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Aquest llibre tracta d’en Franz Biberkopf, en temps passats 
obrer del ram de la construcció i bastaix a Berlín. Ha sortit 
de la presó on havia anat a parar per incidents antics, i ara 
torna a ser a Berlín i vol ser un home honrat.

Al principi ho aconsegueix. Després, però, tot i que eco-
nòmicament va tirant, es veu embolicat en una autèntica 
lluita amb alguna cosa que ve de fora, que és imprevisible i 
que s’assembla al destí.

Tres vegades aquesta cosa ataca el nostre home i li es-
guerra els plans de vida. L’envesteix amb una mentida i un 
frau. Ell se’n pot refer, encara s’aguanta ferm.

Li dóna una empenta i el copeja amb una vilesa. Amb 
prou feines si pot recobrar-se, quasi li han passat els comptes.

Finalment, el torpedina amb una brutalitat monstruosa.
Amb això el nostre bon home, que s’ha mantingut ferm 

fins a la fi, fracassa definitivament. Dóna la partida per per-
duda, no sap on girar-se i sembla acabat.

Però abans de posar fi radicalment a la seva vida, els ulls 
se li obren d’una manera que aquí no especifico. Se li fa clar 
i evident on rau la causa de tot. Certament, en ell mateix, 
ara ho veu prou, en el seu pla de vida, que semblava no res 
però que tot d’una sembla molt diferent, no senzill i quasi 
natural, sinó superb i desprevingut, desvergonyit i al mateix 
temps covard i ple de feblesa.

La cosa terrible que era la seva vida cobra sentit. És 
un vaitot de força bruta, allò que s’ha consumat en Franz 
Biberkopf. En acabar veiem l’home de nou a l’Alexander-
platz, molt canviat, deteriorat, però a despit de tot, encara 
aguantant-se dret.
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Contemplar i escoltar tot això valdrà la pena per a molts 
que, com Franz Biberkopf, viuen dins d’una pell humana i 
als quals els passa com a aquest Franz Biberkopf, és a dir, 
que exigeixen de la vida una mica més que el pa de cada dia.



LLIBRE PRIMER

Aquí, al principi, Franz Biberkopf deixa la presó de Tegel, on l’ha 
portat una vida anterior sense solta. Li és difícil de tornar a arre-
lar a Berlín, però finalment ho aconsegueix. Content d’això, fa el 
jurament de ser un ciutadà honrat.
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A la ciutat amb el 41.

Era davant la porta de la presó de Tegel i era lliure. Ahir 
encara havia passat el rascle pel camp de patates amb els al-
tres, vestit de presidiari, i ara duia un abric d’estiu groc; allà 
darrere els altres passaven el rascle i ell era lliure. Deixava 
passar un tramvia i un altre tramvia, estintolava l’esquena a 
la paret vermella i no se n’anava. El vigilant de la porta va 
passar unes quantes vegades pel seu davant, li va indicar el 
seu tramvia, però ell no se n’anava. Havia arribat el moment 
terrible (terrible, Franz, per què terrible?), els quatre anys 
s’havien acabat. Les negres portes de ferro que d’un any 
ençà havia observat amb creixent aversió (aversió, per què 
aversió), s’havien tancat darrere seu. El posaven de nou al 
carrer. A dins hi havia els altres que farien de fuster, enver-
nissarien, classificarien, encolarien, encara en tenien per dos 
anys, per cinc anys. I ell era a la parada del tramvia.

