
A
mb articles indeterminats o sense —per-
què la llengua russa no en té—, Guerra i
pau, de Lleó Tolstoi, és de les grans no-

vel·les de la literatura russa, com Middlemarch
ho és de l’anglesa, aquestes dues una mica
menys queDonQuijote, que és el llibremés gran
mai escrit a Occident (i així deixem la Bíblia
hebrea a part, escrita en llengües semítiques).

Ara l’editorial Alba ha lliurat als lectors
aquesta obra prodigiosa (traducció de Joaquín
Fernández Valdés), que Tolstoi va escriure i pu-
blicar per entregues entre 1865 i 1869, i després
en forma de llibre. No content amb allò que
contenia aquesta primera edició, l’autor va revi-
sar-la dues o tres vegades fins a donar per bona
la darrera versió, que és la que ha estat objecte
de la gran traducció directa que comentem
avui. En català, malgrat el lloable esforç d’Arn-
au Barios per revisar i corregir l’antiga versió
feta a partir del francès per Carles Capdevila, no
tenim una Guerra i pau com aquesta d’Alba.

La novel·la es construeix sobre tres eixos fo-
namentals: la societat aristocràtica russa dels
primers anys del XIX, les campanyes napo-

leòniques, exitosa la primera, a Austerlitz, des-
prés desastrosa per a russos i francesos a Mos-
cou i Borodinó (una lliçó queHitler no va apren-
dre: l’hivern rus només el suporten els russos), i,
escampats per aquí i per allà, les relacions amo-
roses i una filosofia de la història que es consu-
ma en el famós Epíleg del llibre,
que en veritat Tolstoi podria ha-
ver-se estalviat, perquè és tòpic:
un extrem en el qual cap novel·la
no ha de caure.

En realitat, Tolstoi no tenia
ànima d’intel·lectual, encara que
va mostrar en quasi tota la seva
obra una capacitat extraordi-
nària per narrar i per descriure,
que és tot un altre ofici. Allò que
va interessar a Tolstoi va ser ele-
var la categoria de “poble” al lloc
d’una efectivitat i positivitat
històriques en què creia sincerament. No li van
interessar els “grans homes” com a suposats
factòtums de la història, sinó aquest anonimat
general, fet de la suma de tothom i totadon. És
un dels elements de la novel·la que desperten
l’admiració de molts lectors (especialment dels
que creuen en el patriotisme), però és també
l’element que ha fet arrufar el nas a d’altres
lectors.

György Lukács, gran crític marxista, mai no
va parlar gaire d’aquesta novel·la, i va preferir
el realisme d’un Balzac, com és natural el de
Flaubert (li semblava que un novel·lista no ha
de fer de filòsof, sinó que ha de donar als lec-
tors les eines necessàries perquè ell mateix

pugui derivar d’una lectura objectiva la teoria
filosòfica o històrica que siguin del cas), i tam-
bé el de Zola, malgrat les seves exageracions
naturalistes, cosa en què Tolstoi rarament
cau. Dostoievski, contemporani de Tolstoi,
tampoc no va sentir gran passió per l’obra,
però sí per les narracions breus de Tolstoi. Va
considerar, i no és capmala idea, que el verita-
ble fundador d’una literatura per a l’exaltació
de Rússia i del seu esperit, el geni de les seves
lletres, era Puixkin (cosa que avui no discuteix
ningú, com no discutim que Verdaguer és el
pare de tota la poesia catalana del XX).

Turguèniev, amic de Flaubert, pensava el
mateix: a Guerra i pau no hi falta res, però li
sobra la teoria fatalista de la història (que a
Tolstoi li venia de la lectura de Schopenhauer),
que esclata amb enorme ingenuïtat a l’Epíleg.
L’autor va dir, dels seus crítics contemporanis:
“Han criticat molt Puixkin”, al qual, natural-
ment, admirava, “i el millor que podem fer és
ignorar-los". Però llegia i rellegia les pàgines
elogioses que li va dedicar Nikolai Strahov, un
dels crítics més notables del seu temps.

És sabut que Tolstoi va acabar la seva vida
pregonant una mena d’“evangeli de la huma-
nitat” (vàlid per a totes les religions, per tant)
i que va fundar institucions pedagògiques
molt amarades de les teories angèliques de
Rousseau. I, quan es comparen moltes de les

seves afirmacions teòriques a
les novel·les de Tolstoi, en espe-
cial a Guerra i pau, un lector,
almenys avui, té la impressió
que l’autor va oscil·lar tota la
vida entre la mala consciència
de pertànyer a l’aristocràcia
russa i una moral no combati-
va ni revolucionària (si de cas,
d’un anarquisme beat), sinó la
que escau a aquells que Goethe
i Hegel van anomenar “ànimes
belles”: aquelles persones que
creuen que la pròpia concepció

del deure és tot el deure que tenen envers la
humanitat.

