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J
acint Verdaguer
va arribar a Sant
Petersburg el mes
de maig del 1884.
Només feia tres
anys que una

bomba nihilista havia acabat
amb la vida del tsar Alexan-
dre II. L’atemptat va tenir
lloc just al punt on avui s’ai-
xeca l’església de la Transfi-
guració, o de La Sang Vessa-
da, un edifici que el 1884 en-
cara no existia. Verdaguer va
fer el recompte d’esglésies i
li’n van sortir 201, de les
quals “6 solament són catòli-
ques”, es queixava. Amb una
prosa viva, tot i el regust de
mes de Maria, explica els
seus primers moments a la
ciutat: “Tot seguit d’arribar,
me n’he anat tot sol, a la ven-
tura, a cercar una església
catòlica, que no ha trigat a
deixar-se veure, com una
mare que surt a rebre un fill
que la cerca”. Verdaguer
troba malenconiosos els es-
laus i molt grisa la ciutat:
“Los palaus que adornen les
vores del Neva són a dotze-
nes, mes, no sé si per estar
monòtonament afilerats
com soldats rasos, o si per
estar dolorosament castigats
per la cruesa del clima, o per
ser d’arquitectura poc lluïda,
no fan l’efecte que se n’espe-
ra”. En canvi, lloa la catedral
de Sant Isaac i compara els
seus fonaments, sobre ter-
reny pantanós, amb els del
“cisma, que està minat per
tantes sectes i religions, i so-
bretot per la dinamita”. Du-
rant la visita al monestir
d’Alexander Nevski, com un
bon cronista del segle XIX, es
fixa en l’exotisme de les ceri-
mònies i en les barbes llar-
gues dels sacerdots cismà-
tics. Quan parla de la cate-
dral de Pere i Pau, aclareix
que els seus titulars no són

pas “els apòstols, sinó els
tsars, que ells santifiquen
sense com va ni com costa”,
plany els polonesos, que han
perdut la llibertat per culpa
d’un tsar que té la tomba
aquí, i acaba donant les
mides de l’agulla daurada
que corona l’edifici i que “és
de 128 peus inglesos d’altu-
ra, i es veu de tot Sant Pe-
tersburg”. La ciutat és
l’etapa més oriental del viat-
ge que Verdaguer relata al
seu llibre A vol d’aucell, ree-
ditat el 2003 per Tusquets,
en el recull De Tànger a
Sant Petesburg. Excursions
i viatges. L’edició, de Narcís
Garolera, inclou al final els
fragments omesos a la re-
dacció definitiva i pels quals
ens assabentem de detalls
tan suculents com que Ver-
daguer, a la tornada cap a
Berlín, va viatjar en un tren
on també anava el futur tsar
Nicolau II, el darrer de tots.

No sabem on es va hostat-
jar mossèn Cinto a Sant Pe-
tersburg, però Josep Pla
(com al cap de mig segle
Montserrat Roig) es va estar
a l’Hotel Europa. Tot just bai-
xar del tren a l’estació dita de
Moscou, Pla va enfilar la
Perspectiva Nevski avall fins
a trobar l’establiment que,
encara avui, és un dels més
luxosos de la ciutat. “A Le-
ningrad hi ha un únic hotel:
l’Europa. Hi deixeu la male-
ta, prèvies les innombrables
formalitats policíaques”.
L’endemà, va sortir de l’hotel
i va acabar de baixar per la
Nevski fins als jardins de l’Al-
mirallat, on es va trobar un
exgran duc venent llumins,
un exgeneral demanant ca-
ritat i una misteriosa aristò-
crata empobrida.

