schone Frau im langen 
Brief an einen Statthalter 
Brief aus dem Harz 
Brief aus Lodz 
Brief aus Paris 
Brief aus Polen 
Briefe aus Deutschland van Cuneus: 

Wie es an der Grenze gewesen ware 
Bahnhof van Saarbrücken 
Unter Tag 
Nach Neunkirchen 
Menschen im Saargebiet 
Das Warenhaus und das Denkmal 
Das Werk 
Eine Antwort van Cuneus 

Briefe aus Polen: 

Abreise und Ankunft 

2.1930 
9.4.1923 

13.9.1920 
16.4.1925 

3.4.1925 

31. 1. 1925 
19.8.1933 

Kleid 26.4.1931 
26.3.1938 

14.12.1930 
22.7.1928 

4.4.1926 
14.7.1928 

16.11.1927 
22. 11.1927 
27.11.1927 
6. 12. 1927 

16.12.1927 
12. 1. 1928 
28.1.1928 
28. 1. 1928 

24.6.1928 
29.6.1928 
8.7.1928 

Das polnische Kalifornien 
Blick auf die Stragen 
Russische überreste - Die 

Das literarische Leben 
Die ukrainische Minderheit 
Die deutsche Minderheit 

Textilindustrie in Lodz 
19.7.1928 
2.8.1928 

12.8.1928 
9.9.1928 

Ein Leserbrief und die Antwort 
Bruck und Kiralyhida 

Bruder Mensch <poema) 

Brunner bleibt 
"Buch und Bild"-Ausstellung 
Bücher der Revolution 
Bücher dieser Zeit 
Bücher und Karotten 
Bücher van Soldaten 

Bücherbesprechung 
Bücherbesprechung 
Buchmacher Klante 
Ein Bummel um die Welt 
Bürgerliche Kultur (poema) 

7.12.1928 
20.7.1919 

5.8.1917 

5. 11. 1922 
12. 11. 1921 

10.8.1920 
21. 12.1924 

14.3.1930 
15.8.1926 

10. 11. 1929 
20.8.1937 
28.8.1921 
8.1.1928 

12.12.1924 

NR 
NBZ 
NBZ 

FZ 

FZ 

FZ 
DNTB 

FZ 
DNTB 

FZ 
PT 
FZ 
PT 
FZ 

FZ 

DNT 

PT 

v 
BBC 
NBZ 

FZ 
LW 
FZ 

MNN 
PTZ 
BBC 

FZ 
LL 

W IV 156 

W IV 499 
w 2 381 
W IV 128 
w 2 374 
w 2 342 

W IV 162 
W IV 731 
W III 685 

W III 614 
W III 603 
w 2 772 

W III 1067 
w 2 935 

w 2 965 
W III 806 
w 1 87 
s 157 
w 1 1104 
w 1 894 
w 1 672 
w 1 327 
w 2 304 
W IV 266 
W IV 342 
w 2 585 
W IV 235 

VI 1 641 
VI 2 905 
DNT 114 
w 2 35 



Das Café der elften Muse 
Car uso 
Chanson vam Kandidaten in Pommern <poema) 
Chaplin und Gandhi 
Der Chauffeur Kaiser Karls 
Der Chinese auf der Kanzel 
Der chinesische General 

Die Chinesen beweinen ihren Toten 

Chiromanten 
Christian Morgenstern (50. Geburtstag) 
Christus <poema) 

19.7.1923 
3.8.1921 

21.3.1924 
1. 10. 1931 
3.2.1922 
6.6.1923 

19. 1. 1924 

23.3.1925 

30.6.1920 
3.4.1921 

25.2.1917 

NAUB 
BBC 

LL 
FZ 
PT 
FZ 
v 

FZ 

NBZ 
PT 
PT 

Der Clown <~ Der Tod im Zirkus, abreujat> 21. 1. 1923 V 
Cochinchina <~ Weihnachten in Cochinchina>15.2.1920 DNT 
ídem 8. 12. 1920 PT 
Cochinchina[~J 27.11.1922 V 
Cochinchina 

Die Dame im Coupé 
i dem 
Delinquent Schaper 
Das Denkmal O) 

Das Denkmal <II) 
Ein Denkmal 

Denkmalsweihe <poema) 
11 Desdemona" 
Deutsch-Kreuz <RdH> 

Der deutsche Dichter Kantorowicz 
Deutsche Elendsreime <poema) 

Die deutsche Minderheit <BaP> 

23.5.1937 

8.3.1930 
15.6.1930 
25.3.1923 

15. 11. 1930 
21.3.1932 
14.3.1922 

22.2.1924 
10. 1. 1922 
9.8.1919 

19.2.1923 
18.4.1924 

9.9.1928 

Deutsche Minderheiten in Polen 1.11.1928 
Deutsche Truppen bei Rastenburg in Bereitschaft <PrK> 

26.7.1920 

Deutschosterreich 1930 
Dialog über das Wochenereignis 
Dialog über Walhall 

Dialoge 
Der Dichter Paul Claudel 
Die Diele 
Das Dienstmadchen auf dem Treppengelander 
Dichter im Dritten Reich 
Dies und das 
11 Dieser kleine Mann aus Amsterdam" 

5.10.1919 
9.3.1924 

30.3.1924 

30.5.1919 
6.2.1938 

5.10.1920 
24.2.1925 
1.7.1933 

18.12.1930 
24.7.1923 

PTZ 

MNN 
NWTB 

PT 
FZ 
FZ 

BBC 

LL 
BBC 
DNT 

G 
LL 

FZ 

PT 

NBZ 

DNT 
v 
v 

FW 
DW 

NBZ 
D 

DNTB 
FZ 

NAUB 

7 7'<J 

w 2 1028 
w 2 624 
w 2 16 
W IV 165 
w 1 729 

s 206 
w 2 6 
W IV 38 
w 2 367 
w 1 284 

s 157 
w 1 1104 

s 181 
BSB 111 

s 198 

p 

w 1 962 
W III 680 
W IV 278 
W IV 333 
w 1 768 
w 1 11 

W III 828 
w 1 113 
w 1 934 
DNT 71 
w 2 20 
W III 1087 
w 2 961 

BSB 23 
w 1 300 
w 1 149 
w 2 84 
DNT 51 
w 2 140 
w 1 69 

w 2 351 
W IV 280 

w 1 1032 



Diktatur der Konfektion 

Diktatur im Schaufenster <Dvi> 

Dilettantenabende 
Direktor Bernotat 
Diskrete Hilfe 

Die Diva 
Divergenzen <WS> 
Doblin im Osten 

Dollarfieber 
Drei Personen taglich verschm1nden 
Drei Sensationen und zvmi Katastrophen 
"Dreimal Oesterreich" 
Drei Viertelstunden von Berlin 

Die Dreizehn <LPgRM> 

Das XIII. Berliner Sechstagerennen 
Die Dringlichkeitsliste des Wohnungsamtes 
"Drinnen und drauBen" 

30.3.1927 

4. 11. 1928 

13.2.1923 
18.6.1922 
16.7.1920 

30.5.1919 
27. 11. 1919 

31. 1. 1926 

4.12.1921 
30. 12. 1938 

14.5.1924 
22. 1. 1938 
17.9.1920 

4.10.1922 

20. 1. 1925 
28.8.1920 
6.12.1929 

Das Dritte Reich: Die 

Ein düsteres Kapitel 

Filiale der Holle auf Erden 
6.7.1934 

18.4.1925 

Le "Dynamisme" éternel s. d. (1939) 

E. A. Reinhardt 11.3.1939 
E.T.A. Hoffmann in der Staatsbibliothek 14.7.1922 

Ebert 3. 11. 1923 

Ehre den Dachern von Paris! 28.10.1930 
Die Eiche Goethes in Buchenwald 22.5.1939 
Einbruch der Journalisten in die Nachwelt 19.12.1925 

Einer liest Zeitung <= Der Zeitungsleser> 
Der eingebildete Kranke 
Einleitung <KR> 
Einstein, der "Fall" 
Einzug in Albanien <RnA> 

Eisenbahn 

11. 1. 1926 
30.1.1922 
3.5.1931 
5.9.1920 

11. 6. 1927 

10.9.1932 

FZ 

FZ 

NBZ 
BBC 
NBZ 

FW 
DNT 

FZ 

BBC 
PTZ 

FZ 
DNTB 

NBZ 

NBZ 

FZ 
NBZ 
MNN 

PTB 
FZ 

PTZ 
BBC 

PT 

FZ 

FZ 

FZ 
BBC 

KZ 
FDB 

FZ 

FZ 
Eiserne Landschaft <= Bekenntnis zum Gleisdreieck> 

1.4.1923 BBC 
Elegische Phantasie (poema) 29.2.1924 LL 
Der Elektrizitatsstreik 8.11.1920 NBZ 

'/80 

BSB 317 
w 2 701 
W III 1096 
w 2 980 

w 1 824 
BSB 73 
w 1 292 
w 1 67 
w 1 52 
W IV 338 
w 2 532 
w 1 689 

w 2 183 
W IV 435 
BSB 90 
w 1 369 
BSB 51 
w 1 8'72 
w 2 331 
w 1 345 
W IV 371 

W IV 616 
W IV 130 
w 2 383 
W IV 698 

W IV 325 
W IV 201 
w 1 834 
W IV 95 
w 1 1056 
W IV 505 
W IV 705 
s 236 
W IV 335 
w 2 519 
w 2 531 

W III 760 
w 1 356 
W III 594 
w 2 720 
BSB 372 

W III 644 
w 2 14 
w 1 393 



11 000 000 
i dem 

1.7.10.1.923 
19.10.1923 

PT 
.NBZ 

Emigration s.d. (1937) 
Emile Zola - Schriftsteller ohne Schreibtisch 

Das Ende 

Das Ende des Spielklubs 
Das Ende eines Symptoms 

Er entfernt sich ... 
Enttauschung 
Entwicklung des Flugwesens 
Epilog zum "Reigen11 ~Prozeg 

Erikas Schamgefühl 

Erinnerung an eine weH~e Damenkapelle 
Ernst Weig: "Boetius von Orlamünde" 

Die erotische Schutzpolizei 
Das erwachte Kunstgewissen 
Erwerbloses Volk 

i dem 
Erste Begegnung mit der Diktatur <Dvl> 

Es lebe der Dichter! 
Es wird eingestiegen <WS> 
Europaische Justiz <poema) 
Ewige Ostern 
Der ewige Tutankhamen 

i dem 
Ein Experiment 

Fahrt auf der Schleife 
Fahrt an den Hausern 
Fahrt in den Krieg 
Der Fakir und sein Publikum 
Der Fall Oesterreichs 
"Falsch verbunden" 
Der falsche Dionysos 

i dem 
i dem 
Der falsche Kronprinzensohn 

Der Falscher 
"Fedora". Residenztheater 

1927 NB 
5.7.1921 BBC 

6.5.1922 PT 
12.4.1924 PT 

29.8.1919 D.NT 
10.5.1921 BBC 
7.9.1929 TB 

16.11.1921 BBC 

7.6.1921 BBC 

20.6.1931 FZ 
23.12.1928 FZ 

24.3.1925 D 
25.5.1919 DNT 

10.12.1920 NBZ 

14.12.1920 PT 
28.10.1928 FZ 

31.3.1929 FZ 
10.9.1919 DNT 
23.5.1924 LL 

1.4.1923 v 
28.2.1930 NFP 

12.3.1930 NLZ 
8.8.1920 FDB 

25.7.1923 NAUB 
23.4.1922 BBC 
5.5.1920 FDB 

30.6.1926 FZ 
17. 1. 1939 PTZ 
20.2.1922 BBC 

'7. 4. 1921 BBC 

4.3.1923 v 
14.3.1923 PT 
12.7.1927 FZ 

13.5.1922 BBC 
22.7.1922 BBC 

'/81 

BSB 228 
w 1 1048 
W IV 654 

w 2 823 
W IV 799 
w 1 600 
w 1 806 
W IV 826 
w 2 153 
w 1 130 

W IV 194 
w 1 6'19 
BSB 149 
w 1 584 

W IV 363 
w 2 999 
w 2 365 
w 1 64 
BSB 112 
w 1 414 

W III 1092 
w 2 976 
W IV 223 
w 1 45 
w 2 26 
w 1 971 
p 

BSB 343 

w 1 322 

w 1 1034 
w 1 793 
w 1 283 
w 2 581 
W IV 741 

BSB 137 
w 1 522 

W IV 138 
w 2 744 
w 1 812 
w 1 846 



Der Feiertag 

Der Feind aller Volker 
Fenster (I) 

Fenster <II) 
Fern von der Scholle 

1.5.1923 

3.1.1939 
25.4.1920 

12.12.1920 
14.7.1934 

v 

PTZ 
DNT 

FDB 
DNTB 

7E32 

s 204 
DNT 24 
w 1 1000 
W IV 689 
s 192 

"Das Fest" und "Den Teufel im Leib." Zwei Romane von Raymond 

w 1 281 
w 1 415 
W IV 425 
Radiguet 
W IV 341 21. 2. 1926 FZ 

Feuilleton 24.7.1921 BBC 

Figaros Turnier 20.3.1922 NBZ 
FW 
FZ 

Film im Freistaat 21.3.1919 
Der Film vom Vatikan 26.1.1925 
Filme. Zwei deutsche und ein amerikanischer. 

