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Pastissos
denata

L A setmana que acaba ens ha re-
galat algunes sentències judi-
cials cridaneres. Dimarts, l’Au-
diència de Girona absolia la

pianista Laia Martín, processada per-
què, segons l’acusació, els seus assajos
produïen contaminació acústica i van
perjudicar psíquicament una veïna, que
demanava per a la intèrpret cinc anys i
migde presó i uns 50.000 euros d’indem-
nització. Aquesta petició va espantar
molts nens i nenes que rasquen violins o
graponegen pianos a casa amb el lloable
afany de afinar l’orella (mentre irriten, a
estones, la dels veïns). I va sobresaltar a
no menys pares, que creien que amb
aquests estudis estaven arrodonint l’edu-
cació dels seus fills i van descobrir, hor-
roritzats, que els estaven portant pel ca-
mí de la delinqüència.
És cert que tots preferimque al pis del

costat de casa hi visqui un mut o un im-
pedit sigil·lós –i mai un trompetista, ni
una dama que porti talons, ni una pare-
lla que s’acosta al divorci, ni un hiperac-
tiu...–. Però també ho és que preferiríem
veure abans a la presó tots els corruptes,
encara que per a això calgués ampliar el
parc de presons, que no pas l’estudiant
de solfeig més pocatraça.
Dimecres vam conèixer una altra sen-

tència, aquesta vegada de l’Audiència
Nacional, que condemnava a dos anys
de presó tres ecologistes que van escla-
far pastissos de nata a la cara de la presi-
denta de Navarra el 2011; i a un any de
presó, un quart activista que no va
llançar cap pastís, però era al lloc dels
fets i “va aixecar els braços en inequívoc
senyal de suport”. Aquesta argumenta-
ció potser hauria complagut els demò-
crates en temps de franquisme i saluta-
cions a la romana. Però, ara mateix, la

tipificació per part dels jutges del llança-
ment de pastís com a delicte d’atemptat
ha causat neguit entre els qui associem
tals accions al cinemamut o al circ, però
no a la kale borroka.
Tothom sap que les condemnes a dos

anys, si no hi ha antecedents, no compor-
ten l’ingrés a la presó. Però una condem-
na és una condemna i, tanmateix, l’acte
que censura pot ser forçamenys preocu-
pant que els criteris estrictes i amenaça-
dors que la propicien.
La justícia ens està donant última-

ment a Espanya alguna satisfacció. Des-
prés de molts anys de companyonatges i
impunitats, de sistema de partits polítics
ben corcat, veiem jutjar i entrar a la pre-
só alguns dels que van defraudar la con-
fiança popular. Falta molt per completar
el visionari ¡Todos a la cárcel! amb què
Berlanga va titular un dels seus films. Pe-
rò una mica sí que hem avançat. Per
això, i per eludir retrocessos, em perme-
to apuntar que la justícia es beneficiaria
a si mateixa, i més encara als ciutadans,
si evités causes i sentències com les de la
pianista o els llançaments de pastissos.
És a dir, causes on l’aparent despropor-
ció entre la falta o delicte perseguits i el
càstig sol·licitat pot tacar la imatge de la
justícia tant o més que un pastís de nata
que, ella soleta, s’esclafés a la cara.

U N C O N T E I N È D I T

Páginas de Espuma reuneix per primera vegada
en castellà els 650 relats de l’autor rus

Totselscontesde

]El siempre verde y alto abeto
del destino tenía colgados los
dones de la vida…
Desde arriba hasta abajo col-

gaban de él las carreras, las oca-
siones felices, los partidos apro-
piados, las burlas, las tortas de
higo, los golpes en el morro y
demás. En torno al abeto,
además, se apelotonan los ni-
ños mayores. El destino les trae
regalos…
–Niños, ¿quién quiere una co-

merciante rica? –pregunta él,
descolgando de una rama una
comerciante de mejillas son-
rojadas y cubierta de pies a ca-
beza con perlas y brillantes…Ti-
ene dos casas en Pliushija, tres
negocios de hierro, una taberna
y doscientosmilmonedas! ¿Qui-
én la quiere?
–¡Yo! ¡Yo! –Y cientos de ma-

