
NIT D'ESGLAI
d’Anton Txèkhov (traducció d’Elena Vidal)

El «geni de la brevetat» que ha estat sovint reconegut a Txèkhov en fa un dels mestres indiscutibles del conte i explica el predi-
cament que la seva obra ha trobat en els ambients de llengua anglesa on aquest gènere és especialment apreciat. De fet fou amb 
contes humorístics publicats en periòdics que començà la seva obra. El que ara publiquem en versió catalana, n'és un exemple. 
Nit d’esglai fou pensat com a paròdia dels relats nadalencs de terror que aleshores eren moda. Aparegué publicat al núm. 50 de 
la revista «Razvletxénie», el 27 de desembre de 1884, amb el subtítol Relat nadalenc. Dedicat a l’enterramorts M. P. F., i amb la firma 
A. Txekhonté. Aquesta primera versió fou polida i refeta més tard per Txèkhov. La versió que presentem és la reelaborada per 
l'autor.

El senyor Matadegolla abaixà un poc la flama de la llàntia i en-
cetà el relat, amb veu emocionada:
—Una foscor espessa i impenetrable cobria tota la terra, aquella 
nit de Nadal de l’any mil vuit-cents trenta-tres. Jo tornava d’una 
sessió d’espiritisme, en què ens havíem atardat tots a casa d’un 
amic, avui passat a millor vida. Els carrerons que travessava no 
eren il·luminats, vés a saber per què, i havia de caminar gairebé 
a les palpentes. Vivia a Moscou, vora l’Església de Santa Madrona 
del Mortal, en una casa propietat del funcionari Viladifunta, és 
a dir, en un dels racons més perduts del barri de l’Arbat. Els 
meus pensaments, mentre anava fent camí, eren d’allò més negres 
i depressius...
«La teva vida s’acosta a la fi... Penedeix-te...», m’havia dit Spi- 
noza, l’esperit del qual havíem aconseguit de fer venir durant la 
sessió d’espiritisme. Vaig demanar que ho repetís, i el platet no 
sols ho va fer, sinó que hi afegí: «Aquesta nit.» Jo no crec en 
l’espiritisme, però la més petita al·lusió al pensament de la mort 
em deprimeix. La mort, senyors meus, és inevitable, és un fet 
quotidià, mes això no treu que la seva idea repugna a la natura 

de l’home. I en aquells moments en què em trobava embolcallat 
per una foscor insondable i glaçada, quan davant dels meus ulls 
dansaven amb fúria les gotes de pluja i sobre el meu cap geme-
gava, llastimós, el vent, quan entorn meu no veia ningú ni sentia 
cap veu humana, una por indefinida i inexplicable negava la meva 
ànima. Jo, que sóc un home lliure de prejudicis, em trobava 
caminant atrafegadament, sense atrevir-me a girar el cap ni a 
mirar pels costats. Em semblava que si girava la vista, havia de 
topar-me a cop segur amb l’espectre de la mort.
En Matadegolla estroncà un sospir, begué un glop d’aigua i con-
tinuà:
—Aquesta por indefinida —però que bé podeu comprendre— 
no em deixà ni tan sols quan, després d’enfilar-me al tercer pis 
de la casa del funcionari Viladifunta, vaig haver obert la porta 
i entrat a la meva cambra. El meu humil habitacle es trobava 
a les fosques. A l’estufa, hi ploriquejava el vent, tot picant a la 
vàlvula del respirall, com si demanés per entrar a escalfar-se. 
«Si haig de creure Spinoza —vaig somriure— aquest plor bres-
solarà avui la meva mort. Quin esglai, tanmateix!» 

