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El 2011 ha estat un any de relació dual entre l’Estat espanyol i Rússia, un esdeveniment que ha
passat força desapercebut però que ens ha deixat un grapat de bons llibres d’autors russos

s precisament en un país petit com el
nostre, en un temps en què tot fet cultu-
ral queda laminat per la por i la convul-

sió alarmant de la runa diària, que cal fixar bé
els ulls i destacar allò que és essencial del que
és prescindible. El 2011 va ser l’anomenat
any rus. Ho sabien? Pot ser que Rússia sigui
per nosaltres un simple nom replè de tòpics,
tan allunyat com desconegut, però alguns
brolladors de la seva cultura extensa, com la
literatura, cinema, ballets, música, teatre...
esdevenen cims culminants i extraordinaris,
importantíssims. Els ho mostraré:

«Què està malament? Què està bé? Què
hem d’estimar? Què hem d’avorrir? Per què
volem viure! Què és la vida? Qui sóc jo? Què
és la mort? Quina força ho governa tot? Mo-
riràs i tot s’haurà acabat. Moriràs i ho sabràs
tot o cessaràs de preguntar. Però morir tan-
mateix és una cosa ben terrible, també.»

Són paraules de Llev Tolstoi que expressen
l’insondable. Ens impliquen? En la grandesa
petita de viure cal preguntar-s’ho substan-
cialment tot. Qui pot defugir les preguntes
essencials al llarg de la vida?

L’any rus va passar tan callat i desaperce-
but que cal demanar qui se’n va ocupar. En
veritat, força gent. Barcelona per exemple,
durant la tardor, semblava la capital del ba-
llet rus pels diversos concerts programats al
voltant d’aquest tema, i també per l’exposi-
ció Els Ballets Russos de Diaghilev (1909-
1929): quan l’art balla amb la música. I sense
anar més lluny, el Teatre Lliure va programar
La costa de la utopia de Tom Stoppard, dirigi-
da per Aleksei Borodin, una meravellosa su-
perproducció, de nou hores amb una cin-
quantena d’actors, sobre Rússia i nosaltres.
També el darrer festival Temporada Alta,
com si l’atzar fos ple d’un sentit meditat i
convenient, va portar un muntatge de l’On-
cle Vània a càrrec del Maly Drama Teatr, diri-
git per Lev Dodin. Però aquí voldria parlar
una mica de literatura, i de la gent que ha fet
possible dar-nos una petita part d’aquesta
Rússia literària, riquíssima, infinita.

Remenant per les llibreries topo amb no-
vetats literàries d’un valor incommovible.
Hi ha algunes editorials catalanes que editen
meravellosament i que s’han especialitzat en
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aquesta fabulosa literatura eslava, tan neces-
sària pels qui la llengua russa ens resulta im-
penetrable i enigmàtica. Els lloms daurats i la
lletra negra d’Alba Editorial en fan inconfu-
sibles les publicacions, impecables. El seu ca-
tàleg és impressionant, gairebé inabastable, i
s’ocupen puntualment de la novel·lística
russa més esplèndida del segle XIX: Tolstoi,
Turgueniev, Gogol, Leskov, Dostoievski,
Txèkhov, Puixkin, Gontxarov, Gorki, Sta-
nislavski... És impossible abastar-ho tot! Per
què no intentar-ho?

El príncep assassí de Rasputin
Parlaré d’alguns llibres que em semblen in-
classificables i fora del comú, perquè són tan
extraordinaris: Memorias de antes del exilio
(1887-1919) de Félix F. Yusúpov, i Chéjov en
vida una vida en documents d’Ígor N. Sujij.
Una sensacional impressió violenta és la que
es té llegint aquestes meravelloses memòries
del príncep Félix Yusúpov. I no només pel fet
que va assassinar el sàtir i pervers Rasputin,
un relat indescriptible i grotesc que deixa
perplex, sinó per la trista, cruel i humiliant
matança del tsar i la seva família, així com la
pertorbadora i prodigiosa descripció de la
caiguda de tot un món, el món fastuós i de lu-
xe de la Rússia imperial, a mans dels bolxe-
vics. Mai no havia llegit una crònica sobre el
davallar d’una època tan commocionant i
enlluernadora, ni tampoc d’una gosadia tant
explícita i clarivident. La vida impossible
d’aquest príncep rus desperta una fascinació
misteriosa.

