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La literatura de Nabokov admet
poques concessions. Demana un feix
de coneixements i una atenció capaç
d’afligir lectors ben cepats. El lector del
rus blanc que va conèixer l’amarg camí
de l’exili no pot ser un lector qualsevol.
Ni tampoc algú amb prejudicis cuinats
al fogonet d’aquell marxisme escolàstic
que, més d’un i més de dos, vam
mamar quan les nostres barbes deixa-
ven de ser una munió inconsistent de
pèls i ens posaven a la cara una mica
de gravetat responsable. Després, una
certa literatura, un moderat escepticis-
me, les lliçons eloqüents de la història i
una oxigenació «liberal» del marxisme
em tragueren la crosta dels propis pre-
judicis. Diria que ara la recepció de
Vladimir Nabokov deu trobar millor
caliu entre la intel·lectualitat d’esquerra
que no entre la de dues o tres dècades
abans. Ell mateix va conèixer l’hostilitat
d’il·lustres plomes esquerranes per les
seues invectives contra els soviets i el
pare de tot plegat, el Lenin idolatrat
com a sant. Al capdavall, Nabokov

s’havia nacionalitzat nord-americà i
això, d’entrada, el condemnava a la
suspició. El xicot que amb divuit anys
fugí amb la seua família del terror bol-
xevic va perdre molt. El qui vulga
saber-ho, només hauria de llegir Parla,
memòria; qui en vulga posseir una fas-
cinant evocació, perfectament camufla-
da, pot assaborir Ada o l’ardor. Em
demane si una gran part del seu quefer
literari devia estar per sempre més mar-
cada per la nostàlgia. La nostàlgia,
ben administrada i ensinistrada, pot
ser un bon combustible literari. Ada, si
bé es mira, és un gran festival de la
nostàlgia, allà on els records regolfen
amb la potent ardor d’una foguera.
Però, ¿què va perdre Nabokov quan

deixà enre re Sant Petersburg i els
camps de Vira i Batovo i Rojestveno?
«La meva vella (des de 1917 que dura)
disputa amb la dictadura soviètica no
té absolutament cap relació amb cap
qüestió de propietat. El meu menyspreu
per l’emigrat que "odia els rojos" per-
què li van robar els diners i la terra és
total. La nostàlgia que he nodrit durant
tots aquests anys és un sentiment hiper-
trofiat d’haver perdut la meva infante-
sa, no tristesa per la pèrdua de bitllets
de banc.» En efecte, no s’hauria d’o-
blidar mai que rere aquesta falla abs-
tracta de la Revolució bategaven vides
molt concretes. Aquella prestidigitació
de la qual necessàriament havia d’eixir
una societat llampant, lluminosa, feliç,
era massa tramposa: hi mancava el
rostre humà, vull dir, les morts inútils i
ignominioses, homes i dones particu-
lars, famílies destrossades, geografies
grapejades, escenaris arruïnats. La
nècia dictadura del proletariat.

Ferran Garcia-Oliver

Que determinats productes tinguen una
acceptació més majoritària que altres no
justifica que substituïsquen totalment l’e-
xistència d’aquells amb una acollida
més minoritària o un consum més limitat.
F e r-ho significaria atemptar contra totes
les lleis més sòlides de l’economia de
m e rcat, basada en la competitivitat i la
re c e rca de la major demanda, però tam-
bé en la diversificació de l’oferta i en
l’especialització selectiva de determ i n a t s
p roductes. En conseqüència, i traslladant
aquesta visió mercantil del sistema de
p roducció global al món de la cultura i,
en concret, al de la producció literària,
hem de concloure que no és bo que la
c reativitat dels escriptors i l’oferta de les
editorials es reduïsquen a un sol gènere ,
ni tampoc a un sol corrent o tendència
p redominant, ja que la diversitat re s u l t a ,
per contra, molt més estimulant i compe-
titiva que no la uniformitat, sobretot si
aquesta és ideològica o artística. Una
bona varietat de productes que pot satis-
fer un major nombre d’usuaris o consu-
midors i atendre, fins i tot, aquells que no
se senten atrets pels que hi tenen una
demanda més generalitzada.

Per això és d’agrair l’esforç que últi-
mament estan fent les editorials valencia-
nes per tal de pro p o rcionar una ofert a
adequada de textos teatrals apta per a
ser llegida amb interès i per a ser re p re-
sentada amb facilitat tenint en compte els
recursos modestos de què es disposa a

la majoria dels centres escolars. Una
o f e rta que, d’altra banda, resulta també
excepcional en el panorama general de
la producció en la nostra llengua, ja que
a Catalunya no abunden tampoc les
col·leccions o les obres de teatre per a
infants i joves. Potser, l’editorial La
Galera, amb la col·lecció «Te a t re Ta l l e r » ,
n’és l’única excepció, cosa que encara
fa més destacable l’aportació valencia-
na. Una aportació que es materialitzà
amb la creació, l’any 1995, de la
col·lecció «Micalet Te a t re» d’Edicions
B romera i amb la publicació, dins de la
col·lecció «Bromera Te a t re», d’alguns
títols d’orientació marcadament juvenil.

L’èxit indubtable de l’aposta encetada
al País Valencià per Bromera, potser, ha
estat l’estímul que ha empès la resta de
les editorials a continuar en la mateixa
línia i diversificar l’oferta de lectures per
a infants i joves amb obres no exclusi-
vament narratives. En aquest sentit, per
exemple —i fent-nos ressò només dels
títols apareguts recentment—, cal desta-
car la publicació de l’obra C a m p c a n t a t,
de J. Giralt i Bailach, dins la col·lecció
«La Bicicleta Negra» de Tàndem, i la de
V. Palatsí, Curteatre —potser la més inte-

ressant i encertada de totes les apare-
gudes darrerament—, publicada a la
col·lecció «Albades» d’Edicions Baula,
com també —sobretot pel nou impuls
que això pot significar pel que fa a la
p roducció de textos teatrals per a infants
i joves— la creació de les col·leccions
« Titella» i «El Marionetari» de Bro s q u i l .
En la primera d’aquestes dues col·lec-
cions podem trobar ja els títols següents:
El cas de les esqueles, de R. Cortell, E l
cigroner de Vi l a f r e d a, de V. Pallarés i J.
Palanques, i L’hospital tranquil, de V.
Marçà. A la segona, un sol llibre que
inclou dues obres, El gosset poliglota i
L’aneguet lleig, totes dues de C. G.
Corberan i E. Claramunt. Una oferta, en
conjunt, esperançadora i que ve a
c o b r i r, almenys numèricament, un gène-
re necessari com a recurs didàctic per a
fomentar la lectura i la creativitat entre
els lectors joves i els més menuts, però
que per a fer-ho necessita també obre s
indiscutiblement més arrodonides i de
més qualitat literària que no la majoria
de les publicades fins ara. Un aspecte
que, no obstant això, no ha de desme-
rèixer l’aposta que almenys les editorials
valencians han fet pel teatre infantil i
juvenil i que, de segur, possibilitarà en
un futur no molt llunyà una producció de
textos més nombrosa i de major qualitat
per part dels nostres escriptors.
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