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Ho explica Xènia 
Dyakonova a 
l’instructiu prò-
leg de Cinc cèn-
tims sobre Lenin i 
altres miniatures 
de la Revolució: 

igual que la majoria d’intel·lectu-
als liberals russos, Nadejna 
Aleksàndrovna Lókhvitskaia (Sant 
Petersburg, 1872 - París, 1952), 
Teffi de nom de ploma, va celebrar 
la Revolució de Febrer del 1917, 
que va provocar la caiguda del tsar 
i la instauració del govern provi-
sional, però va sentir decepció, 
disgust i temor davant la Revolu-
ció d’Octubre d’aquell mateix any, 

Humor antibolxevic 

que va portar Lenin i els bolxevics 
al poder. 

Els articles, comentaris humo-
rístics, anècdotes, estampes de 
carrer, esquetxos i narracions que 
integren el present recull, escrits 
entre el 1917 i el 1919 i publicats 
en diversos diaris i revistes literà-
ries de Sant Petersburg (alesho-
res Petrograd) i de Moscou, van 
ser fets per donar sortida al mal-
estar, la impotència i la indigna-
ció políticomoral que Teffi sentia 
davant del que de seguida va veu-
re que seria un règim ineficient, 
brutal i arbitrari. 

Publicades ara per primer cop 
en català per l’editorial Males Her-

anarquistes? No. Parlem del men-
jar. Érem persones i ens hem con-
vertit en boques”. Boníssim. 

Contrasentits, ridícul i misèria 
Tanmateix, el que fa més interes-
sant el llibre de Teffi és l’oportuni-
tat que ens ofereix de treure el cap 
en el dia a dia de la incipient Rús-
sia revolucionària. És un dia a dia 
que, més enllà de les consignes 
il·lusionants i de l’afany ideològic 
de crear un món nou, està marcat 
per la gana, la incomoditat, el fred 
extrem –no hi ha llenya i la cale-
facció centralitzada no funciona–, 
els robatoris violents, les represà-
lies i els desordres al carrer. Un re-
tret que es pot fer a l’autora, a qui 
se li nota la nostàlgia per quan la 
seva vida era benestant, és que, per 
a molts milions de russos, aques-
ta ja era la crua realitat abans de 
la revolució. 

Teffi no pretén fer un desmun-
tatge ideològic de la Rússia bolxe-
vic. Vol mostrar-ne els contrasen-
tits, els absurds, el ridícul i la mi-
sèria. Ho fa mitjançant un costu-
misme crispat i caricaturesc, un 
pintoresquisme emmarcat dins la 
gran història, fet tràgic per la gran 
història. Som als antípodes de 
George Orwell, sí, però en alguns 
passatges ja s’hi endevinen les ma-
tèries primeres amb què treballa-
rà l’autor de La granja d’animals i 
1984, com quan Teffi fa exclamar a 
un personatge: “Quines ganes que 
hi hagi una llei escrita, la més fe-
roç, la més cruel, fins i tot simple-
ment estúpida, però d’una estupi-
desa clara!” Teffi no podia ni ima-
ginar-se fins a quin punt arribaria 
l’arbitrarietat despòtica i cruel a la 
Rússia comunista. 

Fer riure no només és més difí-
cil que fer plorar sinó que els codis 
i els trucs de l’humor solen ser 
menys adaptables a contextos im-
propis: per això les comèdies solen 
envellir pitjor que les tragèdies. 
En aquest sentit, les millors “mini-
atures” del llibre irradien una vi-
talitat simpàtica, traspuen una in-
tel·ligència sociopolítica i humana 
vehiculada amb destresa a través 
de la comicitat, però la rialla –o el 
somriure– que provoquen sempre 
és més racional que visceral. Dece-
buda i espantada, Teffi va marxar 
a l’exili el 1919. No va tornar mai 
més al seu país.✒