El càstig comença.
Va sentir un tremolor, va empassar-se la saliva. Es va 

trepitjar un peu. Després va fer una correguda i s’enfilà al 
tramvia. Enmig de la gent. Deixat anar. De primer era com 
quan ets al dentista, que amb les tenalles aferra una arrel i 
estira, i el dolor creix, el cap sembla voler esclatar. Va girar 
el cap enrere, vers la paret vermella, però el tramvia corria 
amb ell sobre els rails, només el seu cap mirava en la direc-
ció de la presó. El tramvia va agafar una corba, van interpo-
sar-se arbres, cases. Van emergir carrers plens d’animació, la 
Seestrasse, va pujar i va baixar gent. Dins d’ell alguna cosa 
cridava esgarrifada: alerta, alerta, ja comença. La punta del 
nas se li glaçava, a les galtes li brumia alguna cosa. «Zwölf 
Uhr Mittagszeitung», «B. Z.», «Die neuste Illustrierte», 
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«Die Funkstunde neu», «Puja algú més, encara?» Els po-
lis ara porten uniformes blaus. Tornà a baixar del tramvia 
desapercebut, es trobava entre persones. Què passava? Res. 
Conducta, porc afamat, domina’t o et xafo els morros. Gen-
tada, quina gentada. Com es mou. El cervell se’m deu haver 
assecat, deu haver perdut tot el greix. Què era tot allò. Saba-
teries, barretaires, llums elèctrics, tavernes. La gent necessi-
ta les sabates, no para de córrer amunt i avall, també teníem 
una sabateria nosaltres, cal retenir-ho. Centenars de vidres 
brillants, deixa’ls llampeguejar, no t’han de fer por, els pots 
fotre a miques, què els passa, brillen de nets. Aixecaven el 
paviment de la plaça de Rosenthal, va passar com els altres 
sobre els taulons. Un es barreja amb els altres, tot s’acaba, 
aleshores no t’adones de res, noi. Als aparadors hi havia fi-
gures amb vestits, abrics, amb faldilles, amb mitges i sabates. 
Al defora tot es movia, però... al darrere... no res! Allò... no... 
vivia. Tenia cares alegres, reia, s’esperava, de dos en dos o de 
tres en tres al pas de vianants davant de l’Aschinger, fumava 
cigarrets, fullejava diaris. Hi era com els fanals... i... cada 
vegada s’anava encarcarant més. Feia un tot amb les cases, 
tot blanc, tot fusta.

L’espant el penetrà tot baixant pel carrer de Rosenthal, 
en veure en una taverneta un home i una dona asseguts ar-
ran de finestra: s’abocaven a la gola la cervesa dels bocs, sí i 
què, bevien només, tenien forquilles i es ficaven trossos de 
carn a la boca, després tornaven a treure les forquilles i no 
sagnaven. Oh, com se li recargolava el cos, no, no me’n puc 
desfer, on puc anar? Allò contesta: el càstig.

No podia recular, havia vingut fins aquí amb el tramvia, 
l’havien deixat anar de la presó i havia d’entrar, de ficar-se 
més endins encara.

Ja ho sé, va sospirar, que m’he de ficar aquí i que acabo 
de sortir de la presó. M’havien de deixar anar, el càstig s’ha 
acabat, tot té el seu ordre, el buròcrata compleix el seu deu-
re. M’hi ficaré, aquí, però no ho voldria. Déu meu, no puc.
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Va tirar per la Rosenthal Strasse, passà per davant dels 
magatzems Tietz, tombà cap a la dreta per l’estreta So-
phienstrasse. Va pensar, aquest carrer és més fosc, és mi-
llor on és fosc. Els presos viuen incomunicats, en cel·les, o 
en grups. Incomunicat, el pres és tingut separat dels altres 
presos de nit i de dia, sense interrupció. En règim de cel·la, 
el pres és mantingut en una cel·la però el fan anar amb els 
altres a moure’s a l’aire lliure, a les classes i al servei religi-
ós. Els tramvies corrien sorollosament, tocant la campane-
ta, passaven façana rere façana sense aturar-se. I dalt de les 
cases hi havia teulades suspeses sobre les cases, els ulls se li 
anaven enlaire: mentre no llisquessin les teulades, però les 
cases s’aguantaven dretes. On aniré, pobre de mi. Caminava 
arrossegant els peus, cases enllà, no se’n veia l’acabament. 
Sóc un tros d’ase, per aquí s’hi pot voltar, cinc minuts, deu 
minuts, després un es pren un conyac i s’asseu. Al toc de 
campana corresponent cal començar a treballar. Només es 
pot interrompre pels àpats, el passeig, la classe a una hora 
determinada. A l’hora del passeig els presos han de mante-
nir els braços estirats i moure’ls endavant i endarrere.

