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A
ndrei Pla-
tónov va néi-
xer a la ciutat
de Vorónej l’1
de setembre
del 1899 per
morir el 5 de
gener del 1951

a Moscou. És a dir, va viure poc
mésde52anys,granpartd’ellsde-
dicats fonamentalment a dues tas-
ques: a inventar i escriure, a crear
l’instrumental tècnicquehauriade
contribuir a millorar la terra i la
vida del nou home soviètic, i nar-
rar la nova vida d’aquest home, és
a dir, a fer realitat i plasmar en el
paper els seus somnis.

Fill de ferroviari, la locomotora
podriamostrar-secoml’anagrama
de Platónov, símbol que ho serà
també del progrés soviètic. Tot re-
collint la consigna leninista «El co-
munisme és el poder dels soviets
més l’electrificació», per a Pla-
tónov el comunisme és sinònim
del poder soviètic sumat als aven-
ços tecnològics. Platónov inventa,
construeix, viatja pel país treba-
llantd’enginyer«millorador». «Me-
liorator» vol dir en rus un especia-
lista que domina les tècniques
(mecànica, electricitat, hidràulica,
agronomia, ecologia...) que per-
meten millorar les explotacions
agrícoles, els kolkhozos i els
sovkhozos, i per tant la vida dels
homes.

I la seva segona tasca, activitat
que va anar desplaçant la prime-
ra, és la d’escriure: narrar el món
i reflexionar amb el lector sobre
la «construcció del comunisme».
Així crea en llibretes, en qualse-
vol paper, i fins i tot en els espais
buits dels impresos, una obra ex-
tensa l’abast de la qual fins avui
no s’ha establert definitivament.

Des dels anys vint fins a la seva
mort Platónov crea una obra im-
mensa. Moltes novel·les, entre
elles Txevengur, nombrosos re-
lats i contes, obres de teatre i una
incalculable quantitat d’assaigs,
molts dels quals, com altres re-
lats, contes i obres de teatre, s’ex-
humen avui d’arxius, revistes i
editorials. El premi que va rebre
per la seva activitat va ser pràcti-
cament el silenci,(*) la detenció
dels seus amics i el seu fill, i una
vida d’empestat al qual en el mi-
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llor dels casos prenien per boig.
I una mort prematura.

Quant als elements formals,
que són els que han fet immortal
l’escriptor, potser l’aspecte més
rellevant de l’estil platonovià és
la consciència que per narrar
aquest món nou cal forjar un nou
llenguatge literari.

Per a Platónov és indiscutible
el caràcter providencial d’aquest
món que s’està construint davant
dels seus ulls i en el qual ell parti-
cipa activament i veu allò que
Brodsky anomena la realització
de la utopia.

No voldria estendre’m en allò
que és ben sabut: el poble rus,
martiritzat i massacrat en la Gran
Guerra, després de segles d’es-
clavitud, va rebre el crit de «pau
i pa» com un cant alliberador que
inaugurava una nova època. Així
doncs, al marge de qüestions co-
negudes del passat i deixant de
banda tot el complex del marxis-
me-leninisme (-estalinisme) que
impregna l’ideari dels bolxevics,
la naixent vida soviètica sembla
mostrar dos trets fonamentals
per a Platónov.

El primer és el protagonisme
de les «masses populars». El
poble, l’home del poble (com ho
era Platónov) se sent l’amo i el
forjador del futur, segons el jove
enginyer i escriptor. Però aquest
poble parla (i malauradament
encara pensa) amb la llengua del
passat, imbuït de les categories
ideològiques heretades del pas-
sat (religió, submissió, supersti-
ció). La literatura ha de transfor-
mar el lector.

I la segona convicció de Pla-
tónov és que aquest nou món
s’ha de dotar de la tècnica i la ci-
ència. Així subratllem aquest ro-
màntic optimisme científic que
impregna la vida soviètica.

El rigor –messiànic i científic–
d’aquestes masses organitzades,
llançades com un poderós tren
vers la felicitat i l’expressió orgà-
nica del poble (de l’amo i senyor
d’aquest món) són dos dels com-
ponents que articulen la llengua
literària de Platónov.

Pel que fa als temes i els mo-
tius argumentals, són els propis
de la formació d’una nova cultu-
ra, d’una nova realitat social i cul-
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tural que renega del passat, en la
gestació de la qual treballa Pla-
tónov i sobre la qual escriu cre-
ant i fent parlar els seus herois,
els homes del poble.

Potser l’aspecte més innova-
dor i fins avui sorprenent és allò
que l’autor fa amb el llenguatge.
Aturem-nos en alguns dels seus
components:

–El substrat lèxic és premedi-
tadament popular. Platónov, en
els diàlegs dels seus personat-
ges, i fins i tot en la veu del nar-
rador, es distancia de tota herèn-
cia culta, del llenguatge literari
del segle passat. De fet, el discurs
platonovià nega valor cultural al
llenguatge del passat que arros-
sega en la seva expressivitat tots
els valors caducs de la cultura, ja
sigui aristocràtica, ja sigui eclesi-
àstico-religiosa, russa.

