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Per a Vassili 
Grossman (1905–
1964), autor de la 
cèlebre novel·la 
Vida i destí –que 
es va convertir en 
un fenomen quan 

va ser publicada en castellà i català 
el 2007–, només hi havia un escrip-
tor contemporani digne d’una ad-
miració absoluta: el seu amic An-
drei Platònov. Platònov també ad-
mirava Grossman, no només pel seu 
talent sinó també per la seva inte-

Vassili Grossman, 
contista

ESCRIPTOR, 
PERIODISTA I 
CORRESPONSAL DE 
GUERRA RUS, VASSILI 
GROSSMAN HA PASSAT A 
LA HISTÒRIA PER LA 
GRAN NOVEL·LA ‘VIDA I 
DESTÍ’. ARA N’ARRIBA 
UNA SELECCIÓ DE 
NARRACIONS

EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL gritat humana, i li deia, amb una 
barreja d’ironia i devoció: “Vàssia, 
però si ets Jesucrist!”  

El poeta Semion Lipkin, íntim de 
tots dos escriptors, explica que 
Grossman i Platònov tot sovint s’as-
seien en un banc del bulevard més 
ample de Moscou, miraven passar la 
gent i començaven a inventar histò-
ries sobre els vianants que els crida-
ven l’atenció. Els relats improvisats 
de Grossman eren rics en detalls: si 
decidia que un home era comptable, 
de seguida afegia: “Treballa en una 
empresa de pastisseria”. Si el feia 
obrer, precisava: “Ha trobat feina en 
una central elèctrica”. Després ela-
borava minuciosament les biografi-
es de la dona del personatge, dels 
fills, d’un pare vell que, indubtable-
ment, era alcohòlic... “I tot plegat, 
ple d’humor i de tristesa”. Les histò-
ries d’Andrei Platònov, en canvi, no 
tenien argument: hi apareixia la vi-
da interior de l’home, “insòlita, i al-
hora senzilla com la vida d’una  
planta”. 

El germen de ‘Vida i destí’ 
Repòs etern, que dóna títol al recull 
de narracions de Grossman –escri-
tes entre el 1953 i el 1963 i publica-
des el 1967, tres anys després de la 
mort de l’autor, i ara traduïdes per 
primer cop al català per Àngels 
Llòria–, sembla un cosí germà 
d’aquelles improvisacions orals, i 
alhora conté el germen de Vida i 
destí.  S’hi parla d’un cementiri de 
Moscou, de la gent que hi va a cui-
dar les tombes dels parents i de la 
relació que s’estableix entre els 
vius i els morts: una relació que es-
borra les discussions i les ofenses 
del passat a favor d’una reconcili-
ació definitiva.  

Per mostrar aquesta transfor-
mació de l’odi o el rancor en un 
afecte amarat de nostàlgia, Gross-

man esbossa un seguit de conflic-
tes familiars, manllevats de vides 
diferents i anònimes, que després 
conflueixen en un perdó tardà i es 
resolen en la pau del cementiri. 
Vet aquí una descripció molt viva 
d’una senyora gran que es deixa 
manipular per la dona del seu fill: 
“La dona vella [...] ha tret les seves 
coses de l’armari, les ha desat en 
una caixa de contraxapat al passa-
dís i ha regalat l’armari a la jove; a 
la jove no li agraden les flors per-
què enrareixen l’aire, i la vella s’ha 
desfet d’una atzavara i d’un ficus 
que té de fa molts anys; a la jove li 
han dit que els gats poden provo-
car cucs a la petita Sveta, i la dona 
ha hagut de separar-se del vell gat, 
tan vell que el pare de la Sveta en-
cara era petit quan va aparèixer 
per la casa”. Potser Grossman, 
descurat en els detalls, sobreesti-
ma l’esperança de vida dels gats; 
però l’important és que la compas-
sió profunda amb què parla de l’úl-
tim viatge de la bestiola (que dorm 
confiadament als braços de la mes-
tressa) l’acosta a Platònov, que 
descrivia amb la mateixa precisió 
càlida i commovedora la part hu-
mana dels animals i la part animal 
de les persones.  

Només Platònov, amb el seu es-
til expressionista, podia parlar 
d’un camell que tenia els ulls bon-
dadosos per culpa de l’esperança i 
els tancava perquè no tenia l’habi-
litat de plorar. Només Grossman 
podia escriure un conte magistral 
com El camí, narrat des del punt de 
vista d’un mul, que al final es fa 
amic d’una egua que li dóna escal-
for i el fa tornar a la vida; i crec que 
és aquest conte, protagonitzat per 
animals, el que diu més sobre la 
part humana que hi ha en l’home, 
el tema central de tota l’obra de 
Grossman.✒
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EL SECRET DE ...  

El boxejador Pedro Roca no-
més va guanyar un combat 
com a professional, per lesió 

de l’oponent. Com a escriptor, Ro-
ca va escriure dos llibres i només 
els va vendre als amics de la boxa 
i als veïns de Gràcia. I com a perso-
na és un enigma que ha merescut 
un llibre de Julià Guillamon, 
Jamás me verá nadie en un ring 
(Comanegra). De boxeador a lite-
rato va ser el primer escrit de Ro-
ca quan va abandonar els combats. 
Era l’any 1932 i Roca el va fer ma-
quetar i imprimir a Talleres Grá-
ficos Armengol (carrer Verdi, 98). 

Guillamon, treballant en l’obra de 
Carles Sentís, va descobrir dos ar-
ticles seus sobre Roca, del 1935, 
publicats a la revista L’Instant. 

Fascinat per un perdedor que 
de tant en tant apareixia als dia-
ris gràcies a les poca-soltades, 
Guillamon va fer molta recerca. A 
Iberlibro va trobar una llibreria de 
Torrent de l’Olla on tenien un 
exemplar del llibre de Roca. A la 
portada apareix posant, el tors nu. 
L’exemplar està dedicat a un des-
conegut. Gràcies a ell, avui podem 
llegir el millor llibre de Roca. Co-
manegra l’ha publicat en facsímil 

amb l’assaig de Guillamon. El text 
de Roca és un repàs quasi surrea-
lista de la seva vida. Possiblement 
abans de boxejar ja patia algun 
desequilibri mental. El capítol que 
el marca més és la participació en 
la Guerra del Rif. A Andalusia 
s’enamora d’una dona que serà de-
terminant per als seus somnis, i 
que inspira Amor que oyó amor. Hi 
ha un moment que Guillamon, i el 
món, li perden la pista. Sentís diu 
en un article que el vol trobar per 
entrevistar-lo, però no se’n surt, 
i dóna a entendre que l’han ingres-
sat al psiquiàtric de Sant Boi. Gui-

llamon no ho pot confirmar. Les 
darreres notícies que es tenen de 
Roca ja indiquen que pot patir un 
fort desequilibri; en concret, per 
incidents com aquell en què Roca 
estomaca un home-anunci al saló 
de l’automòbil de Barcelona del 
1935. Una metahistòria del llibre 
sobre Roca i la boxa de la primera 
meitat del segle XX és d’on ve la 
dèria de Guillamon per la boxa: del 
seu pare, lluitador ocasional de 
l’escola del Club de Boxeo del Po-
blenou i obsessionat per inculcar 
al seu fill l’amor per aquest  
esport.✒
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