Allà hi havia una casa, va alçar els ulls de l’empedrat, va 
empènyer una porta i del seu pit va sortir un trist oh, oh, 
gemegós. Va encreuar els braços tot donant-s’hi cops, apa 
xicot, aquí no et gelaràs. La porta es va obrir, algú passà 
pel seu costat arrossegant els peus, s’aturà darrere seu. Ara 
gemegava, li feia bé de gemegar. El primer temps d’estar 
incomunicat sempre havia gemegat així, i sentir la seva prò-
pia veu l’alegrava, tens alguna cosa, encara no s’ha perdut 
tot. Ho feien molts a les cel·les, uns al principi, d’altres més 
tard, quan se sentien sols. Començaven a gemegar, això en-
cara era humà, els consolava. S’estava a l’entrada, no sentia 
l’espantós soroll del carrer, no hi havia les cases demencials. 
Amb els llavis arrufats va grunyir i es va animar, els punys 
closos a les butxaques. Les espatlles, dins de l’abric d’estiu 
groc se li havien encongit com per defensar-se.
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Un estrany s’havia atansat a l’expresidiari, el mirava. Va 
preguntar: «Us passa alguna cosa, no us trobeu bé, us fa 
mal res?» Fins que ell se’n va adonar i parà de grunyir. «Us 
trobeu malament, viviu a aquesta casa?»

Era un jueu de barba serrada color de panotxa, un ho-
menet amb abric, barret negre de vellut i bastó a la mà. «No, 
no visc aquí.» Havia d’anar-se’n de l’entrada, l’entrada ja li 
havia fet bé. I ara el carrer tornava a començar, les façanes 
de les cases, els aparadors, les figures apressades amb panta-
lons o mitges clares, tan ràpides, tan decidides, cada obrir i 
tancar d’ulls una altra. I vet aquí, estava decidit, va tornar-se 
a ficar en una entrada on unes portes es van obrir per deixar 
passar un carruatge. I aleshores, de pressa a una casa veïna, 
en una entradeta estreta al costat de l’escala. Aquí no podia 
passar-hi cap carruatge. Va agafar-se fort al passamà de la 
barana. I mentre l’aferrava, sabia que volia escapar-se del 
càstig (Franz, què vols fer, no podràs), i tant que podria, ja 
sabia on hi havia la sortida. I ben baixet tornà a començar 
amb la seva musiqueta, a grunyir i rondinar, i al carrer no hi 
torno, jo. El jueu pèl de panotxa tornava a entrar a la casa, de 
moment no va veure l’altre a la barana. El va sentir borinar. 
«I doncs, què hi feu aquí? No us trobeu bé?» Va deixar anar 
el passamà, es dirigí cap al pati. Quan ja agafava la porta va 
veure que era el jueu de l’altra casa. «Aneu-vos-en! Què vo-
leu?» «Bé, doncs, res. Gemegueu i us queixeu d’una manera 
que se us pot preguntar què us passa.» I per l’escletxa de la 
porta altra vegada les cases velles, el formiguer humà, les 
teulades que s’esllavissaven. L’expresidiari va obrir la porta 
del pati, el jueu al seu darrere: «Vejam, home, el que hagi de 
passar, passarà, no serà tan dolent com això. No cal morir. 
Berlín és gran. On viuen mil pot viure un de més.»

Era un pati alt i fosc. S’estava dret al costat del dipòsit 
de les escombraries. I tot d’una va posar-se a cantar cridant, 
a cantar a les parets. Es va treure el barret com un músic 
d’orguenet de maneta. Les parets retornaven el so. Esta-
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va bé, això. La seva veu li omplia les orelles. Cantava amb 
una veu forta com mai no hauria gosat cantar a la presó. 
I què cantava i les parets li retornaven? «Ressona un crit 
com un tro.» Marcialment ferm i enèrgic. I després: «Iuvi-
val·leral·lera» tret d’alguna cançó. Ningú no es fixava en ell. 
El jueu va acollir-lo a la porta. «Heu cantat molt bé. Heu 
cantat realment molt bé. Podríeu fer-vos la barba d’or, amb 
la veu que teniu.» El jueu va seguir-lo al carrer, va agafar-li 
el braç i se’l va emportar xerrant sense parar fins a tombar 
pel carrer Gormann, el jueu i l’expresidiari, el xicotàs ossut 
de l’abric d’estiu, que premia els llavis com si anés a escopir 
bilis.

Encara no hi és.

