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Què passa quan la ciència cau en mans 
d’ineptes? Aquesta pregunta plana sobre 
Els ous fatídics, la novel·la d’anticipació 

de Mikhaïl Bulgàkov que el 1924 satiritza 
el règim soviètic i en projecta el col·lapse 

a pocs anys vista. El presentem, per 
primera vegada en català, amb 

traducció de Jaume Creus.

Endimoniada com poques en la història 
de la literatura, l’escriptura de Mikhaïl 
Bulgàkov és, sobretot, un prodigi d’ima-
ginació. També són carretades de sàtira 
corrosiva, sovint oculta entre rialles i jocs 
de prestidigitador. Va exercir de metge a 
la província de Smolensk, que té un pa-
per clau en Els ous fatídics, i a partir de les 
seves primeres publicacions (aquesta o 
Cor de gos) va acumular cada vegada més 
animadversions del poder soviètic. Va ser 
acusat d’irracionalista i mal patriota per la 
crítica oficial, però va acabar escrivint un 
temple narratiu com El Mestre i Marga-
rita. Avui la seva paròdia de la burocratit-
zació extrema i els règims de discurs únic 
ens interpel·len més que mai. 

La novel·la, escrita l’any 1924, retrata la 
Rússia d’un futur pròxim, del 1928, que 
pateix una època de carestia radical per 
culpa d’una pesta que afecta les granges 
de gallines. El professor Pèrsikov, prota-
gonista d’Els ous fatídics, descobreix un 
raig excepcional que fa que els ous ferti-
litzin a una velocitat extraordinària i amb 
un vigor inaudit. L’invent coincideix amb 
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l’amenaça de la fam, així que sembla cai-
gut del cel. El govern expropia el prodigi 
del professor i crea un pla esperpèntic per 
reflotar les granges del país a partir d’un 
gran centre de producció que, gràcies al 
raig, crearà unes gallines esplèndidament 
ponedores. A partir d’aquí, tot anirà de 
tort; el govern trabuca els ous de l’experi-
ment posant-hi ous de rèptil, i el que ge-
nera és una plaga de monstres. 

És per tot això que Els ous fatídics ha esde-
vingut una de les obres cabdals de la lite-
ratura d’anticipació soviètica que va tenir 
una gran fecunditat als anys vint al costat 
d’obres com Nosaltres de Ievgueni Zamia-
tin, Estrella roja d’Aleksandr Bogdànov o 
Aelita d’Aleksei Tolstoi. 

Arribem al desè títol de la col·lecció «Nar-
ratives»; la novel·la de Bulgàkov és també 
el primer títol de l’any a Comanegra. Un 
divertiment narratiu amb temes de fons 
de gran transcendència política i rabiosa 

vigència. Jaume Creus, que ja va traduir 
Bulgàkov amb els contes de Morfina / Re-
lats d’un jove metge (Edicions de 1984) ens 
en diu coses com aquesta en la seva nota 
introductòria.

«Els ous fatídics és un text que fa de cà-
mera d’ampliació del que serà ben aviat 
pràctica habitual del nou règim soviètic. 
Fins en els detalls i les converses es nota 
aquesta «anticipació». Bulgàkov ens parla 
—bé que de passada— de la NEP, de la re-
distribució dels habitatges, de la GPU, del 
diari Izvèstia, del món teatral (dona per 
feta la mort de Meyerhold, que no era sant 
de la seva devoció, i que realment va ser 
executat en plena repressió), també, i so-
bretot, del mal ús de la ciència per l’obsti-
nació dels nous dirigents que no en saben 
res, de ciència.»
 
[Podeu llegir tota la nota del traductor 
aquí]

Traductor i editor 
el presentaran a la llibreria 

Tòmiris de Barcelona 
el dia 3 de febrer. 

COL·LECCIÓ «NARRATIVES»
Talent i llibertat creativa per fer 

créixer la nostra literatura. 
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