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«Sembla molt bonic», digué quan el va teñir 
llegity «pero es mes aviat difícil d'entendre». (Com 
veieu, no li agradava de confessan ni tan sois ad-
metre, que no havia compres res). 

LEWIS CARROLL: A través de Vespill (1871) 

E
l professor de matemátiques Charles Lutwigde 
Dodgson, mes conegut com a Lewis Carroll, era 
una persona molt polifacética, i tant es així que 

cap deis seus biógrafs Í estudiosos de l'obra s'han arris-
cat a concretar on comenca Carroll i on acaba Dodg
son. Pero potser ens hem de preguntar qui era en 
Charles Lutwigde Carroll, o en Lewis Dodgson. O be 
qui era en Siwel Llorrac o en Carrodgson. Encara que 
potser en realitat hem de parlar d'un Doctor Dodgson 
i d'un Míster Carroll. 

Era un professor avorrit a classe, capac d'estar hores 
i hores parlant i dialogant amb infants; un matemátic 
conservadorament euclidiá (Euclid and his Modern 
Rivals, 1879), capac d'inventar divertides recreacions 
matemátiques (A Tangled Tale, 1885; Curiosa Mathe-
matica I, 1888; Curiosa Mathematica II. Pillow-Pro-
blems Thought Out During Sleeples, 1893); un esquerrá 
a l'época de la reina Victoria, que reforcá i reivindica la 
seva predominancia de lateralitat; un perepunyetes en 
l'ámbit social adult, altament comprensiu i tolerant 
amb els petits; un representant de la ferria moral vic-
toriana, capac de caricaturitzar els seus representants 
(The Dynamics ofa Parti-cle, 1865); un lógic formalis
ta (The Game oflogic, 1887; Symbolic logic, 1896), 
inventor de lógiques fantástiques i mons de sentit il-
lógic (The Huntingofthe Snark, 1876); un fotógraf de 
nenes, dibuixant, escriptor de cartes, col-leccionista de 
titelles i calidoscopis, inventor de trencaclosques i cap-
ses de sorpresa, papiroflexa, prestidigitador... 

Va néixer a Daresbury (Cheshire) el 27 de gener de 
1832 i des de ben jove va comencar a escriure en publi-
cacions de caire familiar com ara The Rectory Umbrella 
(1850-1853) i MichMach (1853-1662), que anaven 
dirigides ais seus tres germans i set germanes. I es en el 
segon d'aquests escrits de joventut, el Potipoti o Calaix 
de sastre, on trobem les primeres avantguardes literaries 

de Carroll: unes precronopianes notes sobre 1'etiqueta o 
de com sopar a fora sense problemes (Hints for Eti-
quette; or, Dining Out made Easys); i els primers usos 
deis portemanteau inclosos a la quarteta de la primera 
estrofa Stanza of Anglo-Saxon Poetry, posteriorment 
recuperáis al Jabberwocky (Through the looking-Glass 
and what Alice found There, 1871), el monstre de les 
paraules, El Barboteixot, segons Amadeu Viana (A tra
vés de Vespill. Barcelona: Quaderns Crema, 1985). 

Pero no va ser fins a la publicació &Alicés Adventu-
res in Wonderland, al 1865, i la seva continuado a 
Through the looking-Glass and what Alice found There 
al 1871, que Lewis Carroll va comencar a formar part, 
sense voler-ho, de l'elit deis escriptors anglesos del 
segle XIX. I diem sense voler-ho perqué Carroll no volia 
ser conegut ni reconegut com a escriptor, i encara 
menys com a escriptor per a infants. Volia passar a la 
historia com a Charles Lutwigde Dodgson, professor i 
autor de llibres de matemátiques, i precisament perqué 
no el reconeguessin -o perqué no li reconeguessin les 
debilitáis-, es va inventar 1'alies Lewis Carroll (Charles 
Lutwigde - Lutwigde Charles - Ludovic Carolus -
Louis Carolus - Lewis Carroll), que va comencar a fer 
servir al 1856. 

