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Opa a la província

El projecte de fer de Madrid la
capital gran i sobretot única exigeix
concentrar-hi poder, diners,
infraestructures i també talent. Tot ha
de confluir sobre Madrid, i que a
extramurs comenci la província. És
important, per aquesta política, que la
província sàpiga que és província,
perquè això ajuda a fer-la callar. Temps
ha, aquí s’havia parlat de bicapitalitat,
se’n recorden?, perquè aquí som així.
Ara el senyor ministre de Cultura ve de
visita pastoral a Catalunya i fa veure
que el conseller Tresserras no existeix i
ni el saluda ni li reconeix el rang.
Província amb cultura provinciana i
oficis provincians.

I per això el ministre s’endú
Manel Borja-Villel cap a Madrid, fent-li
una opa en forma de bellíssima
carcassa morta, i diu que és pel bé
d’Espanya. Ningú pot posar-s’hi, en la
decisió de l’exdirector del Macba de
canviar d’aires i més que res de
dimensió, però val a dir que el fet que
tothom trobés tan natural que havent
triomfat a Barcelona se n’anés a
Madrid, com si una cosa fos la
continuació de l’altra, no deixa de ser
preocupant. Hauria estat natural que se
n’anés a la Tate Modern, on en Todolí
porta entre mans una història que
s’emparenta amb el Macba, però ¿al
Reina Sofia?

Es pot fer un museu contemporani
en pla contenidor, i si el fas en el
moment apropiat, et surt el Moma i
marques la pauta; es pot fer una epifania
del mercat, com el Guggenheim, i
programar coses cridaneres i després
comptar els visitants i aplaudir-te tu
mateix; i es pot fer una estructura de
reflexió i experiència, com el Macba,
però són tres models incompatibles, i és
difícil, quan tens un contenidor,
extreure’n una experiència. El Reina
Sofia és això: edifici, talonari, rapinya de
dacions i herències, és a dir, una
col·lecció tardana –perquè Espanya és
Espanya– però només una col·lecció, això
sí, posada al voltant d’uns patis

esplèndids, amb un silenci opac que és
un gust. ¿Posar-hi esperit, pregunta,
inquietud...?

D’acord: ha guanyat el ministre.
Deixeu-m’hi veure intenció, la vocació
d’arreplegar-ho tot, de provincianitzar
encara més la província. Ara bé: que no
diguin, els nostres, que no ho sabien.
Que no diguin que no s’ho veien a venir.
Que no diguin tampoc que no ho estem
demanant a crits. Perquè si és cert que,
com diuen, a Frankfurt hi van anar més
tècnics i polítics que no pas escriptors,
és obvi que s’hi volia treballar mirant
cap a dins i no pas cap a Alaska. O sigui
que no són ells, som nosaltres.❋
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PATRÍCIA GABANCHO

■ David Castillo

Més de seixanta anys
després del final de
la guerra encara res-
sonen els canons i

les conseqüències de les matances.
Es podria dir que la Guerra Civil Es-
panyola i la Segona Guerra Mundial
han esdevingut més que un subgè-
neres de la novel·la. Vam escoltar els
testimonis del desastre, els que van
patir els bombardejos, les batalles,
la repressió ferotge i els camps d’ex-
termini. Les generacions de la guer-
ra no han estat les úniques que s’han
interrogat sobre la destrucció. No
crec que sigui exclusivament un ne-
goci el que mou tants i tants escrip-
tors a mirar enrere, cap als temps de
la ira. Tampoc crec que els lectors
comprin aquest tipus de llibres
només per entretenir-se.

Encara recent la publicació de les
novel·les sobre els nazis de Jona-
than Littell i de Norman Mailer, ens
arriba la nova obra de l’exitós Bern-
hard Schlink (Bielefeld, 1944). El re-
torn plateja la reconstrucció d’una
història d’un matrimoni truncat per
la guerra, i també una mirada re-
trospectiva sobre l’horror. No és la
primera vegada que l’escriptor i
jutge alemany s’endinsa en el labe-
rint del nazisme. El lector, la seva
obra més coneguda, ha estat tradu-
ïda a més de vint idiomes i l’editori-
al Anagrama ja n’ha fet dotze edici-
ons. A El lector, Schlink feia una lec-
tura sobre la responsabilitat dels

La culpa i el passat
Novel·la❚

El narrador alemany Bernhard Schlink torna a evocar l’horror

El retorn

Bernhard Schlink
Traducció de Dina de la Lama i
Francesc Rovira
Anagrama-Empúries
Barcelona, 2007
Preu: 19,50 euros
Pàgines: 368

■Un jovenet passa les
vacances a casa dels
avis, editors a Suïssa,
dibuixant al revers de
les proves d’impremta.
La història d’un soldat
alemany que torna del
captiveri a Sibèria el
fascinarà, però es
quedarà sense poder
llegir el final. La
reconstrucció li durà
múltiples sorpreses
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perquisicions, la desmemòria i el
dolor de la destrucció. El desenllaç
de la novel·la mantindrà el lector
d’El retorn absolutament enganxat,
tant o més com ho està el narrador
de la novel·la al llibre que tant el va
commoure de jove. Bernhard
Schlink és un mestre del suspens i
del difícil art d’explicar històries.❋

crims de guerra a partir de la rela-
ció entre un adolescent i un dona,
entre l’erotisme, l’amor, el record,
els clàssics literaris i, fins i tot, el
dret, ja que el protagonista és un es-
tudiant que assisteix al judici de la
seva antiga amant, acusada d’haver
assassinat diferents persones en un
camp de concentració.

El lector va tenir una resposta ex-
traordinària del públic, i la crítica no
va dubtar a destacar l’estil eficaç,
gens críptic de l’autor, malgrat els
temes traumàtics que utilitzava.
Amor en fuga, l’obra anterior a El re-
torn, plantejava una sèrie d’històries
sobre l’amor i l’atracció, amb el re-
refons de l’Alemanya actual. Schlink
havia estat autor, així mateix, d’una
sèrie de novel·les policíaques, pro-
tagonitzades per un veterà exfiscal
nazi, que es guanya la vida com a
detectiu privat. Anagrama les ha re-
cuperat seguint l’estela de la bona
acollida d’El lector.

Divisió d’opinions
L’estil de Schlink no s’adiu gaire amb
la densitat a què ens té acostumats la
literatura alemanya. Alguns el consi-
deren el més americà dels escriptors
en alemany, cosa que ha provocat
una divisió d’opinions entre els crí-
tics, poc acostumats a saltar-se els
prejudicis. Malgrat que a El retorn la
trama i els efectes traumàtics dels
protagonistes podrien donar cabuda
a extenses divagacions psicològi-
ques, Schlink prefereix exposar la
trama amb claredat, des del nen que

llegeix un llibre sense les pàgines fi-
nals a casa dels seus avis: l’odissea
d’un soldat alemany que torna de Si-
bèria i es troba la dona amb un altre
home i amb un fill, una situació sem-
blant a la que Fassbinder va recrear
a El matrimoni de Maria Braun. La
reconstrucció passarà per les dife-
rents constants de la seva obra: les
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