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RELAT D’UN  
DESCONEGUT  

L’Stepan, un jove aristòcrata minat per la tisi, decideix donar 
sentit a la seva vida servint els seus ideals subversius. Per això 
s’infiltra com lacai a casa de l’Orlov, un funcionari del règim 
tsarista, fill del cap de policia. L’Orlov és un home intel·ligent 
i cultivat, però sense cap mena de moral. La seva vida consis-
teix a complir amb una feina burocràtica i absurda, i jugar a 
cartes amb els amics, tan superficials i inútils com ell mateix. 
I de nit trobar-se furtivament amb la jove i bella Zinaïda, espo-
sa d’un altre funcionari, la qual anhela viure una gran història 
d’amor.

«Jo llavors tractava poques dones, i aquella dama, 
que vaig veure fugaçment, em va causar impres
sió. Tot tornant cap a casa a peu, anava recordant 
el seu rostre i l’olor del seu perfum delicat, i so 
miava. Quan vaig arribar, l’Orlov ja no era a casa.» 

Una gran història d’amor,  
enveges i burocràcia

a la Rússia tsarista més elegant.
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Anton Txèkhov        
(Taganrog, Rostov, Rússia, 1860 – 
Badenweiler, Alemanya, 1904)

Escriptor, dramaturg i metge rus, considerat un dels mestres 
del relat breu. Net d’un serf que va aconseguir comprar la lli-
bertat, Txèkhov va viure de prop la pobresa, la malaltia i la 
injustícia. Les seves obres són un fidel reflex de la societat 
russa del final del segle xix. 

En aquest relat de 1893 critica durament la figura de l’ho-
me sense objectius, així com l’absurda burocràcia de l’Imperi 
rus, que només servia per mantenir en el poder una elit de 
vividors sense cap interès a fer res de profit.


