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dolor i alliberament
NÉMIROVSKY:
La Magrana publica, en traducció al català d’Anna Casassas,
la bella novel·la de trama autobiogràfica ‘Vi de solitud’,
d’Irène Némirovsky, autora russa en llengua francesa

Text:Anàlisi

DAVID RUANO / TNC

Joan Triadú

L’autora
relata
un periple
des de
Kíev fins
a París

I
rène Némirovsky ja s’havia fet
un nom en català per l’apari-
ció de la seva primera no-
vel·la, David Golder –potser la
més pura novel·la de totes les
seves–, que Proa, sempre a
punt, es va afanyar a editar, ja
en temps de la República. El

cognom de l’autora s’adeia amb l’in-
terès creixent envers la literatura rus-
sa. Es tractava, però, d’una escripto-
ra francesa, malgrat que la seva llen-
gua pròpia fos el rus. Així com Kafka
és un escriptor de la literatura alema-
nya (la llengua en què, per voler del
seu pare, fou escolaritzat), l’autora
d’aquesta bella novel·la, Vi de solitud,
fou posada en mans d’una institutriu
francesa a tot fer i a tot temps: la ma-
demoiselle Rose, l’ésser més estimat
d’Hélène, la protagonista.

Considerada força autobiogràfica,
Vi de solitud (¿calia prescindir de l’ar-
ticle inicial del títol original?) descriu
amb mà ferma i un sentit de la valora-
ció dels fets implacable, la vida, des de
la infantesa a la joventut, sortint de
l’adolescència, d’Hélène Karol, nascu-
da a Kíev d’una família d’origen jueu,
de vida desequilibrada en més d’un
aspecte (anomenem-ne dos: l’econò-
mic i el moral, el qual inclou l’estima-
ció i l’amor) i portada, a més, a traves-
sar un període històric tan advers com
la Revolució Russa i la Gran Guerra.

Peripècies interiors i exteriors
De les peripècies que podríem ano-
menar exteriors, la família –ja ho po-
dem avançar– se’n surt prou bé: des
de Kíev, presentat com a provincià i
acollidor, a un Sant Petersburg en dis-
puta entre blancs i rojos però a un pas
de la propícia Finlàndia, des d’on, via
Estocolm, contornejant la guerra
s’instal·len finalment a París, l’any
1919. Però com se’n surt Hélène amb
les peripècies interiors de tota una al-
tra mena?

Irène Némirovsky publica Vi de so-
litud als trenta-dos anys. Pel camí del
seu personatge, projecció fins a un
cert punt d’ella mateixa, han restat

tres figures a cada una de les quals ha
hagut d’atribuir un lloc precís en la
vida de la protagonista. I en cada cas
tota la virtut, en el sentit de força, d’un
sentiment: d’odi cap a la seva mare,
un odi que l’empeny a venjar-se’n;
l’amor filial, fet de besamans i fins a
cert punt estranyament comprensiu
amb el pare, i l’estimació, gairebé de
filla, profunda d’adolescència i plena
d’agraïment i suport d’una amiga amb
la institutriu, la senyoreta Rose, que
per a ella vol dir el contrari del ressen-
timent venjatiu, la compensació d’un
amor compassiu i gairebé incom-
prensible a un pare que admet que la
seva dona tingui un amant i accepta
totes les seves excentricitats.

Per a acabar-ho d’adobar, quan en-
trem a la França d’entreguerres, la
mare d’Hélène se’ns presenta en ca-
ricatura com la representació d’una

Belle Époque passada per un escena-
ri més cruel, del tipus de Bob Fosse. El
magnat i arruïnat senyor Carol en té
prou amb l’assiduïtat compulsiva de
la ruleta monegasca.

Hélène, mentre balla fox, atreu
l’amant de la seva mare, però el sap
llençar. El món fóra seu si Rose no fos
acomiadada sense apel·lació, ni
temps, ni causa. Rose se sent perdu-
da, deixa anar la mà amiga que
l’acompanya de nit pel seu París i es
llança al Sena. Hélène s’allunya, sola,
però en una solitud d’un dolorós alli-
berament.

No fa gaire, Sergi Belbel dirigia una
seva versió d’El ball i hi ha la publica-
ció fa tres anys (La Magrana), íntegra,
de la impressionant Suite francesa.
Irène Némirovsky l’hagué de deixar
inacabada. Morí a Auschwitz el 17
d’agost del 1942.❋

A dalt, un retrat
de Némirovsky.

A sota, l’actriu
Anna Lizaran i la

ballarina Sol
Picó en un
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teatral que
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d’‘El ball’,

novel·la breu de
l’autora russa


