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Per a la gent de 
Sant Petersburg, 
“les nits blan-
ques” són moltes 
coses alhora. És la 
marca d’un gelat 
de xocolata que 

gairebé tothom associa amb els dies 
festius de la infància. És el nom del 
festival més gran de música pop que 
se celebra anualment en un edifici 
magnífic que es diu El Palau de Glaç. 
És la denominació d’un tren que va a 
Vólogda, una gran i bella ciutat 
600 km al sud-est de Sant Petersburg. 
És una tarifa de telefonia mòbil que 
permet fer trucades summament ba-
rates més enllà de la mitjanit.  

Però sobretot és l’època més es-
tranya i pertorbadora de l’any, que 
dura des de finals de maig fins a mit-
jan juliol: el sol només es pon durant 
una curta estona i fa que la claror no 
marxi fins a altes hores de la mati-
nada. Aquesta sensació de dies ina-
cabables i d’un desvetllament cons-
tant crea una atmosfera febril, mis-
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PERFIL teriosa, fantasmagòrica, que im-
pregna la ciutat del Nevà i la vida 
quotidiana dels seus habitants. El 
mateix ambient irreal, com de mal-
son o de miratge, amara les pàgines 
de Les nits blanques, una narració 
que Fiódor Dostoievski va publicar 
el 1848 a la revista Otiétxestviennie 
Zapiski [Apunts nacionals]. 

Un home insegur i seductor 
Els protagonistes d’aquesta histò-
ria, que l’autor titlla de “novel·la 
sentimental”, són la Nàstenka, una 
noia pobra i òrfena, enamorada d’un 
jove absent que li ha dit que tornaria 
per casar-s’hi, i el narrador. D’aquest 
últim només en sabem que és solita-
ri, esquerp i miserable, que se sent de-
subicat i que es defineix com a somi-
ador. És tan insegur que, a estones, no 
gosa parlar de si mateix en primera 
persona, com si intuís que el jo sem-
pre és una impostura. Amb una elo-
qüència apassionada i neuròtica que 
tenen únicament els personatges de 
Dostoievski, el narrador precisa: “Un 
somiador [...] no és una persona sinó 
un ésser de gènere neutre. En gene-
ral, s’instal·la en un racó inaccessible, 
com per amagar-s’hi de la llum del 
dia, i, quan s’hi fica, s’hi aferra com un 
cargol o, si més no, en aquest aspec-
te fa pensar molt en un animal curi-
ós que és alhora un animal i una casa 
i que es diu tortuga”. La Nàstenka, 
malgrat la seva devoció per un altre 
home i en part gràcies a la seva dis-
posició idèntica al somieig (“Comen-
ço a somiar i em capfico i acabo casa-
da amb un príncep xinès”), és la pri-
mera i única persona que, de cop i vol-
ta, aconsegueix que el narrador deixi 
de ser “de gènere neutre” i tregui el 
cap de sota la closca.  