8.2.1925 FZ 

Filme <" Man sah im letzten Monat <. .. ) ") 17. 3. 1925 
Filme für Kinder 23.12.1924 
Der fliegende Buchhandler <= Fliegende Buchhandler> 

FZ 
FZ 

3.4.1923 
idem 7.4.1923 

NBZ 
PT 

Fliegende Buchhandler <= Der fliegende 

Flüchtlinge aus dem Osten 
Flug nach Dortmund 

Flug um die Welt 
Die Folgen <WS> 
"Franta Slin" 

Buchhandler> 
23.4.1923 

20.10.1920 
4.10.1921 

24.5.1922 
28.9.1919 
12.5.1921 

T 
NBZ 
BBC 

BBC 
DNT 
BBC 

Der Franzose auf der Wodanseiche 8.1931 M 
"Franzosische Menschen" 31. 7. 1932 FZ 
"Die Frau aus Andros" 5.7.1931 FZ 
Die Frau, die neue Geschlechtsmoral und die Prostitution 

1. 12. 1926 FZ 

i dem 8.1.1927 HAZ 
Die Frau in RuBland <~ Die russische Frau von heute> 

12.12.1926 NWTB 
Frau Prompteux 28.5.1922 BBC 

i dem 
Frau Sacher entschuldigt sich 
Die Frau und der Koffer <LPgRM> 

Die Frau von den Barrikaden 

Die Frauen Nebbe und Klein 

Frauen vor dem Schaufenster 

1. 6. 1922 PT 
26.10.1923 PT 
11.10.1922 NBZ 

10.4.1927 FZ 

17.3.1923 BBC 

24.1.1939 PTZ 

w 2 543 
W IV 803 
w 1 616 
w 1 773 
w 1 19 
w 2 337 

W IV 496 
w 2 344 
w 2 360 
w 2 307 

w 1 973 

w 1 383 
BSB 156 
w 1 651 
w 1 817 
w 1 48 
W IV 332 
w 1 557 
W IV 395 
W IV 406 
W IV 392 

<RiR> 
DNT 224 
W III 973 
w 2 632 

BSB 192 
w 1 819 

w 1 1053 
BSB 63 
w 1 883 
W IV 348 
w 2 707 
W IV 87 
w 1 952 
BSB 445 



'/8J 

Fraulein Larissa, der Modere porter 12.5.1929 FZ W III 551 
i dem 14.3.1937 PTZ 
Die Freikarten - zehn M:i llionen 18.9.1919 DNT w 1 141 
Fremde Gesichter: Die alte Frau 3.9.1932 FZ w IV 171 
Die fremde Stadt 21.8.1921 BBC W IV 807 

w 1 636 
i.dem (abreujat) 28.2.1923 v 
Die fremden Bürger 27.5.1923 v w 1 1006 
i. dem 1. 12. 1922 BH 
Die Freuden des Winters 30.12.1922 v s 199 

DNT 22 
w 1 902 

Die Freunde 2.12.1924 FZ W IV 120 
w 2 297 

Fri.ede auf Erden. Ver~uch einer 
(Umfrage) 

zeitgenossischen Bibelinterpretation 

Die Fri.edenstaube auf dem Zweirad 
Der Friedhof des Panoptikums 
'Friward' 
Ei.n frohlicher Abend <KR> 

22.12.1932 LVI 
25. 10. 1924 FZ 

12.6.1924 FZ 
7.11.1919 DNT 
10. 5. 1931 KZ 

Frühling <poema) ["Frühling, Deine Blütenhande"] 
11' 5. 1918 PT 

w 2 272 
w 2 201 
w 1 166 
W li I '768 

s 159 
w 1 1106 

Frühling! <poema) ["Oh, einmal mochte ich Baum am Wegrand sein"] 
1.6.1919 PT W 1 1107 

Frühling 16.6.1921 FDB W 1 591 
Frühling an der Drehbank 24.4.1923 v w 1 994 
Der Frühling, die schonste Jahreszeit 24.3.1923 v s 202 

Das Frühlingsschiff 
Der Frühlingszirkus <= Probe 

Die Frühstückssuppe 
Fulda als Weltanschauung 

Fundamt 
Fünf-Uhr-Tee 

Fünf-Uhr-Tee mit Hexametern 
i dem 

18.4.1920 
im Wanderzirkus> 

15.4.1923 
10.12.1919 

13.2.1921 

5.3.1922 
1.2.1924 

DNT 

FZ 
DNT 
FDB 

BBC 
LL 

FZ 
NBZ 

Fünfzig Jahre Wiener Sicherheitswache 
Für Alfred Polgar 

10.2.1925 
25.2.1925 
17.7.1919 

17.10.1935 
30. 11. 1929 
10.10.1935 

DNT 
NZB 

Für die Staatenlosen 
Für Ernst Krenek 
Der Fürst des Weltalls 
i dem 
Der Fürst und die Balalaika 

Galante Literatur 
i dem 
Die Galgenfrist <WS> 
Golkonda 

17.7.1924 
23.7. 1924 
20.3.1922 

TB 
vrnz 

PT 
FZ 

BBC 

26.4.1929 FZ 
5.5.1929 PT 

15.6.1919 DNT 
13.12.1918 F 

w 1 961 
w 1 279 

w 1 988 
w 1 189 
W IV 451 
w 1 464 
w 1 763 
DNT 107 
w 2 42 
w 2 346 

w 1 82 
W IV 290 
W IV 561 
W IV 289 

w 2 225 
w 1 775 

W IV 366 

w 1 39 
w 1 14 



Das ganz grol3e Vlarenhaus 8.9.1929 

Gasgranate <poema) 2.5.1924 

Die Gasse der Liebe <ImF> 21. 10. 1925 

Der Gast aus dem Norden 15.2.1924 

Gastronomische Vlunder 
Der gedeckte Tisch 
Gedicht von verschollenen 
Gedicht von Vlandkalendern 

30.3.1924 
4.2.1922 

Büchern 21.6.1931 
<= Vlandkalender>19.2.1928 

Der gefesselte Dichter 

Gegen Selbstmürder 
Das Geheimnis der Taschenuhr. Glashütte 

Das Geheimnis der Verkehrsstorung 
Das Geheimnis von Spandau 
Der gelehrte Claqueur 
Der General <VIS> 
Die Generallinie 
Gepacktrager Nr. 7 <KR> 
Das Gericht in der Hoh' 
Der Gesang des Bettlers 

Gesang mit todlichem Ausgang 
Geschenk an meinen Onkel 

Eine Geschichte <VIS> 
i dem 

14.6.1922 

s. d. (1938) 
<= Glashütte> 

7.6.1925 
16.9.1920 
19.9.1922 
23.4.1921 
15.6.1919 

3.1930 
17.5.1931 
31. 1. 1922 
2. 12.1923 

13. 1. 1925 
18. 11. 1928 

21.12.1919 
31. 12. 1920 

MNN 

LL 

FZ 

FZ 

FZ 
BBC 

FZ 
FZ 

BBC 

PT 
NBZ 
NBZ 
NBZ 
DNT 

SVI 
KZ 

BBC 
v 

D 
FZ 

DNT 
FDB 

'/(3/, 

p 

BSB 320 
DNT 78 
VI 2 24 
s 232 
VI III 874 
VI 2 501 
VI IV 484 
VI 2 52 
VI 2 139 

VI IV 389 
VI III 538 
VI 2 908 
VI IV 200 
VI 1 823 
VI IV 685 

VI 1 368 
VI 1 860 

VI 1 38 
BSB 356 
VI III 775 
VI 1 728 
DNT 69 
VI 1 1072 
VI 2 327 
VI IV 143 
VI 2 993 
VI 1 56 

Die Geschichte vom jungen Musikanten und der schonen Prinzessin 

Die Geschichte von Kain und Abel 
Gespenster in Moskau <RiR> 

Gesprach über den deutschen Professor 

Die gesprengte Romanform 
Getraumter Vlochenbericht 

Die Gewerkschaft der Schreibenden <Dvi> 
Die Gezeichneten 
Die "Gir ls" <I) 

Die Gir ls <I I) 

20.8.1916 OIZ S 161 
VI 1 8 

1'7.8.1932 
28.9.1926 

13.4.1924 

12.12.1930 
2.3.1924 

22. 12. 1928 
29.4.1922 
28.4.1925 

9.5.1930 

FZ 
FZ 

v 

LVI 
v 

FZ 
PT 
FZ 

PT 

DNT 165 
VI III 938 
VI 2 596 
s 212 
DNT 95 
VI 1 155 
W IV 387 
s 210 
DNT 46 
VI IV 531 
VI 2 '70 
VI 2 988 
w 1 801 
W IV 546 
w 2 393 
p 

BSB 367 



Gladius Dei 

Glashütte <IDu> 

Glauben und Fortschritt <conferència) 
Glockenspiel 
Glossaroanie 
Glückwunsch an Lian Feuchtwanger 
Goethe-Vormittag 
Die galdene Krone 
Goldschmidt-Vorlesung 
Gatt in Deutschland 
Die graue Karte 
Die Grenze <RdH> 

Die Grenze [sobre Polònia] 

Die Grenze Niegoreloje <RiR> 

i dem 
Das Grenzloch van Kerkraade 
Grillparzer. Ein Partrat 
Grock 

Gericht 

13.2.1925 

24.5.1925 

12.12.1936 
23. 11. 1921 

12.6.1921 
7.1935 

9.5.1921 
22.8.1920 
23.4.1921 
8.9.1934 

21.9.1922 
7.8.1919 

16.8.1924 

21.9.1926 

6.10.1926 
19.12.1923 

4.12.1937 
10.12.1924 

19.2.1924 
24.2.1929 

29.12.1921 

FZ 

FZ 

GEM 
BBC 
BBC 

s 
BBC 
FDB 
BBC 

DNTB 
NBZ 
DNT 

FZ 

FZ 

PT 
NBZ 

DNTB 
FZ 

FZ 
PT 

BBC 

Grosz' "Ecce hamo" vor 
Der groge Hatelkoch 
GroBenwahn 
Grogstadtfrühling <~ Der Mensch auf der Veranda> 

30.5.1924 
20.7.1924 GruS an Ernst Taller 

LL 
v 

Günther-Hermann-Lesung 
Gustav <KR> 
Der gut angezagene Herr 

"Der G' wissenswurm" 

H-Mall im Kina <= H-moll-Symphanie> 
i dem 
H-mall-Symphanie <= H-Moll im Kino> 

i dem 

26.4.1921 BBC 
7.6.1931 KZ 

20.9.1922 v 

21.7.1921 BBC 

5.3.1923 FZ 
9. 3. 1923 NBZ 

21.5.1922 BBC 

23.5.1922 PT 

'j [)I) 

Iii IV 124 
Iii 2 348 
Iii III 708 
w 2 398 
Iii IV 632 
w 1 683 
w 1 588 

Iii 1 554 
Iii 1 333 

Iii IV 627 
Iii 1 864 
Iii III 819 
Iii 1 100 
Iii III 1060 
Iii 2 235 
DNT 162 
Iii III 938 
w 2 594 

Iii 1 1086 
Iii IV 306 
Iii IV 121 
Iii 2 299 
Iii 2 57 

Iii 1 696 

Iii 2 194 
s 218 
DNT 143 
Iii IV 207 
Iii 2 201 

W III 785 
s 196 
DNT 112 
w 1 862 
Iii 1 614 

BSB 188 
Iii 1 815 

Haben Sie von Ihren Reisen praduktive Eindrücke empfangen? <Umfrage) 
27.6.1930 LW 

Habsburg und die Tschechaslowakei 19.7.1935 PTB 
Hafen von Marseille <~ Marseille, ImF> 

Der Hafen van Ruhrort <KR> 
20.12.1925 
24.5.1931 

PT 
KZ Iii III 780 



Das Hakenkreuz auf Rügen 

Der Hakenkreuzler <poema) 

Halberstadt, "Tannhauser", Schach 
Die Handbewegung des Bürgermeisters 
"Handbuch des Kritikers" 
Hans Bauer: Ein Vorschlag und seine 

Haas-Haye-Ballett 
Hansi Niese 
Harry Piel im dt. Künstlertheater 
Die Hauptstadt Tirana <RnA> 

8.7.1924 

25.7.1924 

4.1.1931 
12.3.1921 
15.1.1938 

Erfüllung. Joseph 
24.9.1929 

30. 11.1920 
5.12.1920 
20.7.1921 
15.6.1927 

D Vl IV 541 
Vl 2 214 

LL DNT 100 
Vl 2 26 

FZ Vl III 696 
NBZ Vl 1 496 

DNTB Vl IV 433 
Roth antwortet 

VlB Vl IV 228 
NBZ Vl 1 496 
FDB Vl 1 412 
BBC Vl 1 613 

FZ Vl III 1043 
Vl 2 722 

Das Haus der Vernünftigen <= Das Haus der 100 Vernünftigen> 
7.2.1923 PT 

tdem 10. 2. 1923 NBZ 
Das Haus der 100 Vernünftigen <= Das Haus der Vernünftigen> 

17.2.1923 FZ 

Das Haus mit der Bank 8.6.1924 FZ 
Die Hausaufgabe 9.4.1921 BT 
Der Hauslehrer s. d. 
Hausse und Baisse 7.12.1919 DNT 

Die heilige Flamme <VIS> 21. 12. 1919 DNT 
"Die Heilige Johanna" 17.10.1924 PT 

Das heilige Petroleum <RiR> s. d. 
Heimgekehrt <WS> 10.8.1919 DNT 
Heimkehr 9.10.1921 BBC 

Die Heimkehr des Imre Ziska <= Heirnkehr des Imre Ziska> 
26.3.1922 BBC 

Heimkehr des Imre Ziska 31. 3. 1922 PT 
Heimkehr eines Boxers 6.10.1929 MNN 
Heimweh nach Prag 25. 12. 1924 PT 

Heinrich Heine. Komodienhaus 23. 1. 1922 BBC 
Helden zittern 11.9.1937 DNTB 
He llas 17.3.1921 BBC 

i dem 1. 3. 1921 PT 
Hellas in der GrolmannstraSe 16.2.1922 NBZ 
Das Hellsehen 22.8.1931 FZ 
Hephata. Statte der Menschlichkeit 18.2.1926 FZ 

i dem 26.2.1926 PT 
i dem 11. 3. 1926 NBZ 
Herbst <poema) 24.10.1915 OIZ 

Herbst <poema) 5.10.1919 PT 

W IV 13 
w 1 929 
Vl 2 197 

p 

s 172 
DNT 103 
Vl 1 187 
Vl 1 55 
Vl IV 464 
Vl 2 267 
Vl 2 683 
w 1 41 
W IV 810 
w 1 655 

