«Llegint Kharms pressentim
la seva por que el mínim pas en fals
en un inici, magnificat en el
decurs de la narració, susciti
resultats monstruosos.»
George Saunders
[The New York Times Book Review]

Incidents

En àguiles molt de temps vaig pensar
i en vaig arribar a entendre molts aspectes:
entre els núvols els agrada volar,
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sense tocar persones ni objectes.
Vaig entendre que les àguiles viuen a la
muntanya, a un roquissar,
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que amb esperits d’aigua tenen harmonia.
En àguiles molt de temps vaig pensar,
potser és amb mosques que les confonia.

Col·lecció Pluja Obliqua

EXTINCIÓ EDICIONS

«Boig, caòtic, aterrador, habitat per
personatges incomplets governats
per esdeveniments a l’atzar […]. Una
celebració de l’absurd.»
Marina Lewycka
[The Telegraph]

Daniïl Ivànovitx Iuvatxov,
Daniïl Kharms (Sant Petersburg,
1905-1942) va néixer dos cops.
Segons la seva versió, el van empènyer
cap endins perquè havia nascut
abans de la data triada pel seu pare.
Els seus únics textos autobiogràfics fan
referència, de fet, a records dels mesos
passats a la incubadora. De la resta
de la seva vida coneixem fragments
tan esparsos com de la seva obra.
Poeta precoç, abraçà les noves idees
revolucionàries tant polítiques com
artístiques i fundà el seu propi corrent
d’avantguarda, OBERIU, considerat
un moviment protoabsurdista, mentre
sobrevivia escrivint textos per a
revistes infantils. Represaliat durant
les purgues estalinistes dels anys trenta
per «activitats antisoviètiques en el
camp de la literatura infantil», Kharms
admeté enfront dels interrogadors de
l’NKVD haver renunciat conscientment
a la realitat contemporània. L’any 1941
fou reclòs en una presó psiquiàtrica, on
va morir de fam l’any següent, durant el
setge de Leningrad.
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Incidents, petites interrupcions o
errors en la freqüència de la realitat,
manifestacions, extraordinàries
o banals, d’una incongruència
intrínseca. Compradors matant-se
a cops de cogombre, caçadors
esquarterant-se entre ells, barbuts
que s’afaiten i són tractats com a
intrusos per família i amics, herois
nacionals vexats i arrossegant-se pel
fang, amnèsics que han oblidat quin
número ve després del sis… Aquestes
són només algunes de les miniatures
que podem trobar als hilarants i
violents esquetxos de Daniïl Kharms.
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NOTA DELS EDITORS
INCIDENT:

Petit esdeveniment que sobrevé, especialment que interromp més o
menys el curs d’un altre.
Daniïl Kharms va copiar una sèrie de textos en un quadern, que
titulà Случаи («Incidents»). En total, trenta relats escrits entre 1933
i 1939, que representen el més semblant a una col·lecció dins la seva
fragmentària producció escrita, no pensada per ser publicada. Dedicà aquests relats a la seva esposa, Marina Malitx (1912-2002), companya de fatigues en els anys de misèria i fam en els quals Kharms va
escriure aquests textos.
L’antologia aquí reunida es completa amb altres escrits de l’autor que, segons el nostre criteri, podrien haver tingut cabuda dins
aquells «Incidents» si Kharms hagués tingut la intenció de confegir
cap llibre amb la seva prosa curta.
Totes les històries compilades representen vinyetes de la vida quotidiana, en les quals un esdeveniment banal és interromput per una
incidència, adés extraordinària, adés vulgar, que desfà el teixit lògic
d’allò que coneixem com a realitat, per acabar naufragant en l’absurd. Totes elles evoquen la pèrdua, la desaparició i la desintegració
amb humor negre i, sovint, mastegots.
Hem preferit, per tant, un títol genèric, aparentment anodí, perquè creiem que és un bon fil conductor del contingut de l’antologia
i presenta majors connotacions filosòfiques que un altre de més cridaner, trasplantat dels relats.
I, fet i fet, això és tot.

Dedicat a la Marina Vladímirovna Malitx

EL QUADERN BLAU (núm. 10)
Hi havia una vegada un home pèl-roig que no tenia ulls ni orelles. Tampoc no tenia cabells, o sigui que li deien pèl-roig de
manera arbitrària.
No podia parlar, perquè no tenia boca. De nas, tampoc no
en tenia.
No tenia cames ni braços. No tenia panxa, no tenia esquena,
no tenia espinada ni tenia entranyes de cap mena. No tenia
res! O sigui que no s’entén de qui parlem.
Val més que no en diguem res més.

