
Tu sí
que ens
entens,
Txèkhov

urant més de dos anys he tingut da-
munt la taula Una història avorrida,
d’Anton Txèkhov (Minúscula).

Certament, el títol no és gaire engrescador, i
tampoc no ho és la fotografia de portada, que
mostra una butaca buida al costat d’un mi-
rall. Però no era per aquests motius que no
l’havia llegit fins ara, sinó per la impressió
que m’ha quedat del dia que em vaig adonar
que havia viscut més anys que Txèkhov
(1860-1904), un home que enca-
ra ens desarma amb la seva savie-
sa humana i narrativa.

Efectivament: Txèkhov és una
més de les persones que, encara
que siguin més joves i més anti-

gues, entenen el món millor que
jo. I no em refereixo a la Rússia de
finals del segle XIX, sinó a la Ca-
talunya de començaments del
XXI. En les cent pàgines escasses
d’aquest llibret, el protagonista,
un home de seixanta-dos anys
afectat per una malaltia terminal,
passa revista al món que aviat
deixarà enrere. Però no s’hi enca-
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ra amb l’estupidesa agra de l’Ivan Ílitx de
Tolstoi, sinó amb una mirada tan neta que
resulta ben viva. Quan es refereix als profes-
sors universitaris que ho ignoren tot tret de la
seva especialitat, als alumnes que perseguei-
xen l’aprovat a còpia de fer llàstima, a les es-
poses irreconeixibles, a les filles paternalistes,
als pretendents talossos, a les nebodes ro-
màntiques, als escriptors repetitius i als crí-
tics arrogants sembla que estigui parlant

d’aquest matí.
    Ni tan sols el protagonista es
manté a l’altura de les expectatives,
ja que reconeix que s’ha tornat
malhumorat, irascible i odiós.
“Abans tan sols menyspreava els
diners; ara, en canvi, detesto els
rics més que els diners, com si fos-
sin culpables; abans odiava la vio-
lència i l’arbitrarietat, ara odio la
gent que utilitza la violència, com
si fossin ells els únics culpables i no
tots plegats, que no ens sabem
educar els uns als altres.”
    N’hi hauria prou de retallar i en-
ganxar unes quantes frases de
Txèkhov per compondre un arti-
cle que resultaria molt més ajustat
a la realitat que molts dels que lle-
gim en diaris i blocs. “Aquestes
converses sobre la degeneració
dels joves em provoquen cada ve-
gada la mateixa impressió que si
hagués sentit algú parlar mala-
ment de la meva filla. Em disgus-
ten les acusacions indiscriminades
i que se sustenten en llocs comuns
gastats des de fa tant temps, en es-
pantalls com la degradació, la falta
d’ideals o la referència a un passat
esplendorós.” Si Txèkhov no t’ar-
riba, vol dir que ets mort. ❋

Retrat d’època del
narrador i dramaturg
rus Anton Txèkhov
ARXIU

L’apunt
Txèkhov va viure només 44 anys
perquè la tuberculosi el va
matar el 15 de juliol del 1904,
al balneari alemany de
Badenweiler. Tot i això, va tenir
temps de ser un dels grans
autors i d’agradar a d’altres
importants com ara Joyce,
Woolf i Mansfield. S

Si Txèkhov no
t’arriba, vol dir
que ets mort
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