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L’any 1830, Mik-
haïl Lérmontov 
(1814–1841) enca-
ra no era conegut 
com el gran poeta 
tràgic i vehement 
del romanticisme 

rus. Encara no havia escrit La mort 
del poeta, un poema que li va valer 
l’exili al Caucas perquè acusava, 
amb una rotunditat de pensament 
reforçada pel virtuosisme verbal, el 
govern de Nicolau I d’haver destros-
sat la vida d’Aleksandr Puixkin. Lla-
vors només era un estudiant lleig i 
enamoradís, que compensava el seu 
malestar burlant-se de tothom amb 
virulència, un costum que no aban-
donaria  mai,  i  fent  versos  que  no 
valien gran cosa.  

Per aquest motiu és encara més 
sorprenent que entre epigrames 
frívols i madrigals d’amor frustrat 
que contenien el germen de la se-
va futura lírica amorosa, rica en 
matisos íntims de l’esperança i el 
desengany, s’hi trobi Predicció, 

El visionari  
Mikhaïl Lérmontov

una peça de divuit versos que co-
mença dient “Arribarà un any, / 
l’any negre de Rússia, / quan cau-
rà la corona dels tsars...”, i parla, 
amb un atreviment naturalista, de 
la pudor dels cadàvers que ompli-
ran el país, i d’un tirà que ocuparà 
el lloc del monarca i dominarà el 
poble sense pietat. Lérmontov va 
escriure a llapis als marges del ma-
nuscrit: “És un somni que tinc”. 
Onze anys més tard farà un altre 
poema profètic que es dirà preci-
sament Somni, en què s’autoretra-
ta com algú que jeu amb una bala al 
pit i somia una noia que, enmig 
d’una festa, el somia a ell, estirat 
a terra amb una ferida fumejant, 
com en un joc de miralls entelats 
pel misteri de la mort i un enyor 
sense esperança. Efectivament, 
Lérmontov va morir en un duel, 
ferit per Nikolai Martínov, un an-
tic company de classe que l’havia 
desafiat a contracor: el poeta se 
n’havia mofat en públic, l’havia tit-
llat de mico, i Martínov, de natural 

pacífic i sense cap desig de demos-
trar la seva valentia, es va veure 
obligat a defensar el seu honor. Si 
almenys no hagués estat davant 
les dames... 

“No sóc cap Byron, sóc un altre” 
Gràcies a l’editorial Alpha i el treball 
rigorós de Miquel Desclot i Arnau 
Barios, que han conservat el ritme 
i la fluïdesa dels originals, ara po-
dem llegir una antologia d’un poe-
ta d’una immensa imaginació arra-
vatada i una personalitat tan forta 
i independent com la de Lord By-
ron, que el rus admirava i traduïa de 
meravella, i s’hi emmirallava tot so-
vint: “No, jo no sóc cap Byron, sóc 
un altre, / encara és secret el meu 
do. [...] / Començo abans, abans aca-
baré, / i sense acomplir gaire cosa; 
/ dins meu, com dins l’oceà, una càr-
rega / de somnis romputs hi repo-
sa”. Només Lérmontov pot dir “càr-
rega de somnis romputs”, traint la 
imatge clàssica de la lleugeresa in-
corpòria dels ideals: els seus són sò-
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Un dels noms amb més repercus-
sió internacional de les no-

vel·les crossover –que tant poden lle-
gir adolescents com adults– és el 
nord-americà John Green. Amb no-
més 36 anys, ha publicat novel·les 
com El teorema Katherine i Ciutats 
de paper. A No està escrit a les estre-
lles, que es ven com la “love story per 
a les noves generacions”, una noia 
malalta terminal coneix un noi del 
grup de suport de malalts de càncer 
i això li canvia radicalment la vida.
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Ambientada a la dècada dels 20 
als Estats Units de la llei seca i el 

puritanisme, Los caballeros las pre-
fieren rubias, d’Anita Loos –traduï-
da ara per Carlos Casas–, explica les 
aventures d’una parella d’amigues, 
la rossa Lorelei Lee i la morena Do-
rothy Shaw. La primera s’embolica 
amb industrials, aristòcrates, fiscals 
de districte, censors i fins i tot amb 
el doctor “Froid”. La segona ense-
nyarà unes quantes paraules gruixu-
des al príncep de Gal·les.  
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Joan Soler Amigó i Roser Pubill 
publiquen Les bruixes es penti-

nen, en què fan un recorregut per les 
relacions de la bruixeria amb la mi-
tologia, la literatura, les creences i la 
religió. Ungüents, beuratges, gorgs, 
coves, escombres voladores, miralls 
i pintes són alguns dels ingredients 
d’un llibre divulgatiu amè i interes-
sant. Evidentment, s’hi inclouen al-
guns dels encanteris que les bruixes 
conjuraven per enamorar algú o per 
fer oblidar. 
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lids i tangibles, i tota la seva poesia 
és nervi pur, sense cap nebulosa. 
Fins i tot un poema dirigit a Déu té 
el vigor de la concreció i un sabor 
amarg de vida quotidiana, i alhora és 
un resum sarcàstic de tota una tra-
jectòria: “Per tot et dono el meu 
agraïment, per tot: / per les passions 
que, d’amagat, m’han fet sofrir, / per 
l’amargor dels plors i el verí dels pe-
tons, / per odis dels rivals, calúm-
nies dels amics...”  

Segons el testimoni del coronel 
Lujin, un assistent del tsar, en assa-
bentar-se de la fi de Lérmontov, Ni-
colau I va dir: “Al gos violent, mort 
violenta”. La seva germana Maria, 
que havia anat a prendre el te a la se-
va estança, es va enrojolar i li va re-
treure severament aquestes parau-
les. Aleshores el tsar va sortir al sa-
ló, on l’esperava una colla de nobles 
que tot just havien tornat de la litúr-
gia dominical, i els va anunciar: “Se-
nyors, aquell que podria haver subs-
tituït Puixkin per a nosaltres ha 
mort assassinat.”✒


