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rimer de tot, hi ha l’èpica del tsar.
Cent anys més tard, hi ha la il·lusió
d’un home petit, un antic noble con-

vertit en oficinista, un home pobre que aspi-
ra només a casar-se. I encara hi ha la natura-
lesa. Sempre present, però que va ser domi-
nada en el temps del tsar. Gràcies al tsar. A El
genet de bronze, no se sap que ell estimés nin-
gú. Se sap que estimava el que havia fet: Sant
Petersburg. Se’n sap, doncs, l’orgull d’haver
reeixit a dominar la naturalesa. Es fa explícit
tot just començar el pròleg d’aquest poema
llarg subtitulat Un relat de Petersburg i dividit
en dues parts. “Vora el rompent desert de les
onades/s’alçava Ell, perdut en pensaments
grandiosos,/ulls fits en l’horitzó.” Així en
majúscula, “Ell”, el tsar Pere I, amb uns pen-
saments encara més grandiosos que no la na-
turalesa: els aiguamolls pantanosos de quan
Sant Petersburg encara no existia, el bosc
“impenetrable als raigs/ de sol amagats dins
la boira”, “el poderós corrent del Neva”. Un
vespre de novembre, però, la naturalesa va
semblar que guanyava. Havien passat cent
anys. Aquesta inundació és històrica. L’aigua
del Neva va tornar a emplenar Petrograd, la
dona que estimava Eugeni, l’home pobre
protagonista d’aquesta rondalla prou trista,
va morir i ell, enfollit, un altre vespre va voler
rebel·lar-se contra el tsar Pere I, que ja era
mort, simbolitzat en una estàtua de bronze
que el representava. La rebel·lió d’Eugeni,
doncs, és una conseqüència de la rebel·lió de
la naturalesa. El resultat? El desenllaç del
poema.
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L’assalt
a la finestra
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Cap romanticisme no va ser com el ro-
manticisme rus. Impossibilitat de mitificar
una edat mitjana que, en el cas de Rússia, era
només rústega, ignorant i fosca, sense cate-
drals gòtiques, sense grans monestirs i sense
grans croades. “La vetusta Moscou”, com es-
criu Puixkin. Impossibilitat també de cen-

trar-se en la naturalesa en un país
on la naturalesa era dominant,
immensa i implacable, no hauria
tingut sentit que Puixkin hagués
fet com va fer Jacint Verdaguer a
L’Atlàntida seixanta anys més
tard: un poema geològic, prota-
gonitzat per la naturalesa i no per
Hèrcules, pels atlants o per tots
els altres personatges que hi apa-
reixen. A Puixkin, doncs, només
li quedava l’èpica del tsar Pere I, el
seu domini sobre les aigües i so-
bre els boscos excessius, només li
quedava Petersburg, que va signi-
ficar “una finestra a Europa” i a la
modernitat, oberta sobre l’aigua
del riu Neva i sobre els aigua-
molls. És per això que escriu:
“L’hora de l’atac! L’hora del set-
ge!/ Les ones, com uns lladres, as-
salten les finestres.” Perquè Pe-
tersburg té dos enemics. El Neva i
la gent de mirada baixa com el
pobre Eugeni, un noble de qui ja
no té importància el cognom,
perdut com es troba en l’anoni-
mat i en la vulgaritat del poble. La
diferència en el romanticisme rus
va ser també això i Puixkin, com
és sabut, va ser qui va iniciar la li-
teratura moderna russa. Gràcies,
justament, a aquest punt de vista.
Helena Vidal acompanya la seva
traducció d’El genet de bronze
d’uns textos que ens recorden qui
va ser Puixkin i que ens en revelen
les claus. Que jo ara sàpiga, també
Jaume Creus, Anna Gasol i, abans

que tots ells, Rudolf J. Slaby, que era txec i que
va ser professor lliure de la Universitat de
Barcelona, van traduir Puixkin al català. Ens
falta encara una versió directa del rus d’Euge-
ne Oneguin perquè la de Xavier Roca-Ferrer,
l’única que tenim, és de l’anglès. Potser un
dia Helena Vidal s’hi atrevirà. ❋
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Puixkin, pare de les
lletres russes, de nou
en català
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POESIA  FERRAN AISA

eldoni Fonoll és un dels cantants i re-
citadors clàssics de la Nova Cançó
que han fet més per difondre arreu la

poesia catalana. Va participar en una de les
històriques 6 hores de cançó a Canet i el 1978
va gravar el seu primer disc, He heretat l’espe-
rança. Fonoll ha publicat diversos discos
portant la veu dels poetes al carrer: Martí Pol,
Estellés, Pere Quart, Salvat-Papasseit, Es-
priu, entre d’altres. Però Fonoll també és
poeta i ha publicat llibres de versos humorís-
tics, satírics, eròtics, amorosos, patriòtics...
Trempant l’empaito (1993), Versos perversos
(1995), Tocat d’amor (1997), Amor de juny
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(1998), Versos dispersos (2001),
etcètera. També ha fet especta-
cles amb la seva parella, Lloll
Bertran, amb la qual va escriure
el llibre Quin món de mones
(2006). El 2000 va iniciar una lí-
nia de poesia naturalista de la
qual ha publicat dotze volums
dedicats a les veus dels ocells, bo-
nes herbes, bolets, arbres del pai-
satge, mamífers peluts, peixos de
riu, ocells i papallones. El seu
darrer treball poètic són aquests
Versos, versets i versots, on nova-
ment mostra la seva capacitat
per rimar l’humor, la sàtira,
l’erotisme, l’amor, la natura, el
país i la vida. Els versos de Fonoll
tenen música, són alegres i fres-

cos: “N’estem tips dels esquellots
/ que fan aquells borinots. / Boti-
farra als seus boicots / indepen-
dència i calçots.”

Hi ha un poema dedicat a la
Patum de Berga que, amb el pen-
tagrama musical incorporat, té
una darrera estrofa que fa així:
“La Patum, la Patum, / sigui al
maig o sigui al juny. / La Patum,
la Patum, / és tot Berga que re-
truny.” I com epíleg, Fonoll pre-
senta Set haikús santjoanencs: “A
l’alba, ocells / la nova llum empe-
nyen / amb càntics d’aigua.” Per
acabar el llibre aporta un grapat
de breus notes en què l’autor in-
forma d’algunes de les paraules
que surten en els versos. ❋
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