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“Aquí s’inter-
rompen les me-
ves notes. Vaig 
enterrar tan bé 
les pàgines que 
venien a continu-
ació que no vaig 

aconseguir trobar-les abans de la 
nostra fugida a finals del gener de 
1920”. Són les últimes frases d’Els 
dies maleïts, el dietari que Ivan Bu-
nin (1870-1953) va portar el 1918 i el 
1919, primer a Moscou i després a 
Odessa: d’allà va marxar cap a Fran-
ça, on viuria fins al final enyorat 
d’un país que ja només existia als 
seus records i la seva prosa, que va 
ser distingida el 1933 amb el premi 

Ivan Bunin: cent anys 
de la contrarevolució

Nobel de literatura. Les pàgines 
perdudes del dietari no van aparèi-
xer i el llibre que coneixem ara tam-
bé va portar una vida soterrada fins 
al 1991, quan, havent passat per una 
edició discreta a Berlín i una altra a 
París, va sortir per primera vegada a 
Rússia. 

No és estrany que durant els anys 
soviètics Els dies maleïts fos impu-
blicable: Ivan Bunin hi descriu 
l’època immediatament posterior a 
la Revolució Russa amb una fúria 
profunda i eloqüent dirigida contra 
els bolxevics i els seus aliats. Per a 
ell, el triomf dels revolucionaris ha 
desfermat els instints més baixos 
del poble, i tothom es creu amb el 

l’amo, n’agafa d’amagat uns esbor-
ranys: “Els doblega i els llegeix len-
tament, amb un lleu somriure a la 
boca... Però tem demanar-me un 
dels meus llibres, li fa vergonya. De 
quina manera més cruel i repugnant 
vivim!” Aquestes paraules, evident-
ment, no resolen res, però la gràcia 
és que fan néixer un personatge. Vet 
aquí el millor art de Bunin: la força 
dramàtica del llenguatge, la capaci-
tat de pintar un retrat viu amb una 
pinzellada, o de crear una atmosfe-
ra amb una sola imatge sensorial, 
com ara “l’aire desprenia una forta 
olor de samarra de pell d’ovella”. 

Un autor oblidat 
D’Ivan Bunin, autor de relats exqui-
sits, poemes impecables i una no-
vel·la important, La vida d’Arséni-
ev (1927-1933), avui dia no se’n par-
la gaire, i és una pena. Vladimir Na-
bokov, un altre emigrant nostàlgic, 
trenta anys més jove que Bunin, va 
enviar-li un llibre amb una dedica-
tòria que deia: “Al gran mestre, d’un 
deixeble diligent”. A les seves me-
mòries, Nabokov descriu la seva pri-
mera trobada, el 1936 a París: Bunin 
hi apareix com un home arrogant i 
d’una vulgaritat sense remei que 
presumeix de dur l’esquena més 
dreta que l’altre i li imposa un to de 
familiaritat forçada. Tot i així, Na-
bokov reconeix que els versos de 
Bunin “flueixen prodigiosament” i 
confessa que els prefereix al “brocat 
de la seva prosa”.  

Per a Varlam Xalàmov, en canvi, 
el Bunin més perfecte és el dels con-
tes més curts, com ara Llops, de du-
es pàgines: una parella fa un passeig 
amb carruatge, entra al bosc i fuig al 
veure-hi tres llops de mirada verda 
i vermella. Com diu Xalàmov, els 
ulls dels animals brillen amb una 
llum que il·lumina tot el conte. Val a 
dir que una frase admirativa sobre 
Bunin, pronunciada pel presoner 
Xalàmov el 1943, li va costar una 
condemna de deu anys més al gulag; 
per sort, ell també va sortir viu del 
cau de les feres.!

El paixtu és la 
llengua que es 
parla a la cadena 
muntanyosa af-
ganesa Hindu 
Kush i als landa-

is, parelles de versos de nou i tret-
ze síl·labes i rima lliure. En la tra-
dició persa la poesia és sagrada, pe-
rò el landai no: a diferència dels 
poemes en dari, que exalten l’amor 
a Déu, no reflexiona sobre el més 
enllà. Els landais són sobretot co-
sa de dones, i la recitado-
ra paixtu analfabeta 
canta a la curtesa de 
la carn i del temps 
per estimar, a la 
terra envaïda, al 
marit vell, a 
l’amant covard. 
Ho llegim a El 
suïcidi i el cant. 
Poesia de les do-
nes paixtus de l’Af-
ganistan, publicat 
per l’editorial 
Karwan. 

