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Una imatge del 1979 del narrador i entomòleg rus
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VN (Véra Nabokov)
A L F R E D M O N D R I A

L
a idea de felicitat de
Vladimir Nabokov
consistia a tenir ben a
prop un tinter, una
taca de sol i la presèn-

cia sempre confortant de Véra.
Aquest desig l’expressava l’au-
tor de Lolita l’any 1924 –exiliat
a Berlín pel terror soviètic, amb
son pare assassinat pel terror
blanc i després d’uns anys pas-
sats a Cambridge que li deixa-
rien una empremta anglesa
decisiva per al futur–. D’aquest
tríptic, l’únic que fallà –i en
comptades ocasions– al llarg
de la seua vida, va ser el reflex
de llum extasiada sobre la taula
on escrivia. Quan el cel s’espes-
seïa amb núvols hostils, el sol
també es deia Véra.

En la llegenda creada pel
mateix Nabokov s’havien cone-
gut, després dels jocs malèvols
del destí, en un ball de disfres-
ses organitzat a Berlín per la
comunitat d’emigrats russos.
Fou, però, la mateixa Véra Slo-
nim que el cità una nit envol-
tada en un atractiu misteri. Féu
acte de presència davant V. Si-
rin –pseudònim poètic de Na-
bokov– amb el rostre emmas-
carat. Les primeres paraules
d’aquella dona allargassada,
d’aspecte en aparença trencadís
i de bellesa aclaparadora, foren
les d’una estratega agudíssima
per captivar la vanitat d’un es-
criptor: recità, amb veu que
colorejava cada vers, alguns
poemes de l’autor. Nabokov sa-

bé de seguida que en aquell
antifaç hi havia una intel·ligèn-
cia siamesa, un espill per al seu
instint creador.

Aquests fets, esdevinguts un
gloriós 8 de maig del 1923, junt
amb una allau indeturable de
dades, són la base de la gegan-
tina biografia que Stacy Schiff
ha construït sobre VN (Véra
Nabokov, Vladimir Nabokov). A
l’estil dels grans treballs anglo-
saxons, s’hi pot resseguir i ad-
mirar aquest amor irrepetible,
aquesta prolífica complicitat
per a la història de la literatura.
De vegades, però, el volum
d’informació de Schiff enterbo-
leix la figura fascinant de Véra.
Entrevistes, cartes, documents,
i la col·laboració entusiasta del
fill, Dmitri, donen, malgrat ex-
cessos, un magnífic fetitxe per a
nabokovians.

BIOGRAFIA CANÒNICA
Véra. Señora de Nabokov, segueix
l’autoritat de la biografia canò-
nica de Brian Boyd, Vladimir
Nabokov. Los años rusos (Anagra-
ma). Sense la capacitat crítica i
lectora d’aquest estudiós, i a
l’espera de l’edició del segon
volum –els anys americans–, el
llibre de Stacy Schiff traça un
bon retrat de Véra, i alhora
d’aquesta encisadora multitud
de dos. A banda de musa, me-
canògrafa i guardiana ferotge,
insubornable de Vladimir ve-
iem Véra, sobretot, com la
principal receptora i intèrpret

de l’obra de Nabokov. L’única
persona capaç de desentranyar
la infinitat de matisos, jocs en-
tremaliats i detalls que s’ama-
guen en la seua prosa, cristal-
lina i laberíntica. Després de
llegir Véra. Señora de Nabokov,
se’ns fa inevitable imaginar el
seu somriure tocat pels déus,
mentre passava a net les fitxes
manuscrites amb la precisió

d’un artista i la passió d’un ci-
entífic, de lletra satànica.

Encara que Véra advertia que
com més allunyada la mantin-
guérem de l’obra de Nabokov,
més ens aproximaríem a la ve-
ritat, sovint s’adverteix el seu
rastre. És la Clare minuciosa,
estricta en les observacions
gramaticals de La vertadera vida
de Sebastian Knight. L’Ada, tímida

i lasciva, primmirada en la re-
construcció del passat, en al-
guns moments d’Ada o l’ardor,
tal com suggerí Updike –enca-
ra que per aquesta afirmació
rebé quasi una invitació a duel
per part de Nabokov–. La dar-
rera dona de Mira els arlequins!:
l’autor confessà a Véra en un
poema d’amor que no seria la
crítica, sinó ella, qui de veritat
entendria aquest últim llibre
de Nabokov (ni tan sols Stacy
Schiff sembla haver-lo entès,
malgrat ser una broma malici-
osa sobre l’elaboració de bio-
grafies). És la paròdia de Sybil,
la dona protectora amb zel de
Shade, el poeta de Foc pàl·lid. I,
també, Zina, l’heroïna de la
gran novel·la russa El do. Véra,
però, ho negava taxativament:
“Zina és tan sols 50% jueva; jo
ho sóc 100%”.