Vl IV 76 
w 1 778 

Vl IV 149 
Vl IV 829 
w 2 308 

Vl IV 652 
W IV 788 
Vl 1 504 

Vl 1 744 

Vl IV 49 
w 2 536 

s 156 
w 1 1101 



Herbst in Berlin 
Herbstrevue 
Herbstwindes Kriegsgeschichten 
Her:mann Kesten: "Admet" 
Her:mann Kesten: "Die Liebesehe 11 

Her:mann Kesten: "Der Scharlatan11 

Der Herr 
Der Herr aus dem Publikum 

i dem 
Der Herr Hauptmann unter Literaten 

Der Herr Minnesanger 
Der Herr mit dem Monokel 

Der Herr Offizier 

Ein Herzogtum fast zu verkaufen! <IDu> 

"Hi nkemann" 

Die Hinrichtung Oesterreichs 
Hinter den Kulissen 
Hinweis auf ein Buch über Stifter 
Die Hochschule der Auslagenarrangeure 
"Die hBchsten Glieder der Tierreihe" 
Die Hoffnung auf "Jenua" 

Hororoage à l'ame autrichienne <trad.) 
Das Hotel 
Hotel Kopriva 
Hotelfrühling <~ Eine Stunde Millionar> 
Hotel personal: 

Ankunft im Hotel 
Der Portier 
Der alte Kellner 
Der Koch in der Küche 
Madame Annette 
Der Patron 
Abschied vom Hotel 

Hotham Brown aus Workington 
(Huldigung an den Geist Oesterreichs) 
Humanitat 

100 Jahre 
100 000 Mark für einen Roman 

Ich lerne reden 
Ich suche die Einheitsfront 
Ich verzichte 

26.9.1920 PT 
15. 11. 1919 DNT 
5. 12. 1915 OIZ 
5 . 11 . 1929 BT 
1.11.1929 LW 

s. d. 
28.4.1930 MNN 
10.3.1925 FZ 

12.3.1925 NBZ 
13. 11. 1920 NBZ 

9.5.1926 FZ 
23.3.1924 v 

15.7.1922 v 

5.6.1925 FZ 

15.4.1924 v 

11. 3. 1939 PTZ 
18. 5. 1921 NBZ 
27.9.1931 FZ 
13.8.1923 WSMZ 
15.8.1931 FZ 
1.3.1922 NBZ 

2.3.1938 COM: 
23. 11. 1930 FZ 

4.12.1923 PT 
7.4.1921 PT 

19. 1. 1929 
24. 1. 1929 
27.1.1929 

FZ 

3.2.1929 
9.2.1929 

20.2.1929 
24.2.1929 
20.6.1922 BBC 
s. d. (3. 1938) 
7.8.1921 BBC 

11. 1.1920 DNT 
6.1.1925 D 

27. 1. 1922 
7.3.1923 
6.9.1933 

NBZ 
v 

PM: 

'/R 'l 

w 1 377 
w 1 173 
w 1 3 
W IV 473 
W IV 369 
W IV 420 
BSB 364 
W IV 126 
w 2 358 

BSB 106 
w 1 396 
w 2 568 
W IV 823 
VI 2 131 
s 195 
VI 1 836 
W III 715 
w 2 409 
s 214 
VI IV 458 
VI 2 158 
VI IV 765 
w 1 562 
VI IV 403 
VI 1 1042 
VI IV 880 
BSB 179 
VI 1 759 
VI IV 733 
VI IV 871 
VI 1 1073 

VI III 566-593 

VI 1 827 
VI IV 733 
VI IV 518 
VI 1 630 
w 1 223 
W IV 212 
VI 2 320 

VI 1 723 
w 1 948 
BSB 379 



Der idealístische Scharlatan 

Illustrierter Kulturaustausch 
Im Bistro nach Mitternacht 
ídem 
Im D-Zug 
Im Dampfbad bei Nacht 
Im Haus Nr. 21 
Im Klub der Hunde 
Im Lande der Wolkenkratzer 
Im Laufschritt nach Leipzig 
Im mittaglichen Frankreich: 

Lyon 
Kino in der Arena 
Nichts ereignet sich in Vienne 
Tournon 
Stierkampf am Sonntag 
Marseille 
Ein Bootsmann 
Die Gasse der Liebe 
Nizza 

4.12.1927 

s. d. (1937) 
11. 11. 1938 
11. 11. 1938 
21. 9. 1922 

4.3.1921 
6 . .4.1921 
6.7.1920 

12.8.1934 
8.3.1921 

8.9.1925 
12.9.1925 
15.9.1925 
23.9.1925 
1.10.1925 

15.10.1925 
17.10.1925 
21. 10. 1925 
26.10.1925 

FZ W IV 354 
VI 2 820 
BSB 410 

Z W IV 178 
DF 
v 

NBZ VI 1 488 
NBZ W 1 520 
NBZ VI 1 285 
PTB BSB 392 
NBZ W 1 491 

FZ S 220-236 
VI Ili 856-879 

VI 2 427-450 

Ein Kino im Hafen 
Im Paradies 

4. 11. 1925 
23.4.1926 NBZ 

Im Rathenau-Museum <= Besuch im Rathenau-Museum> 
2.7.1924 NBZ 

Im russischen Parkett <= Russisches Theater: Im Parkett, RiR> 
12.2.1927 PT 

Im Vlartezimmer des Vlunderdoktors 
Import und Export <= Eine Stunde 

11. 4. 1921 NBZ 

In anderen Kneipen <KR> 
In den Katakomben 

im Schieberbüro> 
18. 1. 1920 
24.5.1931 
21. 5. 1939 

In den Waldern von Augustowo <PrK> 

In der Boxerakademie <= Boxerprobe> 
In der Kapuzinergruft 
In Deutschland unterwegs: 

Bader im Riesengebirge 
Glashütte 
Der Rebell des Erzgebirges 
Kleve, Xanten, Kalkar 
Ein Herzogtum fast zu verkaufen! 
Premiere in Annaberg 
Besuch bei den Webern 

<In einer der stillen Gassen 

In und auBer Dienst <VIS> 

Indien in Berlin 
Ein Ingenieur mit Namen K. <KR> 

31.7. 1920 

6.4.1923 
27.5.1935 

17.5.1925 
24.5.1925 
27.5.1925 
31. 5. 1925 
5.6.1925 

10.6.1925 
12.6.1925 

s. d. (1924?) 

17.8.1919 

24. 1. 1921 
21. 6. 1931 

DNT 
KZ 

NBZ 

FZ 
VISMZ 

FZ 

DNT 

NBZ 
KZ 

VI III 782 

BSB 32 
w 1 309 
VI 1 981 
W IV 719 
W III 
w 2 396-418 
VI III 668 
W III 708 
W III 712 
VI III 670 
W III 715 
W III 718 
VI III 720 
W IV 831 
w 2 314 
s 169 
w 1 43 
VI 1 451 
W III 798 



C) 

Die Insel der Unseligen 20.4.1919 DNT W IV 781 
w 1 23 

Die Internationale <poema) 17.10.1924 LL DNT 83 
w 2 32 

<Interview mit Benzion Zangon) 2.2.1937 KON 
Interview ohne Worte 11.2.1924 FZ W IV 17 

w 2 48 
Interviews mit StraSentypen 19.5.1919 DNT w 1 58 
Die Invaliden grüSen den General <poema) 1.8.1924 LL DNT 79 

w 2 27 
Irrungen, Wirrungen 7.9.1920 NBZ w 1 358 
Ist Berlin ehrlich? 24.11.1920 NBZ w 1 401 

Jagd auf die fliehenden Polen <PrK> 30.7.1920 NBZ BSB 26 
w 1 303 

Das Jahr der Erneuerung 12.11.1919 DNT W 1 171 
Ein Jahr 'Gegen-Angriff'. Freunde aus aller Wel t schreiben uns 

5.5.1934 GA Ausst 268 
Jawohl, mein Herr, ich bin ein Katholik <trad. d'un poema d'A. v. 
Duinkerken) 
"Jawoll, Herr Prasident!" <LPgRM> 6. 10. 1922 NBZ 

Jazzband 1.5.1921 BBC 

Jenseits 3.1.1921 NBZ 
Jewgraf oder der liquidierte Heroismus <RiR> 

21.12.1926 FZ 

Ein Jude geht nach Amerika <cf. JaW> 
Juden, Judenstaat und die - "Katholiken" 
Die Juden und die Nibelungen 

13.3.1927 
26.9.1937 
18.8.1934 

FZ 
es 

DNTB 
Die Juden von Deutsch-Kreuz und die Schweh-Khilles <RdH> 

9.8.1919 DNT 

Justitia <poema) 15.8.1924 LL 

Kabarett "Schall und Rauch11 2.9.1920 NBZ 
Kaffeehausfrühling <WS> 23.5.1919 DNT 

Eine Kaffeehausterrasse und noch eine <WS>lO. 8. 1919 DNT 
Kaiserbilder 18.7.1922 v 
Kaiserliche Orthographie 27. 1. 1925 D 

Die k. und k. Veteranen 18.6.1929 FZ 
Kaisers Geburtstag 20. 1. 1925 D 

Der Kampf um die Meisterschaft 3.3.1924 FZ 
i dem 4.3.1924 PT 

BSB 55 
w 1 876 
BSB 144 
w 1 543 
w 1 439 

DNT 244 
W III 987 
w 2 650 
w 2 879 
BSB 412 
W IV 621 

W III 830 
w 1 115 
w 2 29 

w 1 355 
s 169 
w 1 32 
w 1 42 
w 1 842 
BSB 309 
w 2 339 
W IV 709 
BSB 306 
w 2 335 
w 2 72 



Kannitverstan 

Die Kanzel im Chaos 

Ka rne val 
Ka rne val 
Karneval <poema) 
Karriere 

Das Kartell 
Der Kavalier in der Provinz 

Kein rasender Reporter 

26.11.1927 

12.9.1924 

18.3.1922 
8.2.1931 
7.3.1924 
7.3.1920 

6.1923 
22.3.1926 

10.11.1934 

I' J ( J 

FZ W IV 353 
w 2 819 

FZ BSB 302 
w 2 242 

FDB w 1 771 
FZ 
LL w 2 14 

DNT s 184 
W III 33 
w 4 23 

L w 4 54 
FZ W IV 134 

w 2 549 
NDB W IV 286 

Keine Spur von einem Fox! ... Sentimentale 
Reportage> 

Reportage 
5. 1. 1937 

22.4.1921 

<= Sentimentale 
ST 

Keyser-Vorlesung 
Kind und Kunst 
Ein Kind im Wartezimmer der Polizei 
Kinder 
i dem 
Die Kinder 
Die Kinder der Verbannten 
i dem 
Kinder ohne Heimat 
Kinder nach Milana 
Die Kinder von Barcelona 
Die Kinder von Triest 
Ein Kino im Hafen <ImF> 

Kino in der Arena <ImF> 

28.12.1919 
10.9.1938 
11. 9. 1921 
15.9.1921 

17.10.1929 
12. 10. 1938 
14.10.1938 

18.121.2.1921 
30.12.1919 

19.2.1938 
19.1.1939 
4. 11. 1925 

12.9.1925 

BBC 
DNT 

DNTB 
BBC 

PT 
M.NN 

z 
DF 

NBZ 
DNT 

DNTB 
PTZ 

FZ 

FZ 

Das Kinodrama von Mayerling 12.8.1919 DNT 
Die Kirche, der Atheismus und die Religionspolitik <RiR> 

7.12.1926 FZ 

Die klagenden Ziffern 
Das klassische Gespenst 
Kleiderhandel 
i dem 
"Kleine Fanfare" 
Kleine Kunstwanderung 
Der kleine Moriz in der Windjacke 

Kleine polnische Station 
Kleine Reise: 

8.2.1924 
27.12.1924 
14.11.1922 
28.5.1923 

23. 11. 1930 
28.3.1925 
1. 5. 1924 

22.2.1931 

Einleitung I Blick nach Magdeburg 3.5.1931 
Betrachtungen in Leipzig I Ein frohlicher Abend 

10.5.1931 
Ausflug aro Sonntag I Gepacktrager Nr.7 17.5.1931 

FZ 
FZ 
v 

AUAB 
FZ 
FZ 
v 

KZ 
FZ 

w 

w 1 203 
W IV 677 
w 1 646 

BSB 335 
W IV 175 

w 1 466 
w 1 208 
W IV 665 

s 234 
W III 877 
w 2 447 
s 221 
W III 858 
w 2 429 
w 1 116 

DNT 230 
W I li 978 
w 2 637 
w 2 45 
w 2 310 
w 2 896 

W IV 382 
w 2 371 
s 216 
w 2 173 
W III 1064 

III 760-805 



'!91 

Der Hafen von Ruhrort I In anderen Kneipen 
24.5.1931 

Gustav I Ankunft in Essen 7.6.1931 
Abend in Essen I Die Bar erster und zweiter Klasse I Die andere Bar I 
Der Morgen aber 14.6.1931 
Ein Ingenieur mit Namen K. I Ein Arbeiter mit Namen M. 

21.6.1931 
Der kleine Sacher 
Kleve, Xanten, Kalkar <IDu> 

KlosterstraSen-Bohème 
Der Klub der armen Türken 

Der Klub der Verkannten 
Knigge im Film 
Knotenpunkt am Morgen 

ídem 
ídem 
Der Koch in der Küche <HP> 
Der Kolporteur (l) 

Der Kolporteur (li) 

ídem 
Kommentar zu Kant (poema) 

"Eín Komodiant konnt' einen Pfarrer 
Komodienhaus: "Die Sache mit Lola" 
Konfektionserotik 
Konferenz-Athletik 

Der KongreS 
"Konig Hunger" in der Volksbühne 

Die Konkordate 
Konservativ <WS> 
Konsultation 
i dem 
i dem 
i dem 
Konzert im Sitzungssaal 
Konzert im Volksgarten 
Korperliche Erziehung der 
Der Korpsstudent 

Kostümball in Moabit 
Kredit! 