nos se alargan hasta la comerci-

ante–. ¡Yo quiero una comerci-
ante!
–No os apelotonéis, niños, no

os alborotéis…Todos vais a que-
dar contentos… La comerciante
que se la quede el jovencito es-
culapio. Alguien que se ha dedi-
cado a la ciencia y destaca entre
los benefactores de la humani-
dad no puede estar sin un par
de caballos, algunos muebles
buenos y todo eso. ¡Toma, que-
rido doctor! No hay de que… ¡Y
ahora la siguiente sorpresa!
¡Un puesto en la línea ferrovia-
ria Chujlomo-Poshejonski! Un
sueldo de diez mil, otros tantos
de retribución, tres horas de tra-
bajo al mes, una casa de trece
habitaciones y más… ¿Quién lo
quiere? ¿Lo quieres tú, Kolia?
¡Toma, querido! Más… ¡Un pu-
esto como ama de llaves con el
solitario barón Schmauss! ¡No

empujéis, mesdames! ¡Tengan
paciencia…! ¡La siguiente! ¡Una
guapa muchacha, hija de pa-
dres pobres pero nobles! ¡No ti-
ene ni un grosh como dote, pe-
ro es, a cambio, de naturaleza
honrada, sensible, dulce! ¿Qui-
én la quiere? (Pausa). ¿Nadie?
–¡Yo me la quedaría, pero no

tengo para darle de comer! –se
escucha la voz del poeta desde
una esquina.
–Entonces, ¿nadie la quiere?
–Venga, yome la quedo… –di-

ce un viejito con gota que tra-
baja en la consistoría de la igle-
sia–. Puede ser…
–¡Un pañuelo de Zorina!

¿Quién lo quiere?
–¡Ay! ¡Yo! ¡Yo…! ¡Ay! ¡Me es-

tán aplastando el pie! ¡Yo!
–¡La siguiente sorpresa! Una

biblioteca de lujo que contiene
toda la obra de Kant, Schopen-
hauer, Goethe, todos los auto-
res rusos y extranjeros, muchí-
simos infolios antiguos y más…

Objectes personals de Txékhov, que va morir de tuberculosi als 44 anys; a la dreta, l’escriptor quan era jove

JOSEP MASSOT
Barcelona

E s el projecte monu-
mental d’una petita
editorial, Páginas de
Espuma: l’edició per
primera vegada en

castellà dels contes complets de
Txékhov en quatre volums. El
primer ja ha arribat a les llibreri-
es: 239 relats escrits des del 1880
al 1885, els anys de formació, i
molts publicats en revistes satíri-
ques. Paul Viejo, que s’ha encar-

regat de coordinar l’edició de
l’obra, estima que dels 650 con-
tes recopilats “noranta segur que
no han estat mai llegits en cas-
tellà”.
El projecte pren coma referèn-

cia l’edició canònica russa, esta-
blerta per l’Acadèmia de Ciènci-
es. Quan el jove Txékhov va arri-
bar aMoscou per estudiarMedi-
cina després de la fallida del pe-
tit negoci del seu pare, a Tanga-
rong (mar Negre), es guanyava
uns rubles escrivint per a revis-
tes satíriques i humorístiques, de

vegades amb el seu germà, amb
títols comLibèl·lula oFragments,
fent servir pseudònims com l’Ho-
me sense Melsa, Germà del meu
Germà, Ulisses, Antosha Txe-
khonte, Metge sense Pacients, G
el Ximple o l’Home que de segui-
da s’Enfurisma. El treball de
l’Acadèmia era necessari per dis-
tingir la ficció de la no-ficció i
l’autoria dels textos.
Molts relats són vinyetes hu-

morístiques que, segons Paul Vie-
jo, en aquells casos en què no hi
ha gaire noms propis, es podrien
llegir com a microrelats. Hi ha

contes coneguts, com El Prim
i el Gras (dos amics d’infante-
sa es retroben ja adults i se sa-
luden entusiasmats fins que
el prim empal·lideix en desco-
brir que el seu amic gras és
un alt funcionari i el comen-
ça a tractar de vostè: aquest,
molest, dóna la trobada per
acabada), Flors tardanes (la
pèrdua de la llar i el desclas-
sament) o l’intent de no-

vel·la, fulletonesca, Un drama de
caça. El servilisme i lamesquine-
sa tirànica dels buròcrates pode-
rosos, el patiment, la banalitat i

