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fim Etkind va ser teòric
de la literatura, traduc-
tor i teòric de la traduc-
ció amb un gran reco-

neixement internacional. Nas-
qué a Sant Petersburg el 1918
en el si d’una família jueva, va
viure gairebé tota la seva vida a
la Unió Soviètica fins que el van
expulsar del país el 1974 i va ha-
ver d’instal·lar-se a París. Mai
no va tornar a viure a Rússia,
per bé que a partir del 1992 ja
podia viatjar-hi. El seu text Pro-
ses barcelonines, que acaba de
publicar Arola Editors, deu el
nom al fet que va ser escrit a la
vila universitària de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona,on
es va hostatjar en diverses oca-
sions entre el 1994 i el 1998
mentre hi feia uns quants cur-
sos de doctorat i classes magis-
trals. El que narra en aquest
text, però, no té res a veure amb
la ciutat de Barcelona, sinó que,
ja gran i amb una bona perspec-
tiva vital, hi recrea relats auto-
biogràfics sobre les coses més
colpidores que va viure. Cal te-
nir en compte que un jueu que
neix al començament de la Rús-
sia soviètica té molts números
per tenir un destí complicat en
un segle XX políticament i hu-
manament tan devastador.

Etkind és un gran escriptor,
però, a més, és un gran assagis-
ta, i així ens regala a l’inici un
petit estudi sobre la llei de la
conservació de l’energia intel-
lectual. És una idea bonica i ple-
na d’optimisme. Etkind sosté
que, per més que un govern in-
tenti silenciar la intel·liguènt-
sia, que castigui, desterri o ex-
termini poetes, científics i al-
tres intel·lectuals que confor-
men la cultura d’un país, hi ha
una llei de conservació de l’en-
ergia intel·lectual que fa que
aquests acabin esquivant les
prohibicions i s’obrin camí per
altres vies.

En el cas de la Unió Sovièti-
ca, els poetes que no van ser si-
lenciats, es van fer traductors
–traductors genials: Pasternak,
Samòilov, Tsvetàieva...– d’una
quantitat ingent de poesia i de
teatre que esdevingué un ele-
ment importantíssim de la cul-
tura; els científics jueus, foragi-
tats dels centres d’investigació,
feren desenvolupar els escacs
de manera increïble o s’aboca-
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ren a la interpretació musical,
d’on sorgiren grans intèrprets
–Guílels, Òistrakh i Goldstein–.
Així, la traducció literària, els
escacs o la interpretació musi-
cal van ser el camí, enrevessat i
difícil, però l’únic camí al capda-
vall, pel qual els intel·lectuals
pogueren mostrar la força del
seu esperit.

Després d’aquest primer ca-
pítol en forma d’assaig ja ens
trobem de ple amb l’escriptor.
Podríem dir que l’Etkind narra-
dor autobiogràfic millora fins i
tot l’assagista, perquè omple de
contingut real la teoria, l’ampli-
fica i ens obre al davant un gran
ventall d’experiències, totes
narrades amb una prosa esplèn-
dida, discreta i elegant, plena
d’humanisme, que traspua un
coneixement de l’Europa del se-
gle XX extraordinari. Cal dir
que la vida d’Efim Etkind va ser
sempre plena d’obstacles, però,
tanmateix, com diu Agata Or-
zeszek a la introducció, va ser
una vida de pel·lícula, ja ben bé
des dels inicis i fins al final dels
seus dies.

Els dos primers relats narren
la persecució que patí el seu pa-
re, fruit de la repressió soviètica
dels anys 30 sobre els homes
que havien tingut petites em-
preses privades. Commou força
llegir que el petit Efim, a dotze
anys, davant l’ancià que troba
assegut a l’escala del pis quan ve
d’escola, no hi reconeix el pare,
de tan demacrat i esparracat
com tornava. La seva participa-

ció en la Segona Guerra Mun-
dial també ens regala dos pa-
rells d’històries colpidores. Per
exemple, quan ens expressa la
impressió que li causà l’allibera-
ment del camp d’extermini
d’Ebensee, a Àustria, aprofita
per comentar una de les imat-
ges més colpidores que va viure
en tota la seva vida de soldat:
“El record més paorós és el d’un
soldat mort que aixafaven les

erugues dels tancs. Mai no obli-
daré el cruixir dels ossos i l’es-
pectacle de la carn triturada”.

La resta dels relats tenen
com a transfons la repressió so-
viètica contra els intel·lectuals i,
especialment, contra els jueus.
Hi ha dues històries que im-
pressionen especialment per
com mostren la força de la ma-
quinària repressiva de l’Estat
sobre un home i una dona i per
la reacció sobrehumana amb
què tots dos foren capaços de
respondre-hi. Una és lluminosa,
és el cas de la traductora de By-
ron, Tatiana Gnèditx, que Et-
kind titula Una victòria de l’es-
perit, i l’altra història, amb més
ombres, L’última trobada, és
sobre Soljenitsin. Les dues his-
tòries tenen en comú la manera
com els dos represaliats troben
en una voluntat fora mida, real-
ment sobrehumana, la capaci-
tat de sobreposar-se a una ad-
versitat completa.

