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LA RESPOSTA DE DOSTO
ÏEVSKI de Joan Gomis. Edito
rial Nova Terra, Barcelona 1974.
Seria difícil de trobar un llibre on 
el fons religiós i humanista de l’o
bra de Dostoïevski, així com la 
seva projecció social i política, fos
sin examinats amb tant de rigor 
com a La resposta de Dostoïevski. 
Joan Gomis subratlla que el gran 
novel·lista rus, en les seves obres 
cabdals, tracta «d’una manera am
biciosa, profunda i vibrant» un 
gran tema: el sentit de la vida hu
mana. Després analitza la recerca 
de Dostoïevski, els seus condicio
naments i els seus resultats. Ho fa 
basant-se sobretot en quatre obres: 
Crim i Càstig, L’idiota, Els dimo
nis i Els germans Karamazov. ... 
Gomis es proposa descobrir la res
posta que «el cristià ortodox Dos
toïevski dóna als problemes que el 
món modern planteja». I arriba a 
la conclusió que Dostoïevski, «com 
a novel·lista cristià», va tractar de 
donar «una resposta original al 
desafiament dels canvis socials i 
ideològics de l’època en què va 
viure i que encara no està closa».
I en aquesta resposta és essencial 
l’existència històrica de Jcsucrist: 
«Jesucrist com a possible resposta 
als interrogants que sempre acom
panyen la vida dc l'home i al ma
teix temps com a motor, sentit i 
objectiu de les transformacions so
cials dels temps». Sols si Déu exis
teix, i si Jesucrist és Déu, és pos
sible en el món la fraternitat hu
mana —el paradís a la terra.
La conclusió de Gomis —fruit d’u
na profunda i meditada investiga
ció— ens sembla justa, però, mal
grat tot, potser peca d’unilateral. 
Potser resulta massa reduït l’ob
jectiu mateix de la investigació (la 
resposta del «cristià ortodox Dos
toïevski»), Perquè Dostoïevski no 
fou només cristià; fou un «fill del 
segle» —ho recorda l’autor del lli
bre—, i el dubte l’acompanyà sem
pre. Per això pogué ser també, a 
les seves novel·les, no cristià i fins 
i tot ateu. I no tan sols va veure 
les opcions que examina —i deses
tima— a L’idiota (la solució, po
dria donar-la la noblesa) i a Els 
dimonis (la solució, podrien donar
ia els revolucionaris, ateus). Tam
bé va concebre com a inevitable 
un estadi en què la societat estarà 
organitzada pels qui s’han desen
ganyat de l’existència de Déu. Ho 
explica a L’adolescent (obra que 
Gomis ha dubtat d’incloure o no 
a la seva selecció), on Dostoïevski 
diu que «després de setanta-set 
derrotes, els pobres destruiran els 
accionistes» (segona part, cap. I) 
1 que arribarà el temps en què 
«1 home viurà sense Déu» (tercera 
Part, cap. VII).
És cert que Dostoïevski es propo
sava descobrir una altra opció, la 
que havia de ser autènticament se- 
va, d’acord amb la seva concepció
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Joan Gomis.

de Crist, de l’ortodòxia i del poble 
rus. Havia de presentar-la a la con
tinuació à'Els germans Karamàzov, 
però la mort li va impedir d’es- 
criure-la. I a la seva darrera obra 
(Els germans Karamàzov) apunta 
només una resposta cristiana abs
tracta, metafísica: la de creure en 
Crist. Tot cl que es digui sobre el 
que hauria estat la continuació de 
l’obra és pura especulació (i Go
mis ho argumenta molt clarament 
i convincentment). Ara bé: en la 
seva resposta com a cristià Dos
toïevski vol arribar a una idea và
lida per sempre, a una idea abso
luta (per tant, estàtica, no dialèc
tica, en contradicció amb el caràc
ter dialèctic de la vida mateixa). 
Per això repetidament afirma: «Si 
no hi ha Déu tot és permès» (quants 
homes hi ha, avui almenys, que 
no accepten aquest principi?). En 
canvi, quan, escrutant el futur, arri
ba a la conclusió que «els pobres» 
vencerán els rics, afegeix que quan 
l’home ja hagi après a convertir 
les pedres en pans (és a dir: quan 
ja no hi hagi gent que passi gana, 
quan hi hagi una major justícia 
social) es preguntarà: «Bé, ja 
m’he atipat, i què faig ara?» És a 
dir, veu que l’home es plantejarà 
nous problemes i que la solució 
d’uns suposa el sorglment d’altres.
No ens és possible reflectir en tan 
poc espai tota la riquesa concep
tual de l’examen de Joan Gomis. 
Tampoc no podem explicar per 
què, al nostre entendre, Dostoïevs
ki periodista no sols polemitza per 
refutar l’adversari (mentre que, 
com diu Gomis en brillant contra
posició, en les grans novelles re
cerca pel camí de comprendre’l), 
sinó que polemitza per convèncer- 
se sobretot a si mateix. A Gomis 
no li hauria costat gaire d’escriure, 
sobre la base de la seva investiga
ció, un llibre titulat «Les respos
tes de Dostoïevski». Però tant se 
val. La seva obra és, sens dubte, 
una contribució important a l’es
tudi de Dostoïevski, que equival a 
dir a l’estudi dels complexos pro
blemes amb què l’home s’enfronta 
avui. — AUGUST VIDAL.
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