Anton Txèkhov, el poeta de la vida no vis-
cuda, en canvi, representa la cara amable
d’aquesta Rússia desconcertant, crua i apo-
calíptica. L’escriptor, com ningú, retrata l’in-
terior i la vida quotidiana de la gent senzilla.
En llegir aquest llibre sensacional, disposat
per Ígor N. Sujij Chéjov en vida, es té la sensa-
ció que Txèkhov és algú molt especial a qui
cal estimar, bàsicament pel valor de la seva li-
teratura, però encara més per l’adorable hu-
manitat que desprèn la seva existència.
Aquest document original és un muntatge
biogràfic sobre l’escriptor fet a través de frag-
ments de textos literaris, parts de documents
i cartes, passatges de memòries d’amics i fa-

«MEMÒRIES DE
LA CASA
MORTA»
Autor: FIÓDOR
DOSTOIEVSKI
Traducció: JAUME
CREUS
Editorial: ADESIARA
Preu: 27 €
Condemnat a mort
per conspirar
presumptament
contra Nicolau I, a

Dostoievski li van commutar la pena per uns
anys de treballs forçats en un presidi de Sibèria.
La novel·la és el reflex de l’experiència.

«RELATOS DE
KOLIMÁ. VOLUM
IV»
Autor: VARLAM
SHALÁMOV
Traducció: RICARDO
SAN VICENTE
Ed.: MINÚSCULA
Pàgines: 362
Preu: 19,5 €
En La resurrecció del
làrix Shalámov
aprofundeix en els

episodis i els personatges amb qui va compartir
els anys que va passar en el gulag. Aquest és el
quart volum dels sis que preveuen fer.

«CHÉJOV EN
VIDA»
Autor: IGOR SÚJIJ
Traducció: OKSANA
GOLLYAK I FREDERIC
GUERRERO-SOLÉ
Editorial: ALBA
Pàgines: 624
Preu: 28 €
Aquest llibre és un
muntatge biogràfic a
càrrec d’un dels més
eminents especialistes

de Txèkhov. La imatge de l’escriptor es forma a
través dels textos objectius (literaris,
correspondència, testimonis...).
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miliars, opinions d’editors, crítics i artistes
contemporanis de l’escriptor que varen trac-
tar-lo. Tolstoi, Bunin, Gorki, Grigoróvitx...
És el que podríem anomenar una memòria
de gènere, una recol·lecció exhaustiva i co-
lossal de testimonis reals dels seus coetanis,
que permeten entrar en la vida diària del dra-
maturg, donant-nos de Txèkhov una idea i
una imatge sincera, jo diria que única. És un
gènere nou per nosaltres, un extraordinari
muntatge biogràfic en què parlen només els
documents, i això produeix un bellíssim
efecte d’autenticitat.

Aquesta exquisida col·lecció Clàssics de
tots els temps de l’Editorial Alpha acaba de pu-
blicar una obra mestra, perfectament tradu-
ïda al català: Un heroi del nostre temps de Mik-
haïl Lérmontov. És una meravella divertidís-
sima el protagonista de la qual és l’immoral,
fabulós i descarat Petxorin: un retrat del ca-
ràcter humà compost a partir dels defectes de
tota la nostra generació en ple desenvolupa-
ment. Pot ser un home tan dolent? En parau-
les de Lérmontov «és un dibuix de l’home
modern tal com l’entenc i, per desgràcia me-
va i vostra, tal com l’he trobat massa sovint».