El càntic dels càntics de les afganeses paixtu
El suïcidi i el desig estan prohi-

bits pel codi d’honor tribal, i al lan-
dai la dona clama contra l’statu 
quo. Prohibits pels talibans, es re-
citen sovint d’amagat encara avui, 
i més de 20 milions de dones entre 
la frontera del Pakistan i l’Afganis-
tan els canten amb tambors vora 
del foc o als casaments. Com expli-
ca l’editor André Velter al pròleg 
del volum, la temàtica del landai és 
l’amor, la mort, l’honor: temes vin-
culats a la sang. Es reciten com una 

catarsi, per escapar del pe-
tit espantall o marit vell 

imposat per la famí-
lia. El suïcidi i el 

cant, diu Velter, 
són les dues vies 
de protesta si-
lenciosa de do-
nes en aparença 
sotmeses per 

complet. El lan-
dai evoluciona des 

de la diàspora, als 
camps de refugiats i al 

món digital, perquè l’Af-

gar totes les traduccions. Hereu de 
la tradició persa, l’islam sufí i la 
il·lustració diderotiana, el dia que el 
van matar l’Afganistan es va enfon-
sar una mica més. Tot i així, la seva 
tasca humanista ha donat fruits. El 
suïcidi i el cant sorprèn per com pa-
lesa la universalitat del desig i de la 
seva expressió artística formal fins i 
tot al marge d’influències culturals 
externes: els amants afganesos tam-
bé s’acomiaden a l’alba; elles també 
posen malnoms als marits i canten 
al desig, a la lluita pel dret a existir 
i gaudir, a viure a les muntanyes que 
són casa seva.  

Aquest petit gran llibre demostra 
que elles sempre han creat, sota pe-
na de mort, des de la llibertat de l’art. 
El cant els permet sortir de les co-
tilles vitals, i no només canten en 
una llengua remota que en molts ca-
sos no saben escriure, sinó que can-
tant fan literatura universal, pu-
nyent com el Càntic dels càntics bí-
blic. El suïcidi i el cant ens recorda 
que, per damunt de tot, la literatu-
ra és la veu de l’espècie.!
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ganistan acumula guerres. El llibre 
divideix els landais per cronologia: 
abans i després del cop d’estat co-
munista del 78, la presència nord-
americana des del 2001 fins ara i la 
proliferació del poder talibà als 
àmbits rurals. En els últims landa-
is del llibre el dolor ja no és només 
el dolor de dona a la societat paix-
tu: és exhortació a la guerra contra 
l’invasor, nostàlgia de les munta-
nyes, plor per l’exili. 

Un humanista i la veu de l’espècie 
Va ser el poeta afganès Sayid Baho-
dín Majruh qui va fer possible 
aquest llibre. L’editor André Velter 
el va conèixer en un aeroport de 
províncies. Bahodín és el recopila-
dor dels landais i el seu traductor del 
paixtu al francès, llengua des de la 
qual Margarida Castells ha fet la tra-
ducció catalana. La figura de Baho-
dín és paradigmàtica: amant del seu 
país i la seva cultura, enemic dels fa-
natismes. Exiliat arran de la invasió 
soviètica i actiu des del veí Pakistan, 
el van assassinar poc abans d’entre-

dret de robar i matar tant com vul-
gui. Com a aristòcrata, Bunin sent 
un cert rebuig cap a les classes bai-
xes, i més en el moment en què es 
van tornar perilloses; com a escrip-
tor i ésser humà, compadia la gent 
humil i vivia dolorosament l’hosti-
litat amb què el tractaven. Ho il·lus-
tra un dels episodis més reveladors: 
Bunin topa al carrer amb un soldat 
d’aspecte miserable, que li escup i 
li diu: “Dèspota, fill de puta!” Al tor-
nar a casa, l’escriptor remena els 
manuscrits a la recerca d’una coar-
tada contra aquella acusació, i la 
troba de seguida. En una nota hi té 
apuntat que la seva minyona Tània, 
quan ha de buidar la paperera de 
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