Tant els dos llibres d'Alicia com The Hunting ofthe 
Snark están empeltats d'elements matemátics i lógics 
que complementen els recursos literaris i els jocs de 
llengua. I aquest fet, el matemátic, es reconegut fins i 
tot per l'oulipista Francois Le Lionnais quan diu que 
només Lewis Carroll i Raymond Queneau van ser 
capacos d'amalgamar la inspiració poética i el sentit de 
1'estructura matemática (OULIPO. Atlas de littérature 
potentielle. París: Gallimard, 1997). La veritat és que 
tot i no haver-se formalitzat les «constriccions» -en 
proposta de Márius Serra i tot fent servir paraules de la 
vida normal—, podem dir que les obres de Carroll son 
preoulipistes. 

Al llarg deis llibres de Carroll trobem homofonies 
(«...is a long and sad tale!/...it is a long tail»), acróstics 
(com el $ Alice Pleasance liddell -el nom real d'Alícia-
inclós a la poesia final d'A través de Vespill), anagrames 
(la Lacie que viu al pou de melassa és l'Alice, i aquesta 
revista podria ser: Peret! L'ou és d'ell!), paronomássies 
(«Do cats eat bats?/Do bats eat cats?...», «With whatpor-
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poise?/Dontyou mean purpose?»), antanaclasis 
(«"I had not" cried the Mouse.../ "A knot!" said 
Alice...»), dialogies, inversions, palíndroms..., i 
els portemanteau, mots inventáis peí propi 
Carroll i posteriorment usats per altres autors 
com James Joyce, Jorge Luis Borges i Julián 
Rios, entre altres. 

Si bé Márius Serra tradueix els porteman
teau com a «mot centaure» o mes afrancesada-
ment com a «mot maleta», i altres ho fan per 
«mot armari», «mot bagul», «mot paquet», o 
fins i tot «mot penja-robes», nosaltres, ja que 
som carrollians, proposem la per-versió afran
cesada i autorreferent de «motaleta». I si algú 
pregunta si Xsnark és un «caragauró» o una 
«serpauró», només cal recordar-li que «...the 
Snark was a Boojum, you see». 

De fet, pero, el que el Gep Boterut diu al 
capítol 6 d'A través de Vespill, és una explicació 
de com crear motaletes, pero Carroll (o potser 
Carrodgson, com l'hem anomenat al principi) 
primer es va inventar els mots, després el tipus 
de mots, i finalment va idear un métode per a 
la seva creació. Possiblement les explicacions de cons-
trucció que dona fautor s'han de prendre com a sim
ples explicacions literáries. 

Ara bé, quedi ciar que un motaleta no és un mot 
compost, sino un mot nou que és superposició i fusió 
d'altres, generalment dos, i que, per tant, manté els 
significáis iniciáis, crea un nou significat simbiótic, i 
origina un nou significat específic, que li ve donat peí 
propi mot nou. No endebades el Gep Boterut diu a 
l'Alícia: «Quan jo uso una paraula, vol dir exactament 
el que jo decideixo que digui, ni mes ni menys», i la 
Duquessa del País de les Meravelles: «Tu procura peí 
sentit, i els sons ja procuraran per ells». 

Pero cal reconéixer que els mots acaben per confi
gurar el concepte o alió que designen, de manera sem-
blant a les sensacions sinestésiques que la fonética ge-
nerava a Salomón Veniaminovich, segons ens explica 
Lúria en el seu Pequeño libro de una gran memoria 
(Madrid: Taller de Ediciones Josefina Betancor, 1973). 
Actualment ja no és tan important que un cosa o un 
concepte «tingui nom», com que «s'anomeni», o enca
ra millor «que tingui imatge», que es percebi, i cada 
vegada mes els mots sonen, evoquen i desencadenen 
imatges, i per tant «es veuen». Ja ho deia en Gep Bote
rut: «El meu nom significa la forma que tinc». 