Pla havia estat enviat a
Rússia pel diari La Publicitat
a petició de la Penya de l’Ate-

neu Barcelonès, per copsar
el moment en què es trobava
la Revolució Russa l’any
1925, després de la mort de
Lenin, en plena NEP i du-
rant les bregues entre Stalin
i Trotski, “la lluita més dis-
creta que s’ha produït, no
gaire lluny de mi, en la meva
vida”, explica. Pla reconeix,
a l’instructiu pròleg que va
escriure el 1967, que “el Vi-
atge a Rússia és un esquema
–un esquema molt simple–
d’una construcció social i po-
lítica determinada”. El di-
rector de La Publicitat li va
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fer com a única recomana-
ció: “Conteu el que vegeu!”. I
Pla es va posar a la feina: or-
ganització política, econò-
mica i sindical; qüestió naci-
onal, eleccions i cooperati-
ves; sanitat, cultura i
agricultura. Moltes de les in-
formacions les hi proporcio-
nava l’Andreu Nin, que ales-
hores vivia a Moscou.

El Pla enviat especial
manté una neutralitat i un
equilibri aparents, que no li
fan escatimar elogis davant
els progressos, ni dures críti-
ques quan veu les pèrdues

que ha portat la Revolució.
Tot plegat amb aquell punt
irònic de qui està disposat a
meravellar-se, sempre que
no el vulguin convèncer del
tot. Dalt del tren té una sen-
sació que no havia conegut
mai, la d’un “seguit inacaba-
ble de planures immenses,
posades les unes més altes o
més baixes que les altres, po-
blades de boscos de pins es-
pessos, aclarides amb algun
camp o amb l’escampadissa
de cases de fusta sense pin-
tar dels pobles, és un paisat-
ge sense intimitat, un pur

Tres escriptors catalans, en tres moments històrics diferents, escriuen sobre la
ciutat de Sant Petersburg ● Verdaguer, Pla i Montserrat Roig trepitgen els
mateixos carrers, però la ciutat va canviant, fins i tot de nom ● Ramon Erra

Sant Petersburg és una ciutat amb només 300 anys d’història, tots banyats pel Neva SERGEY KULIFOV / AFP
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element geogràfic”. Ja ho
hem dit, el primer dia a la
ciutat Pla baixa per la Pers-
pectiva Nevski, el carrer que
té les voreres “més nobles,
més senyorívoles d’Europa,
però està en decadència” i
l’escriptor es plany de com
devia ser passejar-se per
aquesta avinguda abans de
la guerra “amb la cartera
plena de bitllets”. Finalment,
ja als jardins de l’Almirallat,
se li acosta una dona, “sota la
roba apedaçada i passada de
moda es veu encara una
ombra de distinció. Us ofe-

A l’Hotel Europa s’hi van hostatjar Josep Pla i, 50 anys després, Montserrat Roig RE

Ja des del 1941 Hitler havia vist impossible
alimentar tota la població de Leningrad i, si la
ciutat acabava sent conquerida, valia més deixar-
la morir de fam abans d’entrar-hi. Aquesta
afirmació, que conté Das belagerte Leningrad, el
llibre recent de l’historiador alemany Jörg
Ganzenmüller, posa en dubte el mite de la gran
ofensiva nazi sobre Leningrad i l’heroica
resistència dels ciutadans. Segons un article
recent del St. Petersburg Times, el llibre de
Ganzenmüller aporta proves d’això i de l’actuació
de Stalin, que de seguida va donar per perduda
Leningrad i va prioritzar l’evacuació de fàbriques i

indústries pesants i deixar la gent a la seva sort.
Més endavant es van voler tapar els errors
construint un gran relat èpic sobre els ciutadans i
l’Exèrcit Roig. El llibre ha reobert la polèmica entre
els historiadors russos, ja que una part accepten
aquest punt de vista, mentre que uns altres
continuen amb el relat de l’època soviètica.
L’Agulla Daurada aborda aquest dolorós episodi a
partir de les vivències que expliquen els
supervivents. Alguns no poden evitar caure en el
discurs oficial sobre l’heroisme, però la majoria
parlen més aviat de baralles per un tros de pa o de
morts de familiars, de fred i de patiment infinit.

Final del mite del setge?

reix un brillant. Després
s’ofereix ella mateixa...”. “La
màgia de vegades s’enfonsa,
i això s’ha enfonsat”, con-
clou.

