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Vladimir Nabo-
kov (1899-1977), 
un autor immens, 
sorneguer, virtuós 
i viciós, molt 
abans de fer-se fa-
mós amb Lolita 

(1955) va escriure llibres excel·lents. 
Per exemple, La dádiva (1938), la se-
va última novel·la russa, que per a 
molts compatriotes il·lustres de l’es-
criptor, com ara Nadejda Mandels-
tam o Aleksander Kúixner, és la mi-
llor (de les divuit en total). També va 
publicar, entre el 1930 i el 1947, tres 
reculls de relats –dos en rus i un en 
anglès–, en què surten gairebé totes 
les peces que conformen Senyals i 
símbols, la primera antologia del Na-
bokov contista en català, compilada 
i traduïda de les dues llengües per 
Marta Nin i publicada a Godall. 

El contista  
Nabokov i família

A MÉS DE 
PUBLICAR 
NOVEL·LES COM 
‘LOLITA’ I ‘ADA O 
L’ARDOR’, 
VLADIMIR 
NABOKOV (1899-
1977) VA PUBLICAR 
TRES RECULLS DE 
RELATS. MARTA 
NIN N’HA FET LA 
PRIMERA 
ANTOLOGIA EN 
CATALÀ, ‘SENYALS  
I SÍMBOLS’

EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL Els dos últims textos del llibre, Se-
nyals i símbols (1948) i Les germanes 
Vane (1951), es van publicar més tard, 
però van ser escrits també abans de 
Lolita. Per tant, els tretze relats del 
recull pertanyen a la primera part de 
la vida de Vladimir Nabokov, quan 
encara no podia dedicar-se única-
ment a escriure i es guanyava la vida 
fent classes: d’idiomes, de tenis i de 
boxa en els anys berlinesos i de lite-
ratura en els anys americans. 

De la memòria al deliri 
En una classe d’un curs de literatura 
russa que va impartir a la Universi-
tat de Cornell, Nabokov va arribar a 
fer fora un estudiant que li havia pre-
guntat per què no havia inclòs Dos-
toievski en el temari. La severitat ex-
trema dels seus judicis era prover-
bial, així com la poca pietat que sen-
tia pels companys de gremi. Tot i 
això, l’autor de Lolita va distingir 
amb la seva admiració dos escrip-
tors contemporanis: Alain Robbe-
Grillet i Jorge Luis Borges. N’elogi-
ava “la lucidesa del pensament, la 
puresa i la poesia, el miratge en el 
mirall”. Borges, sobretot, té unes 
afinitats molt clares amb Nabokov.  

Una de les coses que els uneix –a 
part de l’any de naixement i una 
concepció lúdica de la literatura– 
és la fascinació per tota mena de la-
berints, inclosos els de la ment. Ai-
xí, el protagonista de Senyals i sím-
bols és un jove amb un trastorn que 
consisteix en sentir-se dolorosa-
ment implicat en tots els fenòmens 
de la natura. “Des del cel escruta-
dor, els núvols es transmeten infor-

mació increïblement detallada so-
bre ell. […] Totes les coses són un 
codi xifrat i, de totes, ell n’és el te-
ma. […] El mateix aire que exhala és 
catalogat i arxivat”. La memòria 
omnímoda del cèlebre Funes de 
Borges es pot interpretar com una 
malaltia similar: també per a Fu-
nes la natura (i tota la realitat cir-
cumdant) es converteix en un mal-
son, perquè no pot deixar de regis-
trar-ne els elements més mínims i 
és incapaç d’esborrar-los del seu 
record. Mentre la idiosincràsia del 
personatge borgesià podria ser una 
imatge hipertrofiada de l’erudició, 
la “mania referencial” del jove de 
Nabokov és més aviat una caricatu-
ra de la imaginació poètica. 

La base d’aquesta “mania” és una 
capacitat extraordinària d’associa-
ció, de creació de lligams significa-
tius entre coses o conceptes que, 
aparentment, no tenen res en co-
mú. Un dels parents més pròxims 
de la “mania referencial” és el mè-
tode paranoic-crític de Dalí. Una 
parent una mica més llunyana és 
l’obsessió de la Lídia de Cadaqués, 
que en les glosses que el seu estimat 
Eugeni d’Ors dedicava a la Ben 
Plantada (i publicava regularment 
a La Veu de Catalunya) hi veia uns 
missatges en clau adreçats a ella i a 
ningú més. La tragèdia del perso-
natge nabokovià és que, a diferèn-
cia de la Lídia, no sap fer del seu de-
liri un món habitable i tampoc té el 
do de transmutar la seva bogeria en 
l’arrel d’una activitat artística. El 
drama de Funes és que el seu conei-
xement incalculable és estèril.!
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La nostàlgia: com 
deia Josep Pla del 
tomàquet, quan-
tes receptes ben 
intencionades no 
ha fet malbé en ex-
cés? Com a emo-