Seguint Favanguardisme de Carroll, voldríem des
tacar també el precaUigrama del conté amb cua del 
capítol 3 $ Alicia al país les meravelles (Barcelona: 
Empúries, 1996). D'alguna manera és un apropament 
al poema com a realitat formal aprofitant l'homofonia 
entre tail i tale. Tot i que es coneixen cal-ligrames des 
de l'época del grec Símmies, no és ciar que Carroll en 
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tingues coneixement, com tampoc ho és que Apolli-
naire o els poetes d'avantguarda s'haguessin inspirat 
en ell. 

Tampoc podem oblidar l'aportació de Carroll a la 
literatura del nonsense. No és estrany que un parodia
dor de rodolins, cantarelles i canconetes infantils cone-
gués bé la diversió de Y absurd, i la seva necessitat pels 
ritmes i per les rimes, encara que de vegades només son 
«de per riure». L'época victoriana va ser el paradís deis 
nursery rhymes tan aprofitats per Eduard Lear (A book 
of nonsense, 1846). Per uns era un sortida de la cotilla 
normativa i moralista, per altres una crítica encoberta, 
i per altres simplement cantarelles amb ritme: «...tren-
ta, quaranta, l'ametlla amargan ta, pinyol madur, ves-
te'n tu, si tu te'n vas, ñero, ñero, ñero, si tu te'n vas, 
ñero, ñero, ñas». 

Abans hem escrit absurd així, en cursiva, voluntá-
riament perqué no creiem que sigui una bona traduc-
ció de nonsense. Nonsense no vol dir «sense sentit», ni 
«sentit contrari», ni «contrasentit», ni «sense signifi
cat», ni fins i tot «absurd», sino que el nonsense té un 
sentit, el sentit del no-sentit, sovint amb un carácter de 
doble sentit, de paradoxa, de reflexió, o fins i tot de 
metasentit. Així, una mica wittgenstianament i seguint 
una estructura matemática, podem dir que el nonsense 
té dues direccions, la del sentit I contrasentit (no obli-
deu que una direcció té dos sentits), i la del sense sentit 
I no-sentit. 

Fins i tot de vegades sembla un simple problema de 
superficies. Si diem contrasentit, on el diem? Per a qui? 
Com a contradicció de qué? El sense sentit, on el diem? 
Per a qui? Com a distinció amb qué? Diu algu-
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na cosa? Sobre qué? Qué designa? \labsurd, pero, té 
coherencia. El sentit té lógica (formal) al món real i el 
no-sentit té lógica (carrolliana) al món de les meravelles 
i a l'altre costat del mirall. «Quina edat m'has dit que 
tenies?» Alicia s'ho pensá una mica i digué: «Set anys i 
sis mesos». «Fals!», féu en Gep Boterut, triomfant. «No 
me n havies dit ni una sola paraula, d'aixó». 

Sembla que uns formen part d'una superficie i 
altres d'una altra, pero el nonsense forma part de la 
superficie del sentit i alhora de la propia. El conflicte 
ve de la inconsciencia que en realitat no son dues 
superficies (recordeu que només teníem dues direc-
cions), sino d'una superficie, pero una superficie de 
moebius, aixó sí. 

Aquests mecanismes d'expressivitat, els calemburs, 
els jocs lógics, les estructures matemátiques... i tota la 
creatasia de Carroll, és el que ha fet meravelloses les 
seves obres, i endimoniades les seves traduccions. Prou 
ho han patit Josep Carner, Salvador Oliva, Víctor 
Compta, Amadeu Viana i Eduard Castaño. Preguntat 
sobre el significat de l'Snark, Carroll, en una carta que 
el 18 d'agost de 1884 va enviar ais nens Lowrie 
(COHEN, M. C. ed.: The Selected Letters of Lewis Car
roll. London: Papermac, 1996), deia que «els mots no 
només volen dir alió que intentem expressar quan els 
fem servir: de manera que un llibre diu molt mes del 
que 1'escriptor volia dir». 

De fet només podem acabar aqüestes radies recor-
dant alió que Pataplam diu a l'Alícia al capítol 4 d'A 
través de l'espill: «Si fos així, podria ésser; i si era així, 
seria; pero com que no és, no ho és. Es lógic». • 
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son colleccionistes carrollians. 


