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El novel·lista Rafik Schami ens parla del món dels llibres des de diverses perspectives

Aventures d’un escriptor atribolat
N A R R A T I V A P A U J O A N H E R N À N D E Z

Rafik Schami, Els set dobles.
La Magrana.

Traducció de Màrius Gomis.
Barcelona, 2001.

H
i ha escriptors, tots
ho sabem, que es
passen la vida
amunt i avall del
país, entre confe-

rències, lectures públiques,
aparicions radiofòniques i te-
levisives i actes públics diver-
sos. I, a més, resulta que tenen
temps per escriure i tot. No
s’han preguntat mai com s’ho
fan? No han sospitat mai que
hi pot haver gat amagat? Qui
ens assegura que la persona
que està fent la lectura o la
presentació és realment l’es-
criptor i no un doble? Em di-
ran que hi ha les fotografies de
la solapa del llibre i del catàleg
de l’editorial, però tothom que
conegui el ram sap de sobra
que els escriptors, com qualse-
vol altre ciutadà, fan mans i
mànigues per sortir macos a
les fotos i que aquestes rara-
ment resisteixen la compara-
ció amb l’original.

Vet aquí el curiós planteja-
ment d’aquesta divertidíssima
novel·la de Rafik Schami, que
ens explica la història d’un es-
criptor (ell mateix convertit en
personatge) que, esgotat des-
prés de fer 139 lectures en un
any en tots els països de parla
alemanya, decideix contractar
set dobles que facin la feina per
ell. Set Rafik Schamis que re-
correran el país mentre Rafik

Schami es dedica a escriure.
Fantàstic, oi? El que passa és
que, a la vida, les coses mai no
són tan senzilles, i els set do-
bles, cadascun amb les seves
ambicions, tics i problemàti-
ques, acabaran provocant al
pobre Schami més problemes
que no n’hi solucionaran.

FACILITAT DE PARAULA
Nascut a Damasc l’any 1946,
Rafik Schami és un dels es-
criptors actuals més populars
d’Alemanya, i ha estat àmplia-
ment traduït al català (Els nar-
radors de la nit, Una mà plena

d’estels, Viatge entre la nit i el dia,
El mentider honest). Però, a més
de la seva activitat com a es-
criptor, Schami destaca per la
seva facilitat de paraula i la
seva especial gràcia per narrar
oralment les seves històries,
cosa que el du constantment
de gira per Alemanya, Àustria i
Suïssa, fet que serveix de punt
de partença a la novel·la i que
aporta al llibre tota mena d’a-
nècdotes de lectures, anècdo-
tes sens dubte viscudes i que
ens facilita el fet que Schami es
converteixi ell mateix en pro-
tagonista de la novel·la, en

comptes de crear un personat-
ge imaginari. Només per posar
un exemple, l’autor ens parla
dels molts cops que un biblio-
tecari o el director d’un centre
cultural l’han presentat da-
vant el públic amb un nom
equivocat: Rushdie, Rafsandja-
ni, Raff, Rafi o Trafik (la qual
cosa ha tret un pes de sobre a
aquest crític, sistemàticament
convertit en Joan Pau arreu del
país).

Però Els set dobles no és només
un llibre divertit i ple d’anèc-
dotes d’escriptors, sinó, sobre-
tot, una lloa tendra i apassio-

nada del món del llibre i la
llibreria, una visió del que su-
posa explicar històries en pú-
blic, un cant al goig de la pa-
raula. El públic habitual de
presentacions i lectures públi-
ques hi trobarà una descripció
fidel de com són aquesta mena
d’actes vistos des de l’altra
banda; els llibreters s’hi troba-
ran retratats amb afecte i ad-
miració, i els escriptors... bé,
els escriptors, només que facin
una mica de vida pública com
a tals, veuran que hi ha certes
coses que passen més o menys
a tot arreu.

Hi ha a Els set dobles una re-
flexió sobre la literatura més
plena de literatura i de saviesa
que la que es pot trobar en
certes obres metaliteràries
amb moltes més pretensions, i
una explicació sobre el funcio-
nament del món del llibre i,
especialment, de la llibreria
d’una fidelitat tan gran que
molts lectors no se’n creuran
la versemblança. I, a més, el
llibre és divertit. Què més es
pot demanar?

Pel que fa a la traducció,
Màrius Gomis ens ofereix una
feina brillant, tenint en comp-
te que el gènere humorístic
sempre presenta problemes
per al traductor. El text català
és àgil, fresc, amb un ús savi i
ajustat dels registres, sobretot
pel que fa a l’oralitat, i estic
segur que fa riure amb la ma-
teixa facilitat que l’original
alemany.

