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A.S. Puixkin, autor del poema ‘El genet de bronze’

El monarca i l’heroi
P O E S I A

X È N I A D Y A K O N O V A

Puixkin, tot i
que va néixer
a Moscou, es
considerava
fill de Sant
Petersburg, i la
seva obra està
estretament
lligada amb
aquesta ciutat

A.S. Puixkin, El genet de
bronze. Traducció, notes i

comentaris d’Helena Vidal.
PPU. Barcelona, 2004.

M
oltes vegades les
obres literàries
que són conside-
rades clàssiques
al país on es van

escriure són practicament
desconegudes a l’estranger. És
el cas dels poemes de Puixkin,
que a Rússia formen part de la
memòria col·lectiva, mentre
que per exemple a Catalunya
tenen pocs lectors. Tanmateix,
és possible que a partir d’ara
en tinguin més, i de molt
agraïts, gràcies a la publicació
d’El genet de bronze, traduït,
anotat i comentat per Helena
Vidal.

Puixkin, tot i que va néixer
a Moscou, es considerava fill
de Sant Petersburg, i la seva
obra està estretament lligada
amb aquesta ciutat. Els ele-
ments típics del paisatge pe-
terburguès –la neu, el Neva,
els jardins– figuren sovint en
els poemes puixkinians, però
el veritable himne a la seva
ciutat més estimada apareix
en El genet de bronze: “M’estimo
el teu paisatge sever i equili-
brat, / el poderós corrent del
Neva / clos entre marges de
granit, / les teves reixes d’ara-
bescos, / l’aire somiós i l’om-
bra transparent / d’aquelles
nits de claror sense lluna, / en
què jo a casa, al meu racó, /
puc escriure i llegir sense
candela, / i claregen els am-
ples espais adormits / dels
carrers solitaris, i es retalla /

l’agulla de l’Almirallat”.
El genet de bronze és un poe-

ma llarg basat en un fet his-
tòric: l’any 1824 a Sant Peters-
burg el riu Neva es va desbor-
dar, i va provocar una inun-
dació que va fer estralls es-
pantosos. El poema descriu,
amb una gran força descripti-
va, la inundació, el paisatge de
la ciutat mig destruïda per la
calamitat i l’impacte que va
produir a un personatge ano-
menat Eugeni (el nom preferit
de Puixkin, que l’hi va posar
també al protagonista de la
seva novel·la en vers, Eugeni
Oneguin). L’Eugeni d’El genet de
bronze, doncs, se sent desolat
pel fet que la inundació hagi

arrasat la casa de la seva esti-
mada, Paraixa, fins al punt
que perd el seny. S’adreça a
l’estàtua de Pere el Gran, el
fundador de Sant Petersburg
–el genet de bronze, que exis-
teix avui dia i és un símbol de
la ciutat–, l’amenaça amb el
puny, el maleeix i el recrimina
per haver fundat una capital
tan malaurada. En la seva bo-
geria li sembla que el monu-
ment al monarca cobra vida i
comença a perseguir-lo. Euge-
ni fuig corrents, atemorit i
obsessionat per la seva al·luci-
nació, i finalment mor, colpit
per la por i la pena.

La història d’Eugeni està
narrada amb un estil sobri i
planer, cosa que contribueix a
recalcar el dramatisme de la
situació. El to del poema és
elevat sense ser emfàtic, i l’a-
bundància de petits detalls
quotidians, un dels trets més
característics del llenguatge
de Puixkin, fa que el lector
pugui visualitzar de seguida
l’espectacle tètric de la ciutat
inundada i la figura turmen-
tada del protagonista. El més
insòlit d’aquest poema és la
manera de tractar el perso-
natge sinistre del genet, que
d’una visió engendrada per la

ment malalta d’Eugeni es
converteix en una aparició
gairebé mística. L’original està
escrit en versos iàmbics de
quatre peus, la mètrica predi-
lecta de Puixkin, amb diversos
tipus de rima, però la traduc-
tora l’ha substituït per versos
blancs de diferent llargada: a
pesar d’això, ha sabut conser-
var el ritme enèrgic i musical
de la poesia puixkiniana i
l’entonació general de l’obra,
continguda i intensa alhora. La
riquesa i la varietat del voca-
bulari de Puixkin, la força i la
plasticitat de les imatges, així
com el dinamisme amb què es
desenvolupa l’argument, tam-
bé han estat traslladats al ca-
talà amb molta fidelitat.

UNA LECTURA AL·LEGÒRICA
Una possible lectura al·legòri-
del poema permetria veure-hi
una metàfora de l’enfronta-
ment tràgic entre el monarca,
és a dir, el poder, i l’individu;
o potser no caldria filar tan
prim, i en realitat la intenció
de Puixkin no anava més enllà
de narrar una anècdota urba-
na, enriquint-la amb uns tocs
de misticisme. Sigui com si-
gui, El genet de bronze és un dels
poemes més originals i subtils
del segle XIX, que en la tra-
ducció pulcra i elegant d’He-
lena Vidal té totes les possibi-
litats de guanyar-se el lector
català.

