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Fa dos-cents anys que va néixer a Sorocinsk (Ucraïna) l’escriptor en llengua russa 
Nicolaj Gogol. Els seus contes, com les seves peces teatrals, són obres de pes; i servidor 
he comprovat que em solc entendre millor amb les persones que han llegit Les ànimes 
mortes. Nasqué dia 1 d’abril, de manera que es commemora el seu 200è aniversari. La 
bona periodista eivissenca Pilar Bonet, experta en l’antic imperi soviètic, contava ahir 
(El país) que Rússia i Ucraïna pretenen apropiar-se en exclusiva de la glòria de 
l’escriptor. Els dos estats tenen molts problemes de veïns, de passat i de present, també 
de futur, i qualsevol pretext els va bé per agitar la pròpia bandera contra la bandera de 
l’altre. Patriotes de la bestiesa. 
 
Quan un escriptor havia merescut l’honor de ser objecte de disputa entre dos estats 
desitjosos de tenir-lo adscrit per sempre en la seva història? Potser la pregunta seria 
quants d’escriptors ucraïnesos i russos viuen ara mateix mancats de la més mínima 
atenció. Però sona molt demagògic, direu. Els buròcrates ucraïnesos encarregats 
d’apropiar-se del llegat Gogol ho han fet de la pitjor manera possible. Han propiciat 
l’edició en llengua ucraïnesa de Les ànimes mortes, en la qual, conta Pilar Bonet, les 
al·lusions a "Rússia" o a "la pàtria russa" han estat substituïdes per "la nostra terra", "la 
terra dels cosacs" o directament per "Ucraïna". I perquè l’estultícia no caigués tota 
d’una banda, un diputat conspicu de la Duma ha empatat el partit en el darrer moment, 
denunciant activitats "subversives" contra Gogol per part d’Ucraïna. 
 
Sense sortir de l’àmbit exclusivament literari –la pintura ens menaria fins a l’infinit–, 
aquesta batalla pot tenir rèpliques sonores: també nasqueren en territori de l’actual 
Ucraïna Mikhail Bulgakov, Eugeni Petrov, Isaak Babel... per no parlar de Joseph 
Conrad, que tots tenim adscrit a la literatura anglesa. O de Joseph Roth, el gegant 
d’expressió alemanya, nascut en una regió ara xapada entre Polònia i Ucraïna. Els 
moviments de fronteres, en aquesta zona, han produït casos d’adscripció identitària que 
habiten en la pura esquizofrènia. Aquest fenomen es multiplica en l’àmbit de l’imperi 
pels desplaçaments poblacionals en temps de l’URSS. Les guerres i les dictadures 
generen una forma especialment llastimosa de desterrament i d’exili: els d’aquelles 
persones que es veuen desterrades o exiliades sense haver-se mogut del lloc on feien 
vida. 
 
Però, en fi, sota la pressió de tres corrents nacionalistes, Korolenko sentia una sola 
pàtria, la literatura russa. En el nostre país, ens pot servir de guia el pensament en vers 
de Marià Villangómez, "la llengua diu la pàtria". Però no trobareu cap fórmula que us 
ho resolgui tot. Les coses humanes són complicades, s’ha de tenir molt de coratge i poca 
sensatesa per destralejar o retolar els mapes i la història. La radicalitat dels 
plantejaments és pur fanatisme si no els feim compatibles amb la flexibilitat de la seva 
aplicació. Val més pensar que la complexitat de les coses ens enriqueix. I, així, un home 
sempre queda bé. 