Gnèditx, a la presó del carrer
Xpalèrnaia, mentre esperava
que l’enviessin al camp de tre-
ball, recitava de memòria, una
vegada i una i altra per no obli-
dar-la, la traducció que anava
fent de Don Juan de Byron.
L’instructor, que per sort era
lletrat, li va donar fulls, l’origi-
nal de Byron i un diccionari an-
glès-rus. Durant dos anys va es-
tar traduint en aquella cel·la, de
la qual sortia molt poc. Vivia
dels versos de Byron. Durant els
vuit anys que va estar al camp
de treball, mai no va separar-se

del seu Don Juan, sinó que hi
anava acumulant modifica-
cions. Dos anys i mig després de
ser alliberada, es va publicar
amb un tiratge de cent mil
exemplars!

El cas de Soljenitsin és com-
parable al de Gnèdtix, per la ca-
pacitat tenaç de construir amb
el treball intel·lectual un mur
infranquejable contra el terror.
La història que ens narra de

Soljenitsin és sorprenent, però,
perquè mostra com la seva va-
luosa obra l’ha anat allunyant
de qualsevol vida social, fins i
tot de les grans amistats. De fet,
la força interior que demana un
acte d’aquestes dimensions la
reconeix el mateix Soljenitsin,
que confessa a Etkind: “Ningú
més podria haver escrit el que jo
he escrit”. Aquesta indestructi-
ble perseverança desperta una
admiració absoluta en el seu
amic.

Al llarg de totes les històries
es va reflectint la manera com
cada personatge afronta el sis-
tema de terror, tant de manera
individual com col·lectiva. És
molt interessant, per exemple,
la figura d’un home lúcid que
viu sempre alcoholitzat, el pro-
fessor Txemodànov, un lingüis-
ta que feia unes classes brillants

seguides per una multitud
d’alumnes i que, sempre ebri,
sobrevivia preparant mental-
ment aquestes excel·lents lli-
çons. Viure ofegat en la vodka
era la seva reacció: “Potser no
veu, Etkind, que al món regna la
bogeria?”. Però també ens fa en-
trar en les situacions personals
més ambigües. Hi ha la història
sobre aquells que van votar a fa-
vor de l’expulsió d’Etkind de la
seva universitat a Leningrad el
1974. L’escriptor irradia una
llum molt humana sobre la ne-
cessitat d’aquells homes hones-
tos d’acotar el cap per poder so-
breviure ells i la seva família i
també aporta llum sobre aquells
no tan honestos, aquells que fo-
ren realment esclaus d’aquesta
submissió, els que el 1992 enca-
ra continuaven acceptant l’es-
clavitud i no volien reconèixer
els mèrits acadèmics a Etkind
només per fidelitat al seu passat
soviètic. De fet, Etkind, com a
jueu –tot i ser agnòstic– se sent
compromès amb el destí del seu
poble. És especialment colpidor
el capítol que dedica a l’intel·lec-
tual alemany Victor Klemperer,

que mostra, a partir dels seus
diaris, el paral·lelisme que hi ha
entre les lleis fetes contra els
jueus al llarg dels anys 30 a Ale-
manya, que Klemperer patia,
amb les que una dècada més
tard es dictaran a la Unió Soviè-
tica, i que patirà Etkind.

En aquests darrers relats res-
sonen actituds que a casa nos-
tra també hem viscut i encara
vivim. Cal dir que és fàcil poder
traslladar als Països Catalans,
fer nostres, aquestes darreres
paraules de l’assaig d’Etkind:
“Pel que fa a la cultura, una de
les tasques més importants que
Rússia ha d’acomplir a dia
d’avui és la de no oblidar les con-
questes del passat. No són el
fruit d’una història amable, pe-
rò són reals. Cal que no perdem
allò que hem acumulat amb
tant d’esforç al llarg dels anys”.

Per acabar, voldria felicitar
l’editor, Alfred Arola, i els direc-
tors de la col·lecció Camaleó,
professors de la Facultat de Tra-
ducció de la UAB, per aquesta
feina tan ben feta. La simbiosi
entre una editorial i una univer-
sitat pública, els esforços con-
junts entre totes dues parts, fan
possible que es publiquin en
aquesta col·lecció títols que difí-
cilment tindrien possibilitats de
ser introduïts en un circuit més
comercial: teatre de Mishima,
poesia de Hofmannsthal, teatre
de Svevo, poesia d’Adonis...
    Alumnes de traducció amb la
tutela del professorat fan aques-
tes traduccions que sempre pre-
senten una edició acurada i van
acompanyades d’un CD que in-
clou la traducció una altra vega-
da amb les dues versions acara-
des i l’enregistrament sonor de
l’original, fet també per profes-
sors o col·laboradors nadius. Fa
pocs anys que s’ha creat aques-
ta col·lecció i ja té set títols pu-
blicats. Desitgem que continuïn
endavant amb aquestes excel-
lents aportacions a la nostra
cultura. ❋
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