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Se’n devia fer un, de silenci, per-
què li preguntés a Maksim Óssi-

pov quins eren els seus autors vius prefe-
rits. Esperava una tirallonga i, en lloc d’ai-
xò, dos noms: Liudmila Petruixévskaia i
Svetlana Aleksiévitx. De la segona, reco-
nec, en sentia a parlar per primera vegada,
i la començava a llegir al cap de poc. A la
primera, escriptora com ell de contes i tea-
tre, no la trobava, però, gens propera a la
seva estètica: si bé compartien la frase di-
recta, nua, Petruixévskaia guarneix sovint
aquesta frase-fiblada d’adjectius gustosos i
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Arnau Barios rememora una visita a la casa d’Óssipov i algunes de les
recomanacions que li va fer, com ara la lectura de dues compatriotes

Petruixévskaia,
Aleksiévitx, Óssipov

d’excessos argumentals. Óssipov és més
sobri. No practica l’efectisme ni la filagar-
sa i confia tot el seu art a un estil col·lo-
quial, a una estructura interna del relat
complexa, a uns períodes breus que treba-
lla amb paciència. Li agrada dir els seus
contes en veu alta, en comprova així la
música discreta.

Vaig tornar a llegir coses de Petruixévs-
kaia i diria que he entès la lliçó que Óssi-
pov en treu: una lliçó de màgia. La millor
Petru no és la que s’entrega a arguments
estrafolaris ni, sobretot, al seu cabaret im-
possible, sinó la que amb quatre paraules

pelades, dos personatges i mitja imatge et
completa un univers d’humanitat. En un
conte seu, dues germanes ancianes es des-
perten un matí convertides en nenes peti-
tes, amb les llargues bates de vella penjant:
es fa difícil dir què sents, perquè sents de
tot una mica, astorament, tendresa, ale-
gria, por. I encara més difícil és dir com
t’hi ha dut.

Óssipov sembla deixeble d’aquest mes-
tratge de la fragilitat: els seus moments
més grans són també els més subtils.
“¿Com quedar-se en aquest estat? Ho sap:
en el millor dels casos, durarà uns minuts i
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marxarà.” Amb una economia de recursos
miraculosa, ens porta al cor mateix de la
felicitat, encara que sigui només uns se-
gons, perquè d’allà també, com de tots els
paradisos, ens n’han de fer fora.

El gener de l’any passat l’havia anat a
visitar a Tarussa des d’Óbninsk, en una
mateixa província, la de Kaluga. Em feia
il·lusió que el lloc on vivia jo fos el mateix
que li havia llegit als contes, amb reserves:
Óbninsk és ciutat i Tarussa poble, Ób-
ninsk és més lleig que un pecat i Tarussa
bonica, Óbninsk va néixer al voltant de la
central nuclear, Tarussa ve de lluny i té re-
cords d’una secta religiosa del XIX, de
Tsvetàieva, de Richter, d’estiuejants i
d’exiliats gloriosos.

Em va convidar a esmorzar, em va pas-
sejar pel poble (plaça major, hospital, el
riu Okà, a la sortida d’una esglesieta li vaig
preguntar pels autors vius preferits), vam
dinar a casa seva. Aquest país malacostu-
ma: és tanta l’hospitalitat amb què et solen
rebre que després la mera cordialitat se’t
queda curta. Algú li va trucar, ell es discul-
pava per l’incident del dia anterior, m’ho
va explicar en haver penjat: una festa aca-
bada en escàndol quan una de les invita-
des va posar-se a despatxar propaganda
anti Ucraïna, “brindem: perquè els nostres
arribin a Kíev”, etcètera. Óssipov pertany
a la minoria opositora.

