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AVANÇAMENT EDITORIAL

l romanticisme és, a més d’un estil li-
terari, un estil de vida i una manera
d’entendre el món.

Si entenem el romanticisme com un estil
que nega el món existent, que és capaç de fer
valdre un ideal per damunt de la vida, Mik-
haïl Lérmontov, a Rússia, serà el seu repre-
sentant màxim.

Si entenem el romanticisme com una ex-
plosió del jo enfront de la negra massa, Lér-
montov serà aquest jo rus per excel·lència,
una figura aristocràticament displicent i trà-
gicament orgullosa.

I si veiem el romanticisme com una de les
més sublims expressions del lirisme musical i
tràgic, l’expressió de l’home foragitat, solita-
ri, maleït i demoníac, el seu símbol rus serà
Lérmontov.

El problema d’aquesta mena d’estels fuga-
ços en el firmament rus és que moltes vega-
des no tenen temps de tornar-se incandes-
cents, d’il·luminar el panorama literari i so-
cial rus. I és que abans de dibuixar el gest de
rebuig envers aquest món, tot seguint l’ex-
emple dels seus germans occidentals, a Rús-
sia són ells mateixos foragitats d’aquest món,
destruïts, aniquilats.

Així doncs, donem gràcies als déus que
Mikhaïl Iúrievitx Lérmontov aconseguís bri-
llar, encara que fugisserament, però amb
llum enlluernadora, en aquest cel negre, des-
pòtic i corrupte que era la Rússia de mitjan
segle XIX.

A diferència de l’equilibri emocional i ver-
bal d’Aleksandr Puixkin, el referent més clar
del jove poeta, Lérmontov apareix com un
poeta impulsiu, apassionat, profundament
pessimista i desmesurat, amb una obra breu,
com la seva vida, intensa, com els seus versos,
i moltes vegades involuntàriament o volgu-
dament inacabada, com els impulsos vitals.
És a dir, tot en ell reflecteix l’esperit del seu
temps: una vida breu, intensa, romàntica.

Mikhaïl Lérmontov és, malgrat haver nas-
cut el 1814, el poeta del «desembrisme», el
creador que, després de Puixkin, millor i més
poderosament reflecteix, estèticament i
ideològica, l’abisme que es bada entre la no-
blesa democràtica –revoltada el desembre de
1825– i l’aristocràcia autocràtica propera al
tsar, entre el món del futur impossible i el de
l’ordre present. Aquesta serà, en opinió de
molts, una de les raons per les quals va ser tan
curta la seva vida.

Ja al seu temps va ser un personatge desta-
cat. El crític Vissarion Belinski, per exemple,
l’anomenava el Prometeu de l’art i, uns anys
després, l’historiador Serguei Soloviov, can-
tor de d’individualisme. Però és un cop mort
que la seva figura i la seva obra creixen entre
els ambients amants de la poesia i de la lliber-
tat.

La mort és sempre present en la vida del
poeta. El pare, Iuri Petróvitx Lérmontov, un
noble terratinent la pobresa del qual es veia
compensada per la bellesa i l’origen escocès
dels Lermounth (encara que el fill es volia
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sentir hereu dels Lerma espanyols), va des-
aparèixer molt ràpidament de la vida del seu
fill. I la mare, Maria Mikhàilovna Arsénieva,
aristòcrata de la més antiga nissaga, va morir
de tuberculosi el 1817.

Nen malaltís, de caràcter tancat i medita-
bund, sota la protecció de l’àvia, de molt jove
viatja al Caucas, destí privilegiat per a les
criatures de salut fràgil, i escenari grandiós
per a les ments sensibles fetes a l’horitzontali-
tat de la plana russa.

Molt d’hora pren contacte amb la literatu-
ra que sintonitza amb el seu tarannà, i Byron
serà el referent que impregnarà les seves pri-
meres creacions, un poeta a qui imita i amb
qui s’enfronta. Ja als disset anys, com si pres-
sentís la breu durada del seu trànsit, comença
a forjar una obra brolladora, melangiosa,
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desesperançada, i en la qual el desengany co-
breix tant el món que va coneixent com els
decebedors perfils humans.

Ni la universitat ni l’exèrcit no esborren
l’impuls primer de la seva natura: el desig i
l’esperit d’independència.

Cap a l’any 1834, com a corneta del regi-
ment d’hússars de Tsàrskoie Seló (la residèn-
cia d’estiu dels tsars), la vida mundana i lite-
rària sembla calmar el curs agitat de la seva
vida. I les lectures: Shakespeare, Schiller, el
sempre present Byron. I tradueix Heine.

Però es fa conèixer per la seva colpidora
poesia.

«La mort del poeta» (1837) és fruit de la re-
acció enfurismada que li provoca la desapa-
rició d’Aleksandr Puixkin, la mort del qual
interpreta com el resultat d’una conspiració

de palau contra el geni.
Això el porta al destí habitual de tot revol-

tat: el Caucas.
El món i el paisatge del Caucas sumen al

destí del proscrit l’encís de la immensitat ver-

tical de les muntanyes i l’esperit rebel i vio-
lent dels seus habitants: l’escenari ideal per a
un romàntic.

Des d’aleshores, i fins a la seva mort violen-
ta en un duel el 1840, viurà un seguit de mo-
ments de fèrtil creativitat i de no menys cons-
tant persecució.

La profunditat psicològica, el subtil senti-
ment, vestits d’una perfecció formal, d’un
embolcall musical sorprenents (que tan difí-
cil fan traslladar-lo a altres llengües), conver-
teixen aquest creador en un cas excepcional
en el qual es fonen els extrems que dibuixen
Rússia –Occident i Orient– i els marges de la
nostra natura: la freda i ordenada raó, que
ens permet caminar per aquest món, i la pas-
sió, el sentiment agosarat que ens permet di-
buixar els somnis. ❋
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