I sobre aquests fonaments es
construeix, tot ignorant la «cul-
tura burgesa i noble» (diria un
crític soviètic), un nou llenguat-

DELSSOMNIS
Per a Platónov
el comunisme
és sinònim del
poder soviètic
sumat als
avenços
tecnològics

Platónov és
un apòstol del
món soviètic
i un home amb
una curiositat
inesgotable en
tots els camps
del saber

(*)NOTA AL PEU
La crònica editorial de Platónov, en
vida de l’autor, es podria resumir en
aquestes dates: 1937: publicació del
primer llibre de relats, ‘El riu Potu-
dany’; 1945: un recull de relats
sobre la guerra (99 pàgines); 1946:
un llibre de contes (66 pàgines). El
primer recull després de la mort
apareix el 1958; un nou recull de
prosa, amb tres novel·les breus, veu
la llum el 1965; el 1966 es publica
‘Djan’ i altres relats inèdits, i només
el 1978 apareixen unes Obres esco-
llides (i censurades, naturalment)
en dos volums. ‘Txevengur’ no apa-
reix a Rússia fins a l’any 1988.

Andrei Platónov
(Vorónej, 1899 -

Moscou, 1951), va
dedicar la seva

curta vida a dues
tasques: inventar i

escriure, a fer
realitat i plasmar al

paper els seus
somnis

ge en què l’autor incorpora els
termes que, en la versió de Pla-
tónov, el poble empra per ex-
pressar el seu pensament.

És a dir, lluny dels cultismes de
TolstoioelsburocratismesdeDos-
toievski, la llengua de Platónov
s’impregna, expressada en la veu
popular, dels tecnicismes i els ne-
ologismes d’un nou pensament.

–I seguint la idea segons la
qual l’esperit és una energia
capaç de transformar-se en força
motriu, en matèria, la llengua,
com a expressió d’aquest esperit
alliberador i evangèlic, ha de ver-
balitzar tota la materialitat orgà-
nica del món que vol crear. Així,
potser, s’explica la permanent
sensació d’uns herois que sem-
bla que aprenguin a parlar: a
donar nom a les coses i els fets
del nou món.

Potser el títol de Txevengur, la
seva novel·la capital, servirà
d’exemple. En ell hi ha un diàleg i
una oposició a Peterburg d’Andrei
Beli, al Petersburg símbol de la
cultura russa europea: aristocrà-
tica, cosmopolita i sofisticada. I al
marge dels estudis i les especula-
cions sobre els «ingredients» del
nom d’aquesta ciutat de la utopia
platonoviana, en el nom de Txe-
vengur sona, al costat del pathos
heroic, la barroera i malsonant
parla popular, notes asiàtiques,
tàrtares. És a dir, de la mateixa
manera que Gógol fa de Kiiv el xis-
clant i paorós Vii –el títol d’un dels
relats fantàstics de Gógol–, Pla-
tónov anomena el centre de la
seva utopia –per a alguns antiuto-
pia– amb un mot que ens sembla
escopir a la cara un individu bru-
tal i somniador, un visionari que
cavalca, per cert, un cavall ano-
menat «Força proletària».

Platónov és un creient, un fer-
vent apòstol del món soviètic.
Però també un home ple d’una
curiositat inesgotable en tots els
camps del saber. Per exemple, el
1925 –escriu l’especialista en Pla-
tónov Natàlia Kornienko–, sobre
la taula de l’enginyer, filòsof i es-
criptor trobem llibres d’història
antiga, agronomia, dels clàssics de
la revolució i de pensadors mís-
tics, de psicòlegs i organitzadors
del treball, textos sobre biosfera,
noosfera, de física i matemàti-

ques, de poesia proletària, prosa
del moment i dels grans mestres
russos i europeus. I aquest auto-
didacte, d’una cultura profunda i
multidimensional que anava des
d’Aristòtil i els filòsofs religiosos
russos fins a Marx, Spengler,
Freud o Henry Ford; de Plutarc a
Dostoievski o Cervantes, es pro-
posa amb la sinceritat i el fervor
d’un il·luminat narrar aquesta
nova, dura i conflictiva realitat.

I no obstant la seva devoció
pels forjadors del cel soviètic,
serà potser un dels escriptors
menys publicats. I si és cert que el
retrat del màrtir –malgrat la de-
tenció i la mort del seu fill Platon–
no li escau del tot, no és menys
veritat que, l’un darrere l’altre, les
seves novel·les i relats, els seus
articles i treballs, o no eren accep-
tats per les revistes i les editori-
als, o finalment no apareixien pu-
blicats. Serveixi d’exemple el fet
que l’obra que presentem, Txe-
vengur, va esperar més de qua-
ranta anys per ser coneguda a
Occident i més de seixanta per
veure la llum a Rússia.

Les raons de la censura, que in-
terpretava com a sàtira o crítica
burlesca allò que només dibuixa-
va fidelment un món abjecte que
es volia millor, així com la manera
específica, sempre «inaugural», de
narrar, potser es veuran en la ma-
teixa lectura de l’obra, una creació
imprescindible per acostar-nos a
l’experiènciasoviètica idelshomes
soviètics, o, dit d’una altra mane-
ra, a la substància de la qual estan
fets els somnis.❋

EDICIONS DE 1984 Paradoxalment,
el comunisme
soviètic va
censurar-lo
perquè creia
que satiritzava
i criticava la
nova Rússia
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