Frau 

26.10.1919 
31. 5. 1925 

14. 11. 1921 
19. 11.1920 

17.3.1923 
16.5.1919 
24.6.1927 

DNT 
FZ 

BBC 
NBZ 

NBZ 
FW 
FZ 

3.7.1927 PT 
16.4.1939 PTZ 
3.2.1929 FZ 
4. 1. 1920 DNT 

11.7.1924 FZ 
17.7.1924 NBZ 
18.4.1924 LL 

lehren" 12.1.1939 PTZ 
25.10.1920 NBZ 

17.4.1930 LW 
23.3.1921 NBZ 

8.3.1929 
29.2.1924 

11. 1. 1936 
12.9.1919 

28. 11. 1919 
18.10.1920 
30. 1. 1921 
17.4.1923 
15.2 1924 
8.4.1928 

26.3.1925 
24.2.1924 

15.2.1922 
15.12.1920 

PT 
v 

EUR 
DNT 
DNT 
NBZ 
FDB 

AUAB 
FZ 
FZ 
FZ 
v 

NBZ 
NBZ 

w 1 162 
W III 6'70 
w 2 289 
w 1 677 
BSB 107 
w 1 397 
w 1 954 
w 1 29 
W IV 838 
w 2 742 

W III 578 
W IV 63 
w 1 217 
w 2 216 

DNT 98 
w 2 21 

w 1 387 
W IV 861 
BSB 134 
w 1 508 
VI III 558 
VI IV 456 
VI 2 68 

w 1 46 
w 1 180 

VI 2 54 
VI IV 844 
VI 2 370 
s 209 
DNT 92 
W IV 109 
w 2 63 
VI 1 741 
VI 1 419 

Der Kriegerische <= Der moderne Berliner ~ Der Mann im Friseurladen> 
31. 1. 1923 AUAB 

Der Kriegsberichterstatter 1.8.1924 LL DNT 62 
W IV 543 
w 2 228 



Kriegsgefangenenlager 4.4.1920 
Kriminalaffare Nobelpreis 3.7.1937 
Die Krüppel. Ein polnisches Invalidenbegrabnis <RdG> 

Küchen-Kultur? 

Die Kugel am Bein <I> 
Die Kugel am Bein <II> 
Der Kulturbolschewismus 
Kultur-Herbst 
Kunst des Irrsinns 
Kunst im Ghetto 

Kunstasyl <= Berliner Kunstasyl> 

Der Kurfürstendamm 
Kurt-Heynicke-Vorlesung 

Das Lacheln der Vlelt 

23.11.1924 

25.8.1920 

28.9.1919 
27.8.1920 
9.7.1932 

29.10.1922 
23.9.1922 
14.7.1921 

7. 1. 1921 

29.9.1929 
24.10.1921 

1.4.1923 
idem Vlerbenummer 1924 
Das Lacheln der Weltgeschichte 30.4.1922 
Die Lage der Juden in Sowjetru~nand <RiR> 9. 11. 1926 

idem <cf. JaW> 
Die Lage in Westungarn 

Das Land der Sonderbündler 

LandstraBenzauber in Berlin 
Laterna :Magica 
Der Lausbub 
Lauter Juxen <= :Moderne Juxartikel> 
"Der lebende Buddha" 

Lebende Kriegsdenkmaler 

Die Lebenden über die Toten 

Lebensfreuden <Il. Bar = Bar> 
"Lebensglück" als Beruf 
Legende vom Kasernenhof <poema) 

5.9.1919 

24.10.1923 

25.10.1920 
25.12.1932 
20.8.1923 
6.1.1921 
6.5.1928 

31. 8. 1920 

13.6.1924 

6. 11. 1921 
16.2.1921 
25.4.1924 

Leipziger ProzeB gegen die Rathenau-:Morder: 

Die Dreizehn 
Die Pistole 
Jawoll, Herr Prasident 
Der ProzeB der Geheimnisse 
Staatsgericht-Hofluft 
Die Zeugen 

4.10.1922 
5.10.1922 
6.10.1922 
7.10.1922 
9.10.1922 

10.10.1922 

DNT 
DNTB 

FZ 

NBZ 

DNT 
NBZ 

TB 
v 

NBZ 
BBC 

NBZ 

MNN 
BBC 

VI 1 2'71 
VI IV 647 

VI IlI 840 
VI 2 289 
BSB 81 
VI 1 335 
VI 1 145 
VI 1 341 
VI IV 589 
VI 1 890 
VI 1 867 
VI IV 452 
VI 1 605 
BSB 114 
VI 1 444 
VI IV 854 

BH BSB 221 
D 

BBC VI 1 803 
FZ DNT 206 

DNT 

PT 

NBZ 
FZ 

VIS:MZ 
PT 
FZ 

W III 351 
w 2 886 

VI III 811 
w 1 132 
W III 647 
w 1 1049 

w 1 1046 
VI 1 442 
VI IV 358 
VI 2 926 

NBZ BSB 85 
w 1 347 

V BSB 292 
w 2 203 

BBC W 1 667 
NBZ 

LL DNT 74 
VI 2 22 

NBZ BSB 51-69 
w 1 872-888 



Die Frau und der Koffer 
Der Oberreichsanwalt spricht 
Pladoyers in Leipzig 

Leitfaden für Zeitungsleser anno 1939 
Lemberg, die Stadt <RdG> 

i dem 
Lemberg in Düsseldorf 
i dem 
Leningrad 

Lenins Begrabnis im Film 

11.10.1922 
12. 10. 1922 
13.10.1922 

7() l 

1. 1. 1939 
22.11.1924 

PTZ BSB 440 
FZ VI I Il 836 

VI 2 285 
7.12.1924 PT 

16. 12. 1923 PT 
17.12.1923 NBZ 

18.3.1928 FZ 

13.2.1924 FZ 

VI 1 1084 
VI III 1022 
VI 2 915 
VI IV 483 
VI 2 50 

Lesebuch gegen Vleltgeschtchte 28.12.1920 NBZ VI 1 429 
Ein Leserbrief und dte Antwort <BaP> 7.12.1928 FZ VI 2 965 

BSB 449 Lessing, un génie allemand 14.6.1939 MAR 
Lettre sur la Littérature Allemande 4.8.1934 RH 
Der letzte Azteke aus Gablonz <= Begegnung mit dem letzten Azteken> 

16.3.1923 PT 
"Der letzte Mann" 8. 1. 1925 FZ VI IV 493 

w 2 324 
Leute und Gegend <RdG> 

Li-Tai-Pe in Berltn 
Der Hebe Gott 
Der liebe Gatt in RuBland <RiR> 

Lieber Vlalter Mehring 
Der Liebling 

Liebling der Frauen 
Die Lieblinge der Nation <poema) 
Lied vam Spengler (poema) 
Das literarische Leben <BaP> 

Literarischer Vledding 

i dem 
Literatur des Dritten Reiches 
Die Literatur var Gericht 
Li ttle Titch 

Lizenz vom Hakenkreuz 
Lab der Dummheit 
Lab für Baden-Baden 
Lobgedicht auf den Sport (poema) 
Louis Hagen, der Finanzmann des Rheins 

Lu 
Ludendorff und das Schlachtvieh 

20. 11. 1924 

14.8.1921 
s. d. 

20.2.1927 

14.7.1934 
19.4.1924 

1. 3. 1922 
1. 2. 1924 

29.8.1924 
2.8.1928 

13.3.1921 

20.3.1921 
21. 2. 1937 

5. 1. 1922 
2.5.1928 

1.10.1937 
27.9.1929 

4.9.1932 
25. 1. 1924 

19.12.1923 

1. 5. 1921 
7.3.1924 

FZ 

BBC 

FZ 

DNTB 
FZ 

BBC 
LL 
LL 
FZ 

FDB 

BBC 
NO 

VI III 832 
w 2 281 
VI 1 633 

VI III 1019 
w 2 681 
W IV 423 
VI IV 113 
VI 2 163 
VI 1 762 
VI 2 9 
w 2 30 
W III 1080 
VI 2 954 
VI IV 185 
VI 1 499 

BBC VI 1 701 
FZ VI IV 140 

w 2 923 
PTZ 

LVI VI IV 231 
FZ 
LL VI 2 8 
PT VI IV 107 

w 1 1087 
BBC VI 1 547 

v s 211 
DNT 49 
W IV 533 
w 2 79 



Ludwig Hardt rezitiert Franz Kafka 

Ludwig-Thoma-Gedachtnis-Abend 
Lyon <ImF> 

"Die Macht des Scharlatans" 
Madame Annette <HP> 
11 Das Madchen aus der Fremde11 

Mai und Mais OlS> 
Malvine Biviand, die Tanzerin 
Man munkelt bei Schwannecke 

Man tauscht Kinder aus 
Der Mann aus dem Altersheim <= Der 

Der Ma.nn, der die Ohrfeigen bekommt 
i dem 
i dem 
Der Mann, der die Visa besorgt 
Der Mann der Tat 
Ein Mann, ein Eid 

/I)/, 

8.11.1924 FZ W IV 211 
w 2 275 

BBC 15.2.1922 
8.9.1925 FZ S 220 

29. 1. 1938 DNTB 
9.2.1929 FZ 

30.8.1920 NBZ 
18.5.1919 DNT 

15.12.1920 PT 
2.6.1928 FZ 

W I li 856 
w 2 427 

W IV 441 
W III 586 
w 1 346 
w 1 30 
w 1 422 
W III 540 
w 2 928 

29.7.1933 DNTB W IV 714 
auferstandene Mensch> 

20.7.1922 BBC 
3 . 11 . 1929 MNN 

16. 11. 1929 PT 
18.10.1930 PT 
23.10.1923 PT 

14.1.1939 PTZ 
7. l. 1939 PTZ 

W IV 82 
W IV 151 

Der Mann im Friseurladen 

Der Mann in der Toilette 

<~ Der moderne Berliner> 
31. 7. 1921 
20. 1. 1923 

BBC 
v 

w 1 621 
s 201 

Die Mannweiber der Sittlichkeit 
i dem 
Marchen 
Das Marchen vom Geiger 

i dem 
i dem 
Das Marchen vom Sophiensaal 
1'Maria Theresia" 
Marionetten 
Marionetten auf der Wanderung 
Der Marktplatz der Kettenhandler 
Mars oder Venus? 
Marseille <ImF> <~ Hafen von Marseille> 

Martha Krull 
Martyrer und Kampfer 
Mascottchen 
Der Maulkorb für deutsche Schriftsteller 
Mazdaznan 
Der Meister im Museum 
Melodramatische Wirklichkeit 

3.1.1924 
4. 1. 1924 
8.5.1921 

28.12.1919 

1. 1. 1921 
17.12.1921 

3.8.1919 
24. 11. 1934 
21. 11. 1919 

21. 2. 1922 
25.5.1919 
21.8.1919 

15.10.1925 

11. 5. 1921 
11. 5. 1938 
30.1.1921 

<1938?) 
27.6.1923 
2.5.1922 

22. 1. 1922 
Der Mensch auf der Veranda. Ein Frühlingsgedicht 

NBZ 
PT 

w 1 916 

BBC W 1 553 
DNT S 173 

PT 
FDB 
DNT 

DNTB 
DNT 
NBZ 
DNT 
DNT 

FZ 

BBC 
PTZ 
FDB 

NBZ 
BBC 
BBC 

w 1 205 

w 1 98 
W IV 431 
w 1 1'78 
w 1 747 
w 1 65 
w 1 128 
s 229 
W I li 869 
w 2 441 
w 1 555 
W IV 316 

W IV 323 
w 1 1016 
w 1 805 
w 1 712 

<= Der Mensch im Glaskafig> 5.5.1923 AUAB w 1 1002 



Der Mensch aus Pappkarton 10.2.1924 v 

¡/ (_-) r,~ 

DNT 128 
1il 2 46 

Ein Mensch hat Langeweile 1.9.1929 MNN 1il IV 851 
Der Mensch im Glaskafig <= Der Mensch auf der Veranda> 

8.7.1922 FDB 1il 1 833 
Menschen im Saargebiet <BaD> 16.12.1927 FZ 1il III 752 

1il 2 801 
Menschen aro Sonntag 3.7.1921 

idem 4. 2:1923 
"Das Menschengesicht" 29. 12.1929 
Menschliche Fragmente 17.4.1919 
Der merkantile Superlatív <~ Der Superlativísmus> 

Der Merseburger Zauberspruch 
Die Metamorphose des "Sperrsechserls" 
Metaphysík des Budgets 
"Michae 1 Kramer" 
Ministerurlaub in Teutongina 
Der migglückte Putsch 
Mit 900 Kindern im Kino 
Modellschau 
Moderne Ausstellung 
Der moderne Berliner <= Der Kriegerische> 

Moderne Juxartikel <= Lauter Juxen> 
Moderne Vehikel 

11.6.1924 

25.12.1930 
17.3.1920 

30. 11. 1919 
27. 9. 1924 
14.8.1920 
17.6.1919 
7.3.1924 

22.2.1920 
11. 6. 1921 
<~Der Mann 
30.1.1923 
13.7.1923 
23.9.1919 

Monarchie und Parteien. Brief aus 
Der Manat Mai 
Mondfinsternis auf der Sternwarte 
Montmartre in Berlín 
Der Morgen aber <KR> 
Mort de Carl van Ossietzky 

Belgien s.d. (1937) 
9.5.1924 

17.10.1921 
23.12.1920 

14.6.1931 
6.1938 

La Mort de la Littérature Allemande 
Mosaik aus OstpreuBen 
Das Moskauer jüdische Theater <RiR> 