Llàtzer
Moix

La justícia ha d’evitar
la desproporció entre
el delicte perseguit
i el càstig sol·licitat

‘El abeto’

ARXIU

Publicat el
1894. Repro-
duïm un conte
de Txèkhov
inèdit en caste-
llà que aparei-
xerà a l’actual
edició integral
de Páginas de
Espuma en
quatre volums,
a raó d'un
cada any.
Txèkhov va
publicar El
abeto a la
revista Entrete-
niment sota el
pseudònim
l’Home sense
Melsa. La tra-
ducció és de
Paul Viejo.

Portada
original. Els
contes d’Anton

Pàvlovitx Txékhov

(1860-1904)

TXÉKHOV
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FRANCESC PEIRÓN
Nova York. Corresponsal

A
l fons d’una cafete-
ria del Soho, en una
taula rodona, treba-
llant amb el seu or-
dinador com si fos

la seva sala de creació, hi ha Za-
die Smith. Suèter clar, texans i,
sens dubte, un d’aquests moca-
dors (vermell) que li emboli-
quen el cap i que tant caracterit-
za la seva estampa. Encara con-
serva les pigues d’infantesa.
Aquí rep els periodistes dels

mitjans espanyols, un per un,
ara que la seva quarta novel·la,
NW London (Salamandra), ha
tornat a néixer traduïda al cas-
tellà.
El 2012, quan va veure la llum

en versió original, es va parlar
d’“el retorn”. Feia set anys del
seu títol anterior, Sobre la belle-
sa, i dotze de la irrupció de Za-
die Smith –nascuda el 1975 al
north-west o nord-oest de la ca-
pital britànica– al món literari
amb Dents blanques. Va causar
sensació: la van qualificar de
gran talent malgrat la seva jo-
ventut, la van comparar ambSal-

man Rushdie, va aconseguir un
contracte opulent, va tenir èxit,
va vendre com pocs.
“No m’he adormit, man, sim-

plement he estat enfeinada”, res-
pon en recordar-li aquest llarg
període. En aquest temps ha
conjuminat relats i assajos, ha
fet entrevistes –el seu perfil del
raper Jay-Z és un dels més es-
mentats–, ha viscut a Roma, ha
tingut un fill –bé, ja en són dos,
el petit va néixer fa vuit mesos–,
i fa classes a la Universitat de
Nova York.
“La idea del relat em va sorgir

fa set anys, no tinc excusa”. Un
llarg procés de gestació que una
de les referències de la crítica,
Michiko Kakutani de The New
York Times, va agrair poc.
“Quan vaig llegir aquesta resse-
nya –confessa– em vaig entris-
tir. Has treballat set anys, plo-
res, et sents humiliada, se’t tren-
ca el cor... Però no és la fi del
món”. Altres crítics la van elogi-
ar i el mateix Times va col·locar

NW en la llista dels deu millors
llibres del passat 2012.
El seu pla per a aquesta no-

vel·la va resultar idèntic al de
les altres: no tenir pla. “Sempre
és així, mai no tinc una trama,
no planifico la narració, quan
escric segueixo el meu instint”,
afirma.
Des de l’aclamació, reconeix

el seu privilegi de poder exercir

d’escriptora sense submissions
al mercat. “No és que sigui va-
lenta”, aclareix. “Nohe d’escriu-
re per diners. Tinc marge d’ac-
ció perquè tinc solvència econò-
mica. L’acte de coratge és el que
fan aquells que no tenen un pú-
blic assegurat”.
A l’inici tenia una idea bàsica

dels personatges. “Començo
sense saber-ne res i intento que

tinguin llibertat per fer les co-
ses. És una il·lusió difícil de cre-
ar però has d’intentar-ho”.
Ha tornat al seu barri, al seu

