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Ferran Torrent recupera en la seva última novel·la tres dels seus antics personatges

L’alquímia dels dies
N A R R A T I V A J O A N J O S E P I S E R N

Ferran Torrent, Cambres
d’acer inoxidable. Editorial

Columna. Barcelona, 2000.

A
finals d’abril de l’any
passat va saltar als
diaris una notícia
que va fer trontollar
els fonaments més

sòlids de l’alta societat valen-
ciana: l’assassinat d’Ewa Stri-
niak, una dona polonesa de 44
anys de caràcter discret que
mantenia un tracte amable
amb els seus veïns i que, a
l’hora de la veritat, va resultar
ser un dels elements clau de la
xarxa de prostitució de luxe
de la ciutat. A part de la de-
tenció d’un conegut enginyer
industrial, durant uns dies en
els ambients benpensants de
la capital del Túria no es par-
lava de res més que d’una
llarga llista de noms d’empre-
saris, polítics, advocats, ban-
quers i altres poders fàctics
interrogats amb més o menys
discreció per la policia de re-
sultes de la presència dels seus
noms en l’agenda personal i
en les memòries dels telèfons
de la víctima.

No puc dir-ho amb certesa
però juraria que aquest esde-
veniment de la crònica negra
valenciana es troba en l’origen
de Cambres d’acer inoxidable, la
novel·la més recent de Ferran
Torrent. En tot cas, la mort
violenta d’una prostituta de
luxe i la recerca de la seva
comprometedora agenda n’és
una de les línies argumentals
al costat d’altres com les peri-
pècies personals d’un futur

candidat socialista excel·lent-
ment situat a les primàries del
seu partit o els moviments es-
peculatius d’alguns membres
emèrits de la cúpula directiva
empresarial valenciana.

ELS ESTRALLS DEL TEMPS
De fet, però, la gran novetat
d’aquesta novel·la és el retro-
bament amb tres personatges
de les primeres històries de
Torrent: el detectiu Toni But-
xana, el periodista Hèctor Bar-
rera i el comissari Tordera. I el
gran assumpte de què, en el
fons, tracta Cambres d’acer ino-
xidable és el de l’obscena incle-
mència del pas del temps.

No voldria ser massa explí-
cit en els detalls per no espat-
llar-li la festa al lector però em
sembla important remarcar el
fet que la novel·la bascula en-
tre el present d’una sèrie de
personatges i els seus respec-
tius passats. El detonant de
tota la història és el detectiu
Butxana, al qual, de cop i vol-
ta, les circumstàncies el for-
cen a plantar-se davant de la
cara més fosca d’un grup de
companys d’infantesa i joven-
tut amb qui va compartir
afanys d’aventura i il·lusions
de revolució.

¿Podem dir, després d’a-
quest breu i necessàriament

ambigu resum, que ens tro-
bem davant d’un retorn de
Ferran Torrent als seus orí-
gens novel·lístics? La resposta
és no. De fet tinc la impressió
que Cambres d’acer inoxidable és
un llibre que no podia ha-
ver-se escrit abans ja que, en
certa manera, el veig com un
punt de confluència entre el
Torrent més negre de l’etapa,
per entendre’ns, de Quaderns
Crema i el més introspectiu
–i, ¿per què no dir-ho?, poè-
tic– que hem conegut a partir
de Gràcies per la propina, La mi-
rada del tafur i, sobretot, en
aquella esplèndida simfonia
de subtileses titulada L’illa de

l’holandès (una simfonia que,
dit sigui de passada, espero i
desitjo que no es desvirtuï
gaire en la versió cinemato-
gràfica de molt propera es-
trena).

Per una banda, doncs, te-
nim un eficient desenvolupa-
ment argumental, amanit
com d’habitud amb uns ex-
cel·lents diàlegs i acolorit amb
un ampli repertori de situaci-
ons i personatges que potser
en algun cas –la jove Noèlia o
el candidat Taner, per exem-
ple– no estan tan ben dibui-
xats com altres vegades. Te-
nim també (una altra marca
de la casa) el saníssim escepti-
cisme dels herois torrentians
elevat a la màxima potència
en una història de cobdícia i
de misèria moral que ve a
dir-nos una vegada més que en
les urgències del piu i en les
manies de la butxaca tant a la
dreta com a l’esquerra no hi
ha ni un pam de net.

L’AROMA DE LA MEMÒRIA
D’altra banda, a Cambres d’a-
cer inoxidable trobem aquell
fil nostàlgic tan ben trenat a
partir de Gràcies per la propina
que envolta subtilment el
lector amb l’aroma de la me-
mòria. Aquella alquímia dels
dies que foren i que ja no
tornaran que amarava les
peripècies dels germans Tor-
res i la història de l’holandès
que va comprar una illa per
situar-hi el paradís dels seus
somnis.

