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Véra Slonim el 1961 a Suïssa
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La parella el 1951 a Ithaca, Estats Units

B I O G R A F I A D E V É R A S L O N I M , S E N Y O R A D E N A B O K O V

De fet, del llarg historial amo-
rós –fins a una trentena de
noms apuntava Véra abans d’e-
lla– la majoria foren jueves.
L’antisemitisme era per ells
una de les ideologies més re-
pulsives amb què sovint topa-
ren, i a la qual sempre planta-
ren cara.

Una situació que destaca du-
rant els anys passats a Alema-
nya, un país que tots dos de-
testaren a parts iguals. Després
de la inflació del 1923 i del
1929, se’ls veu sobreviure amb
l’amenaça constant de la po-
bresa. Però en l’illa nabokovia-
na sempre hi havia lloc per a la
bellesa més esmunyedissa o per
recórrer les valls de la memòria
dels dies feliços passats a Rús-
sia. Les classes d’idiomes o de
boxa de Vladimir, i els treballs
com a traductora de Véra en
grisos gabinets d’advocats –que
trauen el cap en El do i en Rialla
en l’obscuritat– tenien la urgèn-
cia de facilitar les condicions al
millor escriptor rus del mo-
ment.

No acaba d’aclarir-se per què,
quan Hitler puja al poder en el
1933, decideixen romandre a
Berlín. No serà fins al 1937 que
fugen a França. El món de l’e-
xili s’enfonsa, i els lectors rus-
sos es dissolen. Nabokov té una
aventura amb Irina Gudanini
que, com subratlla Schiff, equi-
parà el sofriment de l’autor
amb els seus personatges des-
bordats per la passió. Amb la
mateixa fe que tenia Véra a
veure convertit Vladimir en un
gran escriptor, sabia que no
l’abandonaria mai. S’embar-
quen a França un mes abans
que els nazis ocuparen París.
Vint anys abans havien deixat

Rússia quan els encalçava un
altre totalitarisme.

El descobriment d’Amèrica
era una font constant de per-
plexitats. Amb quins ulls més
irònics, pninians –i agraïts–,
s’adaptaren al nou món. Nabo-
kov canvià dolorosament l’esti-
mada llengua russa per l’an-
glesa, i amb Véra reiventà l’es-
criptor VN. En la universitat de
Wellesley, davant un públic ex-
clusivament femení, de mirada
dolça i pecaminosa, nasqué el
Curs de literatura russa i una ex-
cèntrica biografia de Gogol que
en el fons era una guia de com
llegir Nabokov. A Cornell, Itha-
ca, a més del Curs de literatura
europea, els personatges pels
quals seria recordat: Lolita i
Pnin.

EL MITE DE VÉRA
En aquests campus s’engrandí
el mite de Véra, que feia de xo-
fer i acompanyava com una
còmoda ombra Vladimir a tot
arreu. En la sala de conferènci-
es, més que l’ajudant del mag, era
qui amb un sol moviment
d’ulls indicava una cita exacta o

censurava el seu home davant
una digressió excessiva. Sense
dubte, era l’única que sabia
apreciar el sofisticat sentit de
l’humor nabokovià: més que
literatura, ensenyava la ciència,
molt més interessant, del res-
sentiment literari.

La provocació, el joc i la pa-
ròdia eren el seu mitjà natural.
Les opinions contundents gai-
rebé més conegudes –en alte-

rar innocents còctels universi-
taris– per boca de Véra: entre
una llarga llista detestava Go-
ethe, Virginia Woolf i Mary
McCarthy. Musil, sense interès.
Bellow, irritant. Però en aquells
partits de tenis literari que ju-
gaven en públic, qui esmaixava
fort era ell. En les classes de rus
recomanava els poemes de V.
Sirin, mesos abans que detec-
taren que era ell mateix. “Hi ha
dos grans escriptors la llengua
materna dels quals no és l’an-
glès; el primer i menor d’ells és
Conrad. El segon sóc jo”. Diver-
tida quan feia el paper de Na-

bokov, solia advertir-lo amb
tres síl·labes, enunciades com
una suau onada: Vo-lo-dia. En
l’estrena de la versió cinemato-
gràfica de Lolita, Nabokov, des-
prés de parlar una estona amb
John Wayne, li preguntà: “I
vostè a què es dedica?”. “Doncs
a açò del cinema”, digué, in-
crèdul, l’actor.

Una bona part d’aquesta bi-
ografia geminada recorre l’a-

ventura de Lolita, des de la sal-
vació del manuscrit del foc per
part de Véra, en un moment de
desesperació creativa de Nabo-
kov, fins que fou publicada a
Europa abans d’arribar als EUA.
Aparcat definitivament el pro-
blema econòmic i satisfeta que
Vladimir fos conegut a tot el
món, es traslladaren a Suïssa, a
l’hotel Palace de Montreux, on
blindaria el seu marit de la le-
gió d’entrevistadors i curiosos
que hi peregrinaven diària-
ment. Una vegada present al
mapa mundial de la literatura,
ara calia amagar-lo.