ció que ens posa davant la fugacitat i 
la fragilitat de les conviccions i de la 
vida, neix d’un desig de passat i d’una 
frustració pel present. ¿Sempre és, 
però, un motor narratiu reaccionari? 
¿També pot servir per a la crítica i 
per a la transformació i el creixe-
ment? La història de la literatura res-
pon que sí, que la nostàlgia mogué, 
per exemple, Odisseu i Orfeu, i que va 
ser el motor de la davallada als in-
ferns de Dant, ben valent ell.  

Els bons dies (Amsterdam) és una 
novel·la transparent, en aquest sen-
tit, des del títol. El motor narratiu és 
la distància amb el present que sent 
el Ricard, un escriptor que frega la 
seixantena que fuig de l’angoixa que 
li genera l’octubre del 2017. L’enyor 
el fa tornar a París trenta anys des-

Una elegia incompleta dels bells dies
prés d’una experiència de bohèmia 
i “tertúlies inacabables, banyades 
amb vi barat i impostures de vivi-
dor” per buscar-hi els amics per-
duts. I així la història reconstrueix 
un triangle amorós entre una musa 
de l’esquerra radical, que es fa dir 
Jane en homenatge a la Birkin, un 
situacionista i escriptor, Patrick 
Molino, i un jove vagabund, el Mar-
tí, amic del narrador des de la infan-
tesa però que va decidir quedar-se a 
París quan havien de tornar plegats 
a Barcelona, als vuitanta.   

El Ricard vol saber què se n’ha fet, 
però sembla que sobretot es busca a 
ell mateix. La Jane –“el posat làn-
guid s’havia convertit en un gest plà-
cid, de conformació”– s’havia ajun-
tat amb el Patrick, filla i caseta al 
parc Brassens incloses: la vida petit-
burgesa que havien odiat i que els 
durà a la tragèdia. Tots quatre com-
parteixen la incapacitat de sobreviu-
re al món adult i anodí.  

L’entrada al relat és, en certs mo-
ments, plana, feixuga, amb una for-

gairebé ignorada en benefici d’un fi-
nal que homenatja la nostàlgia.  

Vallbona opta per resoldre la 
història amb una nouvelle que amb 
prou feines supera les 130 pàgines. 
Això el duu a accelerar els episo-
dis, a una mera enunciació de tra-
mes secundàries i a caure en l’es-
quematisme en alguns personat-
ges. L’acceleració afavoreix alguna 
falta de raccord i també que les 
tres veus narradores s’assemblin 
molt entre elles tot i pertànyer a 
personatges tan diferents (!). 

Malgrat aquestes irregularitats, 
la novel·la ens arrossega fins al final 
amb una eficàcia incontestable. De 
Vallbona sabem que és un escriptor 
talentós, amb més de seixanta lli-
bres publicats, guanyador d’un es-
plet de premis. El 2019 va guanyar el 
Roc Boronat amb aquest text. No 
sabem si és per això que la Jane i els 
seus derrotats amics no han pogut 
gaudir d’una elegia més generosa i 
decantada, com les que Vallbona ha 
escrit en altres ocasions.!
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ma vacil·lant i discursiva que cris-
tal·litza en un gavadal d’adjectius. 
Els fills de la bohèmia són “indòcils 
fills perduts” de guerres “violentes” 
i odis “irreparables” que miren amb 
ulls “infectes” i viuen en hotels “ro-
nyosos i tronats”. La veu del Ricard 
avança i retrocedeix, divagadora i 
tòpica –“aquest McDonalds era un 
bistrot, totes les ciutats s’assem-
blen avui”–, i sovint provoca que el 
lector surti del relat. París –“gene-
rosa amb la bellesa”– és un perso-
natge més de la història: durant tot 
el llibre els narradors senten la ne-
cessitat de situar sobre el mapa ca-
da bistrot, cada cafè, cada parc.  

En els capítols següents, el relat 
canvia de to i de veu narradora i 
s’eleva, senzill i fascinant: la histò-
ria de la Jane, també des d’un narra-
dor protagonista, condueix a un 
tram final, en veu del Martí, músic 
vagabund, l’únic dels quatre fidel a 
la bohèmia. En el terç final irromp 
una inesperada trama criminal, pre-
sentada de manera sumària però 


