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A Lolita de Nabokov, el vell Humbert 
Humbert s’adona de sobte que un descapo-
table vermell segueix el seu cotxe: « ... amb 
les nostres giragonses reproduíem els ara-
bescos negres dels revolts damunt els se- 
nyals grocs però, fos quin fos el nostre rumb 
o la nostra velocitat, aquell espai intermedi 
quedava intacte, matemàtic, com un mi- 
ratge, rèplica vial d’una catifa màgica».1

La vella metàfora del riu s’ha transfor-
mat aquí en una autopista de la vida. El 
màgic dibuix d’una catifa amb els signes 
del destí és ara el vulgar triangle groc d’un 
senyal de trànsit de revolts perillosos... Na-
bokov fixa una distància matemàticament 
exacta, que no es pot ni escurçar ni allargar: 
és la distància que lliga el fugitiu a la seva 
pròpia consciència d’estar fugint. No hi ha 
res a fer, per anys que passin, la Lolita serà 
sempre dècades més jove que ell. I per molts 
quilòmetres de distància que posi entre la 

Simona Škrabec

Simona Škrabec (Ljubljana, Eslovènia, 1968), es dedica 
a la recerca relacionada amb la literatura europea del 
segle xx. És autora dels llibres L’estirp de la solitud 
(Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2002) i L’atzar 
de la lluita (València, Afers, 2005).

vella Europa i el país de les noves oportu-
nitats, a l’altra riba de l’oceà, serà pres per 
la mateixa obsessió: continuarà buscant 
l’Annabel Leigh, la noia que va fer-li un 
petó als 12 anys i després va morir... 

El passat que ens encalça és allà, a la 
cantonada, treu el nas sempre amenaça-
dorament present, però alhora sabem que 
mai no ens podrà atrapar. Aquesta distància 
fixa, impossible d’anul·lar, és especialment 
implacable quan des del passat sotja el ca - 
dàver d’un amor abandonat. «Cap dels 
meus amics americans no ha llegit els meus 
llibres russos», diu Nabokov a l’assaig que 
des del 1956 acompanya totes les edicions 
d’aquesta novel·la. A hores d’ara, els llibres 
escrits en el seu anglès forjat de bell nou 
han eclipsat tot el que havia fet abans. A 
qui li interessen, avui, els llibres russos de 
Nabokov? 

En una conversa amb una companya, 
camí de l’escola, la Lolita cita Montaigne 
com si res: «El més horrible de morir és que 
ho has de fer tot sol». El H. H. s’estremeix 
pensant que sota tota aquella vulgaritat 
d’una noia que s’afarta de dolços a cada 
àpat i vesteix de rosa hi ha un ésser que ell 
no ha arribat a conèixer mai. 

 

Las distància

So much depends, she thought, upon distance.

virgina Woolf
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Exactament aquest és el repte que cal 

superar per entrar en una llengua nova: anar 
descobrint què hi ha sota la superfície, mirar 
bé si alguna noia que sembla no fer altra co- 
sa que jugar a tennis i dormir en hotels de  
carretera és alhora capaç de pensar amb el 
seu cap. Aprendre una llengua demana «por-
cions reals d’una vida», com diu Anderson 
al seu llibre Comunitats imaginades.2 

El programa de les jornades «Assaig ge-
neral» és imprès en català, però fent servir 
el corrector d’espanyol, que subratlla tot 
allò que no cap dins del model.3 Mireu 
que poques paraules que se salven del llapis 
vermell. Les sabates es fan damunt una 
forma de fusta, no importa el peu, sinó el 
model que hem establert i que haurem de 
calçar tots. La discussió que ara ens ocupa 
no és una qüestió de les coses tal com són, 
sinó de quins models volem fixar: és una 
qüestió de tipografia. 

Rodoreda no és gens amable el 1961 
quan Joan Sales li demana introduir el 
parlar del carrer a la llengua de la Colometa. 
«Procuro» diu, «tant com puc dir les coses 
d’una manera diferent de com es diuen».4 
Aquest és el punt clau: l’escriptor no és un 
simple imitador de les veus, un mirall im-
passible que només reflecteix la realitat, sinó 
que construeix un discurs perquè «els mots 
tinguin una presència». És essencial el gest 
de l’autora, de Rodoreda, que exigeix: «No 
vull acera. Ni quarto», i insisteixi a utilitzar 
la paraula correcta gasosa «encara que tres 
milions d’ases diguin graciosa». 