En un llibre fastigós sobre un personat-
ge fastigós, Limónov, d’Emmanuel Carrè-

re, hi surten mig justificats els moviments
neonazis dels anys 1990 i 2000, com si
contra la mediocritat del putinisme no
tinguessin gaire més alternatives. Hi eren i
hi són: l’oposició ha quedat la que era, dis-
cutidora, de mal adaptar, mentre la majo-
ria dels patriotes bolxevics i revolucionaris
de dretes ara fan de claca presidencial, amb
unes noces carnavalesques entre la nostàl-
gia soviètica i l’església ortodoxa (el poll i
la puça es volen casar).

Colònia minera Eternitat, publicada
l’octubre passat a la revista Znàmia, és
l’únic conte que Óssipov ha escrit després
dels fets d’Ucraïna. Carregat de pressenti-
ments apocalíptics, té el desencís dels pocs
envers els molts, uns molts que, sota
l’apel·latiu imprecís de poble, els pocs ha-
vien idolatrat i oposat tradicionalment al
poder. És fort el desengany quan aquest
poble adorat es dóna en massa a la temp-
tació imperial.

Svetlana Aleksiévitx, no se n’amaga,

pertany a aquesta mateixa minoria desen-
ganyada i coratjosa. Fa parlar un tortura-
dor de la policia retirat, a qui li cau molt
més bé un gendre, militar, que no l’altre,
professor universitari. “Jo als d’aquesta
mena com ell... A aquests els he fet menjar
la seva merda.” A l’obra d’Aleksiévitx llui-
ten dues veritats, l’oficial i la particular:
una se sap triomfant, l’altra es vol viva. A
La guerra no té rostre de dona, una vetera-
na li torna el text de l’entrevista ple de gui-
xots i signes d’interrogació i li adjunta uns
quants retalls de diari: el testimoni indivi-
dual, amb dubtes, febleses, bromes, i el
dogma autoritzat divergien massa.

Amb ella, quan vaig començar a llegir-
la després que Óssipov me’n parlés, les si-
milituds van ser immediates. Les veus que
Aleksiévitx dóna crues (i per això tan do-
loroses, tan en punxa), Óssipov les adoba
amb ficció. Un joc seria imaginar-se com
parlaria l’Aleksandr Ivànovitx si, en lloc
d’escriure unes notes ell, l’hagués entre-
vistat Aleksiévitx. ¿Quines repeticions,

quins laments, quina reconciliació n’aple-
garia? (No ho puc evitar, el personatge se
m’ha fet simpatiquíssim: un vellet bonda-
dós sense ser ni embafador ni bleda.) O al
revés. Els testimonis d’Aleksiévitx encai-
xen en qualsevol conte d’ell: un testimoni
de l’horror a Moscou-Petrozavodsk, de les
transformacions de l’estranger a La gitana,
d’una fuga que és un retrobament a Peces
en un pla, de memòria i estupor a Colònia
minera Eternitat. A El crit de l’ocell domès-
tic, conte del títol, enigmàtic i clos, potser
ja no hi entra res. Si de cas hi cabria l’opti-
misme ocult de Petruixévskaia.

Els testimonis d’Aleksiévitx esgarrifen.
Trobem personatges menuts de Petrui-
xévskaia que, posseïts per una passió mes-
quina, esdevenen autèntics colossos del
mal; d’altres que són senzillament cruels,
ho són perquè sí, com s’és gandul o xerrai-
re. En Óssipov hi ha assassins, lladres, de-
lators, envejosos, homes de negocis cor-
ruptes, genteta tifa... El que ens proposa
aquesta tríada no és dissimular els mals,
sinó servir-nos-en: denunciar-los per tal
de limitar els contorns de tot allò que és
bell i proper. L’ocell domèstic xiscla i sepa-
ra el dia d’una nit de malsons espessos.
Aquí comences a pensar i a sentir. “La
província és casa: bruta, càlida, teva.” A la
Rússia dels profetes histèrics, de la neu en-
sangonada i de la bomba atòmica, n’opo-
sen una altra: la Rússia mínima, la de la
gent que hi viu. ❋

Els diversos
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