Txèkhov amb dos altres grans escriptors russos. Totes dues fotos foren fetes a Crimea, on Txèkhov havia hagut d’anar a viure, 
per la seva mala salut. A la de l’esquerra, de 1901, feta per la muller de Tolstoi, el veiem de visita a casa del gran novel·lista. 
A la de la dreta, amb Gorki, a qui Txèkhov havia demanat que li fes uns dies de companyia a Yalta.
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Vaig encendre un llumí... Una furiosa ràfega de vent recorregué 
la teulada de la casa. El dèbil ploriqueig es convertí en bram 
rabiós. A no sé quin dels pisos es posà a martellejar un finestró 
mig arrencat. La vàlvula del respirall xisclà llastimosament com 
qui demana ajuda...
«Desgraciat de qui no té on aixoplugar-se en una nit com aques-
ta» —vaig pensar.
No era, però, gens el moment de deixar-me emportar per refle-
xions d’aquest estil. Quan el sofre del meu llumí es va haver 
encès amb una flameta blava i jo vaig haver llançat un cop d'ull 
a la cambra, aparegué davant dels meus ulls un espectacle 
inesperat i esgarrifós... Quina llàstima que la ràfega no hagués 
tocat el llumí! Potser aleshores jo no hauria vist res, i els cabells 
no se m’haurien eriçat de l’esglai. Se m’escapà un crit, vaig fer 
un pas cap a la porta i, ple d’espant, de desesperació i d'estu- 
pefacció, vaig tancar els ulls...
Enmig de la cambra hi havia un taüt.
La flameta blava va durar poc, però vaig ésser a temps de dis-
tingir el contorn de la caixa... N’havia vist el brocat rosa i lluent, 
havia vist la creu de galó daurat sobre la tapa. Hi ha coses, 
senyors meus, que us queden gravades per sempre més a la 
memòria, per poca estona que les hagueu vistes. Com aquell 
taüt. Tot i que jo l’havia vist tan sols durant un breu segon, en 
recordo els més petits detalls. Era una caixa per a una persona 
d’estatura mitjana i, si m’havia de fiar del color de rosa, per a 
una noia jove. El ric brodat, les potes del fèretre i els agafadors 
de bronze feien pensar que el difunt era algú que tenia diners. 
Com un llamp, vaig fugir de la cambra, i, abans de pensar res, 
tan sols sentint un terrible espant, em vaig precipitar escales 
avall. Ni al passadís ni a l’escala no hi havia llum, les vores del 
meu abric de pells em feien entrebancar, i com me les vaig apa-
nyar per no estimbar-me i no trencar-me el coll és una cosa que 
encara ara no sé. Arribat al carrer, vaig recolzar-me al pal d'un 
fanal moll i vaig intentar tranquil·litzar-me. El cor em bategava 
terriblement, em costava de respirar...
Una dama del públic apujà la flama de la llàntia i s’acostà cap 
al narrador, mentre aquest continuava:
—Jo no m'hauria pas sorprès d'haver trobat a casa un incendi, 
un lladre o un gos rabiós... Tampoc no m’hauria sorprès si 
hagués caigut el sostre, o s’hagués esfondrat el terra, o 
s'haguessin desplomat les parets... Tot això és natural i com-
prensible. Però com podia haver anat a parar a casa meva un 
taüt? D’on sortia? Com s'ho havia fet aquella caixa tan luxosa, 
feta per a una dona, aparentment per a una jove aristòcrata, 
per anar a petar a la miserable cambra d'un petit funcionari? 
Era buit? O bé al seu interior hi havia un cadàver? Terrible 
misteri!
“Si això no és un miracle, és un crim» —se m'acudí com un 
llampec.
No parava de fer càbales. La porta de casa era tancada, mentre 
jo n'havia estat fora, i, l'amagatall de la clau, només el coneixien 
els meus amics més íntims. No podien pas ésser els amics, els 
qui havien portat el taüt! Hi havia la possibilitat, també, que me 
I haguessin dut per error els mateixos de la funerària. Haurien 
Pogut equivocar-se, confondre’s de pis o de porta i entrar el 
taüt en una casa en comptes d’una altra. Però, qui no sap que 
els nostres bagulaires no se n’haurien pas anat sense cobrar, 
si més no, sense la propina?
•Si els esperits m’han predit la mort —pensava jo—, qui sap 
si no se’ls ha acudit, a ells també, de proveir-me, de pas, de la 
caixa?»
Senyors meus, jo ni crec ni creia en els esperits, però fins i tot 
un filòsof es deixaria endur pel misticisme davant d'una coinci-
dencia com aquesta.
Mes tot això és una bestiesa, i jo sóc un pusil·lànime —vaig 
decidir. Allò era una il·lusió òptica, i res més! El meu estat d'ànim 
era tan negre, quan anava cap a casa, que no era gens estrany 
que els meus nervis tensos m'haguessin fet veure un taüt... És 
clar que era una il·lusió òptica! Quina altra cosa podria ser, si no? 