L’actitud de Rodoreda i la seva tossuda 
creativitat confirmen que són les obres les 
que són nacionals, no pas les llengües.5 
Una llengua no és un substrat abstracte 
que nodreix els creadors i els assegura el sòl 
fèrtil perquè hi germinin espontàniament 
poemes i novel·les. És ben bé a l’inrevés, el 

gest del poeta és el que crea la xarxa de mots 
damunt el qual es pot edificar una conscièn - 
cia col·lectiva. Heus aquí un simpàtic exem-
ple que efectivament és així: gràcies a Jesús 
Moncada a Mequinensa unes dones grans 
que mai no haurien sospitat que la llengua 
que parlen a casa es podria fer servir per 
escriure llibres ara en llegeixen els contes 
en veu alta i el seu club de lectura actua 
sovint als escenaris. El problema català no 
és que faltin obres «nacionals» que han 
fixat la llengua parlada, la tradició literària 
està ben travada. Però la tradició ha de 
ser constantment llegida i comentada, no 
pot existir una vegada per totes ni es pot 
mesurar en xifres de cap mena. 

Important seria preguntar-se també per 
a què serveix la traducció. És ben clara la 
diferència que hi ha entre la convivència del 
català amb el castellà –difícil, incòmoda, si 
voleu– i les llengües que no se solapen mai, 
que no poden mai aconseguir cap mena de  
contacte real. Escriure en català o bé en cas - 
tellà, de fet, no significa que calgui aban-
donar cap audiència ni tampoc entrar en 
una dimensió nova, no cal investigar un cos  
desconegut. Tant els meus amics com els 
professors i els alumnes que pugui tenir, em 
continuaran llegint publiqui en català o bé 
en castellà. Amb la tria d’una de les dues 
llengües no m’arrisco a perdre l’audiència. A 
Catalunya, l’opció lingüística és la disputa 
per guanyar un mateix lector. Més de dos 
terços dels llibres que s’hi publiquen són en 
espanyol, el català ocupa una porció molt 
petita d’aquest espai. És a dir, que abans 
de preguntar si un llibre escrit en castellà 
tindrà lectors a Bilbao o a Càceres, cal ser 
conscient –cal reconèixer-ho– que on tin-
drà més lectors és a Catalunya mateix.

Si a la facilitat de moure’s i la facilitat de 
comunicació hi afegim la voluntat de pro-
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tegir les cultures i llengües amenaçades que 
professa el món desenvolupat, efectivament 
ens poden convèncer que la traducció ha 
esdevingut una eina útil, fàcil de servir, un 
autèntic antídot contra la incomunicació. 
És realment així? Som capaços de construir 
diàlegs en què els interlocutors sempre es 
reconeixen com a iguals l’un a l’altre? 

Les llengües no viuen ben ordenades 
com en els calaixos d’un estudiós de les pa - 
pallones –Nabokov n’era un, si ho recor-
deu–. Les llengües són vives, no poden estar 
exposades en un museu. I tampoc no poden 
viure només per ser exposats ni els llibres, 
ni els seus lectors, ni els autors. Per viure es 
necessita la llibertat de moviments. 

El que cal preservar és la capacitat d’es-
tar en ruta, sempre. Tot just en una constant 
interacció amb l’entorn, som part del món. 
És així com viu una llengua i és així també 
com existeix la literatura que mostra la seva 
capacitat d’adaptar-se sempre de nou a les 
circumstàncies canviants. Les traduccions 
no són pas menys vives que això: marquen 
el moment exacte en què van ser escrites, 
com qualsevol obra literària, però alhora 
la seva percepció canvia constantment. En 
una època un traductor pot marcar tendèn-
cia i, en una altra, el mateix model pot ser 
completament bandejat.

Una de les prohibicions més severes del 
règim franquista va ser –tothom ho sap– la 
prohibició de traduir al català obres de la 
literatura universal. El català havia de ser 
una llengua casolana, exclosa de l’entorn i 
amb això, els governants ho sabien molt bé, 
s’acabaria extingint tota sola. No va ser així, 
per sort, però malgrat tot els adolescents a 
Barcelona encara prefereixen veure una pel-
lícula doblada en espanyol perquè els sona 
més natural. I si els joves en els seus blocs o 
Fotologs citen un gran autor internacional 

o un cantant de moda, de ben segur que 
ho fan en traduccions espanyoles perquè els 
sembla que les tenen més a mà. 