Moszkowski und Hildesheimer 
Der Motorradfahrer 
i dem 
Di e Mü lli! <VIS> 
Munkacs, die brave Stadt 
Die Muse der Blinden 
Das Museum 
i dem 
Der Musterknabe 

Die Mutter 
i dem 
Mütter in der Revue 
Le Mythe de l'ame germanique 
Der Mythos von der deutschen Seele 

8.1933 
9.8.1920 

7.5.1921 
30.3.1931 
19.7.1936 

1. 6. 1919 
8. 1. 1939 

23.5.1919 
14.3.1929 
27.3.1929 

18.12.1921 

25.4.1922 
27.4.1922 

27.10.1924 
3.1938 

12.3.1938 

BBC 

v 

1il IV '796 
1il 1 598 

MNN 1il IV 372 
PT 1il 1 21 

FZ ·BSB 291 
1il 2 200 

FZ 1il III 690 
DNT 1il 1 259 
DNT 1il 1 183 

v w 2 251 
NBZ W 1 329 
DNT 1il 1 72 

FZ 1il 2 78 
DNT W 1 246 
BBC 1il 1 586 

im Friseurladen> 
T BSB 212 
T 

DNT 

LL 
BBC 
NBZ 

FZ 
EUR 

MOlS 
NBZ 

BBC 
FZ 
WT 

DNT 
PTZ 
DNT 

FZ 
PT 

BBC 

BBC 
PT 
FZ 

EUR 
DNTB 

1il 1 144 
BSB 408 
w 2 177 
1il 1 660 
w 1 425 
W III 795 

w 1 323 
1il IV 467 
w 2 675 
w 1 548 
BSB 369 

1il 1 35 
W IV 694 
1il 1 62 
1il IV 146 

1il IV 70 
1il 1 693 
1il 1 795 

w 2 273 

1il IV 667 



Der Nabel der Sittlichkeit 
Nach Neunkirchen <BaD> 

Das nachgemachte Ceylon 
i dem 
idem, amb variacions 
Nachmittag im fremden Hotel 
Nachruf 
Nachruf auf den Hotelportier 
Nachruf auf den lieben Leser 

26.8.1920 
6.12.1927 

4.5.1926 
8.5.1926 

10.10.1937 
27.6.1931 
7.7.1935 

25.2.1924 
6.8.1922 

Die Nacht aro Rhein <= Rheinischer Karnevalsbericht> 
22.2.1926 

Nachte in Kaschemmen 23./28.2.1921 

Nachtleben <WS> 
Der nachtliche Zeitungsartikel 
Der Nachtredakteur Gustav K. 
i dem 
Nachwort ... 
Nacktheit 

Nackttanze 
i dem 
Die namenlosen Toten <= Die Toten ohne 

Die nationale Kurzwelle 
Nationale Pyromanie 
Nationalismus im Abort 

Natur <poema) (I) 

Natur <poema) <II) 
Naturgeschichte des Generals 

Nein! <WS> 

Nelson-Theater 
Nervenschock <poema) 

Die neue Bohème 

Das neue Heim 
Der neue Hofpark 

Das neue Lesebuch (poema) 

Die neue Waschmaschine 

23.5.1919 
4.7.1923 

21.4.1929 
24. 1. 1937 
6. 11.1931 

4.9.1921 

15. 1. 1922 
17.1.1922 

Namen> 
9.2.1923 

29.10.1932 
8.9.1934 

9. 12. 1922 

5.2.1914 
25. 1. 1924 
25.4.1924 

28.9.1919 

6.10.1921 
6.10.1918 

27.10.1929 

19.7.1921 
12.10.1919 

28.11.1924 

17.11.1929 

Neues van Gestern 28.7.1931 
Der neunte Feiertag der Revolution <RiR> 14.11.1926 

"Die Nibelungen" 9.4.1924 

() 

NBZ W 1 338 
FZ W III 746 

w 2 794 
FZ W 2 564 

NBZ 
WT 
FZ W IV 874 

PTB W IV 288 
FZ W 2 64 

BBC BSB 195 
w 1 854 

NBZ 
NBZ BSB 123 

w 1 477 
DNT W 1 33 
NBZ W 1 1020 

FZ W III 554 
WT 
LW 

BBC W IV 67 
w 1 643 

BBC W 1 706 
PT 

PT 
TE W IV 612 

PTB BSB 397 
V DNT 43 

W IV 525 
w 1 900 

A 
LL W 2 9 
LL DNT 27 

w 2 165 
DNT S 170 

w 1 49 
BBC W 1 654 

PT S 159 
w 1 1106 

MNN P 
BSB 332 

PT W 1 611 
DNT S 171 

w 1 155 
LL DNT 29 

w 2 33 
MNN P 

BSB 337 
FZ W IV 876 
FZ DNT 214 

W III 967 
w 2 626 

v w 2 146 



Nichts ereignet sich - in Vienne <ImF> 

Niederlage der Gerechtigkeit 
Nikolo 
Nizza <ImF> 

Noch eine Episode 
Noch einmal Prügel 
Nonpareille aus Amerika 
Der "Normalmensch11 

Die Nat der Schwarzen <~ Der Schrei des 

Der Notschrei eines Berufskollegen 
"Nur echte Erlebnisse" 

Nur ein Halber 
Nur eine Glosse 
Nützliche Bemerkung für Historiker 

Der Oberreichsanwalt spricht <LPgRM> 

Oberschlesien 
Oedenburg <RdH> 

Oedon van Horvaths Tod 
Oeffentliche Meinung, Zeitungen, Zensur 
in RuSland> 

15.9.1925 

26.5.1934 
6.12.1919 

26.10.1925 

25.7.1919 
17.5.1929 
21.3.1929 

27. 11. 1921 

()'J 

FZ S 223 

DNTB 
DNT 

FZ 

FW 
FZ 
FZ 

BBC 

W III 860 
w 2 431 
W IV 422 
w 1 185 
s 233 
W III 875 
w 2 446 
w 1 89 
W IV 555 
W IV 552 
w 1 684 

Wilden und des WeiSen> 
25.12.1923 PT 
26.8.1920 NBZ 
19.7.1927 FZ 

30.8.1919 
28.8.1937 

s. d. 

12.10.1922 

29.5.1921 
8.8.1919 

3.6.1938 

DNT 
DNTB 

NBZ 

BBC 
DNT 

PTZ 

w 1 340 
W IV 216 
w 2 749 
w 1 131 
W IV 651 

BSB 65 
w 1 885 
W III 639 
W III 824 
w 1 109 
W IV 319 

<RiR> <= Oeffentliche Meinung 
28.12.1926 FZ DNT 249 

W III 991 
w 2 654 

Oeffentliche Meinung in RuSland <= 
Zensur> 

Oeffentliche Meinung, Zeitungen, 

Oktober 
Der Onkel aus Oesterreich 
(OperettenprozeS in Berlin) 
Die Opfer des Herrn v. Kahr 
Oesterreich atmet auf 

Oesterreichische Bücher 
Das osterreichische Reisevisum 
Ostsee-Reise 

Ein paar "Sensationsfilme" 
Ein paar Tage Deauville 

Ein paar Worte (I) 

Ein paar Worte <I I) 
Das padagogische Schaufenster 

29. 1. 1927 PT 
8.10.1924 FZ W 2 263 
8.2.1920 DNT W 1 242 
9.2.1918 F 

8.11.1923 NAUB 
s. d. (1938) 

7.8.1932 
2.11.1923 
6.7.1924 

20. 11. 1924 
28.8.1927 

19.8.1919 
11. 9. 1919 
24.5.1924 

FZ 
NAUB 

FZ 

FZ 
FZ 

DNT 
DNT 

FZ 

w 1 1059 
BSB 432 
T+K 137 
W IV 408 
w 1 1055 
W III 658 
w 2 210 

w 2 293 
W III 851 
w 2 752 
w 1 126 
w 1 140 
w 2 190 



Panoptikum am Sonntag 

Papier <WS> 
Papi er 
Die Parade 

Parade eines Gespenstes 

Das Paradies der Jugendlichen 
Paradoxie 

Pariser Paradies <= Bericht aus 

ídem 
Der Passagter 
Das Passahfest 
Die Passion 
Pathos 
Der Patron <HP> 
Perlewitz 
Personlichkettsrecht 

Petra Fedorak 
Philister im Goethe-Jahr 
Philosophie des Panoptikums 
Philosophie des Schaufensters 

Piet~t des Kleinbürgers 
Piet~t mit Handgranate 

i dem 
i dem 
Die Pistole <LPgR~> 

Pl~doyers in Leipzig <LPgR~> 

Das Plakat 
"Plakate" 
Plakatkunst 

Po bel 

10.6.1928 FZ 

6.10.1919 DNT 
19. 10. 1919 DNT 
13.5.1923 v 

30.4.1924 v 

26.4.1922 NBZ 
13.8.1922 BBC 

dem Pariser Paradies> 
8.10.193? PTZ 
26.9.193? VIT 
6.8.1921 BT 

1?.4.1938 PTZ 
?.2.1921 NBZ 

1?.4.1921 BBC 
10.2.1929 FZ 
2.12.1929 ~N 

30.?.1922 BBC 

1. 1. 1920 DNT 
30.?. 1932 FZ 
25.2.1923 BBC 
3.4.1923 v 

1?.3.1925 D 
8.9.1924 FZ 

11. 9. 1924 NBZ 
13.9.1924 PT 
5.10.1922 NBZ 

13.10.1922 NBZ 

16.4.1921 BBC 
1.2.1920 DNT 

22.2.1924 FZ 

11.2.1920 DNT 

VI I li 535 
VI 2 931 
VI 1 51 
VI 1 159 
s 205 
VI 1 1002 
DNT 75 
p 

VI 2 1?1 
VI 1 ?9? 
BSB 199 
VI 1 85? 

VI 1 627 
VI IV 675 
VI 1 462 
VI 1 532 
W III 582 
p 

VI IV 523 
VI 1 849 
w 1 215 
W IV 609 
w 1 939 
DNT 127 
VI 1 976 
w 2 363 
W IV 545 
VI 2 240 

BSB 53 
w 1 8?4 
BSB 68 
VI 1 887 
VI 1 527 
VI 1 237 
BSB 229 
w 2 61 
VI 1 244 

Die Politik, die ~~del und der italienische Stern <WS> 
1.6.1919 DNT VI 1 36 

Polizeibericht 25.12.1920 PT 
ídem 11. 4. 1923 V VI IV 90 

VI 1 983 
Polizeibericht 
Der Polizeireporter Heinrich G. 
i dem 
Polnisch-russischer Krieg 

26.2.1933 
28.4.1929 
4.4.1937 

Deutsche Truppen bei Rastenburg in Bereitschaft 
26.7.1920 

PT 
FZ VI III 548 

PTZ 
NBZ BSB 23 

VI 1 300 



Eine Unterredung mit General v. Dassel 
UnbotmaBigkeit der rus. Armeeleitung? 
Jagd auf die fliehenden Polen 
In den Waldern von Augustowo 
Rote Kosaken an der Grenze 
Ein Tag bei den Bolschewiken 
Die Rote Armee 

Das polnische Kalifornien <BaP> 

Populare Kulturgeschichte 
Der Portier <HP> 
i dem 
Praktische Anwendung <poema) 

Praterkino 
Preishog'lziag'n 
Preis-Rattenwürgen 
i dem 
Premiere in Annaberg <IDu> 

Der Primgeiger 

ídem 
i dem 
Primuspalast 
Der Prinz 

Der Prinz und die Toten <poema) 
Das Privatleben 
Privatleben des Arbeiters 

2'7.7.1920 
28.'7.1920 
30.7.1920 
31. 7. 1920 
2.8.1920 
3.8.1920 
5.8.1920 

29.6.1928 

4.7.1924 
24.1.1929 
2.2.1929 

25.4.1924 

4.4.1920 
20. 1. 1920 
9.2.1923 
3.3.1923 

10.6.1925 

28.2.1930 

5.3.1930 
31.8.1930 
16.7.1922 
8.7.1922 

1.8.1924 
6.12.1929 
10.4.1926 

Probe im Wanderzirkus <= Der 

Ein Professor 

Frühlingszirkus> 
16.7.1923 
26.2.1921 

Professor Brunner im Horsaal 
Professaren des Mordes 
Prognose für den Zigeunerkonig 
Proletarisierung der Hauser 
Die Prominenten 

14.12.1921 
15.8.1933 
17.7.1937 
8. 11. 1919 
23.2.1921 

FZ 

FZ 
FZ 
PT 
LL 

DNT 
DNT 
:r:mz 

PT 
FZ 

MNN 

PT 
NWTB 

BBC 
v 

LL 
LW 
FZ 

NAUB 
BT 

BBC 
DF 

DNTB 
DNT 
BBC 

Prosa der Verschworung. Eine unpolitische Betrachtung 
16.7.1922 BBC 

Der ProzeB Caro-Petschek 
Der ProzeB der Geheimnisse <LPgRM> 

ProzeB im Halbdunkel 

Der ProzeB vom Normalmenschen 

Psychiatrie (1) 

Psychiatrie <II) 

16.7.1932 
7.10.1922 

4.6.1924 

4.6.1923 

28.6.1930 
24.7.1937 

FZ 
NBZ 

FZ 

FZ 

TB 
DNTB 

W III 1071 
w 2 939 
w 2 208 
W III 570 

DNT 99 
w 2 23 
w 1 273 
w 1 225 
w 1 923 

W III 718 
w 2 412 
p 
BSB 347 

s 194 
DNT 67 
w 1 831 
w 2 29 
W IV 243 
W III 673 
w 2 502 

w 1 486 
w 1 692 

W IV 174 
w 1 168 
w 1 484 

w tv 80 
w 1 838 
W IV 598 
BSB 57 
w 1 877 
DNT 60 
W IV 537 
w 2 195 
BSB 222 
w 1 1008 
W IV 567 
W IV 649 