Hi ha llibres que 
influeixen sense 
ni saber de la seva 
e x i s t è n c i a .  
Aquest és el cas 
del volum Kata-
lonien gegen Kas-

tilien publicat el 1936 –a redós de 
l’interès generat per la Guerra Ci-
vil– pel lingüista vienès Anton Sie-
berer (1901-1950), després de dues 
breus estades a l’estat espanyol –el 
1934 recorrent Espanya i el 1935 ja 
focalitzat a Catalunya– en què va 
entrevistar-se amb un grapat de 
personalitats i llegir tot allò que va 
poder. Malgrat aconseguir un cert 
ressò, el caos de la postguerra mun-
dial, la discreta carrera del seu au-
tor i l’accidentada vida editorial de 

Vosaltres, els catalans
l’original van enfosquir-ne l’origen 
fins a perdre’s la pista i aparèixer 
anecdòticament. Ara, per primer 
cop, ens és accessible en català la 
versió original, acompanyada d’una 
imprescindible introducció de 
l’historiador Joan Esculies, on des-
brossa el llibre de llegendes interes-
sades i contextualitza correcta-
ment una obra que va més enllà de 
la curiositat erudita.  

Un assaig influent 
Perquè, com comentàvem al princi-
pi, Catalunya contra Castella va in-
fluir en una sèrie d’autors que van 
trobar a les seves pàgines elements 
útils per a les seves interpretacions 
particulars. Així, el 1943 el poumis-
ta Jordi Arquer va publicar-ne a 

apunts. Com passava amb el dietari 
d’Amadeu Hurtado o els quaderns 
de Gaziel, sobten els encerts de la pe-
netració analítica de Sieberer i el ca-
ràcter circular de moltes de les po-
lèmiques entre Catalunya i Espanya: 
l’explotació fiscal, el dèficit d’infra-
estructures, la discrecionalitat fun-
cionarial, les controvèrsies lingüís-
tiques, els amenaçants centralisme 
jacobí i independentisme evocador, 
o la passió catalana pels focs d’ence-
nalls. Per al vienès, “la solució defi-
nitiva del problema català dependrà 
en última instància del grau de bo-
na voluntat del govern espanyol i de 
la seva comprensió de les reivindica-
cions catalanes”, més possible quan 
als dos costats vinculen aspiracions 
socials i nacionals.✒
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Mèxic una versió esporgada de l’edi-
ció francesa, fent seva la caracterit-
zació històrico-psicològica dels di-
ferents pobles d’Espanya. D’aquí 
mateix va pouar Jaume Vicens Vi-
ves, que s’hi referiria com “la millor 
interpretació del moviment catala-
nista”. A Notícia de Catalunya res-
sonen algunes de les caracteritzaci-
ons de Sieberer sobre el poble cata-
là: el pactisme, la laboriositat, la 
convivència del seny i la rauxa o la 
deshabituació a governar. 

Però per al lector actual, el prin-
cipal atractiu no és el seu paper dins 
de la genealogia d’una certa inter-
pretació de la catalanitat, ni la re-
construcció d’un relat històric influ-
enciat pels intel·lectuals d’Acció Ca-
talana, sinó el presentisme dels seus 

bes, en una traducció d’Alexandra 
Rybalko Tokarenko que no deu ha-
ver estat senzilla pels jocs de pa-
raules, els equívocs còmicament 
carregats i les referències a una ac-
tualitat molt concreta, Cinc cèn-
tims sobre Lenin és més interes-
sant com a radiografia viva d’una 
realitat humana i política que com 
a obra literària. Amb això no vull 
dir que no s’hi noti el talent de Tef-
fi. Amb aquesta precisió vivaç i es-
garrifosa resumeix l’ambient ge-
neral de privacions i d’escassetat 
de menjar que imperava arreu: 
“Sabeu de què parlem més que cap 
altra cosa? Dels afusellaments? 
Dels decrets? Dels pogroms? Dels 