Llegeixin aquestes Cambres
d’acer inoxidable. No és el mi-
llor producte sorgit de la
factoria de l’autor de Sedaví
però és un Torrent de pura
raça. Creguin-me.

Gestionar el pluralisme religiós
A S S A I G X A V I E R F I L E L L A

Àlex Seglers, Autogovern i fet
religiós. Proa.

Barcelona, 2000.

E
l jurista i eclesiàstic
català Àlex Seglers,
màster en Doctrina
Social de l’Església
per la Universidad

Pontifícia de Salamanca i pro-
fessor de relacions intercultu-
rals de la Universitat Ramon
Llull, analitza a Autogovern i fet
religiós el creixent pluralisme
de la societat catalana i propo-
sa un model de gestió fona-
mentat en les competències
que atorga l’actual autogovern
que permeti el trànsit d’una
societat plural a una de verita-
blement pluralista. D’entrada,
Seglers descriu l’estat actual de
la religiositat a Catalunya i en
destaca la consolidació del
procés de secularització junta-
ment amb la persistència d’un
nucli important de catolicisme
tradicional. Hi ha, però, afe-

geix, un augment de les altres
tres grans confessions –islà-
mica, jueva i protestant–, així
com la presència de noves for-
mes de pseudoreligiositat (mà-
gia, esoterisme, sectes). El seu
text, però, remarca la impor-
tància de la creixent comuni-
tat musulmana i és sobre la
necessitat d’integrar aquest
col·lectiu que estructura bona
part del seu text. Al llarg del
llibre, Àlex Seglers detalla amb
rigor els nombrosos argu-
ments que defineixen la seva
proposta. D’aquesta manera,
es pronuncia per no subratllar
les diversitats i no donar així
peu a un nou racisme de tall
diferencialista, analitza les
possibilitats de gestar un islam
europeu més permeable da-
vant el context secularitzador
occidental i manté una idea de
llibertat religiosa que pretén
protegir els drets de tots els
ciutadans i la llibertat general.
El model d’integració que ens
proposa parteix, però, de tres

consideracions bàsiques. En
primer lloc, l’autor indica que
la integració constitueix un
procés bicèfal que implica l’a-
daptació tant dels col·lectius
immigrants com de la societat
receptora. En segon lloc, ens
diu que cal explorar les possi-
bilitats materials que ofereix
l’Estatut d’Autonomia per a
desenvolupar un dret eclesiàs-
tic propi que caldria entendre
com un valuós instrument al
servei de les polítiques d’inte-
gració i cohesió social. En
aquest sentit, Seglers desenvo-
lupa amb minuciositat un
conjunt de propostes per defi-
nir una política autonòmica de
cooperació i tutela en matèria
de llibertat religiosa.

PRINCIPI DE LAÏCITAT
Finalment, en tercer lloc, Àlex
Seglers proposa el replanteja-
ment del principi de laïcitat.
Aquesta és, al seu parer, una
condició imprescindible per
poder elaborar una política

promotora de la llibertat reli-
giosa que permeti gestionar el
pluralisme religiós. També,
probablement, un dels aspec-
tes més polèmics del llibre.
Des d’aquesta perspectiva,
l’autor considera que l’huma-
nisme secular, d’inspiració il-
lustrada i vuitcentista, té el
mateix rang que les religions
teistes i que, de fet, comporta
la defensa d’uns valors molt
determinats que pot acabar
suposant una retallada del
contingut essencial del dret
de llibertat religiosa. Cal, per
tant, afegeix, superar la idea
de laïcitat neutral o indiferent
envers els grups religiosos i
reintroduir la religió en l’es-
fera pública. L’opció defensa-
da a Autogovern i fet religiós es
exemplificada amb diversos
casos il·lustratius que inclo-
uen des de la presència de
simbologia religiosa en espais
públics –crucifixos catòlics i
vels islàmics– fins a com
afrontar algunes peculiaritats

del dret de família islàmic,
com els divorcis talaq o la po-
ligàmia. Seglers defensa que la
presència de valors religiosos
en la ciutadania és beneficiós
per al bé comú de la societat.
Tanmateix, és aquí on el seu
neutralisme arriba al límit de
la seva argumentació. El tràn-
sit que ens proposa des d’una
laïcitat negativa, que qualifica
d’excloent, a una altra de po-
sitiva no és una opció neutral
davant del fet religiós, sinó
que parteix d’una molt con-
creta definició de valors que,
òbviament, molts ciutadans
poden no compartir. L’únic
argument que ofereix l’autor,
i cada lector n’haurà de jutjar
la raonabilitat, és que la mi-
llor neutralitat és la que s’adiu
amb el context social i cultu-
ral de cada país. Polèmica al
marge, Autogovern i fet religiós
té el notori mèrit d’exposar
amb detall i rigor des de la
perspectiva religiosa un con-
junt d’idees que cal debatre
per poder afrontar amb èxit la
creixent pluralitat de la socie-
tat catalana.


