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RECOMANACIÓ
LA VIDA DE CHÉJOV / Irene Nemerovsky.- Barcelona: Salamandra, 2022
“ … la novelista franco-russa decideix dedicar aquesta obra a un gegant indiscutible de
l’època daurada de la literatura de la seua pàtria d’origen… Mercedes Monmany - Pròleg”

Irene Nemerovsky, nascuda a kiev (Ucrània), era filla d’un banquer jueu. Educada
per una institutriu francesa, també parlava rus, polac, anglés, vsc, finés i yiddish. Però la
seua condició de jueua va fer que l’arrestaren i l’internaren al camp d’extermi d’Auswitz
on va morir de tifus a l’any 1942 amb tan sols 39 anys. Així i tot, el seu bagatge literari era
enorme i encara que la llei antisemita no va fer possible la publicació de les seues obres,
les seues dos filles, les quals varen sobreviiure gràcies a amics de la família,
s’encarregaren de publicar-les.
La vida de Chéjov, la seua última novel.la, va ser editada pòstumament per
primera vegada a l’Argentina on residien les seues filles.
Com molt bé indica el títol, es tracta d’una biografia breu i concisa de la vida del
seu compatriota Antón Chéjov, el qual va viure des de 1860 fins 1904. El llibre s’inicia en
la seua infància, marcada pel despotisme del seu pare i les estretors econòmiques. Una
vida dramàtica però que resulta tan interessant que els lectors o lectores acabaran el
llibre desitjant llegir el contes de Chéjov o alguna obra de teatre del mateix.
L’estil és novel.lat, la qual cosa aconsegueix una lectura amena, i la mestria
literària de l’autora, amb una manera escrupulosa i seductora, ens retrata a un home
tímid però passional; alegre però al mateix temps pesimista; incomprés però adelantat al
seu temps.
Nemerovsky i Chéjov estan units per uns lligams que reflecteixen en la seua obra
la subtilesa i el dolor de l’ànima russa, els avatars del seu pais i la seua cultura.
Per tant, si us animeu a llegir-lo, us trobareu davant d’un clàssic del gènere
biogràfic que va veure la llum quatre anys després de la mort de l’autora, la qual sentia
veritable admiració pel su biografiat al qual considerava el seu “mestre”.
LECTURA MAGNÍFICA TANT PELS ADMIRADORS DE
L’AUTORA COM DEL BIOGRAFIAT.
TOT UN HOMENATGE AL GRAN ESCRIPTOR
ÀNTON CHÉJOV.
Sònia Martí Alepuz
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