Londres, tot i que habita aMan-
hattan. “En Philip Roth escrivia
de Nova Jersey i feia cinquanta
anys que no hi vivia”. Aquells

joves de Dents blanques han
madurat, com ella, i ara ja
s’acosten als quaranta, més avi-
at entre frustracions. “És un lli-
bre sobre les classes socials i els
seus límits”.
El nord-oest de Londres és

una zona multiètnica, en la qual
dins de la pobresa es produeix

la integració social. Una altra co-
sa és la classe mitjana blanca,
“que realment no es barreja”.
Smith se serveix de la Leah

–punt de partida–, la Nata-
lie/Keisha, en Felix i en Nathan
per descriure la desesperança.
En Felix, que palpa la felicitat
quan s’enamora, mor en un as-
salt al carrer.
La Keisha progressa, es fa ad-

vocada i per entrar en aquest
món de l’alta societat es fa dir
Natalie. “Un lector anglès entén
de seguida que Keisha és un
nom de classe negra treballado-
ra. Canvia el nom per canviar
d’identitat i de classe”. La rique-
sa, una casa gran, unmarit entot-
solat, els nens, no eviten el seu
tedi i busca cites sexuals per
internet.
“Es té la idea que ser de classe

mitjana vol dir ser feliç, però al
voltant trobes molta gent que
no ho és. Hi ha maneres molt
diferents de ser infeliç. És ni-
hilista dir que la gent que t’en-
volta és infeliç? Som infeliços,
és horrible admetre-ho? La in-
felicitat és una cosa natural”,
insisteix Smith.

L’amiga de la Natalie, la Leah

sembla sentir-se feliç amb una
casa i un bon marit. Però està
igual de desencisada. La seva
existència lamarca la por de que-
dar-se embarassada i observar
el pas del temps, i l’opció de la
maternitat es va allunyant. S’en-
sorra quan se li mor la gossa.
“Volia escriure sobre les per-

sones que s’han quedat enrere
amb el boom econòmic”, afe-
geix. La competició social per te-
nir, per comparar-se amb el veí,
es transpira en les seves pàgi-
nes. Aquest sentit d’aspiració a
ser una cosa que “fa que molts
se sentin fracassats”.
Aquesta reflexió se centra en

aquest barri del Soho, l’àrea on
ella resideix. “Surts amb els
nens i no hi ha res per a ells, no
pots fer res al Soho, tret d’anar a
comprar, és avorrit. Necessites
veïns, un parc, una llibreria...”.
“No em veig fent vida a Nova

York, almenys a Manhattan, no
és lameva idea de ciutat... Enyo-
ro la família”.c

La novel·lista britànica Zadie Smith ha tornat al seu barri de Londres tot i que habita aManhattan

¿Quién la quiere?
–¡Yo! –dice Svinopasov, li-

brero de viejo– ¡Démela a mí!
Svinopasov se queda con la

biblioteca, y escoge para sí El
oráculo, La oniromancia, El
epistolario, El libro de cabecera de
los solteros… y el resto lo tira al
suelo.
–¡La siguiente! ¡Un retrato de

Okreitz!
Se escucha una fuerte risa…
–¡Démelo a mí…! –dice el pro-

pietario del Museo Winkler–.
Me será útil…
–¡Siguiente! ¡Una lujosa placa

del premio Novi! (Pausa). ¿Nin-
guno lo queréis? Entonces lo que
sigue es… ¡Unas botas rotas!
Las botas le tocan al pintor…Y,

al final, saquean el pequeño abe-
to y todos los asistentes se
dispersan…Junto al abeto perma-
nece tan solo el colaborar de re-
vistas de humor…
–¿Y amí? –le pregunta al desti-

no–. Todos se han llevado un re-

galo, pero a mí nada. ¡Es una
marranada!
–Se lo han llevado todo, ya

no queda nada… Solo ha que-
dado una torta de higo… ¿La
quieres?
–No la necesito… Ya estoy