És una Leningrad més
desenganyada, encara, la
que es troba la Montserrat
Roig el 1980. La ciutat ha
patit, durant la Segona
Guerra Mundial, un infernal
setge amb gairebé un milió
de morts, ha conegut el
gulag, la Guerra Freda i les
restriccions. S’està acostant
la fi de l’era soviètica, però
ningú ho sap. L’Agulla Dau-
rada, publicat el 1985, tras-
pua un cert desencís, una
aroma de fi dels mites i les
paranoies d’un règim; per tot
arreu s’obren petites esquer-
des: joves que volen anar a
l’Índia, fans de Pink Floyd,
herois de guerra que viuen
en pisos comunals, estranys
admiradors de Rasputin
més que no pas de Lenin.
Montserrat Roig, que és una
dona d’esquerres, deixa en-
treveure una certa decepció
quan veu l’Hotel Europa ple
d’alcohòlics finesos i de pros-
titutes oficials, les cues per
comprar menjar i llibres, la
lletjor dels edificis soviètics i
la suposada presència d’es-
pies per tot arreu.

Roig va arribar a Lenin-
grad en tren, va baixar a l’es-
tació de Moscou, la mateixa
que els nens de la guerra
d’Espanya “amb aquells gor-
rets que els van fer famosos”.
Va enfilar la Nevski avall, va
deixar les maletes a l’Hotel
Europa i va sortir amb el seu
guia, alcohòlic i agafallós, a
sopar picant en un restau-
rant caucasià. Després que el
guia l’emborratxés amb vi de
Geòrgia i intentés endur-se-
la al llit, l’escriptora va ne-
cessitar esbargir-se i va ser
així com va descobrir, a la

plaça de les Arts, l’estàtua
del Puixkin jove i insolent
que li faria omplir tot un ca-
pítol de L’Agulla Daurada.
Puixkin és el poeta més esti-
mat a la ciutat, potser per la
seva mort prematura en un
duel absurd, o perquè va am-
bientar a la Petersburg inun-
dada del novembre del 1824
el seu poema més conegut,
El cavaller de Bronze (en
versió d’ E. Vidal i M. Desclot
a Edicions 62 o El genet de
Bronze, en la recent traduc-
ció de Jaume Creus a edici-
ons de la Guineu). Amb l’ex-
cusa de Puixkin, Montserrat
Roig homenatja tota la gran
literatura russa, Akhmato-
va, Mandelstam, Tolstoi,
Gogol, Dostoievski... Es me-
ravella que una ciutat amb
només tres cents anys d’his-
tòria hagi donat tants mites,
tantes pàgines brillants i
tants drames, comèdies, mo-
ments èpics i tragèdies, com
ara el suïcidi del marit d’Isa-
dora Duncan, el poeta Iese-
nin, a l’Hotel Astoria, l’enve-
rinament de Rasputin al
Palau Iussupov, l’arribada de
Lenin a l’estació de Finlàndia
per engegar la Revolució
d’Octubre i el terrible setge
nazi. Per si no fos prou, a
Sant Petersburg hi ha “el
carrer més líric del Món”
(així és com veu la Perspec-
tiva Nevski el poeta Blok).
Una Perspectiva Nevski que
Roig va trobar, a primera
vista, “anodina i greu” i que
un vespre la va baixar sola,
fins al final, fins als jardins
de l’Almirallat, allà, sota
l’agulla daurada que donaria
nom al seu llibre, en comptes
de trobar-hi, com Pla, una
aristòcrata empobrida, Roig
s’hi va trobar uns borratxos
inofensius, gens emprenya-
dors, borratxos soviètics de
ronda: era una nit blanca.

Verdaguer hi va comptar 201 esglésies, de les quals es lamentava que només 6 fossin catòliques RE

Ponts, canals i la cruesa de l’hivern ALEXANDER DEMIANTXUK / REUTERS
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