Un llibre, doncs, que reco-
manaria amb entusiasme a
qualsevol que vulgui una lec-
tura simpàtica i divertida i, al-
hora, gens intranscendent.

El dret de gents, una utopia realista
A S S A I G X A V I E R F I L E L L A

John Rawls, El derecho de
gentes. Paidós.

Barcelona, 2001.

J
ohn Rawls (1921), pro-
fessor de la Universitat
de Harvard, és un clàs-
sic del pensament ètic i
polític del segle XX.

L’any 1971 va aconseguir una
profunda renovació de la teo-
ria política amb la publicació
de A Theory of Justice, un text que
reprenia la tradició contractu-
alista de la filosofia moral i
política i que posteriorment ha
desenvolupat i adaptat en lli-
bres, com ara The Basic Liberties
and their Priority –traduït al
castellà amb el títol de Sobre las
libertades (1982)–, Politic Libera-
lism (1993) i, més recentment,
The Law of Peoples (1999), text
que ara es publica traduït al
castellà amb el títol d’El derecho
de gentes i acompanyat d’Una
revisión de la idea de razón pública.
Tots dos textos signifiquen la

culminació dels més de cin-
quanta anys que John Rawls ha
dedicat a la reflexió i argu-
mentació d’una concepció po-
lítica liberal.

A Una revisión de la idea de ra-
zón pública, John Rawls presen-
ta una concepció política libe-
ral respectuosa amb el plura-
lisme que fonamenta en els
principis de tolerància i de lli-
bertat de consciència. A partir
d’aquests supòsits exposa les
raons que condueixen ciuta-
dans respectuosos, però que no
acceptarien una doctrina libe-
ral global per raons religioses,
polítiques o morals, a conside-
rar legítima la democràcia
constitucional en tant que és
la manera de raonar sobre els
valors polítics que compartei-
xen ciutadans lliures i iguals.
Aquesta mateixa idea de plu-
ralisme és la que presideix el
dret de gents amb què John
Rawls descriu una concepció
política que aplica al dret in-
ternacional els conceptes bà-

sics de la justícia com a equi-
tat exposats en llibres anteri-
ors.

El dret de gents, explica el
filòsof nord-americà, es desen-
volupa dins del liberalisme
polític i constitueix l’extensió
d’una concepció liberal de la
justícia domèstica a una socie-
tat dels pobles. El liberalisme
igualitarista de Rawls parteix
de la definició d’una posició
original concebuda darrere
d’un vel d’ignorància que des-
lliga els individus dels seus in-
teressos reals i de la seva par-
ticular concepció del bé i els
habilita per escollir els termes
fonamentals que han de regir
la convivència en societat. El
dret de gents utilitza la idea de
posició original per concretar
un model de representació en
què les parts –ara pobles i no
individus–, restringides per
un vel d’ignorància que oculta
dades com l’extensió territori-
al, la població i el poder eco-
nòmic de cada poble, acorden

uns principis generals que po-
den ser acceptats com a norma
general per a les seves relaci-
ons tant per societats liberals
com per certes societats no li-
berals –que anomena pobles je-
ràrquics decents en contraposi-
ció als Estats proscrits.

PLURALISME RAONABLE
Rawls emmarca la seva reflexió
dins d’un pluralisme raonable
que reconeix l’existència de
diferències entre els pobles,
amb institucions, llengües,
cultures i històries particulars.
La tolerància és l’eix que arti-
cula la convivència entre els
pobles liberals i els pobles je-
ràrquics decents, que, segons
assenyala, han de ser recone-
guts com a membres iguals i
de bona fe de la societats dels
pobles. Els pobles –els verita-
bles protagonistes del dret de
gents rawlsià– tenen, a dife-
rència dels Estats, una definida
naturalesa moral que inclou
un cert orgull i un sentit de

l’honor que delimita un ac-
ceptable patriotisme moderat.
D’aquesta manera, John Rawls
eixampla la noció estricta del
liberalisme per oferir un mo-
del no etnocèntric de convi-
vència pacífica entre els pobles
que abasti també aquelles so-
cietats que, sense ser liberals,
garanteixin un cert nombre de
drets humans –entre els quals
els drets a la vida, a la llibertat,
de propietat i a la igualtat for-
mal– i permetin el dissenti-
ment en tant que expressió
d’una forma de protesta pú-
blica.

El dret de gents rawlsià ar-
gumenta i descriu, doncs, se-
guint la noció de justícia com
a equitat, les raons i els ele-
ments que han de fer possible
una societat mundial de po-
bles liberals i decents que el
filòsof nord-americà presenta,
seguint l’orientació de Kant en
La pau perpètua i en tant que
veritable utopia realista, com
una solució als grans mals
causats per la injustícia políti-
ca al llarg de la història de la
humanitat.