A partir del boom
Lolita –la nimfa que
soterrà durant un
temps aquella peça
delicada i perfecta
que és Pnin–, Véra
esdevé una negocia-
dora inflexible de
drets d’autor i d’una
agressivitat felina
amb les errades dels
traductors. “El meu
cercle social són els
ànecs, els cabussons i
els personatges de la
pròxima novel·la”, de-
ia Nabokov, sense
oblidar els passejos a
la recerca de papallo-
nes. En aquest ambi-
ent encoixinat escriví

–després d’haver lluitat amb
l’iceberg de la traducció an-
glesa d’Oneguin– la màgica
autoparòdia de Foc pàl·lid
–potser la preferida de Véra–
i el desafiament a les lleis del
temps i l’espai, amb la felicitat
com a contrapartida, que és
Ada o l’ardor.

TENDRA I SUSPICAÇ
A Edmund Wilson no li feia
gens de gràcia –sentiment re-
cíproc– aquella actitud d’àn-
gel implacable. Tendra, suspi-
caç i defensiva, Véra solia dur
damunt una Browning del 38,
cosa que relaxava profunda-
ment Nabokov. En el manoll
de fitxes de cada novel·la,
subjectat amb una goma que
sempre queia en forma de &
(V&V, Véra i Vladimir), el mo-
ment més intens era en es-
criure “A Véra”, el “tu” neces-
sari, constant, de Parla, memò-
ria.

“La biografia d’un escriptor
és la història del seu estil”. El
major plaer quan vivia Vladi-
mir era, per ella, llegir-lo i
treballar amb ell. Després de
la seua mort, llegir el que al-
tres n’havien escrit: abans
d’acceptar una amistat, Véra
l’examinava a fons sobre el
tema Nabokov. Van i Ada es-
taven convençuts que la mort
no era ni molt menys l’últim
moviment en el tauler d’es-
cacs. Com ells, Volodia-Ve-
roixka sabien que el temps
juganer es doblega i projecta
més enllà. I així poder conti-
nuar discutint sobre el to blau
de la lletra erra, o en partides
de scrabble que, segons la lle-
genda, sempre guanyava ella.

Stacy Schiff, Véra. Señora de
Nabokov. Traducció de Miguel

Martínez-Lage. Alianza.

Madrid, 2002.
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ARXIU

Versió de ‘Lolita’ de Kubrick, del 1962, amb Sue Lyon i James Mason

Sòrdids motels americans, pretencio-
sos, o bungalous de fusta que volen imi-
tar perverses cases de contes de fades,
són l’escenari celestial, sublimat mentre
Humbert Humbert panteixa al costat de
Dolly, plàcidament adormida. Entre so-
rolls de canonades d’aigua i lavabos es-
pasmòdics, esdevenen tècnicament
amants. Als braços de papà Humbert,
una Lolita aliena al seu desig llig una
fotonovel·la i llança exclamacions vul-
gars, mentre l’èxtasi inunda les venes
d’aquest animal, salvatge i vulnerable.

L’autor dramàtic Clar Quilty, el doble
de Humbert Humbert, el seu esperit
bessó, que fuig amb Lolita perquè sap
apreciar l’excepcionalitat de la nimfa, no
té dret a viure. En separar-lo d’aquesta
preciosa criatura ha comès el màxim
pecat i ha de ser castigat: tan sols hi pot
haver un Humbert Humbert. Perdut i
paranoic, cerca la seua estimada pels
mateixos hotels que aixoplugaren
aquest amor incestuós, tràgic, inextin-
gible. En un viatge impossible cap al
passat, Humbert Humbert trobarà final-
ment la seua Dolores embarassada, an-
helant la companyia d’un home medio-
cre, una llar com qualsevol altra. Fins i
tot, en cas d’haver de triar entre ell i
Quilty, se n’aniria amb aquest sàtir im-
postor. Sol, humiliat, abans de ser en-
xampat per la policia, l’acompanya un
garbuix de crits que subratllen la dolo-
rosa absència de la veu única, assolella-
da, de Lolita.

Enmig de paròdies successives sobre
estils literaris i autors –insistents galta-

des a la psicoanàlisi–, enganys al lector
distret, cops d’efecte inesperats en cada
capítol, cal assaborir ben a poc a poc
aquesta prosa intimidatòria i plenament
suggestiva. Com Lolita i Humbert, Na-
bokov també plorà. Segons explica Véra,
l’emoció l’inundà en escriure les últimes
pàgines del llibre. Les llàgrimes del lec-
tor, més que de tristor o desconsol, són

el prisma necessari, resplendent de be-
llesa i felicitat tornassolada, per accedir
a aquest amor immortal que és el refugi
de l’art.

Vladimir Nabokov, Lolita.
Traducció de Josep Daurella.

Proa. Barcelona, 2002.


