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EL LLIBRE DE LA SETMANA

Ada o ¡'ardor. Edicions 62. Les mi-
I/ors obres de la literatura urlÍversal Se-
g/e xx.
L'encantador. Edhasa. Cottecciá
Classics i modems.
Lolita. Edhasa. Col-tecciá Classics i
moderns.
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actitud sinó sobretot un estil, es- amb elIs una completa col-lecció
céptic i jovial, de prendre mera- de nírnfules- han exigit la nos-
veIlades «notes a peu de pagina tra atenció. Obri el foe, fa un
del llibre de la vida». ~anY, la col-leeció Venecies amb

Vladimir Nabókov, prestigiós Parla memoria, densoaplec de re-
entornóleg i creador d'universo cords per a nabokovians conve~-
de paper com a1es de papaIJona cuts, Aquesta Pasqua van aparei-

xer a I'uníson una obra de
joventut, L 'encantador (Edhasa),
--enc;>..ra escrita en rus, bé que
traduida de la versió anglesa fe-
ta pel fill de I'autor- i una a1tra
de maduresa, Ada o l'ardor (Ed.
62), escrita en una volapük bási-
cament anglés i rnagnífícament
traduida -¿hi ha alguna cosa
més difícil que reproduir un la-
berint de mots enereuats?- per
Jordi Arbonés.
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Nabókov, meravella del joc

V. Nabokov vist per Silvano Ferrari.

< < Recorde una historie-
ta on un escura-xemeneies queia
dd terrat d'un a;[ edifíci, ooser-
vaya en la caiguda un carteU amb
una paraula mal escrita, i rnen-
tre queia anava preguntant-se per
que ningú no havia pensat de
corregir-la. En certa manera tots
estem patint una caiguda mortal
des del capdamunt del nostre nai-
xement a les lloses del cementiri
i ens anem meraveIlant amb la
irnmortal Alicia davant els dibui-
xos de la paret».

Amb aquesta gráfica cornpa-
ranca -que faria les delícies d'un
corrector vocacional- Nabókov
encertava a definir no només una
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que imitassen un mapa-mundi de.
colors vistosos -i amb a1gunes
illes noves, si les examínávem
amb el potent ajut d'un rnicros-
eopi- va morir ara fa deu anys
i la seua relació amb el catalá es
reduía a una sola traducció, pot-
ser perqué el luxe deis seus mons
ficticis era incompatible amb el
seny o perqué un deis seus llibres,
ves per on, va esdevenir mitie per
a l'incipient erotisme de postguer-
ra. Una tendencia que les sávies
ments rectores de la nostra comu-
nitat s'estimaren més de no esti-
mular.

Alguna cosa deu haver canviat.
En un any, quatre llibres seus-i

Dues obres, dues cares oposa-
des del mateix Janus demiürg.

L 'encantador és un relat tipográ-
ficament amplificat, condensada
prefiguració de Lolita -tot i que
el traductor, epiloguista i fiill en
fa a1gunes matisacions de pes-
llueix una concisió de rellotge,
sense exeursus ni anécdota i un
esclat d'associacions quasi lliures
que ens duen vertiginosament per
l'atrezzo mental d'un foIl enarno-
rat de nímfules sense nomo Per
contra, Ada és una mitologia ina-
turable i vasta. Sátira absoluta-
ment excentrica que il-Iustra l'a-
mor de dos germans a un rnón,
Contraterra, que no és, fet i fet,
sinó una mica més desimbolt que
el nostre, i on els amants s'ajun-
ten i es separen seguint els dictats
de la inextricable trama, disfres-
sada de gelosia o convencions so-
dais. Nabókov aprofíta la idíl-li-
ca inconseqüencia de tot plegat Ara, la joia deis nabokovians
per perdre's a1egrement entre els~ria perfecta si a1gú despertava
més amoraIs jocs closos del llen- Pnin, una a1tra obra mestra, pro-
~atg~, el vici de l~ ~tes.subver digi .de carinyosa crueltat i auto-
tides 1 la depravació JOVIald'un irorua, del poIsós somni deis ca-
escriptor que es delecta tot entre- tálegs o s'avenia a traduir Mira
bancant des de l'inici la feixuga els arlequins. MeraveIles que per-
ascenció del lector, enquimerat metrien un arostament més divers
per traure un entreIlat inexistent i precís a un deis rnillors il-lusio-
més enllá de la passió de fabular nistes del nostre segle, que ara tot
i de llegir una novel·la com just comencem a besIlumar.
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aquesta. Irritant balafiament
d'encerts, com una pluja d'es-
quers per al lector incaut, l'ab-
surd és més felic i més cruel que
mai en aquesta WonderIand es-
trictament pagana, per la qual
anem caient -i rneravellant-nos
incorregiblement- fíns la parau-
la fí.

Lolita (Edhasa), ha estat el
darrer títol a apareixer. Equidis-
tant de I'encant concís i de l'exu-
beráncia despietada, és, ja se sap,
una obra mestra. L'argument és
conegut i la lectura imprescindi-
ble. Cal, pero, fer dues objec-
cions a la traducció de Josep
OaureIla. Ha substituít el censa-
grat ntmfula, esdrúixola i diáfa-
na com la dansa, damunt d'una
inexistent flor malva del mateix
nom, d'un lepidópter iridiscent
enxampat per Nabókov amb la
xarxa deis mots a Paris un llunyá
capvespre de 1939, per un cata-
lanissim nimfeta sense cap resso-
náncia a especie de tendres epi-
telis verinosos, com a máxim
amb un eco a picardia francesa
de rebaixes. Aixó, senzillarnent, ,
no es fa, i eIs seus col· legues han
estat ací prou més sagaces. O'a1-
tra banda costa de creure que
«l'aventura amorosa de I'autor
amb la llengua anglesa», un deis
festeigs més agressius que aques-
ta llengua ha hagut de patir mai,
haja esdevingut un catalá tan poc
art..iñcíosarnent vesclañdor; rae..',1"'""-''''-''---

correcte i formal, tan nostrat, en
suma. Aixó sí, el lempo tenac i
I'espurneig emotiu hi han estat
impecablement trasIladats.
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