Varlam Shalámov va escriure una epopeia
monumental. Hi va explicar la seva
experiència en els camps de treball de
Sibèria, i l’editorial Minúscula la publica en
sis volums.

ment en el seu llibre Viva voz de vida, una joia
literària que vessa humor i humanitat a es-
portes. Però voldria parlar de l’obra magna
de Varlam Shalámov Relatos de Kolimá una
epopeia monumental que Minúscula edita-
rà en sis volums, quatre dels quals ja han sor-
tit. Certament, es fa difícil afegir alguna cosa
al que ja va deixar escrit Shalámov. És una
crònica pertorbadora sobre la deshumanit-
zació i anihilació, que es portava a terme en
els camps de treball penitenciaris a Sibèria.
Shalámov és el geni tràgic de la literatura rus-
sa, el supervivent testimonial que modula i
descriu la insuportable realitat a través d’un
munt ingent de relats que ens acaren a la ca-
pacitat més despietada de l’home davant
l’home: l’extermini, la crueltat, la violència,
la fam, l’extorsió, la misèria, el fred, perme-
ses i agusades per un règim polític immund i
salvatge. Shalámov no té pietat, tampoc no
suavitza gens les coses quan narra, sinó que
exposa fredament i amb un gran talent lite-
rari el mosaic d’aquell insuportable infern
humà. No ho sé, pot ser que la lectura
d’aquest relats no sigui cap entreteniment,
segur que no, més aviat un veritable deure
moral de la consciència. Varlam Shalámov
va trigar vint anys a escriure aquest conjunt
de relats sobre l’atrocitat i la capacitat infini-
ta de la cruesa humana, i el que corprèn és
adonar-se que, en el fons, l’autor fa una crò-
nica minuciosa de la seva ànima i del seu cos
salvatgement torturat. Que sobrevisqués és
un miracle o un misteri. Però la pregunta a
fer-se és aquesta: com es pot expressar l’atro-
citat si per descriure-la no hi ha paraules?
Quan li preguntaven a Shalámov per què es-
crivia l’indescriptible, contestava: «Jo no
crec en la literatura. Perquè no crec que sigui
capaç de corregir l’home. L’experiència de la
literatura humanista russa ha comportat les
sagnants execucions del segle vint, que jo
mateix he vist amb propis ulls. La història es
repeteix, i jo no crec que pugui prevenir res
ni evitar les repeticions. I no obstant això es-
cric. Escric perquè alguna altra persona, en
llegir la meva prosa, que està molt lluny de la
mentida, pugui explicar de la mateixa mane-
ra la seva vida. L’home ha de fer alguna co-
sa... Aquí no es tracta d’una responsabilitat
comuna i normal, sinó moral. Aquesta res-
ponsabilitat no la té l’home comú, però en el
poeta és imprescindible.»

Fabulós!
No hi ha literatura russa sense Fiódor Dos-

toievski, per això és tan important que l’edi-
torial Adesiara hagi traduït per primer cop al
català Memòries de la Casa Morta, la terrible
crònica novel·lada de l’experiència de l’es-
criptor com a pres polític a Sibèria. Com a do-
cument social i com a memòria escrita té un
gran valor històric i un enorme compromís
ètic i cívic. Tortura, horror, pura denúncia de
la injustícia i el sistema penitenciari, amb re-
flexions sobre el crim, els càstigs, la violència
i la condició humana. Una casa morta en vi-
da, un món a part, un lloc on s’enterra en vi-
da els presos. Sens dubte, és l’obra més hu-
mana i commovedora de Dostoievski.

Els relats de Kolimà
I encara, una altra editorial catalana que treu
a la llum altres escriptors fonamentals rus-
sos. Em refereixo a l’estupenda Minúscula,
amb els seus volums de lloms blancs i tapes
blaves, vermelles, verdes o grogues, que pu-
blica títols esplèndids com el deliciós acosta-
ment a la vida del poeta Maximilià Voloshin
que Marina Tsvietáieva esbossa entranyable-
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