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Amb Si una nit
penses en mi,
Guillem Fron-
tera (Ariany,
1945) ha cons-
truït una deli-
cada nouvelle

d’aires centreeuropeus: sensibi-
litat continguda, complexitat
moral i psicològica sense haver
de recórrer a histrionismes i tru-
culències, seriosos dilemes ín-
tims, el pes de la memòria. El
punt de partida argumental fa
pensar en la pel·lícula Breu troba-
da de David Lean, i també en
aquelles dues petites gemmes de
Richard Linklater intitulades
Abans de l’alba i Abans de la pos-
ta, tot i que la visió de l’autor ma-
llorquí sobre l’amor, la fidelitat,
la convivència, la individualitat
en el si de les parelles i la perdu-
rabilitat del desig s’acaba reve-
lant una mica més pessimista,
menys romàntica, que la de les
obres esmentades.

Vet aquí un ràpid resum de
l’argument. L’atzar reuneix un
home i una dona que no s’han vist
des de fa set anys i que tan sols es
coneixen d’haver coincidit pun-
tualment, quan eren molt joves,
en els ambients de l’antifranquis-
me clandestí de Mallorca. En un
principi, el retrobament està
marcat per les situacions tan
oposades en què l’un i l’altre es
troben: ell s’acaba de separar, no-
més va a Mallorca per refugiar-se
al seu petit poble natal i viu ins-
tal·lat a Barcelona; ella, en canvi,
està casada, té tres fills, és apa-
rentment feliç amb el seu marit
adinerat i se sent satisfeta amb la
seva vida rutinària a Palma. Am-
bientada en la Barcelona de finals
dels 70, on la dona protagonista
ha anat a passar-hi tres dies i d’on
ha de marxar al cap de poques ho-
res, Frontera embarca els seus
dos protagonistes en un emble-
màtic periple nocturn, que par-
teix del Zurich i segueix al Boa-
das, el Soga’s, el Cafè de l’Òpera,
El Sot, el Bocaccio... Mentre dura
la trobada, entre copes, insinua-
cions, tempteigs i confessions, ell
i ella conversen infatigablement,
posant a prova el que són, el que
tenen i el que volen, tractant en
va de comprendre’s mútuament.

Escrita amb prosa elegant,
plena de reflexions intel·ligents,
suaument recoberta per un ver-
nís de melangia lírica, la nouve-
lle és sobretot un relat emocio-
nant, agredolç, sobre el que hau-
ria pogut ser i ja no serà mai.✒

Ja fa dècades que
les antigues me-
tròpolis europees
integren gent de
les antigues colò-
nies. Espanya i
Catalunya, en

canvi, se n’havien mantingut relati-
vament al marge, protagonitzant fe-
nòmens migratoris interns i d’emi-
gració. Aquest panorama va canviar
ara fa 30 anys. De cop, vam viure un
fenomen pràcticament inèdit: mai
s’havia vist arribar tanta gent, en
tan poc temps, de procedència tan
diversa i, com destaca l’expert Ri-
card Zapata, amb un nivell de con-
flictivitat tan baix.

Evidentment, baix no vol dir ine-
xistent. De fet, el racisme latent, la
mala gestió administrativa, els inte-
ressos partidistes i la crisi econòmi-
ca poden esdevenir la incubadora
que desperti l’ou de la serp. El pro-
fessor i periodista Xavier Rius cen-
tra precisament la seva anàlisi a de-
nunciar aquesta confluència per ad-
vertir dels perills per a la convivèn-
cia i la cohesió ciutadanes.

Els primers capítols mostren
com les autoritats espanyoles van
actuar de manera autista: “Perme-
tre que vinguessin com a irregulars

De l’autisme a la xenofòbia
va ser la manera que va triar Espa-
nya per gestionar el flux d’immi-
grants”. És a dir, d’una banda es di-
ficultava la contractació amb papers
i, de l’altra, malgrat criminalitzar els
irregulars, es permetia l’economia
submergida i s’obrien processos de
regularització. D’una banda, s’afa-
voria el reagrupament familiar i, de
l’altra, el permís de residència no
s’acompanyava de lloc de treball. I,
aquí, la ineficàcia i la desídia inclou
fins i tot actuals partidaris de la mà
dura com Alícia Sánchez-Camacho,
que, com a alt càrrec de Treball en
l’etapa d’Aznar, va permetre l’entra-
da massiva i fraudulenta de llatino-
americans com a falsos turistes.