El va fer entrar en una habitació on hi havia una estufa de 
ferro encesa, el va fer seure al sofà: «Bé, ja sou aquí. Asse-
ieu-vos tranquil·lament. Us podeu deixar el barret posat, o 
tret, com vulgueu. Ara me’n vaig a buscar algú que us agra-
darà. Jo tampoc no hi visc, exactament, aquí. Només sóc un 
hoste, com vós. Ara que, és així, un hoste en porta un altre, 
sempre que a l’habitació s’hi estigui calent.»

L’expresidiari està assegut, sol. Brunzeix un crit com un 
tro, com una espetegadissa d’espases i l’embat furiós de les 
ones. Viatjava dalt del tramvia, mirava als costats, les parets 
vermelles eren visibles entre els arbres, plovien fulles de co-
lors. Les parets s’alçaven davant dels seus ulls, les podia con-
templar del sofà estant, contemplar-les sense cansar-se’n. És 
una gran sort viure entre aquestes parets, se sap com co-
mença el dia i com continua. (Franz, no cal que t’amaguis, ja 
t’has amagat quatre anys, sigues valent, mira al teu voltant, 
aquest amagar-se s’ha d’acabar d’una vegada). Cantar, xiu-
lar, fer soroll és prohibit. Els presos al matí s’han de llevar 
tan bon punt sona el toc de diana, fer-se el llit, rentar-se, 
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pentinar-se, netejar-se la roba i vestir-se. El sabó que dis-
tribueixen és suficient. Bum, un toc de campana, llevar-se, 
bum dos quarts de sis, bum dos quarts de set, passar llis-
ta, bum bum, tothom a fora, distribució de l’esmorzar, jor-
nada de treball, esbarjo, bum bum bum, migdia, tu, no torcis 
el morro, aquí no t’engreixaràs, els qui vulguin cantar s’han 
d’inscriure, els cantaires es presentaran a les cinc quaranta, 
m’excuso, tinc ronquera, a les sis es tanca, bona nit, ho hem 
aconseguit. Una gran sort viure entre aquestes parets, a mi 
m’han llençat a la merda, gairebé havia comès un assassinat 
però només va ser un homicidi, lesions corporals amb des-
enllaç mortal, no va ser tan dolent, i m’havia convertit en 
un desgraciat miserable, en un parrac, poc em faltava per 
ser un vagabund.

Un jueu alt, vell, de cabells llargs, amb un casquet negre 
al clatell seia feia estona enfront d’ell. A la ciutat de Susa 
vivia una vegada un home que es deia Mardoqueu, el qual 
va criar Esther, la filla del seu oncle; la noia era de bella 
figura i bella aparença. El vell va apartar els ulls de l’home, 
i va girar el cap vers el pèl de panotxa: «D’on l’heu tret?» 
«Corria de casa en casa. S’ha ficat en un pati i ha cantat.» 
«Cantat?» «Cants de guerra.» «Deu tenir fred.» «Potser 
sí.» El vell l’observava. El primer dia de la festa els jueus no 
es podran ocupar d’un cos mort, ni tampoc el segon els is-
raelites, això val igualment per als dos dies d’Any Nou. I qui 
és l’autor del següent ensenyament rabínic: «Si algú menja 
la carronya d’una au neta, no és impur; però si en menja els 
budells o el cap, és impur?» Amb la seva llarga mà groga el 
vell va palpar la mà de l’expresidiari, que descansava sobre 
l’abric: «Ei, vós, no us voleu treure l’abric? Hi fa calor, aquí. 
Nosaltres som vells i tenim fred tot l’any, però per a vós 
potser és massa.»

Va asseure’s al sofà, es mirava la mà amb els ulls guerxos, 
havia corregut pels carrers de pati en pati, convé veure on 
trobes alguna cosa al món. I va voler alçar-se, anar-se’n a 
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la porta, els seus ulls buscaven la porta en la fosca estança. 
Aleshores el vell el va empènyer cap al sofà. «Quedeu-vos, 
on voleu anar?» Volia anar-se’n. Però el vell va agafar-li el 
canell i empenyia, empenyia: «Veurem qui és més fort, vós 
o jo. Us dic que us asseieu.» El vell va cridar: «Au, ara us es-
tareu assegut. I escoltareu el que dic, sang calenta. Estigueu 
atent, pillet.» I al pèl de panotxa, que engrapava les espatlles 
de l’home: «I vós, aneu-vos-en, fora d’aquí. No us he cridat. 
Aviat ho enllestiré, jo, amb aquest.»

