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E
l nom de Iàkov
Braunnousdirà
res. Es tracta
d’un escriptor i
crític d’art rus,
d’origen jueu,
que va ser afu-
sellat el 1937 i va

ser perseguit des dels primers
anys de la dècada de 1920.

«Què hi ha de sorprenent en
això?», em direu amb raó. Al cap-
davall, mai no ha estat publicat a
França! El que és sorprenent és
quenohaestatgaireméspublicat
en el seu país, a Rússia. Si més no,
mai en forma de llibre. Mentre era
viu, només van sortir a llum dos
relats en un diari de província al
començament dels anys vint, a
mésd’una trentenadecrítiques li-
teràries i teatrals ací i allà. Això és
tot. Setanta anys després de la
seva mort, l’any 1999, la seva filla,
Svetlana Riazànova, i una inves-
tigadora de Novossibirsk, Natàlia
Sobolévskaia, unint esforços, van
aconseguir que es publiquessin a
Moscou, en un recull heterogeni
de materials de la Comissió per a
l’HerènciaArtísticadelsEscriptors
Víctimes de les Repressions, dos
dels tres relats que ara teniu a les
mans. Totalment inèdit fins en
aquest moment, El gambit del di-
ableesperavapacientment laseva
horaen lespregonesesdelsarxius
exsoviètics. Pel que fa al text d’Els
vells, l’únicexemplarqueensn’ha
arribat (en uns fulls mecanogra-
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fiats de pobra aparença, farcits de
guixades i anotacions manuscri-
tes de l’autor) no havia sortit mai,
fins avui, dels arxius.

Vet aquí, doncs, com se sol dir,
una primícia mundial. Setanta
anys després de la mort de l’autor
és tard, però sobretot és inespe-
rat! La biografia de Iàkov Braun
abunda en zones d’ombra, que,
deliberadament,hemprocuratno
ocultar en el nostre intent de re-
construcció.

Iàkov Braun, el veritable nom
del qual era Israel Veniamínovitx
Braun, neix el 1889 (o bé el 20 de
març del 1894?) i creix a Ielizavet-
grad (actual Kirovograd), en ple
cor d’Ucraïna. Fou allà que va
abaixar el teló el primer teatre
ucraïnès. Fou també allà on, des-
prés de l’assassinat del tsar Ale-
xandre II, l’any 1881, tingué lloc un
dels pogroms més importants del
segle XIX a Rússia. Aquests dos
elements, ho veurem més enda-
vant, marquen profundament i
durant molts anys el destí de l’es-
criptor.

Braun comença els estudis su-
periors a Àustria, a la facultat de
dret de la Universitat de Graz (o al
conservatori de música?), estudis
que va haver d’interrompre per
l’esclat de la Primera Guerra Mun-
dial. De tornada a l’imperi, el jove
de vint-i-cinc anys és absorbit per
l’agitaciópolítica: s’adhereixa l’ala
esquerra del partit socialrevoluci-
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onari (SR), que s’havia erigit en el
defensor de les aspiracions de la
pagesia tot preconitzant abans de
res una reforma agrària radical.
Per aquesta raó, Braun veu amb
joia l’esfondramentdel règim l’oc-
tubre del 1917, manifestació, se-
gons ell, d’un esperit revoluciona-
ri forçosament galvanitzador...

A la primeria dels anys vint, un
cop acabada la guerra civil, és a
Khàrkiv,desd’on«pujaaMoscou»
(com ho fan a la mateixa època
BulgàkovoOleixa).El 1922s’encar-
rega d’una rúbrica intitulada Te-
atre i llibre a la revista moscovita
Teatre i música, i l’any següent és
col·laborador regular d’una jove
revistadeprovíncia,Els focsdeSi-
bèria.Crític literari i teatral immers
en l’efervescència creativa de la
NEP (Nova Política Econòmica)
moscovita, Braun veu que s’obre
al seu davant un futur promete-
dor. Això, però, sense comptar
amb el partit bolxevic en el poder,
que no vol deixar que prosperin
impunement els seus antics com-
petidors. En efecte, en aquell ma-
teix any 1922, té lloc el primer dels
processos polítics públics cridats
a convertir-se en la marca de fà-
brica del règim: el dels SR! El pas-
satdeBraun l’atrapa i jano l’aban-
dona: després d’una intervenció
imprudentenunavetllada-home-
natge al populista rus Lavrov, or-
ganitzada al Museu Politècnic de
Moscou, és arrestat l’estiu del
1923. Aleshores s’inicia una suc-

Per gentilesa d’Edicions
de 1984 oferim el pròleg
que Pavel Chinsky va
redactar sobre l’obra de
l’autor rus Iàkov Braun,
represaliat i assassinat a
la Rússia estalinista i tot
just recuperat

LEBRAUN

Una de les poques fotografies que es conserven
del rus Iàkov Braun, escriptor i crític d’art, d’origen
jueu, l’obra del qual recupera Edicions de 1984

mateix que aquesta núvia és di-
funta, el punt de vista difunt,
quanta l’organització i ladoctrina,
del partit dels SR d’esquerra...»
(extretdelsarxiusde la fiscaliami-
litar de Samara). Declaració inútil.
Aquest destí contrariat s’acaba de
manera discreta. Condemnat a
mort el 7 de desembre del 1937, al
pic del gran terror... Executat deu
dies més tard... Es desconeix l’in-
dret on va ser enterrat... Rehabi-
litat el 13 de novembre del 1956...