Durant els primers anys, la sostin-
guda bonança econòmica va ajudar a
superar les tensions fruit de les dife-
rències culturals i de la competèn-
cia pels recursos. La crisi les va exa-
cerbar. L’immigrant es va convertir
en el boc expiatori ideal davant les di-
ficultats i el desgrat envers el canvi
sociològic. Els primers a treure ren-
diment polític d’aquest malestar se-
ran històrics representants xenòfobs
com el vigatà Josep Anglada.

L’anècdota, no irrellevant però sí
limitada, de PxC esdevé eix central
de l’agenda política quan partits tra-

dicionals entren també en aquest
joc. Aquí, Rius no pot, ni vol, ser im-
parcial, i assenyala amb contundèn-
cia els populars, certs dirigents de
CiU i altres personatges de la políti-
ca local. Els interessos partidistes (i,
de vegades, urbanístics i privats)
passen per davant de valors fona-
mentals de qualsevol democràcia.
Només cal veure la diferència en les
declaracions sobre els immigrants
magribins dels populars catalans i
les dels populars madrilenys i va-
lencians sobre els romanesos, ja que
aquests darrers en ser membres de
la UE tenen dret a vot.

La lepenització, a més, arrela, de
vegades a partir de conflictes reals i
sovint a través de mentides, i s’estén
fins i tot a municipis on la problemà-
tica és inexistent. Combatre-ho es-
devé un imperatiu si volem evitar
entrar en una espiral de destrucció
de la convivència ciutadana. Sobre-
tot perquè, com demostra el cas de
Guissona, un alt percentatge d’im-
migració no significa ineludible-
ment conflicte. Manllevant paraules
de l’exalcaldessa de Salt, Iolanda Pi-
neda, el problema no és la immigra-
ció sinó “la pobresa, la marginalitat
i un urbanisme erroni, la massifica-
ció i la falta de serveis”.✒

Un dels contes
populars més
enigmàtics de la
tradició occiden-
tal és aquell de
Washington Ir-
ving (1783–1859)

protagonitzat per Rip van Winkle,
l’homenet que, tip dels crits de la
seva dona, se’n va una tarda a pas-
sejar pel bosc, hi fa una migdiada i
quan es desperta i torna al poble
descobreix que han passat cent
anys i que ningú no el reconeix. La
història de l’home que ha de recu-
perar la seva identitat perduda és,
des d’Ulisses, un dels esquemes bà-
sics de la narrativa occidental que,
en mans d’Honoré de Balzac
(1799–1850), posa el focus en la hi-
pocresia i els estrictes mecanismes
que regien l’alta societat del segle

El coronel Rip van Winkle
XIX, i esdevé una nouvelle diverti-
díssima.

A la batalla d’Eylau entre l’exèrcit
de Napoleó i les forces russes, el Co-
ronel Chabert, després de comandar
una de les càrregues de cavalleria
més famoses de la història bèl·lica,
és donat per mort per error. Al cap
d’uns anys de penúries aconsegueix
tornar a París, on descobreix que la
seva dona s’ha casat amb un altre
home i que, a ell, tothom el pren per
boig o per mort. Tothom? No: un jo-
ve procurador accedeix a ajudar-lo.
Però no perquè sigui bona persona,
sinó perquè veu la possibilitat de
guanyar-hi alguna cosa –diners o
prestigi– sigui quin sigui el resultat
de l’embolic. El retrat que fa Balzac
dels procuradors deixa els advocats,
fiscals i jutges que poblen les pàgi-
nes dels diaris d’avui a l’altura de

nens d’escola bressol: no es perdin el
discurs final del procurador Derville
sobre l’amor infinit que regna en les
famílies que li fan de clients: “Els
nostres despatxos són clavegueres
que no es poden escurar”. Entre tan-
ta grisor moral, Balzac dibuixa la fi-
gura d’un Coronel Chabert recte i
honest, de colors llampants, un veri-
table heroi que s’eleva per sobre del
seu (i del nostre?) temps. Algú que,
gairebé al final de la vida, afirma que
“val més tenir luxe en els sentiments
que no pas en la indumentària” és al-
gú que ha entès que, tot i que la bon-
dat no fa ascendir esglaons en l’esca-
la social, atorga una gran dignitat a
qui la sap mantenir com a divisa. El
Coronel Chabert és deliciosa i exem-
plar, i tots els francesos la saben de
memòria perquè l’han de llegir a es-
cola. Quines idees...✒
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