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Salut i 
anarquia
Dimecres passat, al Centre de Cul-
tura Popular La Violeta, de Gràcia, 
va tenir un acte d’aire tan nostàlgic 
com reivindicatiu. Era la presenta-
ció de Salvador Puig Antich. 45 
anys després, publicat per Descon-
trol (2019). És una obra col·lectiva 
coordinada per Ricard de Vargas 
Golarons que, en paraules de l’es-
criptor Eduard Márquez, que hi ha 
ajudat des de fora, es tracta del lli-
bre definitiu sobre Puig Antich i les 
seves circumstàncies personals, 
polítiques i judicials. Ricard de 
Vargas, antic militant del MIL 
(Movimiento Ibérico de Libera-
ción) i company de Puig Antich, va 
presentar la figura del jove ajusti-
ciat per la dictadura l’any 1974, rei-
vindicant-la, i denunciant el corró 
de desmemòria que ha constituït la 
transició política espanyola. Els 
anys passen i, veient els assistents 
a la presentació, t’adones que el 
temps se’n va i que és difícil aturar 
l’oblit si no fas acte de resistència. 
Per exemple, cal remarcar com la 
mort de Puig Antich va arribar a ser 
incòmoda per als partits polítics 
que, abans de morir el dictador, ja 
estaven pactant com seria la Tran-
sició. Ricard de Vargas també ens 
va ensenyar un matís importantís-
sim que, el 2019, sembla com si vin-
gués d’un altre planeta: ells, el 
MIL, sense renunciar a la lluita ar-
mada, creien que calia comple-
mentar-la amb una altra lluita, una 
agitació “armada” des de l’interior 
del moviment obrer que, si havia 
de recórrer a la violència, ho feia. 

Material inèdit 
El llibre conté molta informació i 
un annex documental espectacular, 
amb molt de material inèdit, que 
inclou des de pamflets fins a cartes 
personals, cartells, etc. Fins i tot hi 
trobem la llista de llibres que va lle-
gir a la presó abans que el matessin. 
A part de Ricard de Vargas, hi ha es-
crits de Sergi Rosés (especialista en 
el MIL), Jann-Marc Rouillan (mili-
tant del MIL i Action Directe), el 
periodista Bru Rovira, tres de les 
quatre germanes de Puig Antich, i 
Felip Solé (cosí d’Oriol Solé, un al-
tre mort per la dictadura, amic i 
col·laborador). Són textos impac-
tants i, des de la distància, apassi-
onats i reflexius. No s’ha fet mai 
prou justícia amb Puig Antich (ni 
tan sols judicial, no s’ha pogut de-
mostrar que hagués matat un poli-
cia, fet que posteriorment el duria 
al patíbul). Llibres com aquest aju-
den a no oblidar-lo.!
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Trenta poemes nar-
ren l’experiència 

vital de Salvador Reno-
bell Bosch, un periple 
sense filtres que passa 
per mudances, psiquià-
trics, malalties i mede-
cines. “M’emprenyo 
quan em fa figa / aques-
ta fe de fer i desfer / que 
desfeta no m’abriga / i 
diu que és meu aquest 
quefer”, escriu.

Perquè ha 
de ser així 
S. RENOBELL 
Ed. Poncianes

ÈRIC SALATL’APARADOR
POESIA

Andrei Beli –An-
dreu Blanc– és el 
pseudònim de 
Borís Bugàiev 
(1880-1934), po-
eta i prosista de 
sòlida formació 

científica i filosòfica que és, al ma-
teix temps, un dels personatges 
més turmentats i excèntrics de la 
literatura russa. Els que el van co-
nèixer al seu Moscou natal, a Sant 
Petersburg o a Berlín, on va viure 
entre el 1921 i el 1923, el retraten 
com algú immers en un garbuix de 
fantasies estranyes, que atabala 
tothom –amics, coneguts i salu-
dats– amb monòlegs inacabables i 
alhora exerceix una fascinació im-
mensa sobre la gent en general i els 
escriptors en particular. Nina Ber-
bérova, que hi va coincidir durant 
l’emigració berlinesa, parla amb 
admiració del talent poètic de Beli, 
especialment ostensible en la seva 
prosa, i comenta, perplexa, el seu 
tarannà canviant. Diu que Beli, en 
els seus discursos delirants, “re-
corria cada vespre tot l’espectre de 
relacions amb les persones, des 
d’un «Apiadeu-vos de mi!» dit amb 
llàgrimes als ulls fins a un «Us ma-

El Petersburg català

leeixo a tots!» acompanyat d’un 
cop de puny a la taula”.  