Die Puppen 
i dem 
Pyjama-Literatur 

13.10.1929 
18.10.1929 
26.3.1924 

uoo 

MNN VI IV 856 
PT 
V VI 2 137 

Rabindranath Tagore <= Berlin und Indien = 
Berlin> 

Rabindranath Tagore in 
3.6.1921 BBC VI IV 191 

VI 1 577 
Rabindranath Tagore in Berlin <= Rabindranath Tagore = Berlin und 
Indien> 7.6.1921 PT 
Radiophon 28.3.1922 BBC BSB 185 

VI 1 780 
VI IV 329 
VI IV 884 
VI IV 224 
VI 1 511 

Rainer Maria Rilkes "Marien-Leben" 
Rast angesichts der Zerstorung 
Rast in Jablonowka 
Das "R~ubernest" ist ein Patrizierhaus 
Der Rauch verbindet St~dte 

Rauchverbot im Spetsewagen 
Die reaktion~ren Akademiker 

Der Rebell des Erzgebirges <IDu> 

Die Rebellion der Totengr~ber 
i dem 

s. d. 
24.6.1938 
23.9.1939 
24.3.1921 
18.3.1926 

24.8.1920 
1. 2.1920 

27.5.1925 

13.4.1921 
13.4.1921 

DNTB 
DNTB 

NBZ 
FZ VI III 545 

w 2 547 
NBZ W 1 335 
DNT S 178 

DNT 87 
w 1 233 

FZ 

NBZ 
PT 

VI III 712 
VI 2 403 

28.5.1921 NBZ Das Recht auf Oberschlesien VI 1 567 
14.2.1930 LVI Eine Rede Rudolf Borchardts VI IV 258 
1.7.1939 bP Rede über den alten Kaiser VI IV 771 

Der "Refr~ng11 <= Der "Refr~ng" im Nachtleben = Der Berliner "Refr~ng"> 
8.3.1924 NBZ 

Der "Refr~ng" im Nachtleben <= Der "Refr~ng" = Der Berliner 

i dem 
Re gen 
i dem 
Der Regenschirm 
Der Regisseur 
Rehabil i tierung 
Rehabilitierung 
idem (abreujat) 
Rehabilitierung 

der Schwarzen 
des deutschen Frühlings 

"Raffkes" 

Reichstagsauflosung 

"Reigen" 
Rei se 
idem <abreujat) 
i dem 
i dem 
Reise durch Deutschlands Winter 

5. 3. 1924 PT 
7.3.1924 FZ 

10. l. 1922 BBC 
12.12.1922 v 

31 . 5. 1921 N·Bz 
'7 • 3 . 19 19 FVI 

15.5.1921 BBC 
27.3.1921 BBC 
30.3.1923 T 

4.2.1923 BBC 

15.3.1924 

24.12.¡920 
2.10.1921 
5.12.1921 

8.5.1923 
26.5.1923 
9.12.1923 

FZ 

NBZ 
BBC 

PT 
AUAB 

LTB 
FZ 

"Refr~ng"> 

VI 2 75 

VI 1 705 

VI 1 573 
VI 1 19 
VI 1 558 
VI 1 514 

VI IV 85 
VI 1 921 
BSB 231 
VI 2 90 
VI 1 426 
VI 1 649 

W III 651 
w 1 1076 



Reise durch Galizien: 

Leute und Gegend 20.11.1924 
Lemberg, die Stadt 22. 11. 1924 
Die Krüppel. Ein polnisches Invalidenbegrabnis 

23. 11. 1924 
Reise durch Galizien 27.11.1924 
Reise durchs Heanzenland: 

Die Grenze 
Der AnschluB Deutsch-Westungarns I 
Sauerbrunn I Oedenburg 
Zinkendorf oder Nagy-Zenk I Deutsch
Kreuz I Die Juden von Deutsch-Kreuz 
und die Schweh-Khilles 

7.8.1919 
8.8.1919 

9.8.1919 

Reise in Kaffee <= Der Reisende in Kaffee erzahlt> 
11.11.1923 

Reise in RuBland: 

I Die zaristischen Emigranten 14.9.1926 
li Die Grenze Niegoreloje 21.9.1926 
III Gespenster in Moskau 28.9.1926 
IV Auf der Wolga bis Astrachan 5.10.1926 
V Die Wunder von Astrachan 12.10.1926 
VI Der auferstandene Bourgeois 19.10.1926 
VII Das Volker-Labyrinth im Kaukasus 26.10,1926 
VIII Wie sieht es in der russischen StraBe aus? 

31. 10. 1926 
IX Die Lage der Juden in SowjetruBland 9.11.1926 
X Der neunte Feiertag der Revolution 14.11.1926 
XI RuBland geht nach Amerika 21. 11. 1926 

H01 

FZ W I li 832 
w 2 281 

PT 
DNT W III 819 

w 1 100 

PT 

FZ 

W IV 103 
w 1 1064 
DNT 149 
W III 935 
w 2 591 

XII Die Frau, die neue Geschlechtsmoral und die Prostitution 
l. 12. 1926 

XIII Die Kirche, der Atheismus, die Religionspolitik 
7.12.1926 

XIV Die Stadt geht ins Dorf 12.12.1926 
Die russische Frau von heute 19.12. 1926 
XV Jewgraf oder der liquidierte Heroismus 

XVI offentliche Heinung, Zeitungen, 

XVII Die Schule und die Jugend 
Russisches Theater: Im Parkett 
Das Moskauer jüdische Theater 
Der liebe Gott in RuBland 

21.12.1926 
Zensur 

28. 12.1926 
18.119. 1.1927 

5.2.1927 
s. d. 

20.2.1927 
Das heilige Petroleum s.d. 
Ueber die Verbürgerlichung der russischen Revolution 

s. d. 
Reise mit einer schonen Frau 19.9.1926 FZ 

i dem 1. 10. 1926 NBZ 

W IV 135 
w 2 694 



Reise nach Albanien: 

Beim Prasidenten Achmed Zogu 
Südslawien und Albanien - innere 

Einzug in Albanien 
Die Hauptstadt Tirana 
Das albanische Volk 
Die albanische Armee 
Wo der Weltkrieg begann 
Die Zivilisierten im Barbarenland 
Artikel über Albanien 

Reise nach Kultur-Wien 
Reiselektüre 

29.5.1927 
Probleme 

8.6.1927 
11. 6. 1927 
15.6.1927 
21. 6. 1927 
29.6.1927 
3.7.1927 
rr. 7. 1927 

30.7.192? 
19.6.1921 
?.6.1931 

FZ 

BBC 
FZ 

Der Reisende in Kaffee erzahlt <= Reise in Kaffee> 
7.7.1924 FZ 

idem 29.?.1924 NBZ 
Reisende mit Traglasten 4.3.1923 BBC 

ídem 1?. 2. 1924 FZ 
ídem 21. 2. 1924 PT 
Reklame-Messe 30.4.1925 FZ 
11 La Renaissance Latine 11 15. 5. 1926 FZ 

Die Rentabilitat der Faulheit 21.12.1919 DNT 
Restenausverkauf in der Theateragentur 27.7.1923 NAUB 

Revolution der Kinderreichen 29.3.1922 PT 
Rheinischer Karnevalsbericht <= Die Nacht am Rhein> 

19.2.1926 
Richard ohne Konigreich 9.1.1923 

FZ 
NBZ 

Richard-Oswald-Lichtspiele 
Richtigstellung 
Ring der Nibelungen 
Ringelspiel 
Ritter Meuchelmord (poema) 

Riviera in Kagran 
Roman vom grünen Rasen 
11 Romantik11 des Reisens 

i dem 
Romantik in Vitrinen 
Rose Gentschow 

i dem 
Die Rote Armee <PrK> 

Rote Kosaken an der Grenze <PrK> 

Rückkehr 
Ruhr-Totenfeier mit Shimmyklang 

1. 8. 1922 
6, 11.1937 
7.7.1934 

25.3.1920 
18.4.1924 

16.7.1923 
20.9.1931 
6.6.1926 

BBC 
DNTB 
DNTB 

DNT 
LL 

WSMZ 
FZ 
FZ 

9.8.1930 PT 
7.10.1925 FZ 
10.4.1924 PT 

16.4.1924 FZ 
5.8.1920 NBZ 

2.8.1920 NBZ 

6.2.1922 BBC 
21. 4. 1923 v 

W III 
w 2 710 
W III 1033 

W III 1037 
W III 594 
W III 1043 
W III 1045 
W III 1049 
W III 1051 
W III 1054 
W III 596 
w 1 592 
W IV 271 

W IV 818 
w 1 941 

w 2 394 
W IV 550 
w 2 572 
w 1 198 
BSB 225 
w 1 1035 
w 1 782 

w 2 541 
BSB 205 
w 1 909 
w 1 851 
W IV 305 
W IV 619 
w 1 266 
DNT 72 
w 2 19 
w 1 1025 
W IV 402 
W III 677 
w 2 574 

w 2 507 
W IV 111 
w 2 151 

BSB 40 
w 1 315 
BSB 36 
w 1 312 
w 1 736 
DNT 45 
w 1 993 



Rummel bis zehn 
Rundgang um die Siegessaule 

i dem 

7.5.1922 BBC W 1 808 
15.3.1921 NBZ BSB 132 

w 1 502 
17.3.1921 PT 

Die russische Frau von heute <RiR> <= Die Frau in RuBland> 
19.12.1926 FZ W III 1013 

w 2 647 
Russische Ueberreste - Die Textilindustrie in Lodz <BaP> 

19.7.1928 FZ W III 1075 
w 2 949 

Russisches Theater. Im Parkett. <RiR> <= Im russischen Parkett> 
5.2.1927 FZ W III 1016 

w 2 672 
RuBland geht nach Amerika <RiR> 23.11.1926 FZ DNT 219 

Sadhu Sundar Sing 
St. Quentin, Perronne, die Maisonette 

Der Sammler Goethe 
Die sanierte Stadt 

"Satan, Freiheit, Revolution 11 

Sauerbrunn <RdH> 

Sauerkraut 
Scha-u-ra 
Schaffranitz 
"Schall und Rauch" (!) 

"Schall und Rauch" <II> 
Der Schalter <poema) 

"Scham dich- Lotte". Thalia Theater 
Schatten des Vorworts 
Schatzgraber in der Allee 
Das SchieSpulver 
Das Schiff der Auswanderer 
ídem 

Schi llerpark 

ídem (abr~ujat) 
Der Schleier 

SchluB mit der 11 Neuen Sachlichkeit" 
Schokolade <VIS> 
Die Scholle 
Die Scholle 
Die Scholle. Ein Lesebuchstück 
Schonbrunn 

8.4.1922 
2.5.1926 

10.4.1921 
6. 1. 1924 

22.10.1921 
8.8.1919 

20.8.1919 
4.5.1921 

15.4.1923 
2.10.1920 
9.12.1920 
22.2.1924 

3.9.1921 
15. 11. 1925 
22.2.1922 
14.3.1920 
15.2.1923 
18.2.1923 

23.10.1921 

5, 5. 1923 
8.2.1920 

17./24.1.1930 
18.5.1919 
29.1.1930 
16.6.1939 
7.3.1930 

4.11.1919 

PT 
FZ 

BBC 
PT 

BBC 
DNT 

DNT 
BBC 
BBC 
NBZ 
NBZ 

LL 

BBC 
FZ 

NBZ 
DNT 
NBZ 

PT 

BBC 

v 
DNT 

LW 
DNT 
MNN 

z 
PT 

DNT 

W III 970 
w 2 629 

w 1 790 
W III 847 
VI 2 559 

W III 656 
w 2 3 
w 1 661 
W III 822 
w 1 107 
w 1 127 
w 1 547 
w 1 986 
VI 1 380 
w 1 413 
DNT 132 
w 1 12 

w 2 510 
w 1 750 
w 1 254 

VI III 641 
w 1 931 
W IV 812 
VI 1 662 

s 181 
VI 1 239 
VI IV 246 
VI 1 31 
VI IV 859 

VI 1 165 



Die Schonheitskonigin 
i dem 

14.2.1930 
16.2.1930 

Der Schrei des Wilden und des WeiSen <~ Die Not der 
12.12.1923 

Der Schrei nach dem Fremden 
Schriftsteller 1934. Eine Umfrage 
Schuhriemen bitte! <WS> 

29.2.1924 
21. 1. 1934 
15.6.1919 

Die Schule und die Jugend <RiR> <~ Schule und Jugend 
18./19. 1. 1927 

() () i' 

MNN BSB 349 
PT 

Schwarzen> 
FZ W IV 528 

w 1 1081 
FZ W 2 65 

PTB 
DNT W 1 37 

in RuSland> 
FZ DNT 257 

W I li 996 
w 2 659 

Schule und Jugend in RuSland <~ Die 

Ein SchuS Pulver 
Der SchuS um Mitternacht <WS> 
Seifenblasen <WS> 

Schule und die Jugend> 
22.1.1927 PT 
26.2.1922 BBC 
12.9.1919 DNT 
10.9.1919 DNT 

w 1 757 
w 1 47 
w 1 44 

Schwarz-gelbes Tagebuch ("Gestern am spaten Abend") 
15.2.1939 oP w IV '742 

Schwarz-gelbes Tagebuch <" Der tierische Ernst") 
1. 3. 1939 oP w IV 74'7 

Schwarz-gelbes Tagebuch ("Ander Grenze zwischen KarpathoruSland11
) 

11.3.1939 oP W IV 750 
Schwarz-gelbes Tagebuch ("Der elfte Marz ist nicht das Datum") 

1.4.1939 oP W IV 752 
Schwarz-gelbes Tagebuch ("lch lese einen Artikel des groSen") 

15.4.1939 oP W IV 757 
Schwarz-gelbes Tagebuch (11 Er, dessen Namen nicht genannt sein darf") 

1.5.1939 oP W IV 763 
Die Schwarzen im Ruhrgebiet 
"Schwarzes Land" 