I, recordem-ho, finsavuimaino
ha estat publicat en forma de lli-
bre, mai ni enlloc.

Iàkov Braun va deixar, tanma-
teix, textos crítics importants, en
els quals mostrava una intuïció
precoç i acerada sobre els escrip-
tors de talent que li eren contem-
poranis. Així, va dedicar, des de la
primera meitat de la dècada dels
vint, anàlisis penetrants (essenci-
alment a Els focs de Sibèria i a la
influent revista moscovita Nova
Rússia) a les obres de Borís Pilni-

cessió, raresvegades interrompu-
da,dedetencions, trasllats i fixaci-
ons de residència. El relat El gam-
bit del diable (aparegut a l’origen
en una primera variant, intitulada
més sòbriament Els escacs, a Els
focs de Sibèria l’any 1923) porta,
doncs, la indicació final «Khàrkov,
octubredel 1921–Ust-Sissolsk,ge-
ner del 1928», atès que Ust-Sis-
solsk era justament la ciutat on
l’havien relegat, encimbellada al
nord-oest de Rússia, a la inhospi-
talària repúblicadelsKomis.Enels
arxius familiars, algunes cartes de
reclusió esbossen una geografi a
carcerària: ara la presó de Súzdal,
ara –el dia de cap d’any del 1925–
la de Iaroslavl, ara –mitjan desem-
bre del 1925– la de Kostromà...

Això no obstant, hi ha certs ele-
ments, igualment esparsos, que
permeten suposar períodes de
respir en què Braun pot retrobar
l’efervescència de la capital, com
ara el seu carnet de membre de la
Unió d’Escriptors, atorgat el 29 de
novembre del 1926, o encara al-
tres remembrances familiars que
evoquen, a la mateixa època, llar-
gues passejades nocturnes en
companyia de Maiakovski... A la fi
del 1928 (acaba d’enllestir Els
vells), Braun torna d’Ust-Sissolsk
a Moscou. La seva filla se’n recor-
da: «Ara ja lihan tancat laportade
les revistes literàries i teatrals. És
redactor de la revista... La cria del
bestiar. Però aquesta feina dona-
va mitjans de subsistència, un

apartament a l’edifici de pisos de
la granja de cria a la vora de Mos-
cou. Tot el temps que tenia lliure
l’esmerçava treballantennousar-
ticles i nous relats, en la seva no-
vel·la (que, llàstima!, no havia de
veure la llum)».

El 1933, l’any de la terrible fam
que va seguir la collectivització de
les terres, Braun fou arrestat altra
vegada i condemnat a l’expulsió
de lacapital: «El9d’agostdel 1933,
vaserconduïtescortataSamara...
A Samara troba la fam, l’escruixi-
doramalària, ladesocupació, la in-
digència... Treballa (economista
d’una fàbrica de cervesa, profes-
sor de literatura en el complex
educatiu del 106è regimentd’arti-
lleria, director de la secció literà-
ria del teatre d’art dramàtic de Sa-
mara)... Torna a escriure molt. En
condicions de fixació de residèn-
cia. No li publicaven mai les
obres».

El febrer del 1937, quan ha pur-
gat la pena de tres anys de relega-
ció, Braun és arrestat novament.
És la darrera vegada. Obligat a
confessar lasevapertinençaauna
organització terrorista implicant-
hi quinze persones més, no para
de proclamar la seva innocència
(arriba fins i tot a començar una
vaga de fam, el maig del 1937), ab-
jurant amb vehemència del seu
compromís polític de joventut:
«He declarat que no desitjo “ca-
sar-me amb una núvia difunta” i
quenomantindrémaimés,pel fet

ak, Ievgueni Zamiatin, el grup lite-
rari de Sant Peterburg anomenat
Els Germans de Serapió, Anna
Akhmàtova, Marina Tsvetàieva,
AndreiBeli... Lasevapassiópel te-
atre, nodrida –com la que tenia
pels escacs– fins a la fi dels seus
dies,es trasllueixenvibrantsestu-
dis conformes a la revolució esce-
nogràfica que sorgí a la jove Rús-
sia dels soviets i que tingué un
gran ressò.

Influïtprofundamentper la idea
de laconvergènciade lesarts,par-
ticularment sensible als ritmes i a
les harmonies, Braun escriu a
l’orella idesenvolupaunestilmolt
personal, brutal i encès, en què la
modernitat més abrandada topa
amb els motius tradicionals here-
tatsdel folklore jueu.Ésel casdels
dosprincipals relats traduïts (mag-
níficament!) en aquest llibre, El
gambit del diable i Els vells. Sens
dubte, mai no sabrem –i és una
llàstima– què podien contenir els
manuscrits de maduresa que li
van ser confiscats en l’arrest-per-
quisició de Samara i que es van
evaporar durant la tempesta de
les grans purgues. I, malgrat tot,
no posem les mans al foc: al cap-
davall, ¿qui s’hauria pogut imagi-
nar que, setanta anys després de
la seva execució sumària, aquest
jueuerrantde la jove literaturaso-
viètica trobaria finalment un edi-
tor... a França?

Però no és el moment de la-
mentar-nos! Llegiu de seguida
aquests relats: creieu-me, el nom
de Iàkov Braun és lluny de caure
en oblit...

NOTA: Aquest pròleg de Pavel 
Chinsky encapçala l’edició france-
sa del 2007, la primera edició actu-
al dels relats de Iàkov Braun.❋

Braun va
escriure
amb
un estil
brutal
i encès
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