Malgrat l’esforç i els reptes aconseguits 
de lluita constant contra les circumstàncies 
adverses, desfavorables, la cultura catalana 
no corre del tot lliure dins de l’espai inter-
nacional. Les barreres inculcades persistei-
xen, transformades avui en arguments so- 
bre xifres de vendes, el profit econòmic i la  
terrible supremacia «natural» del fort da-
munt del feble.

Més enllà de les autopistes dels grans 
èxits de vendes, l’espai per introduir un autor 
estranger al català és literalment inexistent. 
Cal fer un forat per a cada llibre, cavar en una 
paret d’indiferència i fins i tot si la traducció 
s’acaba publicant, el públic i els mitjans no 
mostraran gaire interès. Com si a través del 
català no pogués arribar res de nou, tot ha 
de ser legitimat prèviament en la «república 
mundial de les lletres» com l’ha definit amb 
enginy Pascale Casanova. La literatura uni-
versal se’ns fa present de manera desarrelada, 
com un jardí on anem a collir relats interes-
sants i prou. És un signe del temps.

Un altre signe del temps és també el 
llenguatge políticament correcte –que se 
serveix de conceptes estrictament condi-
cionats per l’esfera política– amb el qual 
definim les identitats culturals. A Europa 
la pressió per construir un concepte po-
lític del continent és cada cop més gran. 
La definició política de l’espai europeu 
substitueix les fronteres d’un Estat amb les 
fronteres reconegudes d’una unió d’Estats. 
Així sembla que el terreny és ferm i no 
pot haver-hi cap exclusió, cap gest en fals. 
Aquesta concepció política la podem tro-
bar reflectida, per exemple, en els dossiers 
de la revista Quaderns de la Universitat 
Autònoma, que presentaven les literatures 
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coincidint amb les noves incorporacions 
dels Estats a la Unió.6

La pau que ofereix un poemari multi-
cultural, però, és fràgil. L’abril del 2009, 
Ángel Guinda va presentar a Barcelona el 
seu poemari Toda la luz del mundo en una 
edició «plurilingüe en tots els idiomes de 
la Unió Europea».7 El llibre no té la versió 
del gaèlic irlandès, encara que és una llen-
gua oficialment reconeguda, i bé hi falten 
altres llengües, minoritzades, marginades, 
les que no són, de fet, llengües de la Unió 
Europea vista així.

Per traduir el seu brevíssim poema «Con 
con» al serbi o al croat i dir «Sa sa» caldria 
incloure en aquest joc poeticofonètic també 
els Balcans. I amb això ens trobaríem pri-
mer davant de la qüestió espinosa de com 
definir les fronteres lingüístiques entre el 
serbi i el croat, i després caldria prendre 
també una actitud davant del Kosovo que 
acaba de ser abandonat per les forces de pa- 
cificació espanyoles i que Espanya es nega 
a reconèixer. En una visió políticament 
correcta caldria tenir present l’albanès o no? 
Allò que reconeix la lectura metafòrica del 
conflicte balcànic –si som conseqüents en 
la seva lògica– és que els serbis tenien raó 
amb els programes d’homogeneïtzació dels 
anys noranta. Hi ha una raó més sublim 
que totes les altres, la visió d’una nació forta 
com la mà closa en un puny. 

Però el buit dels conceptes polítics es va 
fer especialment visible en cas del poemari 
de Guinda perquè a la sala hi havia ben vius 
i ben presents els traductors del rus, serbi, 
armeni o ucraïnès. No són aquestes també 
llengües de la cultura europea? Els traduc-
tors, en lloc de llegir en els seus idiomes, 
deien els poemes en llatí i en grec antic, 
en alemany i holandès... perquè, tant si ho  
volem reconèixer com no, viure en la diàs-

pora esmola les capacitats intel·lectuals. No 
hauria estat més sensat obrir les traduccions 
a l’atzar, és a dir, als contactes reals que el 
poeta té amb l’exterior i mirar de teixir 
la relació bidireccional, tal com sempre 
s’havien fet els llaços entre els autèntics 
contrabandistes culturals? 

El segle xix va portar a Europa els jar-
dins zoològics. Rilke escriu el seu poema 
«La pantera» per fer palesa l’angoixa d’una 
animal que ja no pot veure res més que 
els barrots. Mercè Rodoreda pobla la seva 
novel·la més llegida, La plaça del Diamant, 
amb coloms i converteix la protagonista que 
en realitat es diu Natàlia en una noia amb el 
sobrenom de Colometa. En el relat falta ben 
poc perquè aquesta jove deixi d’existir com 
a individu i es converteixi en l’exemplar 
d’una espècie en vies d’extinció. 