Sembla que el narrador, aquest 
personatge singular que condensa en 

el seu caràcter i el seu discurs espas-
mòdic tota la força de la narració, es-
tà inspirat en la figura d’un amic de 
joventut de Dostoievski, el poeta 
Ivan Xidlovski, que l’havia influït 
molt en l’etapa de formació i aparei-
xia sovint a la seva correspondència. 
A part de descobrir-li el teatre de 
Shakespeare i la poesia de Schiller, 
Xidlovski va ser, per al futur autor 
d’Els germans Karamàzov, la imat-
ge viva de l’ascetisme artístic i de 
l’amor desesperat. El poeta vivia en 
la misèria més absoluta i es nodria 
d’enamoraments impossibles. El seu 
primer desengany el va portar a fer 
un intent de suïcidi: però just quan 
estava a punt de tirar-se al riu Fon-
tanka, el va salvar un soldat “que ana-
va amb una pagesa estúpida”, diu 
Dostoievski en una carta al seu ger-
mà amb un to irritat, deixant ben clar 
que eren una presència inoportuna. 
El seu segon amor infeliç, Xidlovski 
el va viure d’una manera diferent: va 
decidir que, tot i que la seva estima-
da s’havia casat amb un altre, no dei-
xaria de dedicar-li poemes romàntics 
i viuria amb ella en la seva imagina-
ció. Després va renunciar a les pas-
sions, es va fer monjo i predicador 
ambulant, i deien que recitava versos 
de la Bíblia enmig d’una multitud de 
borratxos i indigents. Hi havia un fet, 
però, que Dostoievski admirava per 
damunt de tot, i és que, en sortir del 
presidi de Sibèria, Xidlovski va con-
servar els grillons que l’havien acom-
panyat durant els anys de condemna, 
i en va fer un anell que portaria fins al 
final dels seus dies. ¿Era la fantasia 
de Dostoievski l’autora d’aquesta 
anècdota, o era el seu amic que anti-
cipava la conducta excèntrica dels 
personatges dostoievskians? Tant se 
val, i tot podria ser, mentre duri l’em-
bruix d’una nit blanca.✒
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Amb la seva pri-
mera novel·la, 
Tram 83, Fiston 
Mwanza Mujila 
(República De-
mocràtica del 
Congo, 1981) s’ha 

proposat descriure i narrar el desga-
vell social, econòmic, polític i moral 
que estructura el seu país. Per fer-ho 
ha defugit la fórmula del monumen-
tal fresc novel·lístic i s’ha inventat 
una geografia de ficció, anomenada 
Ciutat-País, que li permet concen-
trar en un espai reduït tot allò que ca-
racteritza la realitat congolesa: un 
general despòtic que ostenta el po-
der amb arbitrària mà de ferro, la 
cobdiciosa explotació de les mines 
de diamants, els estralls d’una guer-
ra civil cronificada, la intromissió 

Una visió exuberant i frenètica del Congo
constant de les potències estrange-
res, i les misèries, astúcies, tripijocs 
i desesperades felicitats de la majo-
ria de la població. 

El centre neuràlgic d’aquesta Ciu-
tat-País és el Tram 83, un bordell-ca-
baret per on circula tota la fauna de 
l’indret. També els dos protagonis-
tes: el Lucien, un escriptor ingenu a 
qui tot déu pren el pèl, i el Rè-
quiem, un cínic tan mal-
parit com carismàtic, 
que formen una pare-
lla pròpia de la litera-
tura picaresca. Cohe-
rent amb l’escenari 
saturat de frenesís 
nocturns en què es 
desenvolupa la histò-
ria, la novel·la està escri-
ta amb una prosa imagina-

me. Agafeu les imprecacions d’un 
rapsode entre còmic i irat, mescleu-
les amb la llibertat desenfrenada del 
jazz i obtindreu Tram 83. Traslladar 
al català la vivacitat i la riquesa lin-
güístiques de l’original francès deu 
haver estat una tasca àrdua. En 
aquest sentit, la traducció d’Anna Ca-
sassas Figueras s’intueix extraordi-
nàriament enginyosa i meritòria. 

Sigui com sigui, aquest portentós 
devessall d’energia verbal, que és el 
punt fort de la novel·la, n’és també 
la limitació. Entre tant de vertigen, 
els personatges queden difuminats 
i l’argument avança amb una regu-
laritat monòtonament sincopada. 
Això no impedeix, en tot cas, que hi 
hagi pàgines d’una urgència vibrant, 
plenes de tragèdia, humor, mala llet 
i exuberància.✒
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tiva i descordada –les frases són com 
petites explosions sensorials–, en un 
to agressivament desenfadat, de fes-
ta molt passada de voltes; és a dir, als 
antípodes de la gravetat i el drama-
tisme amb què sol explicar-se el món 
dels països centreafricans. 

A l’interessant pròleg amb què 
s’obre el volum, Yannick Garcia fa 

referència als orígens lite-
raris de Mwanza Mujila 

en el camp del teatre i 
de la poesia recitada. 
També diu que una 
de les seves princi-
pals influències és el 
Giant Steps, de John 

Coltrane. No ens pot 
sorprendre, per tant, 

que Tram 83 sigui, so-
bretot, ritme, ritme i rit-


