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L’editor italià Roberto Ca-
lasso va publicar l’any
2005 un breu assaig ti-
tulat La follia que ve de

les nimfes. Era una reflexió sobre allò
que Vladimir Nabokov va anomenar,
seguint els grecs antics, la nimfolèp-
sia, és a dir, la torbadora atracció per
les nimfetes. El terme nimfeta, que
Nabokov proposava per designar
certes noietes de nou a catorze anys
capaces d’embadalir homes molt
més grans que elles, s’ha popularit-
zat sobretot gràcies a la seva novel·la
Lolita i a la versió cinematogràfica
que en va fer Stanley Kubrick. Però
potser s’ha divulgat amb unes con-
notacions insinuadores i pervertides
que han fet oblidar, precisament, la
seva dimensió tràgica. Calasso recor-
da que, per Nabokov, la veritable na-
tura de les nimfes no és humana sinó
demoníaca. I afirma que la paradoxa
de la nimfa és que posseir-la vol dir
ser posseït de forma tirànica, que la
presa acaba caçant el caçador enci-
sat, que la víctima acaba essent, en
realitat, el seu botxí.

La nimfolèpsia pot arribar a fer
submergir en les seves aigües tèrbo-
les les personalitats creatives més
singulars. Entre aquestes, segur que
destaca sobretot l’inquietant escrip-
tor Charles Lutwidge Dodgson (1832-
1898), sacerdot anglicà, matemàtic,
fotògraf, més conegut com a Lewis
Carroll i autor d’Alícia al país de les
meravelles. La seva personalitat tor-
turada, la seva extrema sensibilitat,
el seu quequeig i els atacs d’epilèp-
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sia, però sobretot la seva atracció
inaturable per la bellesa singular de
les adolescents han apassionat prou
l’escriptor Josep Ballester (Alzira,
1961) perquè acabés escrivint una
novel·la sobre els desitjos secrets i el
valor terapèutic de la paraula, El
col·leccionista de fades.

Ballester recrea una part de la vida
de l’escriptor C.L.D. (identificat amb
Carroll ja des de la fotografia de la co-
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Lewis Carroll, al centre, envoltat d’algunes de les nenes que tant li agradava idolatrar, faceta personal que Josep Ballester ha novel·lat

berta) a partir d’un supòsit històric
que cronològicament hauria pogut
passar i que, narrativament, és eficaç:
la trobada entre un jove Sigmund
Freud i un decrèpit Lewis Carroll a
París, a l’Hospital de la Salpêtrière,
allà on Charcot realitzava els seus es-
tudis sobre l’histerisme. L’interès de
Freud pel cas de l’autor d’Alícia hau-
ria provocat que el futur pare de la
psicoanàlisi li demanés que expli-
qués els seus desitjos. D’aquelles
anotacions n’hauria derivat un testi-
moni únic, un quadern secret, en què
Lewis Carroll hauria posat per escrit
els seus dimonis i la confessió del seu
trasbals: “El meu paisatge predilecte
és la pell, la geografia de les nenes de
set a tretze anys. La cartografia de la
fada molt tendra”. Molts anys més
tard, un doctorand anglès que ha
hagut de descriure i catalogar l’arxiu
personal que Freud va haver d’em-
portar-se a Londres fugint dels nazis
troba el quadern oblidat i el publica.

Carroll és un home trasbalsat, an-
goixat, patètic i melancòlic, amb deu
germans que li roben l’amor de la
mare i subjugat pel rigor del seu pare,
un cèlebre predicador. El descobri-
ment de la menor de tres germans al
jardí de la residència del degà de la
Universitat d’Oxford és una experièn-
cia iniciàtica, comsi “s’alcésel teló”de
la seva vida. El col·leccionista ha co-
negut set Beatrices, 5 Carolines, 9
Constances i 6 Evelyns. Però només
una Alice. La fascinant veïneta Alice
(“querubí o dimoni”?) és la desitjada
nena de tretze anys que al llarg de la

seva vida serà la “fada amb olor de
galeta”, l’“àngel de vestit blau cel”, el
“querubí de menta”, la “princesa d’un
país llunyà”, el “serafí de cotó”, la
“nimfeta entremaliada”. Envoltat per
un ambient sensual, ple de carícies i
petons, amb referències constants a
les olors i els perfums (les nimfes
tenen la bellesa fugaç dels pètals de
roses), l’escriptor reprimit es debat,
potser d’una manera una mica sim-
ple, entre la raó i el cos, entre l’escrip-
turacoml’altrecostatdelmirall i el re-
mordiment i la por de Déu. També
cau sovint en l’“amor mercenari”: les
passejades per Londres i les trobades
nocturnes amb les prostitutes són al-
gunes de les millors pàgines del llibre.

Amb una prosa senzilla, que per al-
gunes expressions fa pensar que pot-
ser va dirigit a un lector jove, Balles-
ter recrea fragmentàriament “les
imatges lascives” de l’escriptor, res-
salta el seu gust per adaptar els con-
tes infantils a la seva “passió” i per la
fotografia, un dels canals substituto-
risde laseva“autosatisfaccióeròtica”.
En alguns moments, apareix un ero-
tisme explícit que dóna “alè vital” al
llibre. Tot i això, algunes expressions
sobten una mica i tensen la corda de
la versemblança: “el trànsit bull com
cassola al forn”, diu parlant dels car-
rers de Londres. I d’altres es troben
potser al límit de l’anacronia: es parla
de delicatessen i de bocatto di cardi-
nale i l’escriptor mateix es qualifica de
“voyeurdiscret”ode flâneur, concep-
tes que tot sembla indicar que es van
imposar força anys més tard.❋
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En aquesta novel·la
sobre el desig secret,
Josep Ballester
recrea un quadern de
Lewis Carroll, l’autor
d’‘Alícia al país de les
meravelles’,
recuperat dels arxius
londinencs de
Sigmund Freud

1 2 3 4 5

1Dolent 2Regular 3Bo 4Molt bo 5Excel·lentValoració

Josep
Ballester
és l’últim

guanyador
del Ciutat

d’Alzira

CA
RL

O
S

LU
JÁ

N