Els zoològics són el museus d’una derro-
ta, d’una marginació definitiva. Han sorgit 
a Europa al moment en què els animals ja 
no feien cap falta a l’home, quan no eren 
ni carn ni cuir ni força motriu, sinó un ob-
jecte d’adorn. La natura avui també sembla 
existir només en els documentals que es 
fan a la tarda a la televisió, uns paradisos 
tancats i perfectes, aïllats de tota influència 
humana, reserves virtuals que preserven el 
que no som capaços de preservar. Una mena 
d’excusa, de falsa consolació que el paradís, 
tanmateix, existeix.

Per parlar de les cultures «amenaçades» 
fem servir el mateix vocabulari com quan 
parlem de les espècies «amenaçades» fins que 
aquestes arriben a entrar «en vies d’extinció» 
i finalment les podem veure només preserva-
des en l’entorn estèril d’un centre, totalment 
dependents dels veterinaris per menjar, per 
reproduir-se, per viure durant molts anys.

La demostració de la dominació de 
l’home sobre la natura que testimonien 
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els jardins amb els animals exòtics no és 
més que una demostració de la força d’uns 
imperis en expansió constant.8 Aquest és 
el discurs més cínic que és capaç de fer la 
nostra civilització: amb l’excusa de protegir, 
es pot provocar una marginació definitiva. 

La traducció fa que ens adonem no 
sols del fet que hi ha altres cultures allà fo- 
ra, sinó sobretot fa que comprenguem la 
naturalesa de la vida, el fet que la vida ens 
és del tot inabastable. La primera dualitat 
de la qual l’home era conscient van ser els 
ulls d’un animal mut que l’escodrinyaven. 
Els animals van provocar les primeres pin-
tures perquè eren la prova irrevocable que 
hi ha vida més enllà de l’home. L’home 
podria pensar-se així des de fora i obrir-se 
al pensament simbòlic. Això és el que ens 
ofereixen les llegües llunyanes, mudes d’en-
trada, impenetrables. En els seus ulls ens 
podem veure reflectits com uns estranys i 
podem sospesar el nostre ser d’una manera 
del tot nova. El vell somni poètic ens diu 
que mai no arribarem a dominar el món. 
La poesia s’escapa de l’optimisme d’aquells 
governants poderosos que prometen poder 
eliminar tots els obstacles. És ben curiós, 
precisament, perquè marca les barreres i les 
defineix, la poesia les elimina.

El món és un teatre i l’espectacle sempre 
demana dur a cap un rol, però no cal que 
els papers siguin petrificats com en la com-
media dell’arte. Hi ha moltes possibilitats 
de fer d’observador. Kafka es converteix en 
un escarabat que puja per la paret blanca i 
deixa rere seu un rastre humit. Els règims 
comunistes, en canvi, tenien els seus es-
criptors a sou per fer-los ben influents. I 
tanmateix, ja veieu...

En el meu cas, si havia de fer un viatge 
de bell nou, llavors la Lolita que volia 
conquerir havia de ser capaç de citar Mon-

taigne i sota el vell pervertit hi havia d’haver 
Annabel Lee de Poe i Laura de Petrarca. 
Vaig tenir molt clar que no volia escriure 
en una llengua postissa, apresa com un joc 
de regles gramaticals i paraules trobades 
en el diccionari. Un vespre, embarassada, 
grossa, muda com un animal perquè ales-
hores encara no era capaç gairebé ni de 
parlar amb l’entorn ni de trobar els camins 
en la ciutat, vaig llegir «La vaca cega» de 
Joan Maragall. No sabia qui era el poeta 
ni per què figurava en la selecció d’autors 
catalans que Joan Gili va posar al final de 
la seva Catalan Grammar.9 Fullejava aquest 
vademècum curiós per intentar esbrinar 
com es formaven els temps verbals. No 
calien gaires introduccions. Tal com diu 
Borges en el seu tractat sobre la metàfora, 
la imatge del camell cec de la poesia clàssica 
àrab és universalment comprensible perquè 
ens recorda com som d’impotents davant el 
nostre propi destí: « ... nadie sintió alguna 
vez que el destino es fuerte y es torpe, que 
es inocente y es también inhumano. Para 
esa convicción, que puede ser pasajera o 
continua, pero que nadie elude, fue escrito 
el verso de Zuhair».10

