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E
l mite grec d’Antígo-
na ensenya que la
justícia és precària
perquè té dues cares
irreconcicliables:

d’una banda, hi ha les lleis de
la ciutat, aquelles normes de
l’espai públic que ens fan més
civilitzats i que permeten la
vida en comú i, de l’altra ban-
da, cada ésser humà viatja amb
unes lleis que superen les con-
vencions socials i que remeten
a una idea primigènia de jus-
tícia. Al final de la seva histò-
ria, Antígona opta per escoltar
aquesta música interior, tot i
saber que la conduirà a un fi-
nal tràgic. La necessitat de triar
una de les dues cares de la
justícia constitueix l’espina
dorsal dels llibres de l’escriptor
alemany Bernhard Schlink,
que curiosament ha dedicat
bona part de la seva vida pro-
fessional a l’exercici del dret.

EL DILEMA D’ANTÍGONA
Després de publicar algunes
novel·les policíaques, el 1997
Schlink va sorprendre el món
sencer amb El lector, una obra
d’amor que actualitzava el di-
lema d’Antígona als anys en
què Alemanya provava de res-
tituir el mal de l’època del rè-
gim nazi. En ella, un estudiant
de dret es debatia entre si ha-
via d’intervenir o no en un ju-
dici en el qual s’acusava la seva

antiga amant de col·laborar en
l’extermini de jueus als camps
de concentració. El so de la
justícia interior del protago-
nista desafinava quan escolta-
va la justícia pública que havia
de purgar un passat abans de
mirar-lo d’entendre. Ara, cinc
anys després d’aquella obra
tan ben elaborada, en la qual
les preguntes clàssiques sobre
l’existència s’acompanyaven
d’una arquitectura narrativa
que feia avançar la trama amb
precisió de metrònom, arriba
un nou lliurament de l’escrip-
tor alemany.

Set amors en fuga aplega set
contes llargs que recuperen el
problema de la justícia però
des d’un punt de vista íntim:
en tots ells hi ha una traïció
amorosa. Des del vidu que
descobreix que la seva esposa
morta fa pocs dies havia man-
tingut una llarga relació amb
un altre home, fins als preju-
dicis que acaben paralitzant
una història d’amor entre un
alemany i una jueva, el llibre
va presentant les expectatives
que els altres tenen de nosal-
tres i, al mateix temps, el que
nosaltres esperem dels altres.
Implícitament, Schlink con-
clou que tots dos tipus d’ex-
pectativa són impossibles de
satisfer i això és experimentat
sempre pels personatges com
una injustícia. Potser per
aquesta raó, l’escriptor es
mostra tan hàbil en reproduir
l’estratègia del retret que apa-
reix com un motiu constant en
els set relats.

Com ja passava a El lector, els
set contes estan explicats amb
una sobrietat narrativa que
desestima tot detall irrellevant

per al progrés de l’acció. És
aquest estil auster el que
aconsegueix fer brillar els
dubtes morals dels personat-
ges que, expressats en poques
línies, plasmen les mateixes
intuïcions que d’altres hem
tingut però no hem sabut mai
verbalitzar. Ara bé, tot i els
mèrits literaris de l’últim llibre
de Schlink, Set amors en fuga és
una obra desigual, en la qual
algunes de les narracions, com
ara Pèsols dolços i La dona de la
benzinera, no aconsegueixen la
mateixa construcció arrodoni-
da d’altres relats o de la no-
vel·la El lector, i algunes de les
peripècies dels personatges
trenquen la unitat que havia
demostrat el conte fins a
aquell moment. Així, a Pèsols
dolços, després d’un bon plan-
tejament en el qual s’expli-
quen les successives infideli-
tats d’un arquitecte, la narra-
ció sembla perdre el rumb
quan el protagonista decideix
escapar vestit amb hàbit de
monjo i pateix un greu acci-
dent. En conseqüència, la his-
tòria es veu abocada a prendre
un canvi de registre que fa
equilibris entre el patetisme i
la comicitat, la qual cosa deso-
rienta el lector.

ORDRE I HARMONIA
En contrast amb aquest desga-
vell que es detecta en algun
altre moment, el llibre posse-
eix tres relats que recuperen
l’ordre i l’harmonia d’El lector i
que ens reconcilien amb el
poder narratiu de Schlink. Es
tracta de La nena del llargandaix,
L’altre i La circumcisió, els quals
comparteixen no només una
sòlida estructura, sinó també

un interès pel problema del
passat i la seva incidència en
els judicis i les accions pre-
sents. El primer dels contes
pren el nom del quadre enig-
màtic que simbolitza el passat
amagat d’un pare durant la
Segona Guerra Mundial. En ell,
igual que en L’altre i La circums-
cisió, es planteja l’interrogant
de fins a quin punt té sentit
furgar en un pretèrit que més
que ensenyances el que com-
porta són ressentiments. Para-
doxalment, però, els set contes
de Schlink prenen la història

alemanya com a base per
construir passats individuals.
Així, el decorat que acompa-
nya els relats ressegueix el se-
gle XX en aquest país, des del
règim nazi fins a la reunifica-
ció alemanya.