L’esplendor de Berlín
A S S A I G

P A U D I T O T U B A U

Sebastian Haffner, La
revolució alemanya 1918-1919.
Traducció de Montserrat
Franquesa. Edicions de

1984. Barcelona, 2005.

N
o és casual ni histò-
ricament superflu
que les tres dates de
publicació a Alema-
nya d’aquest assaig

que combina vigorós la narra-
ció periodística amb diverses
tesis historiogràfiques en clau
nacional, 1969, 1979 i 2002,
coincideixin amb moments de
la història recent d’aquell país
en què els socialdemòcrates de
l’SPD han regentat el poder.
Amb l’opinió pública més o
menys calenta pel clima mo-
mentani de caiguda de l’imperi
nord-americà provocat pels
atemptats de l’11-S, l’última
d’aquestes dates és segurament
la més significativa per a ells,
que continuen ocupats per ba-
ses militars dels Estats Units
mentre perseveren silenciosos
en la seva expansió cap a l’Est

–potser no territorial, però sí
econòmica– després d’haver
engolit en un tres i no res l’an-
tiga RDA prosoviètica.

En l’epíleg a l’edició del 1979
Haffner es lamentava que Ale-
manya encara estigués dividida
i veia en la revolució fallida del
1919, ofegada segons ell pels
mateixos dirigents de l’SPD
després que els vells guardians
de l’Imperi els deixessin accedir
al poder amb segones intenci-
ons, el precedent més impor-
tant de tot allò que podria ha-
ver estat i no va ser en la histò-
ria alemanya del segle XX: “Una
oportunitat com aquella real-
ment no ha tornat, mai més. En
el seu lloc van venir Hitler, la
Segona Guerra Mundial, la se-
gona derrota, la divisió d’Ale-
manya”. És allò tan històrica-
ment irreal com una mica ex-
culpatori que es projecta cap al
futur amb l’afirmació que es va
estar a punt d’assolir el cim
d’uns ideals de justícia i solida-
ritat... alemanyes.

Alguns historiadors coinci-
deixen a assenyalar que la su-
perioritat de l’exèrcit alemany
com a força militar en la Pri-
mera Guerra Mundial podria

haver estat decisiva si els inte-
grants de la Triple Aliança no
haguessin comptat amb l’ajut
dels Estats Units a partir del
1917. Per al mateix Hitler l’ex-
periència de la derrota com a
Frontsoldat va ser decisiva. I el
juliol del 1919 es va signar un
Tractat de Versalles que va es-
canyar tant l’economia com
l’altivesa de la població alema-
nya, en una de les causes reco-
negudes del posterior desenca-
denament de la Segona Guerra
Mundial.

LA VORACITAT ALEMANYA
La tentacular voracitat moder-
na d’Alemanya, per una banda
respectada i envejada, per l’al-
tra temuda i combatuda, és
anterior a la proclamació feta a
Versalles del II Reich el 1871.
En moltes pàgines de Goethe, i
en algunes altres de Luter,
aquest instint d’assimilació, de
revolució i d’expansió perma-
nent ja hi apareixen fins a
preponderar-hi. D’aquestes
grandeses i misèries, sintètica-
ment resumides en la idea de
Walter Benjamin que tot do-
cument de cultura ho és alho-
ra de barbàrie, en va ser testi-

moni directe i alhora partícip
el mateix Haffner: nascut a
Berlín el 1907, va emigrar a
Anglaterra el 1938 per consi-
derar-se una víctima del nazis-
me del III Reich –Edicions de
1984, una de les diverses edi-
torials petites que fan una fei-
na esplèndida, va donar a co-
nèixer l’any passat un altre
dels seus llibres d’èxit, Observa-
cions sobre Hitler– i ja no va
tornar a viure-hi fins al 1954.
Tot i acceptar la culpa dels
desastres ocasionats pels seus
compatriotes al llarg del segle
XX, Haffner no va deixar mai
de ser un alemany de soca-rel.
Amb l’examen despietat i gai-
rebé psicoanalític dels horrors
comesos no va tractar sinó de
comprendre’ls per girar full.
Col·laborador de revistes i de
diaris anglesos o alemanys, ai-
xí com autor de diversos as-
saigs de difusió històrica, la
seva autobiografia de joventut,
Història d’un alemany, ha estat
considerada una de les millors
anàlisis de l’ambient que va
precedir l’arribada de Hitler al
poder, la fascinació de les
masses per un personatge que
els va treure de la fam i els va

prometre entre el ressenti-
ment i l’ànsia de venjança una
nova guerra que els tornaria la
grandesa i l’orgull. Després va
passar el que va passar, però
aquesta és una altra història.

EL FINAL DE LA TRADICIÓ
Quan, el 1969, es va publicar
per primera vegada La revolució
alemanya 1918-1919, el socialde-
mòcrata Willy Brandt havia
arribat al poder. Fill de pare
desconegut i mare venedora,
l’escriptor Heinrich Böll va dir
que aquella tria suposava el fi-
nal de la tradició autòctona de
creure’s un raça superior. En la
recent visita de George Bush a
Alemanya, el canceller Schrö-
der el va fer desfilar davant de
la soldadesca teutona amb
gestos inequívocs de comandar
la situació. Bush li va seguir el
joc amb el somriure pallasso
que acostuma a fer en camp
contrari, el paperot astut de
fer-se el curtet o el distret.
Després se’n va anar a una de
les seves bases militars i va
arengar els búfals de lloguer
que combaten a Iraq com si
estigués al ranxo de Texas.
Més enllà dels interessos co-
muns contra el xulo que no ha
volgut repartir el pastís amb
els altres taurons, la tendra
història d’amor entre Schrö-
der i Chirac té un dels seus
eixos en els equilibris esta-
blerts a l’Europa posterior al
1945. Sort en tenim.