El «gran gest tràgic» de Maragall per 
a mi en aquell moment era molt més que 
l’indestriable futur. Encara que al voltant 
meu el sol cremava i els camins eren fets i 
les altres vaques pasturaven tranquil·les, jo 
no era capaç de veure gran cosa i topava 
amb els obstacles més inversemblants 
a cada pas. El procés d’aprenentatge és 
sempre molt dur. No és la llengua el que 
cal saber llegir sinó els signes: interpretar 
els trets del rostre, els gestos, l’entonació 
de la veu, saber vestir, reconèixer en l’estil 
del mobiliari d’una casa el caràcter del seu 
propietari...11 El primer estadi de trobar-se 
sense mots, tancat dins d’un cos que no 
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pot interaccionar amb allò que l’envolta, 
sense referents, sense codis, amb els anys 
se supera. I és llavors quan «els camins in-
oblidables» de Maragall es revelen com una 
il·lusió romàntica. Hi ha un punt en què l’e- 
migrant arriba a la conclusió banal que el 
retorn és impossible. Les coses viscudes no 
queden gravades rere les nines mortes com 
un record inalterable. 

La casa perduda també es transforma, 
la imatge gravada a la retina canvia perquè 
canvia la relació envers el propi passat. Hi 
ha qui transforma vivències inoblidables en 
una plàcida nostàlgia, però l’exili acostuma 
a tenir un efecte molt més devastador per 
als records: la llar potser era només un 
miratge.

El jardí oriental, fet només de grava 
blanca i de roques, és un espai de reflexió 
sobre el buit. Davant d’una tal harmonia 
d’elements és impossible no preguntar: on 
és l’home? El poema de Friedrich Hölder-
lin «La meitat de la vida» (Die Hälfte des 
Lebens) acaba amb uns versos que també 
són capaços de suscitar la imatge d’un món 
abandonat. De tot l’esclat de la vida, a la tar-
dor en queden només els murs muts i freds 
i les banderes que peten amb el vent. Jean 
Améry, en un programa de ràdio el 1964,12 
va explicar a partir d’aquest vers la seva ex-
periència de la pèrdua ja no sols d’una llar, 
sinó directament d’un món. A Auschwitz les 
banderes també petaven amb el vent, però 
el poema allà ja no tenia capacitat d’evocar 
res. La realitat d’una sopa sense substància  
era tan real que no es podria transcendir.

Améry, com tants altres jueus alemanys, 
va perdre d’entrada la llengua en el sentit 
que no es podia construir cap pont entre 
Mort a Venècia i els camps d’extermini. 
A les planes poloneses, la mort no es pot 
pensar com una idea abstracta, fins i tot be- 

lla. La tradició que havien d’haver heretat 
els jueus d’Alemanya, els era presa i es va 
convertir en el llegat enemic. Uns militars 
brutals i incultes es van apropiar l’herèn-
cia de Mann o de Trakl. Cal sumar-hi, a 
aquesta profunda decepció, la pèrdua dels 
veïns, dels coneguts. La gent familiar del 
carrer es va convertir en una gran massa 
en còmplices de l’exclusió. L’extermini físic 
va ser el darrer pas en una llarga cadena de 
mesures implacables. El procés es va iniciar 
amb gestos petits, quotidians que negaven 
als jueus la possibilitat de pertànyer a la 
comunitat, com la prohibició de portar 
vestits folklòrics tirolesos.

La gent que creu en un projecte col-
lectiu –que pot ser ideològic, religiós o 
nacional, però encara més sovint es tracta 
d’un còctel on són barrejats tots aquests 
elements– viu en la il·lusió. El regne dels 
creients, tal com diu Améry, no és ara i 
aquí, sinó demà i en qualsevol indret. Els 
éssers individuals no hi compten, perquè 
tothom forma part d’una llarga cadena de 
transmissió que no pot ser mai destruïda. 

«Un home amorf, sense forma, una 
persona no organitzada és el més gran ene-
mic de la societat», escriu Mandelstam en 
l’assaig El govern i el ritme.13 Cal construir 
l’individu, no pas la societat, és la persona 
la que ha de ser organitzada, va dir el 1920, 
i tots sabem com es va burlar el jove Estat 
soviètic de les seves propostes. El poeta 
Ossip Mandelstam va ser víctima de la 
construcció d’una nova societat i eliminat 
sense escrúpols.

