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formen en un laberint de situacions
que Glattauer estira com un xiclet i
fa desembocar en un final previsible.
Gangues de voler treure petroli d’un
pou sec i d’esprémer l’èxit obtingut.
Cada set onades perd la frescor ori-
ginal, i la fantasia que regalimaven
els personatges es doblega en un
estira-i-arronsa difícil de digerir. Es
vol mantenir el suspens i l’emoció
amb una sèrie de capítols que resul-
ten reiteratius i embafadors. Aques-
ta és la principal diferència entre les
dues parts. I si en una el lector mas-
tegava la història lentament, assa-
borint-la perquè no s’acabés mai, en
la següent endrapa les pàgines sen-
se compassió per arribar ben aviat
al final i poder respirar tranquil. Fins
a nova ordre. ❋
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quest conte –és més un conte llarg que no
pas una nouvelle– té un rerefons nadalenc,
però el tema no és, pròpiament, el Nadal. Sí

que passa en època nadalenca, i sí que uns quants
personatges joves canten koliadki, que són unes
cançons expresses per al dia 24 de desembre i
que, com les cantúries dels nostres Nicolaus, són
recompensades amb aliments (embotits, pa...) o
amb monedes de coure, que fan caure, els primers
i les segones, dins el sac que duen els nois. Però La
nit de Nadal explica una altra cosa. Explica com
aconseguir un propòsit sense vendre’s l’ànima al
diable (però enredant el diable com s’enganya una
criatura).

El ferrer Vakula s’ha enamorat de l’Oksana, la
noia més fina i bonica de la contrada. La seva rude-
sa, però, el priva dels favors de la jove, que no té in-
tenció de lligar-se amb ningú i que es riu dels que li
fan la cort. Per altra banda, la mare del ferrer, la
Solokha, és una viuda alegre, que acull a casa seva
tant l’alcalde com el dia-
ca, el pare de la jove be-
llesa i altres homes que
s’hi desfoguen. Un dels
episodis més divertits del
relat és quan, una tarda,
l’un rere l’altre van acu-
dint a casa de la dona
lleugera. Ella els va ama-
gant dins uns sacs que
ha deixat per allà el seu
fill, i que acabaran rodant
pel poble, carregats de
carn humana...

En Vakula no perd
l’esperança i demana a la
seva enamorada què
hauria de fer per tenir el
seu cor. I aquesta li res-
pon que hauria de por-
tar-li les sabates de la
tsarina. A partir d’aquí, el
ferrer fa un tracte desigual amb el dimoni. Desigual
perquè, sota l’aparença de rude, en Vakula, home
pietós que no es perd mai cap missa, aconsegueix
servir-se’n i, tot seguit, burlar-se del banyeta: “Va
ser l’enemic de l’espècie humana qui en va sortir
ensarronat, engalipat i escaldat”.

La nit de Nadal és un relat irònic, delicat, que re-
corre a situacions fantàstiques, com és ara la con-
vivència amb el diable –un diable, tot s’ha de dir,
molt totxo, de fireta (o de pastorets), molt lluny de
la seva millor representació, de la més espaventa-
ble: una de les consecucions del relat de Gógol– o
el furt interessat de la lluna, i que, quan convé, ens
fa passar bou per bèstia grossa (els homes ensa-
cats com si fossin gra, que algú carregarà a l’es-
quena, com qui du una motxilla). Precisament en
l’empresonament d’un grapat d’homes dins els
sacs, hi ha les pàgines més sucoses d’aquesta his-
tòria costumista i universal: “El diaca havia obert un
foradet amb el dit per espiar què passava a fora”.
Potser no està al nivell dels millors relats de l’autor
(El nas o L’abric), però, com aquests que he citat,
barreja elements fantàstics amb altres que no ho
són, fa conviure el populatxo amb l’aristocràcia, per
acabar donant una visió més o menys descarnada
de la Rússia de la primera meitat del segle XIX. Bo-
na traducció de Lurdes Pons, que s’empesca solu-
cions magnífiques: “Li sortís a aquest fill del dimoni
a sota de cada ull una llúpia com una gavella!”. ❋
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