cansado de esas tortas de higo.
Algunas redacciones mosco-
vitas están llenas de cajas de
eso. ¿No hay nada mejor?
–Quédate estas placas…
–Ya tengo de eso…
–Aquí tengo una brida, unas

riendas…Queda una cruz roja,
si la quieres… Un dolor de
muelas… Un guante de púas…
Un mes de cárcel por
difamación…
–Tengo de todo…
–Si quieres un soldadito de

plomo… O una carta desde el
norte…
El humorista deja caer la

mano y vuelve a casa con la es-
peranza puesta en el abeto del
próximo año…
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la vulgaritat dels pobres, els ca-
pritxosos i insospitats racons
dels sentiments, els malentesos,
desil·lusions i contradiccions
que formen part de la comèdia
humana són els temes de
Txékhov que ja són presents en
els seus primers escrits.
L’obligatorietat de cenyir els

seus a un espai reduït va ser una
gran escola per al jove Txékhov,
que va establir els principis del
contemodern: objectivitat, vera-
citat, brevetat, gosadia, originali-
tat, sinceritat. Deixar que les co-
ses parlin per si mateixes, sense
imposicions de l’autor; ser elusiu
per permetre que el lector com-
pleti en la ment allò que l’autor
no concreta en el text, o descriu-
re amb una gèlida fredor els mo-
ments més colpidors.
L’edició dels contes complets

permet –diu Paul Viejo– “veure
l’evolució de l’escriptura de
Txékhov, des de la seva prosa ex-
perimental a la de maduresa.
Fins ara, els contes havien estat
editats en forma d’antologia o se-
leccions. Ara hi estan disposats

de forma cronològica, pas a pas, i
el lector els podrà contextua-
litzar”.

El primer volum té un
pròleg de setanta pàgines
en el qual es detallen
les característiques de
cada conte, i s’ofe-
reix informació so-
bre la vida de l’au-
tor i l’època en
què van ser es-
crits. “Aspirem
–diu Paul Vie-
jo– que, a més
de reunir tots
els seus contes,
el lector espa-
nyol i llatinoa-
mericà disposi
de la informa-
ció més àmplia
que pugui tenir
sobre l’escriptor
rus”.
El conte mo-

dern té dos grans
iniciadors: Edgar Al-
lan Poe i Anton Txé-

khov. Poe, en l’ele-
ment fantàstic, amb una

llarga llista de seguidors,
des de Kafka fins a Borges; i

Txékhov, en el realisme, una
tria que va marcar el camí a es-
criptors comHemingway, Chee-
ver, McCullers, Capote, Flan-
neryO’Connor, AliceMunro, Sal-
ter, Faulkner, Salinger, Carver,
Pavese, Joyce, Mann o Kawaba-
ta. Un realisme que no és el soci-
al, sinó que parteix d’una profun-
da capacitat de psicologia dra-
màtica, barrejada, en el cas de
Txékhov, amb la ironia i la bana-
litat. Al seu quadern de notes
apunta frases com “Rússia és
una immensa plana per on passe-
ja un malfactor”, o “Un gos afa-
mat només creu en la carn” o
“Ell no havia estat feliç més que
una sola vegada en la vida: sota
un paraigua”. Una ironia tràgica
i escèptica: “Quan estem asse-
degats tenim la impressió que
podríem beure el mar sencer: ai-
xò és la fe. Però quan comencem
a beure, només podem prendre
un o dos gots d’aigua: això és la
ciència”.
L’edició de Páginas de Espu-

ma reprodueix traduccions ante-
riors i altres encarregades a la no-
va generació de traductors, com
Marta Rebón o el mateix Paul
Viejo. El quart volumestarà dedi-
cat als textos inacabats.c

“És nihilista dir que
la gent que t’envolta
és infeliç? Som
infeliços, és horrible
admetre-ho?”

“El sentit de
competició social,
de comparar-se,
fa que molts se
sentin fracassats”

Zadie Smith parla de ‘NWLondon’, la seva quarta novel·la

“Segueixo l’instint”