Una societat que es pensa a ella mateixa 
com un organisme pot prescindir dels in-
dividus. El cos col·lectiu bé es pot pensar 
com un tot que té capacitat d’acció: un cos 
abstracte que té cap, tronc, membres. La 
metàfora antropomòrfica que suplanta el 
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lloc de l’home amb la idea d’una comunitat 
té una força de persuasió extraordinària. 
Llavors, les províncies rebels són cames i 
braços amputats, i la idea del nostre poble 
es converteix en un refugi segur on es pot 
oblidar la niciesa d’una vida anodina i 
identificar-se amb les gestes col·lectives.

La serenitat adquirida per una experi-
ència brutal fa dir a Jean Améry una frase 
eloqüent: «He esdevingut un home que no 
podia dir “nosaltres”».14 No es pot tornar 
enrere. La fe cega que uneix el passat i el fu-
tur ha de ser contrastada amb l’aquí i ara.

Només l’imperialisme –tal com denuncia 
Améry– permet de veure aquestes qüestions 
de manera conciliadora. El sentit de les 
conquestes és ampliar els límits de la pàtria 
de manera que ens podem sentir arreu a 
casa. Tot ens pertany, tot és nostre. Europa, 
així, és un continent petit on es pot fer un 
cafè amb la mateixa naturalitat a Karlsruhe, 
a Nàpols, a Brest o a Rotterdam. I des del 
2004, també a Ljubljana o a Praga. Mentre 
el món ens és amable, és bonic anar d’un 
lloc a l’altre. I cal no oblidar un altre element 
essencial del cosmopolitisme que apunta 
Améry: el paisatge ha esdevingut una cosa 
fungible. És possible aplanar una muntanya, 
canviar el curs d’un riu, construir en pocs 
mesos una ciutat. El paisatge es pot comprar, 
usar i llençar, com els jardins que envolten 
les cases dels rics als suburbis de les grans 
ciutats: la gespa es desplega com una catifa 
i els arbres vells es compren com un element 
de decoració. Tot això confirma a l’home 
que pot dominar el seu món. Algú que hagi 
perdut casa seva de la manera que sigui  
difícilment es podrà creure aquesta il·lusió.

Tornem, però, a la parella de l’inici. 
Lolita i Humbert: qui vencerà en aquest 
duel desigual? Lolita, evidentment, no ser-
veix d’entreteniment com una novel·la de  

gènere. És escrita precisament en contra  
de les convencions de la narrativa porno-
gràfica que tenen un únic objectiu: la trama 
rígida i els llocs comuns en la narrativa de  
consum asseguren el plaer de la identifica- 
ció i eviten tota reflexió. La novel·la de Na - 
bokov és una paròdia del happy end ameri-
cà. Què passa quan dos s’estimen? Nabo- 
kov desconstrueix els elements d’una rela-
ció, els desmitifica. No ens podem identifi-
car amb els seus protagonistes, hem d’ana-
litzar el desig i els instints, adonar-nos de 
les promeses fracassades. L’autor ens obliga 
a mantenir la distància amb el seu relat. 

El viatge de la parella per l’ample país 
sense fronteres fa estremir pel buit abso-
lut d’un nouvingut que no té lligams de 
cap mena. El cotxe amb la seva mobilitat 
incessant és l’única casa possible. La nena 
òrfena i l’home que ha enviudat dues ve-
gades, tancats dins d’una capsa metàl·lica 
que es projecta d’un costat a l’altre com 
en un pinball, com en una màquina del 
milió. Cal tornar a construir tots els llaços, 
aquesta és la solitud de l’emigrant. Per això 
no es pot reduir el llenguatge només a la 
comunicació. 

Després d’haver infringit les lleis més 
fondes de la humanitat, el vell Humbert 
decideix al final desobeir també les regles 
del trànsit i passa el semàfor vermell amb 
el mateix gust com quan de petit es prenia 
una copa de vi d’amagat dels pares. Sap 
que el condemnaran pels seus crims en un 
procés que admet com a perfectament just. 
Però encara que aconsegueixi salvar el coll i 
sortir de la presó, no podrà evitar que Lolita 
mentrestant visqui la seva pròpia vida. No-
més el refugi de l’art podrà proporcionar a 
aquesta parella impossible una mena d’espai 
per perdurar. 
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