La pluja em fuetejava la cara, i el vent m’estirava amb fúria 
les vores de l'abric i el barret... Em moria de fred i estava calat 
fins als ossos. Calia marxar; però... a on? Tornar a casa volia 
dir córrer el risc de veure el taüt per segona vegada, i això 
era més del que podien suportar les meves forces. Em podia 
tornar boig sense cap ànima viva ni cap veu humana al meu 
voltant, sol cara a cara amb el taüt, on, potser, jeia un cos mort. 
Alhora no era possible continuar al carrer sota aquell xàfec i 
amb aquell fred.
Vaig decidir d'anar a passar la nit a casa del meu amic Fossanes, 
que, com sabeu, més tard es va engegar un tret. Vivia en una 
de les cambres moblades que llogava el mercader Calaveres, 
allà a la Baixada del Cementiri.
En Matadegolla s'eixugà la suor que havia cobert el seu pàl·lid 
rostre i, amb un greu sospir, continuà;
—No vaig trobar el meu amic a casa seva. Després de trucar 
i de convèncer-me que no hi era, vaig cercar a les palpentes 
la clau sobre el travesser de la porta. Vaig obrir, i vaig entrar. 
De primer moment vaig llençar l’abric xop a terra, després vaig 
palpar el sofà i m’hi vaig asseure a descansar un xic. Era ben 
fosc... Pel respirador de la finestra brunzia amb tristor el vent. 
Un grill xiulava amb monotonia la seva invariable cançó dins 
l’estufa. Les campanes del Kremlin tocaren a matines de Nadal. 
Vaig apressar-me a encendre un llumí. Però la llum no em des-
lliurà pas del meu fúnebre estat d'ànim, ben al contrari. Un terror 
espantós, inexpressable, m’envaí de bell nou... Vaig trontollar 
i, cridant, vaig fugir de l'habitació cames ajudeu-me...
A la cambra del meu company, hi havia vist el mateix que a 
casa meva: un taüt!
La caixa d'ell era gairebé dues vegades més gran que no la meva, 
i l'entapissat de color marró li donava un to especialment tètric. 
Com havia anat a parar allí? Ja no hi havia cap dubte que es 
tractava d’una il·lusió òptica... Car no hi podia pas haver un taüt 
a cada casa! Evidentment, es tractava d’un efecte dels meus 
nervis, d’una al·lucinació. Anés on anés en aquells moments, a 
tot arreu trobaria davant dels meus ulls l’espantós habitacle de 
la mort. Això volia dir que m’anava tornant boig, que agafava la 
«taütomania» o alguna cosa semblant. No calia pas anar lluny 
per trobar-ne la causa: n’hi havia prou de recordar la sessió 
d’espiritisme i els mots de Spinoza...
«Em torno boig! —vaig pensar, agafant-me el cap amb les mans—. 
Déu meu! Què puc fer?!»
Em sentia la testa a punt de rebentar, les cames em feien figa... 
Plovia a bots i barrals, el vent em calava fins al moll dels ossos, 
I jo no duia ni abric ni barret. Retornar a casa de l’amic a cercar-
los era impossible, era superior a les meves forces... El pànic 
m'havia fet presoner amb la seva ferma abraçada. Els pèls se 
m’havien posat de punta i una suor freda em banyava el rostre, 
tot i que jo m'ho creia prou, que es tractava d'una al·lucinació. 
—Què podia fer? —continuava en Matadegolla—. Perdia l'enteni- 
ment i corria el risc d'agafar un refredat monumental. Per sort, 
se’m va acudir que, prop de la Baixada del Cementiri, hi vivia 
un bon company meu, en Cadafalch, que tot just havia acabat la 
carrera de metge, i que havia participat amb mi aquella nit a 
la sessió espiritista. Immediatament em vaig adreçar cap a casa 
seva... Aleshores ell encara no era casat amb la pubilla d’un 
mercader ric i vivia al quart pis d’una casa propietat de l’alt 
funcionari Degollada.
A can Cadafalch els meus nervis van haver de suportar una nova 
prova. A dalt hom sentia córrer algú amb feixugues gambades 
i fent petar les portes.
—Auxili! —m’arribà un crit esborronador—. Auxili! Porter!
Un instant després, volava de dret cap a mi, escales avall, una 
figura fosca amb un abric de pells i un barret de copa rebregat... 
—Cadafalch! —vaig exclamar, havent reconegut el meu amic—. 
Sou vós? Què us passa?
En arribar al meu costat, en Cadafalch s'aturà i m'agafà pel 
braç amb un gest convulsiu. Estava pàl·lid, panteixava, no parava 
de tremolar. La mirada dels seus ulls vagava descontrolada. 
El pit li anava amunt i avall...
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DURANT AQUESTES 
VACANCES:
LLIBRES AMENS PER A 
PERFECCIONAR EL CATALÀ