I malgrat que Guerra i pau és, de debò, una
epopeia de la Rússia dels primers trenta anys
del XIX, resulten sobreres les comparacions
amb la Ilíada (ho han fet molts estudiosos) o
amb el Gènesi (va dir-ho Henry Troyat, que
era un rus afrancesat). És, això sí, com escau al
gènere de la novel·la, un llibre en què cente-
nars de veus es confonen i es defineixen per
afinitat o per discòrdia entre si, una fastuosa
polifonia de la població russa de l’època (bà-
sicament, la noblesa i el poble baix, que Tolstoi
estimava) i un llibre escrit amb un ofici de
professional de primera.

A
questes línies no tenen una
obra d’arquitectura que les
motivi sinó una pel·lícula,

Nomadland, i el seu origen és la
qüestió de la intimitat i la cara més
subjectiva dels llocs on vivim, els
que esdevenen espais pròpiament
dits amb la nostra presència. Resul-
ta impossible veure aquest al·legat
de Chloé Zhao i no adonar-se de la
presència del tàndem que formem
amb el lloc on vivim. A l’inici del
film la protagonista afirma: “No, I’m
not homeless. I’m just houseless”
(“No, no soc una rodamon. Només
estic sense casa”). Sense casa no és
el mateix que sense llar.

Les paraules són pronunciades
per algú que ha hagut de deixar el
lloc on vivia en tota la seva magni-
tud, el poble, la fàbrica on treballa-
va, la casa i també la seva vida en
morir el seu marit. Tot. Aquest lloc,
Empire al film, estava conformat
per cases unifamiliars de cobertes
inclinades i jardí posterior, ara subs-
tituït per una camioneta Ford Eco-
noline del 2001 blanca, aparcada en
descampats al costat d’altres nòma-
des com la protagonista. Les reuni-
ons que celebren aquests nòmades
fanpensar en la comunitat d’un edi-
fici inexistent, i ens
duu a recordar una
exposició de fa poc al
Col·legi d’Arquitec-
tes, Viure altrament,
que reunia exemples
actuals d’edificis
d’habitatges fruit de
processos coopera-
tius. Segons alguns
dels textos, l’habitat-
ge passa a ser l’edifi-
ci sencer, el que in-
clou els espais co-
muns, mentre que les cases
pròpiament dites eren batejades
com a espais privatius.

La camioneta, que la protagonis-
ta transforma en una autocarava-
na, exhibeix la seva capacitat de
transformar qualsevol lloc allà on
s’aparca al desplegar i obrir les por-
tes. Hem pensat prou en aquesta
habitabilitat bàsica que percebem
als voltats dels cotxes aturats amb
les portes obertes i gent instal·lada
al seu voltant, a les àrees de servei i
de descans o vora les carreteres, als
estacionaments públics o als pàr-

quings dels centres comercials o als
dels polígons industrials els diu-
menges? Uns espais habitables que
s’ajuden alguns cops de tendals, ca-
tifes i ordinàries cadires plegables
de platja, de les d’alumini i teles sin-
tètiques a ratlles. Llocs transfor-
mats en espais que existeixen tan
sols per la voluntat decidida de per-
sones com la protagonista i que pot-
ser són més a prop d’una casa que
d’un habitatge buit.

Ens apropiem dels espais per po-
der dir que vivim allà. Transfor-
mem els llocs amb l’ajut d’operaci-
ons que deixen com a perfectes
inútils i pedantsmolts dissenyadors
i col·legues meus. En el cas que ens
ocupa, construint un interior per a
la camioneta que resolgui on guar-
dar les coses (les bàsiques i essen-
cials), els tresors: vaixelles que són
records de la vida que ens acompa-
nyen, uns particularsmobles per po-
der seure, improvisar una cuina,
arreglar-se o jeure. Un interior re-
vestit i arreglat per procurar una
intimitat que la camioneta, igual
que l’habitatge acabat de construir,
no ens pot donar.

Aquestes operacions naïfs, fetes
per gent corrent, sense gaires co-

neixements i signifi-
cativament senseha-
ver-se de dibuixar
prèviament, estan re-
gides per una volun-
tat, un impuls, de
cercar un espai pro-
pi i íntim, com el del
Joseph Brodsky ado-
lescent a l’habitació
compartida amb els
pares. Un espai vital
que descriu amb
precisió i cert orgull

a l’assaig A una habitació i mitja,
quan explica com aïlla un llit en un
racó amb prestatgeries i armaris
(un d’ells, dotat amb un fons practi-
cable per poder entrar al seu secret
lebensraum, com l’anomena) i així
procurar-se la intimitat necessària
per rebre a les seves amigues. L’inte-
riorista per necessitat en què es
transforma Brodsky per tenir inti-
mitat en una habitació i mitja de
poc més de 40 m2 en una komu-
nalka soviètica de Sant Petersburg
ressonaa l’interior d’aquesta camio-
neta. El poderós desig d’intimitat.
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