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Tot i que va viure només 44 anys i 
va morir fa més d’un segle, el 1904, 
l’empremta d’Anton Txékhov en 
la literatura d’avui mateix és tan 
potent que es diria que molts dels 
seus contes –i en va publicar més 
de 600– es van escriure ahir a la 
tarda. Alice Munro, l’última premi 
Nobel, és la Txékhov canadenca; 
Richard Ford el té al seu altar per-
sonal; sense ell no hauria existit 
Carver, i E. L. Doctorow va assegu-
rar que rere la naturalitat dels seus 
contes es podia «percebre la vida». 
D’això i no de cap altra cosa parlen 
els relats de Txékhov, de les petites 
vides de la gent comuna amb les 
seves misèries, les seves llampades 
d’humor i els seus llampecs de pro-
digiosa humanitat.
 Txékhov s’ha quedat. Els seus 
muntatges teatrals retornen els 
seus drames sense esgotar-los i 
també les moltes seleccions de les 
seves narracions. Però faltava pu-
blicar en castellà la totalitat dels 
seus relats, ja que les antologies 

solen recollir una vegada i una al-
tra més o menys les mateixes i hi-
perconegudes narracions, i en dei-
xen moltes altres en l’oblit. Així que 
els seus Cuentos completos, en quatre 
volums d’unes 1.200 pàgines cada 
un, que Páginas de Espuma publi-
ca a raó d’un per any, en edició de 
l’especialista en literatura russa i es-
criptor Paul Viejo, es proposa cobrir 
aquesta llacuna.
 El primer volum ja a les llibreries 
mostra la producció del Txékhov de 
vint anys, entre els anys 1880 i 1885, 
amb els relats més breus i en general 
més humorístics de la seva produc-
ció, que llavors veien la llum en dia-
ris i revistes a ritme frenètic perquè 
la misèria familiar obligava i s’ha-
via de costejar els estudis de medici-
na. Uns 60 contes dels 240 del volum 
són inèdits i en la totalitat de l’obra, 
uns 200 amb tota seguretat no han 
vist la llum en castellà. «A cada un 
dels relats l’acompanya tota la infor-
mació possible, des de data i lloc de 
publicació, el pseudònim que utilit-
zava [l’autor no va firmar amb el seu 
nom fins al 1883], versions existents 
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i totes les anècdotes que hem po-
gut localitzar. I tota aquesta infor-
mació apareix de manera còmoda 
per al lector, perquè no és una edi-
ció acadèmica». La idea és que es 
pugui percebre i seguir l’evolució 
de l’escriptor.

Complexitat 

És un lloc comú que els primers i 
alimentaris relats de l’autor són 
més breus i paròdics i que a mesu-
ra que va anar guanyant maduresa 
i saviesa es van anar fent més com-
plexos i foscos. Però Viejo, que té 
una perspectiva molt més comple-
ta de la seva narrativa, dissenteix. 
Per a ell no és tan fàcil encasellar-
lo. «En aquest primer volum, per 
exemple, hi ha moltes peces molt 
més pròximes a les que tenim en 
ment a la part final, amb relats més 
llargs com Flores tardías i Materia 
viva, on es veu l’escriptor que ja vol 
experimentar altres coses».
 Mestre de la forma –per això la 
seva famosa teoria que l’arma que 
es mostra a les primeres pàgines ha 
de ser la que acabi amb la vida del 
protagonista al final–, el llegat de 
Txékhov és, per a Viejo, la seva mo-
derna «capacitat per insinuar co-
ses a través dels detalls». Cosa que 
està present en els seus millors re-
lats, La dama del perrito, El beso o Se 
fue, per descomptat, però també en 
altres de més desconeguts com En-
caje de bolillos o El abeto, que l’editor 
anima a descobrir. H 33 Prolífic 8 Un dels icònics retrats d’Anton Txékhov. 

CORDON PRESS

La vida segons Txékhov
Els relats de l’autor de ‘La dama del perrito’ es publiquen per primer cop en castellà en la seva 
integritat H De les 600 narracions breus de l’escriptor, unes 200 no s’havien traduït mai
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