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¿Se’n recorden, 
d’aquell “proble-
ma” que va tenir 
l’Ajuntament de 
Barcelona l’estiu 
del 2001 amb un 
grup de subsaha-

rians que voltaven per la ciutat i dor-
mien a plaça Catalunya? Van il·lus-
trar algunes pàgines de diari, però la 
canícula d’agost els va engolir i no 
se’n va cantar mai més ni gall ni galli-
na. Però les persones, com l’energia, 
no es volatilitzen. El que va passar és 
que aquell grup d’africans va anar a 
petar a Alcarràs, a la Franja de Po-
nent, a treballar en la recollida de 
fruita. Però mentre havien estat 
menjant, bevent i fent les lògiques 
necessitats a la capital, només una 
persona va treure la llibreta i va pren-
dre quatre notes: “Que les jardineres 
de plaça Catalunya vessessin merda, 
això sí que era un problema”. Fran-
cesc Serés feia vint anys que veia afri-
cans pels camps i les carreteres del 
voltant del seu Saidí natal, i, per tant, 
veure’ls baixar per la Via Laietana no 
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PERFIL el va agafar tan de sorpresa, i potser 
el va ajudar a començar a definir un 
projecte literari: provar d’explicar la 
nostra història a través de la histò-
ria dels altres. Tot el que sé de mi i dels 
altres abans d’oblidar-ho és el títol del 
tercer capítol d’un llibre que interro-
ga i interpel·la com pocs, a la vegada 
que despulla l’autor, que parla en pri-
mera persona de la transformació 
del país, que corre paral·lela a la se-
va formació com a persona. Així, els 
ucraïnesos de Saidí o els malians 
d’Alcarràs conviuen amb la casa de 
l’àvia que Serés s’arregla, amb una re-
unió d’escriptors en una residència 
dels Estats Units, i amb les reflexions 
sobre la descoberta dels llibres de Je-
sús Moncada i Mercè Ibarz, i la por-
ta que van obrir. La desaparició físi-
ca de les parets que haurien de prote-
gir els immigrants, que viuen dins de 
tubs de ciment o sota d’uns plàstics, 
és comparable a la desaparició del 
prestigi de la ficció, potser de la pos-
sibilitat mateixa d’escriure’n, perquè 
el llibre amb què es baralla Serés es-
tarà fet de “potser només històries 
minúscules, desplaçades i desencai-
xades, parcials.”  

Però quines històries més bones, 
escrites amb quanta sensibilitat, risc 
i control de l’emoció, sense una pun-
ta de carrincloneria ni de sentimen-
talisme. No oblidaran fàcilment en 
Majeed. No facin cas a qui els assegu-
ri que aquest és un conjunt de cròni-
ques, reportatges sobre el terreny i 
assajos antropològics sobre la immi-
gració africana i de l’Europa de l’Est 
al Segrià i el Baix Cinca. Aquesta és 
només la matèria primera amb què 
ha treballat Serés, recorrent les car-
reteres de la Franja, caminant i en 
cotxe, i parlant amb tothom qui vol-

gués o pogués tenir una conversa 
amb ell sobre la fruita o l’enyorança 
del Senegal. El resultat és un autèn-
tic llibre, construït amb vocació de 
testimoni però consciència de fer li-
teratura: un dels millors que podran 
llegir aquest any, en qualsevol llen-
gua. Perquè és un dels més ben es-
crits –i això no és novetat si parlem 
de Serés– però també perquè és un 
dels més ben pensats i editats, i això 
té un component dramàtic, perquè 
l’editor que el va acompanyar en el 
llarg procés d’escriptura, en Jaume 
Vallcorba, va morir aquest estiu, poc 
abans que el llibre sortís al carrer.  

Això és la vida, i no la literatura, 
però el mirall hi és: una de les idees 
que travessen La pell de la frontera 
és que el concepte de “falta de xarxa” 
i d’absència de seguretat en les vides 
dels africans que viuen sota els plàs-
tics recremats és equivalent a la nos-
tra sensació d’haver-nos quedat a la 
intempèrie i sense protecció des de 
l’esclat de la crisi el 2008, però tam-
bé, i de manera particular per a la 
cultura catalana, després de la des-
aparició d’un dels nostres editors 
més importants. Els referents des-
apareixen, els alumnes de les aules 
d’acollida també. Algun treballador 
inadaptat s’esfuma com un fantas-
ma i només en queda la cadira que 
feien servir els avis per sortir a pren-
dre la fresca al carrer on Serés va 
créixer: “Algú diria que és un Robin-
son, però aquí no hi ha teoria, ni tra-
gèdia grega ni discurs postmodern 
sobre els llocs i els desplaçaments i 
els no-llocs i els no-desplaçaments. 
[...] Per a què serveix tota aquesta te-
oria quan el que cal és un trespeus?” 
Posin un trespeus a la seva vida: lle-
geixin La pell de la frontera.✒
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ELS ALTRES

M’han dit que t’he d’imagi-
nar treballant en una 
oficina de grans dimen-

sions, com si es tractés dels des-
patxos d’una multinacional im-
portant. En una sala il·luminada 
per la fredor d’uns fluorescents 
blanquíssims, hi treballeu tu i una 
trentena de companys, cadascú 
davant del seu ordinador. Només 
se sent el teclejar dels dits febro-
sos i, de tant en tant, algú que des-
embolica un caramel i fa cruixir 
l’embolcall abans de llençar-lo a la 
paperera. És probable que a fora 
hi faci molt de fred. O no. Potser 
sou a Sibèria o en alguna altra re-
gió russa. Però també és possible 
que aquest edifici estigui ubicat en 
una república africana. Qui sap.  

Probablement cobres un sou 
insignificant, tot i que treballes 

moltes hores i et deixes els ulls a 
la pantalla. M’imagino que al fi-
nal de la jornada et fan mal les 
cervicals o potser l’espatlla dre-
ta. Treballes per sobreviure, per 
mantenir la família. Potser enca-
ra tens una àvia que sempre re-
negava de veure’t obsessionat 
per l’ordinador i ara dóna gràci-
es a déu per les teves habilitats 
informàtiques. 

La teva missió és trobar la ma-
nera d’atacar centenars de mi-
lers d’ordinadors arreu del món. 
Ho proves tot el dia, sense pausa, 
i de tant en tant sona la flauta i la 
màquina t’avisa que has pogut 
superar les barreres de defensa 
en algun lloc del món. I ja està. 
Ets dins d’un ordinador i pots fer 
el que et plagui. I fas el que et ma-
nen els caps: encriptar el que tro-

bes i demanar un rescat per la in-
formació. 

No t’has plantejat, ni una dèci-
ma de segon, qui és la persona 
contra qui acabes d’actuar. No 
saps, ni se t’acut pensar-ho, si es-
tàs piratejant una petita empre-
sa, un hòlding empresarial, un 
ajuntament, una associació que 
treballa en favor dels més desfa-
vorits, un hospital o, simplement, 
l’ordinador d’ús domèstic d’una 
família qualsevol.  Els has fet per-
dre documentació vital per al fu-
tur de l’empresa o potser només 
les fotografies dels fills quan eren 
petits. Tant li fa. Has violentat la 
seva intimitat. Els has fet sentir 
desemparats i impotents. Però no 
ho sabràs mai perquè, tancat al 
teu cau, no tens ni temps ni ganes 
de pensar-hi.✒
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