El primer marit de Berbérova, el 
gran poeta Vladislav Khodassévitx, 
es refereix a Beli com la figura més 
influent de la seva generació i re-
marca, entre altres coses, l’actitud 
que adoptava amb les admiradores. 
“Enamorava les dones amb el seu 
encant personal i se’ls presentava 
envoltat d’una aurèola mística, que 
semblava excloure les pretensions 
carnals. Després, de sobte, s’entre-
gava a aquesta mena de pretensions. 
Si la dona, sorpresa i ultratjada, no 
li corresponia, Beli s’enfurismava; 
i si, al contrari, aconseguia el seu ob-
jectiu, se sentia brut i profanat, i 
s’enfurismava igualment”. Berbéro-
va i Khodassévitx evoquen, també, el 
comiat de Beli dels emigrants russos 
de Berlín: pres d’una exaltació histè-
rica, exigia als companys desconcer-
tats que brindessin per ell i els deia 
que tornava a Moscou per deixar-se 
crucificar per ells. Però no tot era fú-
ria i follia. La lucidesa de Beli estava 
reservada per als seus escrits, el més 
important dels quals és Petersburg 
(1913), una novel·la que Nabokov si-
tuava a l’altura de l’Ulisses de Joyce, 
publicat nou anys més tard. 

L’analogia amb l’Ulisses és 
temptadora. Tots dos llibres 
presenten un argument sinuós, 
un temps d’acció que ocupa 24 
hores, una immensa complexi-
tat lingüística, farcida de remi-
niscències, i, sobretot, una gran 
ciutat per escenari. Ara bé: men-
tre que la topografia del Dublín 
de Joyce és fidel a la realitat, la 
del Petersburg de Beli és quimè-
rica i movedissa. La casa on viuen 
els protagonistes, Apol·lon 
Ableúkhov (senador) i el seu fill 
Nikolai (que pertany a una orga-
nització terrorista i rep l’encàr-
rec de matar el pare), canvia 
d’ubicació; la Institució on treba-
lla el vell Ableúkhov no corres-
pon a cap edifici històric; i el do-
micili de la Sófia Likhútina (l’en-
amorada d’en Nikolai), a la vora 
del riu Moika, combina elements 
de diversos edificis reals.  

També els personatges tenen 
aquesta naturalesa proteica: en 
Nikolai, per exemple, ara se’ns 
apareix com un jove bell, ara 
com un tipus histriònic amb ca-
ra de granota. En la seva imagi-
nació, la bomba que ha de fer es-
clatar es fusiona amb una visió 
sinistra dels seus somnis infan-
tils, una bola que “s’inflava i 
adoptava l’aspecte d’un senyor 
gras en forma de globus”, que en 
Nikolai bateja amb un nom ben 
expressiu: Pep Péppovitx Pepp. 
És evident que en l’univers de 
Petersburg, a mig camí entre el 
malson i la mascarada, els es-
pais, els personatges i les al·luci-
nacions estan fets de la mateixa 
substància.  

Igual que l’Ulisses, Petersburg 
té molts estrats. Un dels més vi-
sibles és el polític, ja que l’acció 
transcorre el 1905, l’any de la 
primera revolució russa, i recrea 
l’ambient d’una ciutat que vol 
ser europea i se sent amenaça-
da pel món asiàtic. El més gran-
diós, però, és la seva prosa rit-
mada: una llengua que brilla, es 
belluga, s’embarbussa, pareix 
monstres i és capaç, fins i tot, de 
convertir la locució adverbial de 
sobte en un ésser viu. La traduc-
ció de Miquel Cabal ens en do-
na una bona idea.!

PETERSBURG 
ANDREI BELI 
EDICIONS DE 1984 
TRADUCCIÓ DE 
MIQUEL CABAL 
GUARRO 
440 PÀG. / 20 ! 

XÈNIA 
DYAKONOVA

WIKIMEDIA COMMONS

Stevenson té una ma-
laltia respiratòria. 

Per curar-se, comença 
una ruta en burra per ter-
res franceses, on viu to-
ta mena de peripècies. 
Amb el seu humor parti-
cular, l’autor ho aprofita 
per parlar d’història, po-
lítica i religió del 1880. Hi 
afegeix un mapa de la se-
va ruta, per si la vols fer 
tu també, però en cotxe.

Viatges amb 
una burra... 
R.L. STEVENSON 
Tushita

NO-FICCIÓ

La mort de Déu de 
Nietzsche “és el final 

de l’absolut, però no el fi-
nal de la religió”, senten-
cia el filòsof i professor 
universitari Joan-Carles 
Mèlich. La vida és una 
prosa plena de singulari-
tats, el jo és el centre de 
l’entramat. L’hem de 
viure a poc a poc per fer 
front a les preguntes 
existencials.

La religió de 
l’ateu 
J.C. MÈLICH 
Fragmenta
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