5.3.1923 G W 1 947 
1.11.1925 FZ W 2 509 

Schweigen im Dichterwald 16. 11. 1923 PT W IV 203 

Sechs FuS tief 2.9.1920 
Sechstagerennen <= Berliner Sechstagerennen> 

24.2.1922 
7.4.1922 

1938 
8.8.1924 

6647 
Der Segen des ewigen Juden 
Der sehr elegante Reisende 

i dem 
Seine k. und k. apostolische Majestat 

13.8.1924 
6.3.1928 

i dem 
i dem 
SelbstverriS 
Selig die Friedfertigen 
Sensationen im Aquarium 

11.3.1928 
23.7.1939 

22. 11. 1929 
9.2.1918 

<~ Berliner Aquarium> 
17.7.1923 

NBZ 

PT 
BBC 

w 
FZ 

NBZ 

w 1 1068 
w 1 352 

w 1 752 
w 1 789 
BSB 418 
BSB 300 
w 2 233 

FZ W III 624 
w 2 910 

PT 
DIP 

LW 
F 

NAUB 

W IV 240 
w 1 10 

Sentimentale Reportage <= Keine Spur von einem Fox! ... > 

i dem 
Shakespeare und Dada 

14.9.1927 FZ 

30.9.1927 
30.10.1920 

PT 
NBZ 

W III 561 
w 2 756 

w 1 389 



Shaw auf einer Kremlkanone 
Sieben Lamas sind angekommen 
Der 70jahrige Kadelburg 
Sieg der Vernunft 

Silvester der "Mondanen" 
Soldaten <poema) 

Soll die deutsche Rechtschreibung 

Sommerliche Wandlung 
Sommerspielzeit im Osten 
Sommerzeit 
Sonntag 
Sonntag in Mitteleuropa 
Sonntags zwischen vier und sechs 

19.8.1931 
4.4.1925 

26.7.1921 
18. 11. 1921 

2.1.1926 
10.2.1918 

reformiert werden? 
18.7.1930 
25.6.1922 
9.5.1922 

25.3.1920 
8.2.1920 

19.9.1920 
22.3.1930 

Sonntagsreiter <= Berliner Sonntagsreiter> 2.8.1922 

Sorgen des Kurfürstendamms 
Der Souffleur 

i dem 
Sowjetausstellung in Berlin 

Spate Mahnung an Quidde <poema) 
Spaziergang 

Spaziergang in Warschau 

Spielzeug (l) 

Spielzeug (ll) 

Der Sport-Schmock 
Der Spruch an der Wand 
Die Staatenlosen 
Staatsgericht-Hofluft <LPgRM> 

Die Stadt geht ins Dorf <RiR) 

Stadtfrühling 

Statt eines Artikels 
"Das steinerne Berlin" 
Der sterbende Gaul <poema) 
Die sterbenden Tanzer 

i dem 
Stiefelputzer 

Stierkampf 

15.4.1923 
l. 6. 1922 

9.5.1924 
29.10.1920 

4.4.1924 
24.5.1921 

11. 9. 1926 

20. 11. 1920 
23.11.1925 

12.7.1930 
17' 1. 1922 
7.12.1929 
9.10.1922 

12.12.1926 

21. 3. 1920 

17.10.1936 
5.7.1930 

10. 1. 1917 
3.8.1924 

5.8.1924 
24.4.1921 

s. d. 

FZ W IV 272 
FZ W 2 3'75 

BBC W 1 619 
BBC W IV 196 

w 1 681 
FZ W 2 529 
PT S 158 

w 1 1105 
<U mi rage) 

LW W IV 268 
BBC W 1 829 
BBC W 1 810 
DNT W 1 268 
DNT W 1 240 
FDB W 1 371 
MNN. P 

BSB 352 
V DNT 110 

w 1 853 
v w 1 990 

BBC W IV 78 
w 1 821 

v s 217 
NBZ BSB 101 

w 1 387 
LL W 2 18 

BBC W IV 793 
w 1 564 

IB W III 1061 
w 2 588 

NBZ W 1 400 
FZ BSB 315 

w 2 514 
TB W IV 581 

BBC W 1 708 
PT 

NBZ BSB 58 
w 1 878 

FZ DNT 238 
W III 983 
w 2 643 

DNT S 191 
w 1 264 

DNTB W IV 629 
TB W IV 376 

IKZ W 1 1103 
FZ W III 662 

w 2 230 
NBZ 

PT BSB 143 
w 1 538 

p 



Stierkampf am Sonntag <ImF> 

Die Stimme der Fremde 
Die Stimme seines Herrn 

Stimmen der Volker: 5-Uhr-Tee in der 

11 Stirbe" 
Die StraBe 

1. 10. 1925 

24.2.1939 
10.?.1921 

Staatsbibliothek 
30. 11. 1921 

13.1.1939 
2?.6.1919 

HO(, 

FZ s 22? 
W li I 865 
w 2 43? 

z 
BBC BSB 152 

w 1 602 

BBC w 1 68? 
PTZ 

PT 
StraBenbahn im Ruhrgebiet <= Trübsal einer StraBenbahn im Ruhrgebiet> 

Ein StrauB ist kein Pferd 
Streifl ichter 
Der Strei t um "Joseph" 
Der Strich <poema) 

25.3.1926 
6.9.1924 

3.10.1919 
31. 5. 1921 
8.2.1924 

NBZ 
FZ 
FW 

BBC 
LL 

Der Stuhl meines Schneiders <~ Aus der Berliner Unterwelt> 
2. 12. 1920 PT 

Stunde im Frühlingsrummel <~ Stunde im Rummel> 
16.5.1924 

Stunde im Rummel <~ Stunde im Frühlingsrummel> 
30.4.1923 

Südslawien und Albanien - innere Problema <RnA> 
8.6.1927 

Der Superlativismus <~ Der merkantile Superlativ> 
26.2.1923 

Sylt, ein bedauerlicher Vorfall 1?.4.1921 

Das Taftkleid 
Ein Tag bei den Bolschewiken <PrK> 

13.12.1919 
3.8.1920 

FZ 

FZ 

FZ 

AUAB 
FDB 

PT 
NBZ 

Der Tag des verbrannten Buches (Umfrage) 4./5.1935 UZ 
Die Tagespresse als Erlebnis 4.10.1929 LVI 
Tanzabend Annie Lieser 22.11.1920 NBZ 
Tanzabend Gertrude Barrison 11.8.1920 NBZ 
Die Tanzer Gottes <= Die Tanzer Gottes und die StraBenbahn> 

13.4.1923 PT 
Die Tanzer Gottes und die StraBenbahn <= Die Tanzer Gottes> 

29.3.1923 NBZ 

Der tapfere Dichter 

i dem 
Tausendundeine Nacht 

20.2.1924 

22.2.1924 
6. 11. 1938 

v 

PT 
PTZ 

w 2 239 
w 1 148 

w 2 10 

BSB 289 
w 2 186 

w 1 995 

W III 103? 
w 2 ?14 

BSB 140 
w 1 535 

w 1 191 
BSB 38 
w 1 314 
Ausst 268 
W IV 234 

BSB 21? 
w 1 965 
s 20? 
DNT 139 
W IV 205 
w 2 59 



Teisinger 

Der Tempel der Seide 
Der Tempel Salomonis in Berlin 

Der Tendenzfilm 
Der Tennismeister 
Das Testament des Di eh ters 

Theater im Parkett 
Theater im Urzustand 
Theater-Bericht 

Theaterbericht 

21. 1. 1920 DNT S 1'77 
DNT 38 

29. 1. 1923 NBZ 
2.10.1920 NBZ 

2.5.1919 FW 
16.4.1931 FZ 
25.1.1922 BBC 

28.9.1930 NVITB 
12.5.1921 BBC 

29. 11. 1925 FZ 

5.3.1939 PTZ 

VI IV 513 
VI 1 227 
VI 1 918 
BSB 98 
VI 1 381 
VI 1 27 
BSB 371 
VI IV 198 
VI 1 718 

w 1 556 
VI IV 835 
VI 2 516 

Die theosophische "Laienpredigt" <=Theosophische Laienpredigt> 
23.7.1923 NAUB 

Theosophische Laienpredigt <= Die theosophische "Laienpredigt"> 
30.7.1923 FZ W IV 15 

w 1 1038 
Tiere (I) 7.3.1920 DNT S 188 

i dem 
Tiere <I I> 
Tiere - Rückkehr in den Zirkus 
Die Tinte nicht wert 
Der Tod des "Kéinig Midas" 
Tod im Frühling <poema) 
Der Tod im Zirkus <~ Der Clown> 
Die Todesopfer des GroSstadtmagens 
Die Toilettefrau 
Die tonende Mauer 

i dem 
"Tolkening" im Dramatischen Theater 
"Der Tor und der Tod" und "Elektra" 
Toreador 
Tote Vlelt 

7. 11. 1920 
8.5.1921 

3. 11. 1921 
14.5.1938 
7.5.1924 
9.5.1924 

26. 1. 1921 
9.7.1923 

18. 1. 1924 
24. 1. 1922 

4.2.1922 
4.10.1924 

23.10.1920 
1. 3. 1918 
5.2.1922 

FDB 
BBC 
BBC 

DNTB 
FZ 
LL 

NBZ 
VISMZ 

LL 
NBZ 

PT 
v 

NBZ 
F 

BBC 

VI 1 252 

w 1 550 
w 1 665 
W IV 317 
w 2 176 
w 2 24 
w 1 453 
w 1 1022 
w 2 4 
BSB 166 
VI 1 715 

w 2 254 
VI 1 386 
w 1 11 
BSB 173 
w 1 731 

Die roten ohne Namen <= Die namenlosen Toten> 

i dem 
Die Toten vam Stephansplatz 
Toten-Messe 
Totenfeier um Mitternacht 

Tournon <ImF> 

"Die Tragodie eines GraBen" 
Training 
Trara! <WS> 

17.1.1923 NBZ BSB 208 
w 1 914 

21. 1. 1923 
31.7. 1919 
19.3.1938 
2.3.1925 

23.9.1925 

11.7. 1920 
16.3.1922 
1.6.1919 

FZ 
DNT 

DNTB 
FZ 

FZ 

FDB 
BBC 
DNT 

w 1 91 
W IV 729 
W IV 98 
w 2 353 
s 225 
W III 862 
w 2 434 
w 1 291 
w 1 769 
w 1 36 



Trianon-Tbeater 
Trübsal einer StraBenbahn 

"Tua Culpa" 
Die Tungusen 
Typen aus dem Glasbaus 
Die Tyrannei der Stunde 

u 35 
U.T.Rollendorffplatz 
tiber Albanien 
tiber Albanien 
über das 'Dokumentarische' 
über die Satire 

im Ruhrgebiet 

über die Tendenzen seines Schaffens 
tiber Volker und ibre Vertreter 
Die überscbatzung der Jungen 
übersinnlicbes 
Der Ukas des Zaren Ebert 
Die ukrainiscbe Minderheit <BaP> 

24.9.1920 
9.3.1926 

3.3.1939 
8.8.1930 

24.10.1919 
12.10.1919 

9.7.1920 
19.2.1922 
9.4.1939 
6.5.1939 

16.7.1938 
2.1.1916 

2.1930 
17.12.1938 
17.2.1930 
2.4.1922 

15.4.1924 
12.8.1928 

Der ukrainische Nationalismus - ein deutscbes Patent 

NBZ 
FZ 

oP 
LVI 
FVI 

DNT 

NBZ 
BBC 
PTZ 
NVZ 

DNTB 
OIZ 
KOL 

D:NTB 
MNN 
BBC 

D 
FZ 

I)() 

VI 1 377 
VI III 543 
VI 2 544 
VI IV 442 

w 1 161 
VI 1 152 

VI 1 290 

VI 1956,3 
VI 1 6 

VI IV 681 
VI IV 261 
VI 1 783 
VI 2 161 
W III 1083 
VI 2 957 

13.1.1939 z BSB 443 
w 1 417 
VI 2 840 

Ukrainomanie 13.12.1920 NBZ 
Ukrajinkustarspilka 18.7.1922 BBC 
Ultra-BeschieBung einer Küste 21.8.1932 FZ 
<Umfrage zum 25. Todestag van Emile Zola) <= Emile Zola - Schriftsteller 
ohne Schreibtiscb) 1927 NB 
Der unbekannte Clown van Barcelona 26.1.1939 PTZ BSB 447 
UnbotmaBigkeit der russiscben Armeeleitung? <PrK> 

Und der Regen regnete 
Une heure avec Josepb 
Unerbittlicber Kampf 
Ungeziefer <poema) 

jeglicben Tag ... 
Roth (entrevista) 

Ein Unpolitiscber geht in den Reichstag 

Das Unsagbare 
Unser Liebling im Schnee 
Unser Vaterland, unsere Epoche 
Unsere Setzerei 

Unter dem Protektorat 
Unter franzosiscben Fahnen 
Unter Tag <BaD> 

28.7.1920 

1.2.1939 
2.6.1936 

12.12.1934 
10.10.1924 

30.5.1924 

s. d. (1938) 
12. 1. 1923 
15.1.1939 

25. 12. 1925 

26. 1. 1919 
11. 3. 1921 

27. 11. 1927 

Das "UnterbewuBtsein" im Film 20. 3. 1924 
Eine Unterredung mit General v. Dassel <PrK> 

27.7.1920 

NBZ 

PTZ 
NL 

PTB 
LL 

FZ 

v 
PTZ 

FZ 

PT 

BSB 25 
VI 1 302 
BSB 448 

VI IV 287 
DNT 81 
VI 2 30 
W IV 32 
VI 2 191 
VI IV 687 
VI 1 912 
VI IV 889 
VI IV 46 
w 2 521 

NBZ VI 1 494 
FZ W III 738 

w 2 787 
FZ W 2 130 

NBZ BSB 24 
VI 1 301 



Unterricht in Geographie 
Unterwelt <= Berliner Aquarium> 

Unveroffentlichter Autor 
"Der unwiderstehliche Kassian" 
Die unwirkliche Kulisse 
l.dem 
J.dem 
Ur und die 
Das Urteil 