Què volien d’ell, aquella gent. S’esforçà per alçar-se 
però el vell el forçà a asseure’s de nou. Aleshores va cri-
dar: «Què em feu?» «Renegueu, apa, que encara renegareu 
més.» «Deixeu-me anar. Vull anar-me’n.» «Al carrer pot-
ser? O potser als patis?»

Aleshores el vell va alçar-se de la cadira i es va passejar 
amunt i avall de l’habitació remugant: «Deixa’l cridar tant 
com vulgui. Deixa-li fer el que vulgui. Però no a casa meva. 
Obre-li la porta.» «Què passa, no hi ha mai crits a casa vos-
tra?» «No em portis mai a casa gent que fa soroll. Els nens 
de la meva filla estan malalts, són al llit, allà al darrere, ja 
en tinc prou de soroll.» «Vaja, vaja, quina desgràcia, no ho 
sabia, m’heu de perdonar.» El pèl de panotxa va agafar les 
mans de l’home. «Veniu. El rabí té la casa plena. Té els néts 
malalts. Anem-nos-en.» Però ell no es volia aixecar. «Ve-
niu.» Va haver d’alçar-se. Aleshores va murmurar: «No em 
feu sortir. Deixeu-me estar aquí.» «La casa és plena, vós 
mateix ho heu sentit.» «Deixeu-me estar aquí.»

Amb ulls guspirejants el vell observava aquell home des-
conegut que suplicava. Va dir Jeremies: volem salvar Babilò-
nia, però ella no es deixa salvar. Abandoneu-la, que cadascú 
se’n vagi a la seva terra. L’espasa caurà sobre els caldeus, 
sobre els habitants de Babilònia. «Si s’està quiet, es pot que-
dar amb vosaltres. Si no s’està quiet, que se’n vagi.» «Molt 
bé, molt bé, no farem soroll. M’assec al seu costat, us podeu 
refiar de mi.» El vell va cuitar a anar-se’n sense dir mot.
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Aprendre amb l’exemple de Zannowich.

L’expresidiari ja tornava a seure al sofà, ell i el seu abric 
d’estiu groc. Sospirant i brandant el cap, el pèl de panotxa 
va travessar l’estança. «Apa, no us prengueu malament que 
el vell sigui tan aspre. Sou foraster?» «Sí, sóc, era...» Les 
parets vermelles, quines parets boniques, les cel·les, les ha-
via de contemplar delerós, s’encastava d’esquena a la paret 
vermella, l’havia construïda un home intel·ligent, ell no se 
n’anava. I l’home va lliscar del sofà a la catifa com un ninot, 
en caure va empènyer la taula cap a un costat. «Què passa?», 
va cridar el pèl de panotxa. L’expresidiari va doblegar-se so-
bre la catifa, el barret li va rodolar fins a les mans, el cap se 
li enfonsà a terra, va gemegar: «Dintre de terra, sota terra, 
on sigui més fosc.» El pèl de panotxa li pegà una estrebada: 
«Per l’amor de Déu, sou a casa d’uns estranys, si ve el vell! 
Alceu-vos.» Ell, però, no es deixà aixecar, s’aferrà a la cati-
fa, continuà gemegant. «Calleu, per l’amor de Déu, si ho 
sent el vell. Ja ens posarem d’acord.» «A mi no me’n treuen, 
d’aquí.» Com un talp.

I el pèl de panotxa, no podent-lo aixecar, es va gratar els 
rínxols de les temples, va tancar la porta i es va asseure reso-
ludament al costat de l’home, a terra. Va alçar els genolls, va 
mirar davant seu les potes de la taula. «Vejam, quedeu-vos 
aquí tranquil. Jo també m’asseuré. De còmode no n’és gaire, 
però per què no? Vós no em direu què us passa, però jo us 
contaré alguna cosa.» L’expresidiari va gemegar, de cap a la 
catifa. (Però per què gemega i es queixa? Cal decidir-se, cal 
emprendre un camí —i tu no en coneixes cap, Franze. La 
merda d’abans no la vols, i a la cel·la també només hi has 
gemegat i t’hi has amagat i no has pensat, no has pensat, 
Franze.) El pèl de panotxa va dir empipat: «No ens hem de 
donar tanta importància. Cal escoltar els altres. Qui ho diu 


