
0 7 . 0 3 . 2 0 1 4

6
Op

in
ió

legint aquest aplec de textos primerencs de Soljenit-
sin, retorna el dubte sobre la conveniència dels pre-
mis com a propaganda. Quan el 1970 van atorgar-li

el Nobel, Aleksandr Soljenitsin no havia escrit sinó una
quarta part de l’obra que ens llegaria, i encara faltaven tres
anys perquè es publiqués el famós  Arxipèlag Gulag, un as-
saig d’investigació literària sobre el règim presidiari estali-
nista de l’antiga URSS.

Si ja sabíem que aquell any estàvem en plena Guerra Fre-
da i que, per guanyar-se l’opinió pública del món, les bata-
lles es lliuraven en tots els àmbits comunicatius possibles,
aquesta Vergonya d’ara ens permet contrastar allò que ja es
podia intuir el 1971, quan Edicions 62 va publicar una ver-
sió escapçada d’aquestes Miniatures en prosa que ara La-
breu ens presenta, en un llibre d’editorial, completes i tra-
duïdes directament del rus per Francesc Permanyer Netto.

I dic que és d’editorial perquè aquells trenta-dos textos,
entre breus i brevíssims, que sota el títol de Miniatures Sol-
jenitsin va publicar a partir del 1962 –alguns en format
fanzine o samizdat– ens arriben amb dos altres del 1963: un
relat de deu pàgines escasses i una novel·leta de vuitanta ti-
tulada Un incident a l’estació de Kotxetovka, que és el que
paga més la pena del llibre.

    El Nobel, doncs, l’hi van atorgar tot just vuit anys des-
prés de les seves primeres publicacions, principalment
aquestes. Cosa mai vista. Consta que ell mateix va destacar
que el premi no podia ser sinó polític, a pesar que l’Acadè-
mia sueca li ho desmentís afirmant que l’hi havia concedit
per “la força ètica amb què ha[via] prosseguit les tradi-
cions indispensables de la literatura russa”.

Puixkin, Gogol, Dostoievski, Tolstoi, Txèkhov, Turguè-
nev, Maiakovski, Gorki... Sortosament, d’aquella tradició
tenim, en català, altres mostres per contraposar-la tant a
aquests textos editats ara com a les primeres novel·letes i
discursos de Soljenitsin amb què ja el 1968, amb La casa
Matriona, seguit de Tot sigui per la causa, i el 1970, amb En-
tre autoritarisme i explotació, Edicions 62 ens havia intro-
duït als fonaments d’aquella ètica dels Nobel –dels anys 70,
si més no–. També és indicatiu que les altres obretes de l’es-
criptor rus que tenim en català siguin, així mateix, d’aque-
lla etapa –Un dia d’Ivan Denissovitx i Un pavelló de cancero-
sos– publicades per Edicions de 1984 just l’any abans i l’any
després, respectivament, de la caiguda del Mur de Berlín
–altrament anomenat, pels polítics i els mitjans de comu-
nicació occidentals, paradoxalment, com de la Vergonya.

En fi, que, del pobre Aleksandr Soljenitsin, no en tenim
sinó uns quants textos amb aspiracions metafísico-religio-
ses, confusament anomenats poètics, i unes novel·letes
descriptives que prometen força; si deixem de banda, és
clar, que els seus predecessors, aquelles promeses, ja les ha-
vien superades. ❋
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