GUIATGE
Artur Martorell
Guia en l'art del ben parlar i del bell 
escriure. Mitjançant fragments
dels miHors autors catalans, l'autor, 
mestre de mestres, construeix uns 
exercicis amens, molt útils per a l'estudi 
del català.
250ptes.

PLATS I OLLES
Lectures (10-12 anys) 

Laura Masip - Fotografies: 
G. Serra. Premi Escola 

Blanquerna, homenatge a 
Alexandre Galí, 1977. Ben 
escrit, interessant, poètic, d'una 

sensibilitat afinada i sòbria.amb riquesa 
de lèxic i expressió ben dosificada, 

amb anotacions de vocabulari i amb 
treballs de llenguatge. 

184 ptes.

LES FINESTRES 
DEL MÓN
Lectures (9-11 anys)
Jordi Dalmau. Dibuixos: 
LI. Jover. Premi Escola 
Blanquerna, Homenatge a
Alexandre Galí, 1972. Lectures 
geogràfiques amb vocabularis i treballs 
pràctics molt útils. La geografia viscuda, 
treballada, que ensenya a observar 
i comprendre el món que ens envolta.

ELS PRONOMS
193 ptes.

t
FEBLES 

Combinacions i ús correcte. 
Joan Gelabert i Crosa. Un nou 

llibre, únic existent, dedicat 
exclusivament als pronoms febles, a les 
seves combinacions, i ús correcte, molt 

clar, amb quadres de gran novetat 
i referències mútues entre els apartats, 

per a fer-ne ús pràctic i constant per 
part de tots els qui vulguin escriure 

correctament la nostra llengua. 
220ptes.

JA TENIU EL DICCIONARI 
DE SINÒNIMS I ANTÒNIMS ?

