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INFELIÇ
Un Turguénev inèdit en català,
considerat per Flaubert
una de les obres mestres
de la narrativa russa.
En els cercles refinats de Moscou, un jove queda encisat en
conèixer l’enigmàtica Susanna Ivànovna, fillastra d’un despòtic
professor particular. Captivat pel misteri que l’envolta, vol saberne més coses, i entendre les tràgiques circumstàncies per les
quals es troba sola i desemparada entre estranys, com «una
coloma blanca enmig d’una bandada de corbs negres». L’amor
més tràgic i les passions més fosques brillen com mai en l’exquisida prosa de Turguénev.
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«I vet aquí que, un vespre d’allò més rúfol —la
neu seca espetegava a ratxes a la finestra— jo
seia a la meva habitació i intentava llegir un
llibre, quan el meu criat entrà i m’anuncià,
amb un posat una mica misteriós, que una
dama desitjava veure’m. Em vaig sorprendre.
A mi no em visitaven dames, i encara menys a
hores tan tardanes.»

Iv an Tu rguéne v
(Oriol, Imperi Rus, 1818 Bougival, França, 1883)

És un dels grans mestres de la literatura russa, va introduir el
nihilisme a Rússia amb Pares i fills, i tingué una gran influència en el seu temps: es diu que el tsar va abolir l’esclavitud
després de llegir els seus Diaris d’un caçador. Considerat el
més europeu dels escriptors russos, passava llargues temporades a París, on era venerat per Gustave Flaubert i Henry
James. En canvi, les seves relacions amb els novel·listes russos van ser força complicades: a Rússia, Dostoievski i Tolstoi
menyspreaven públicament les seves obres, però no dubtaven
a demanar-li diners quan s’arruïnaven pel joc en els seus
viatges per Europa. Especialment tempestuosa fou la seva
relació amb Tolstoi; en una discussió sobre la conveniència
d’europeïtzar Rússia, van estar a punt d’embarcar-se en un
duel que van anar ajornant durant disset anys.
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