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LA VERITABLE VIDA
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KNIGHT

Dos mesos després de la mort del cèlebre novel·lista
Sebastian Knight, el seu germanastre, anomenat «V» al llarg
de tot el relat, decideix escriure’n una biografia que hauria de
servir per deixar en evidència el qui va ser el seu agent literari,
que no ha dubtat a fer circular falsedats sobre en Sebastian. 
Però qui era realment en Sebastian Knight? Com destriar el

que és cert del que és fals, de tot el que s’ha dit d’ell fins ara?
«V», disposat a emprendre una investigació detectivesca per
descobrir la veritat sobre aquest germanastre amb qui gairebé
no va conviure, s’entrevistarà amb les seves amants i amb tots
els que poden afegir alguna dada rellevant, per bé que cada
nou intent no farà altra cosa que alimentar els dubtes. 
Aquesta novel·la, la primera que Nabokov va escriure en

anglès, constitueix una reflexió inquietant sobre la impossibi-
litat de conèixer a fons qualsevol altre ésser humà, fins i tot
aquells que ens són molt propers.   

Una investigació detectivesca 
—subtil i perversa, plena de pistes falses— 
sobre la vida secreta d’un famós escriptor
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Va néixer en el si d'una família aristocràtica, però amb l’esclat
de la revolució del 1917 va haver d’emigrar de primer a Crimea
i després a l’Europa occidental. Va estudiar literatura francesa i
russa al Trinity College, a Cambridge, i va viure a Berlín i a
París. El 1940 es va traslladar als Estats Units, on va assolir
renom internacional com a novel·lista, poeta, crític i traductor.
Havia escrit les seves primers obres en rus, però amb La veri-
table vida d’en Sebastian Knight (1941), la primera novel·la
que va fer directament en anglès, va sorprendre lectors i crítics
per la riquesa de les seves descripcions, exquisidament deta-
llistes. També es deuen a Nabokov contribucions significatives
a la lepidopterologia, la ciència que estudia les papallones, i
fou molt reconegut com a creador de problemes d'escacs. 
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Un gran Nabokov, 
fins ara inèdit en català
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