FI EDITORIAL TEIDE,S.A.
Viladomat, 291 Barcelona-29 Telèfon 250 45 07

—Sou vós, Matadegolla? —demanà amb veu fosca—. Però, sou 
realment vós? Teniu la cara pàl·lida, com si us acabessin de 
desenterrar... Ara que, no sou pas una al·lucinació?... Déu meu... 
Si feu por...
—Però què us passa? Esteu més blanc que una paret!
—Ai, amic meu, deixeu-me que recuperi l’alè... M’alegro d’ha- 
ver-vos trobat, cas que sigueu efectivament vós i no una il·lusió 
òptica. Diantre d’espiritismel... Aquesta sessió m’ha deixat els 
nervis tan destrossats que imagineu-vos que, en tornar a casa, 
hi he vist... un taüt!
Jo no creia allò que sentia i li ho vaig fer repetir.
—Un taüt, un autèntic taüt! —va dir el metge, deixant-se caure, 
extenuat, sobre un graó—. Jo no sóc pas cap covard, però qui 
és el valent que no s’espantaria si topava de nassos amb un 
taüt, a les fosques, en tornar d’una sessió d’espiritisme?
Tot entrebancant-me i quequejant, li vaig parlar dels taüts que 
havia vist jo...
Ens vam passar tot un minut mirant-nos amb uns ulls com unes 
taronges i un pam de boca. Després, per tal de convèncer-nos 
que no vèiem al·lucinacions, vam començar a pessigar-nos l’un 
a l’altre.
—A tots dos ens fa mal —digué el doctor—. Això vol dir que 
cap dels dos no dorm i que no somiem pas. És a dir, que tots 
els taüts, tant el meu com els vostres, són vers, i no il·lusions 
òptiques. I ara què fem, amic meu?
Després d’una hora llarga de passar el temps a la glaçada escala 
sense parar de fer suposicions j càbales, vam agafar un fred 
terrible, així és que vam decidir deixar la por de banda, despertar 
el vigilant nocturn del pis, i entrar tots tres a l’habitació del doc-
tor. Dit i fet. Una vegada dintre, vam encendre el llum, i vam 
veure, efectivament, un taüt, folrat de brocat blanc, amb serrell 
daurat i borles. El vigilant se senyà amb devoció.
—Ara podrem saber —va dir el metge, pàl·lid, tremolant amb tot 
el cos—■ si aquesta caixa és buida... o habitada.
Després d’una llarga i comprensible vacil·lació, s’ajupí, i, bo 
I serrant les dents de por i de tensió, arrencà la tapa. Vam 
clavar una ullada dins la caixa i...
Era buida.
No hi havia cap mort, però, en canvi, hi trobàrem una carta, el 
contingut de la qual feia així:
«Estimat Cadafalch. Tu saps que el meu sogre passa un ma! 
moment amb el seu negoci. L’home s’ha endeutat fins al coll. 
Demà o demà passat l’aniran a embargar, i això, que acabara 
d’arruïnar tant la seva família com la meva, arruïnarà, sobretot, 
el nostre honor, molt més valuós per a mi que no els béns mate-
rials. Ahir, reunida la família en pes, vam decidir d’amagar tot 
allò de més valor i més car que tinguéssim. Com que tots els 
béns del meu sogre consisteixen en taüts (com saps molt bé, 
és el millor bagulaire de la ciutat), hem pensat amagar les 
millors caixes. Em dirigeixo a tu, com a bon amic, i et demano: 
ajuda’m, salva el nostre patrimoni i el nostre honor! Amb I es-
perança que sí que ens ajudaràs a conservar la nostra propietat, 
t’envio, amic meu, una caixa, que et prego d’amagar i guardar 
a casa teva mentre no et diguem res de nou. Sense el suport 
d’amics i coneguts, som gent acabada. Penso que no et negaras 
pas a ajudar-me; a més, la caixa, no l’hauràs de tenir a casa gaire 
temps, a tot estirar una setmana. He enviat un taüt a cada un 
d’aquells que jo considero com a autèntics amics nostres, i tinc 
tota la meva esperança posada en llur generositat i llur bondat. 
T’estima, el teu Joan Caixal.»
Després de tot això, vaig passar-me tres mesos curant-me els 
nervis; quant al nostre amic, el gendre del bagulaire, va salvar 
honor i patrimoni, i ara dirigeix una oficina de processons fune-
ràries i es dedica a la venda de lloses i monuments de cementiri. 
El negoci no li va gaire bé, i per això ara, cada vespre, en entrar 
a casa, temo de no trobar-me vora el llit un monument de marbre 
blanc o un cadafal.

ANTON TXÈKHOV 
(Traducció d’Elena Vidal-)
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