FIDELITAT A LES ARRELS
“Russa i jueva”, s’autodefinia
Véra, orgullosa, davant la falsa
etiqueta, estúpidament incul-
patòria, d’aristòcrata tsarista. A
més de l’anticomunisme,
aquesta fidelitat a les arrels va
ser en tot moment un punt in-
negociable, i provocà l’acusació
per una bona part de l’exili rus
–la noble Zinaida Shakovskoi
arribà a escriure’n un llibre
obsessiu– d’haver influït de
forma nefasta sobre Vladimir,
allunyant-lo de la llengua russa
i judeïtzant la seua obra.

Si bé el pare de Nabokov, li-
beral i demòcrata excepcional,
ja es caracteritzà per la defensa
ferma dels jueus a Rússia da-
vant els continus prohoms, el
seu fill Vladimir fou d’un filo-
semitisme, si no major, més
extens i qualificat.
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La ‘Lolita’ d’Adrian Lyne, del 1997, amb D. Swain i J. Irons

Lolita plora totes les nits
A . M .

Q
uan Véra i Vladimir van
arribar a París el 1959,
després de tancar l’etapa
americana, els titulars dels
diaris francesos se sorpre-
nien que madame Nabokov

tinguera 45 anys més que Lolita. I és
que la fama i l’enrenou enganyós que
precediren la lectura de la novel·la
–provocats amb astúcia per l’autor–
acompanyarà eternament el mite de
les nímfules. Més enllà de la seducció
i el rapte d’una joveneta de 12 anys
per un home madur de 42, Lolita és la
història d’amor més bella, més trista i
desolada que haja pogut sorgir de la
ment “d’un artista i un boig, d’un
melangiós inguarible”.

Perquè d’un grup de jovenetes ex-
hibicionistes, només unes poques ele-
gides poden ostentar el títol de nim-
fes. No per aletejar amb una impudí-
cia que ens desarma, ni pel seu ero-
tisme contingut i desbordat alhora,
sinó per la capacitat de desfermar la
imaginació i la sensibilitat d’aquesta
mena d’assassí i poeta que és Humbert
Humbert. Lolita, en el fons, no és més
que una xiqueta capriciosa, de caràc-
ter volcànic, d’atractiu insolent, ingè-

nua davant qualsevol
revista de moda, inde-
fensa amb les novetats
publicitàries, devora-
dora sense descans de
gelats i caramels em-
bafosos. És Humbert
Humbert qui s’inven-
ta l’aurèola lluminosa
de la seua fillastra, qui
emmalalteix per una
petita dosi del plaer
que atresora la seua
pell colrada. Aquest
pobre Catul que espe-
ra, assedegat, una ca-
rícia maldestra, un
contacte fugisser dels
seus llavis amb sabor a
menta. Una passió, un
foc en les entranyes, però, que acaba
encomanant-se al lector. Entre el
menyspreu i la pietat, al final enve-
gem els ulls de Humbert Humbert.

Malgrat tot, Nabokov remarcava,
amb to indignat, que les nimfetes no
l’atreien gens; sorneguer, amb les ce-
lles arquejades, deia que tan sols li
interessaven els reptes narratius amb
solucions elegants –potser alguna co-

sa més, senyor Nabokov–. La porno-
grafia d’estil barroer i previsible no té
res a veure amb aquest elogi perma-
nent del detall, del matís trèmul. Lolita
és una orgia demoníaca de qualifica-
tius sorprenents sobre els Estats Units,
les postes de sol i la dansa majestuosa
de Dolores Haze al llarg d’una pista de
tenis.

Humbert Humbert, europeu d’as-

pecte viril i simiesc, en la tradició dels
malvats nabokovians, és un artista in-
abastable, de mirada inquietant, capaç
de copsar-ho tot. Després de grapejar
Lolita amb bestialitat i delicadesa en

una carretera secun-
dària, no pot evitar fi-
xar-se en l’acolorida
varietat d’esponges
que s’utilitzen en les
gasolineres america-
nes per netejar els vi-
dres dels cotxes. Sovint
la crueltat és ben a
prop, a un pas, però
mai cal passar la ratlla.

Annabel Lee, el pri-
mer amor fallit de
Humbert Humbert en
la Riviera, és una om-
bra maniàtica, posses-
siva, que tan sols troba
repòs en el descobri-
ment de la fluorescèn-
cia de Lolita. Per poder
amanyagar-la amb les
seues urpes, ha d’acce-
dir a casar-se i dormir
amb Charlotte, sa ma-

re, allò tan espantós i insípid com una
dona (madura) atractiva. Esquenes ca-
vallines, falses rosses que semblen ac-
trius fracassades, la pell a punt de
marcir-se..., és la major tortura possi-
ble per a un devot de les nimfetes: 1,45
centímetres, 35 quilos de pes, mitjons
blancs i la boca sempre ocupada amb
un xiclet.