DANIÏL KHARMS

[7 de gener de 1937]
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Una vegada l’Orlov es va atipar de puré de cigrons i es va morir. I en Krilov, en saber-ho, també es va morir. I l’Spiridónov
es va morir pel seu compte. I la dona de l’Spiridónov va caure
d’un bufet i també es va morir. I els fills de l’Spiridónov es
van ofegar en un estany. I l’àvia de l’Spiridónov es va engatar
i va tocar el dos. I en Mikhàilov va deixar de pentinar-se i va
agafar la sarna. I en Kruglov va dibuixar una senyora que duia
un fuet i va perdre el cap. I en Perekhrióstov va rebre un gir
de quatre-cents rubles i va fer tant el tifa que el van acomiadar
de la feina.
La bona gent no sap procurar-se una bona posició a la vida.
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[22 d’agost de 1936]

15

VELLES QUE CAUEN

DANIÏL KHARMS

Per excés de curiositat, una vella va caure daltabaix de la finestra, va picar a terra i va quedar feta miques.
Una altra vella va treure el cap per la finestra i es va posar a
mirar la que s’havia esmicolat, però per excés de curiositat també va caure daltabaix, va picar a terra i va quedar feta miques.
Després per la finestra va caure una tercera vella, després la
quarta, després la cinquena.
Quan va haver caigut la sisena vella, ja em vaig atipar de
mirar-me-les i vaig anar cap al mercat de Màltsevski, on deien
que havien regalat un xal de llana a un cec.
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Em va passar un cas sorprenent: tot d’una vaig oblidar què anava abans, el 7 o el 8.
Vaig anar a cals veïns i vaig demanar-los quina opinió tenien
sobre el tema.
Quina va ser la seva i la meva sorpresa quan, de sobte, van descobrir que ells tampoc no eren capaços de recordar l’ordre dels números. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 els recordaven, però més endavant els havien
oblidats.
Vam anar tots plegats a la botiga de queviures de la cantonada de
Znàmenskaia i Basséinaia, i vam demanar a la caixera per la nostra
confusió. La caixera va fer un somriure trist, es va treure un martellet de dins la boca, va bellugar el nas lleugerament i va dir:
—Em fa l’efecte que el set va després del vuit, en el cas que el vuit
vagi després del set.
Vam donar les gràcies a la caixera i vam sortir contents de
la botiga. Però llavors, rumiant les paraules de la caixera, vam
tornar a entristir-nos, perquè ens va semblar que no tenien cap
mena de sentit.
Què havíem de fer? Vam anar al Jardí d’Estiu i ens vam posar a comptar els arbres. Però després de comptar fins a 6, ens
vam aturar i ens vam posar a discutir: uns opinaven que venia
el 7, els altres que venia el 8.
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SONET
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Hauríem discutit molta estona però, per sort, en aquell moment un nen va caure d’un banc i es va trencar les mandíbules.
Això ens va distreure de la discussió.
Després cadascú se’n va anar a casa seva.

INCIDENTS

[12 de novembre de 1935]

20

EN PETROV I EN MOSQUÍTOV

DANIÏL KHARMS

PETROV:
Ep, Mosquítov, va!
De mosquits, no en vols caçar?
MOSQUÍTOV:
Doncs per a això no estic pas preparat,
val més que cacem algun gat.
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UN EFECTE ÒPTIC
En Semion Semiónovitx es posa les ulleres, mira un pi i veu
que hi ha assegut un tipus que li ensenya el puny.
En Semion Semiónovitx es treu les ulleres, mira el pi i veu
que no hi ha ningú assegut al pi.
En Semion Semiónovitx es posa les ulleres, mira el pi i torna
a veure que hi ha assegut un tipus que li ensenya el puny.
En Semion Semiónovitx es treu les ulleres i torna a veure
que no hi ha ningú assegut al pi.
En Semion Semiónovitx es torna a posar les ulleres, mira el pi
i torna a veure que hi ha assegut un tipus que li ensenya el puny.
En Semion Semiónovitx no es vol creure aquest fenomen i
considera que és un efecte òptic.
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[1934]
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