Vae Victis 
Vae Victis 

best~tigte Sintflut 
der Geschichte 

Valeriu Marcu: "M~nner und ~chte der 

Das Varieté der Besitzlosen 
i dem 
"Va.santena" in der Volksbühne 
"Der Vater" 
Das Vaterhaus 
Venus und Adonis 
Verfilmung eines Mordprozesses 
i dem 
Vergebliche Ruhrpropaganda 
Vergnügungsindustrie 
Verkehrte Welt 

11. 1. 1939 
17.7.1921 

13.4.1921 
2.10.1924 

18.10.1924 
23.10.1924 

12. 1. 1929 
30. 11. 1930 

21. 8. 1920 

3.4.1938 
1938 

Gegenwart" 
4.4.1930 

20.10.1920 
19.5.1923 
26.4.1924 

20. 11. 1932 
22.3.1930 
24.4.1921 
13.4.1930 
13.4.1930 
3.4.1923 

30.4.1939 
11. 2. 1923 

PTZ 
BBC 

BBC 
v 

FZ 
NBZ 

K 
FZ 

NBZ 

DW 
TP 

LW 
NBZ 

v 
v 

FZ 
TB 

BBC 
MNN 

FZ 
G 

PTZ 
BBC 

Verleger in Oesterreich oder oesterreichische Verleger? 
29.8.1937 es 

"Verleger-Tee" 18.9.1924 FZ 

W IV 800 
w 2 608 
w 1 527 
w 2 252 
w 2 270 

BSB BO 
w 1 332 

W IV 375 

w 1 1004 
w 2 166 
W IV 417 
W IV 565 
w 1 537 
BSB 361 

w 1 977 

W IV 815 
w 1 926 

W IV 296 
W IV 209 
w 2 245 

Das verlorene Indien 
Vernichtung eines Kaffehauses 

Versammlung der Bühnenschriftsteller 

Verschneite Welt 
"Versuchsklassen" 

25.2.1921 
21. 10. 1927 

14. 1. 1925 

19. 11. 1919 
21. 3. 1920 

BBC W 1 513 
FZ W IV 841 

w 2 768 
FZ W IV 215 

w 2 330 
DNT W 1 176 
DNT S 190 

Die vertriebene deutsche Literatur 7.3.1937 NO 
Verwirrung <WS> 27.11.1919 DNT 
Vestibül <= Hotelfrühling> <~ Eine Stunde Million~r> 

1. 7. 1921 BBC 
Victoria Victis! Zur Rede des Bundeskanzlers 

6.3.1938 es 
Das vierte Italien: FZ 

Erste Begegnung mit der Diktatur 
Diktatur im Schaufenster 
Die all~chtige Polizei 

28.10.1928 
4. 11.1928 

11.11.1928 

w 1 261 
BSB 400 
w 1 53 

w 1 595 

W IV 726 
W III 1092 
w 2 976 

Die Gewerkschaft des Schreibenden 22.12.1928 <només a W 2> 



40 Mann -- 6 Pferde 

Visi on 
Das Volker-Labyrinth im Kaukasus <RiR> 

9. 11. 1923 

18.8.1935 
26.10.1926 

Volkische Studenten u. volkisches Deutsch 25.7.1922 

Volksbühne <~ Berliner Theater> 
Volkscafé 

26.9.1924 
25. 12. 1919 

"Ein Volksfeind". Steglitzer 

Vom Abbau der Preise 
Vom Attentater zum Schmock 
Vom personiichen Stil 

SchloBparktheater 
4.4.1922 
6.7.1919 

26. '7. 1930 
1.3.1918 

Van BarfuBgangern und Wassertretern 
Von Büchern. und Lesern 

6.7.1919 
16.4.1921 

Van einem der auszog, das Gruseln zu lernen 
15.8.1919 

Van. Hunden. und Menschen. 1.8.1919 

Van Rittern und Rossen 
Vorlesungsabend als Protest 
Vormittagsprobe im Zirkus 
Vorstadttheater 
Vorwort zu meinem Roman "Radetzkymarsch11 

Wahlkampf in Berlin 

30. 11. 1920 
22.3.1921 
20.8.1923 

s. d. 
1'7.4.1932 

29.4.1924 

PT 

es 
FZ 

v 

v 
DNT 

BBC 
DNT 

TB 
F 

DNT 
BT 

DNT 
DNT 

PT 
BBC 

WSMZ 

FZ 

FZ 

W IV 527 
w 1 1062 
W IV '722 
DNT 192 
W III 957 
w 2 616 
W IV 521 
w 1 84'7 
w 2 249 
w 1 200 

w 1 786 
w 1 80 
W IV 379 
w 1 12 
w 1 78 
W IV 188 
w 1 529 

w 1 120 
DNT 33 
w 1 95 
w 1 407 
w 1 506 
w 1 1044 
p 
W IV 405 

W IV 29 
w 2 169 

Das Waldmannlein vom Potsdamer Platz <= Das Waldmannlein vom 
Stephansplatz> 2'7.3.1923 FZ 
Das Waldmannlein vom Stephansplatz <= Das Waldmannlein vom 
Potsdamer Platz> 14.12.1919 DNT 
11 Wallensteinu im Staatstheater 11.10.1924 V 
Die Wanderung des amerikanischen Mehls 8.6.1919 DNT 
Wandkalender <~ Gedicht von Wandkalendern> 1. 1. 1.938 WT 
Das Warenhaus und das Denkmal <BaD> 12.1.1928 FZ 

Die Warmestube der Emigranten 
Wartesaal IV. Klasse 
Das Wartezimmer 
Was liest der Berliner? 
Was liest man in Wien? 

6.2.1922 
26.11.1920 

27. 1.1924 
28. 1. 1921 
23.7.1923 

Was Reporter verschweigen 
Wassermanns letzter Roman 

müssen <Umfrage)23.3.1928 
29.9.1934 

Die 'Wasserzeichen' von GroBberlin 
Die wehrhaften Mannen von Hütteldorf 
Weihnachten bei den Alten 

17.7.1920 
26.'7.1919 

24.12.1920 
Weihnachten in Cochinchina <~ Cochinchina> 

18.12.1929 

NBZ 
NBZ 

v 
NBZ 

WSMZ 
LW 

DNTB 
NBZ 
DNT 
NBZ 

PT 

w 1 194 
w 2 265 
w 1 70 

W III 724 
w 2 772 
w 1 733 
w 1 405 
w 2 3'7 
w 1 455 
w 1 1030 

W IV 428 
w 1 296 
w 1 90 
w 1 427 

W III 619 



Weihnachten moderner Junggesellen 

Die Weiggeldwechselstube 
Welt im Bild <Sonderwerbenummer) 
Wel t im Eis 
Die Welt im Stift 
Die Welt in der Stadt 
Die Welt ist klein 
Die Welt mit den zwei Seiten 

Die Welt ohne Erste 
Die Weltfliegerin 
Der Weltfriede 
Wel tgericht 
idem, abreujat 
Die Weltgeschichte aus Zinn 
Weltratsel <poema) 

Weltuntergang (l) 

Weltuntergang <II> 
ídem 
Wenn Berlin Wolkenkratzer bekame ... 

Wenn man Arbeit sucht ... 

Wer ist Dr. Nolda? 
Wer ist Ginster? 

25.12.1928 

18.7.1919 
1924 

29.1.1922 
22.12.1920 

7.6.1921 
21.1.1921 

14.10.1922 

24.10.1921 
5.10.1931 

s. d. 
16.10.1921 
29.5.1923 
7.11.1930 

17.10.1915 

18.12.1919 
10.2.1921 
15.2.1921 
18.1.1921 

2.2.1921 

22.4.1939 
25. 11.1928 

Das Werk <BaD> 28.1.1928 

ídem, abreujat 
Weshalb die Liebe erlischt 

Wie es an der Grenze gewesen ware <BaD> 

Wie ich Leipzig sah 
Wie man eine Revolution feiert 

1.2.1928 
19. 1. 1922 

16. 11. 1927 

2.10.1922 
7.1925 

Wie sieht es in der russischen Strage aus? <RiR> 
31.10.1926 

Wie werde ich adlig? <= Ahnenfabrik GmbH> 
Der Wiederaufbau des Menschen 
Wiederbelebung durch 20 000 Zinnsoldaten 
Ein Wiedersehen 
ídem 
Wiege 
Wiegenfest 
Wiener Hoffnungslichter 
Der Wiener Prater 
Wiener Symptome: 

Mai und Mais I Schokolade 

5.3.1923 
6. 6. 1921 . 

23.9.1924 
18.8.1929 
28.8.1929 

17.12.1931 
1. 5. 1939 

13.8.1919 
28.5.1938 
18.5.1919 

u li 

FZ W IV 846 
w 2 1000 

DNT W 1 84 
D 

BBC W 1 725 
NBZ W 1 424 
NBZ W 1 583 

PT W 1 450 
V DNT 41 

w 1 888 
BBC W 1 664 

FZ 

BBC W 1 658 
v 

FZ 
OIZ S 156 

w 1 1100 
DNT VI 1 196 

PT W 1 463 
BT 

NBZ BSB 117 
VI 1 447 

NBZ BSB 120 
VI 1 458 

PTZ 
FZ W IV 360 

VI 2 996 
FZ W III 759 

VI 2 811 
PT 

NBZ BSB 163 
w 1 710 

FZ VI III 724 
W II 772 

LM W 1 869 
W IV 833 
w 2 419 

FZ 

NBZ 
NBZ 

FZ 
MNN 

PT 
LVI 
oP 

DNT 
DNTB 

DNT 

DNT 201 
W III 963 
VI 2 622 
w 1 944 
VI 1 580 
w 2 247 
W IV 848 

W IV 882 
W IV 702 
VI 1 118 
W IV '736 
VI 1 30 



Wiener Symptome: 
Kaffeehausfrühling 
Nachtleben 

Wiener Symptome: 

23.5.1919 

1. 6. 1919 

81' 

DNT W 1 32 
s 169 

DNT W 1 35 
Die Mülli I Trara! I Die Politik, die Madel und der italienische 

Stern 
Wiener Symptome: 15.6.1919 DNT w 1 37 

Schuhriemen bi tte! I Der General I Die Galgenfrist 
Wiener Symptome: 22.6.1919 DNT 

Barrikaden I Heimgekehrt 
Wiener Symptome: 10.8.1919 DNT w 1 42 

Eine Kaffeehausterrasse und noch eine 
Wiener Symptome: 17.8.1919 

In und auSer Dienst 
Wiener Symptome: 10.9.1919 

Setfenblasen I Es wird eingestiegen 
Wiener Symptome: 12.9.1919 

Konservativ I Der SchuS um Mitternacht 
Wiener Symptome: 28.9.1919 

Die Folgen 
Ne in! 

Wiener Symptome: 6.10.1919 
Zwei I Papier 

Wiener Symptome: 8.11.1919 
Divergenzen 

Wiener Symptome: 27.11.1919 
Verwirrung 

Wiener Symptome: 21. 12. 1919 
Die heilige Flamme I Eine Geschichte 

Wiener Symptome: 14.3.1920 
"A jour" 

Wieviel kostet ein personliches Fürwort? 27.11.1924 

Wilde Bühne 
Die wilde, verwegene Jagd 
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5.4.1918 
11.9.1920 
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3.11.1922 

DNT VI 1 43 
s 169 

DNT W 1 44 

DNT 

DNT 

DNT 

DNT 

DNT 

DNT 

DNT 

FZ 

BBC 
PTZ 
DNT 

FZ 

PTZ 
PT 
FZ 

MNN 
OIZ 

FZ 

F 
NBZ 
PTZ 
NBZ 

PT 
v 

VI 1 46 

w 1 48 

s 1?0 
w 1 50 

w 1 52 

w 1 53 

w 1 55 

w 1 57 

BSB 304 
w 2 295 
w 1 670 
W IV 693 
DNT 21 
w 1 1?5 
W IV 40 
w 2 387 
W IV 695 

W IV 548 
w 2 420 
W IV 263 
s 156 
w 1 1101 
W li I 1051 
w 2 731 
w 1 13 
VI 1 364 

w 1 410 

w 1 893 
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Ein Wohlt~tigkeitsfest, das Vaterland und ein Baurat 
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Hofbühnen 
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FZ 
FZ 

FZ 

PT 
FZ 
v 

FZ 
DNTB 

LW 
FZ 

DNT 
PTZ 

FZ 

W III 935 
w 2 591 
W IV 154 

BSB 286 
w 2 181 

BSB 61 
w 1 881 

W III 826 
w 2 111 
w 2 39 
W IV 35 
w 2 236 
W III 1054 
w 2 733 

w 2 825 
s 203 
w 1 979 
W IV 414 
W IV 738 

W IV 20 
w 2 81 

w 1 124 

W IV 401 



Zur Psychologie der Briefmarke 
Zwanzig Minuten vor dem Krieg 

i dem 
Zwei OlS> 
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11. 6. 1926 

Zwei Ausstellungen der Frankfurter Messe 
Zwei Filmsensationen 
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Zwei Monumentalfilme 
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Zigeunerinnen> 
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24. 11. 1930 
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"Zwischen Spree und Panke" von Heinrich Zille 
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Das XII. Berliner Sechstagerennen <= Sechstagerennen> 

DNT 
FZ 

PT 
DNT 

FZ 
FZ 

FZ 
BBC 

FZ 
PT 
FZ 

NBZ 

FZ 

20. 1. 1925 FZ 

él11, 

w 1 96 
W IV 502 
w 2 5'78 

w 1 50 

w 2 86 

w 2 1'79 
w 1 691 
w 2 971 

W IV 384 
BSB 2'7 
w 1 304 

w 2 518 
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