Com els desastres col·lectius,
a Set amors en fuga, les traïcions
amoroses i afectives es con-
templen com a fets normals;
per això es poden llegir els re-
lats com a set històries de des-
amor que insisteixen en la idea
del tot s’acaba i suggereixen que
potser és just que així sigui.
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C
asimir Martí i Joa-
quim M. Cervera ens
presenten la funda-
ció i el desenvolupa-
ment de la parròquia

de Santa Maria del Gornal, de
la qual recentment s’han cele-
brat els 25 anys d’existència. El
llibre, que interessarà particu-
larment als catòlics practi-
cants però que no deixa indi-
ferents els no creients, té un
triple interès. En primer lloc,
ens apropa a l’experiència
personal de Martí i Cervera, els
dos rectors que ha tingut la
parròquia. En segon lloc, do-
cumenta l’actuació de la par-
ròquia dins del barri. I, final-
ment, en tercer lloc, ens ofe-
reix una reflexió sobre què és i
què ha de ser la fe cristiana des
de la perspectiva del Concili
Vaticà II.

Casimir Martí, autor de di-

versos estudis sobre el movi-
ment obrer i d’història eclesi-
àstica i fundador i director de
l’Arxiu Nacional de Catalunya
entre 1980 i 1991, és l’autor de
la primera part del llibre que
correspon cronològicament al
període de naixement i con-
solidació de la parròquia. El
desplegament de l’activitat
parroquial des de 1992, any en
què va ser nomenat rector,
l’exposa tot seguit Joaquim M.
Cervera, professor de la socio-
logia de la religió a la Univer-
sitat Ramon Llull.

PAPER DINAMITZADOR
El llibre de Martí i Cervera ens
presenta el paper dinamitza-
dor de la parròquia de Santa
Maria del Gornal en aquell
barri i, en aquest sentit, sense
ser pròpiament una història
del Gornal, ens apropa a la
problemàtica d’un barri de vi-
da recent. De fet, parròquia i

barri han seguit vides paral·le-
les des del lliurament dels pri-
mers habitatges l’any 1976.
L’any següent naixia la parrò-
quia de Santa Maria del Gornal
amb l’objectiu, tal com explica
Casimir Martí, de reunir una
comunitat de cristians que
fossin l’Església en el barri. La
parròquia va ser fundada en
plena consonància amb les lí-
nies marcades pel Concili Va-
ticà II i, en aquest sentit, partia
del reconeixement de la lliber-
tat dels ciutadans per adquirir
i posar en pràctica les seves
creences religioses. Una acti-
tud renovadora que s’expressa,
tal com expliquen els autors
d’aquest llibre, tant en la vida
pròpiament parroquial –con-
cedint un lloc preeminent a
l’Eucaristia i no a la confessió–
com en la projecció solidària
de la parròquia en el barri.
També en el foment de la vida
de comunitat o en l’actitud di-

alogant i reflexiva en temes
controvertits, com l’ús d’anti-
conceptius i el divorci, o en la
voluntat de renunciar a repre-
sentar un paper de lideratge
social que diferia en molt de la
situació de maridatge que Es-
glésia i Estat havien mantingut
durant el franquisme. Això no
significa, ben al contrari, que
la parròquia de Santa Maria
del Gornal no hagi assumit
generosament al llarg dels seus
25 anys d’existència les inicia-
tives del barri i hagi actuat
com a caixa de ressonància de
fets que afectessin el veïnat. Els
autors del llibre ens donen
notícia, entre altres actuaci-
ons, de la implicació de la
parròquia en l’alfabetització
de la població adulta del barri,
en el suport escolar a nens i
nenes de famílies desestruc-
turades o, també, en la distri-
bució d’aliments als més ne-
cessitats.

Em sembla significativa la
reflexió de Joaquim M. Cer-
vera sobre la poca participa-
ció activa del veïnat en la vi-
da parroquial i particular-
ment sobre l’actitud dels més
joves.

SOCIETAT PLURALISTA
Totes les comunitats cristia-
nes en el nostre país i a Euro-
pa, ens diu l’actual rector de
Santa Maria del Gornal, han
d’afrontar un nou tipus de re-
lació amb una societat plura-
lista, laica i democràtica. L’Es-
glésia que havia estat acostu-
mada a ser la que configurava
els valors i les creences –con-
tinua dient Cervera–, té mol-
tes dificultats per adaptar-se a
una societat que ja no vol la
seva tutela i protecció. En
aquest sentit el llibre de Martí
i Cervera ens mostra un
exemple de comunitat cristia-
na basada en la convicció in-
terna i que proposa l’exercici
de la fe en relació íntima amb
els fets quotidians de la vida.
En definitiva, un model –cer-
tament exemplar– d’Església
que es vol senzilla, sense am-
bició de poder, oberta a tots i
disposada al servei.


