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nsiola ha publicat el darrer
treball narratiu del poeta, pe-
riodista i novel·lista Guillem

Frontera (Ariany, 1945). Es tracta de
la novel·la breu Si una nit penses en
mi. L’anterior obra publicada de Gui-
llem Frontera va ser el llibre de relats
La mort i la pluja (Proa, 2007), amb
què l’autor va guanyar el premi Mer-
cè Rodoreda i de la Crítica Serra
d’Or. Un altre llibre interessant de
Frontera és Bombolles de sabó (En-
siola, 2006), on l’autor presenta di-
versos aforismes.

La història narrativa de Si una nit
penses en mi se centra en una tro-
bada a l’atzar d’un home i una dona,
ell separat i ella feliçment casada. Els
personatges són mallorquins i el
marc on es desenvolupa la trama és
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la ciutat de Barcelona. La parella es
comporta com si fossin dos nàu-
frags de la nit buscant un refugi ima-
ginari contra la soledat per compar-
tir els records, les copes i el desig de
la vida.

Ell ha arribat aquell dia de Palma.
Ella ja està amb la maleta a punt per
tornar a les illes. Però les maletes es
poden deixar abandonades en un
restaurant i l’aventura es pot fer rea-
litat per damunt del desencís amb
coratge i voluntat. Com si es tractés
de la pel·lícula Las noches de vino
tinto, de José María Nunes, els dos
personatges recorren l’ambient noc-
turn de la zona baixa de Barcelona,
sobretot la Rambla i els llocs que
formen part del paisatge literari bar-
celoní: la cerveseria Zuric, la coctele-

ria Boadas, el bar Sot, el cafè de
l’Òpera... Mentre la parella retrobada
recorda temps passats, al seu en-
torn té lloc una manifestació. Sire-
nes, persianes que s’abaixen, crits...
Els protagonistes ignoren per què
s’hi manifesten. “No ho sé”, diu ell,
“des de les manifestacions de Lliber-
tat, amnistia i estatut d’autonomia,
pràcticament he perdut el contacte
amb tot aquest món”. “Ha passat
temps”, recorda ella, “un parell
d’anys, sí”. D’aquesta manera el lec-
tor s’assabenta que la història passa
durant els primers anys de la Transi-
ció: “Tu, un home d’esquerres, com-
promès... Et recordo d’aquelles re-
unions...”, diu ella. “D’una reunió, em
pots recordar. Em moria de por. En
resum no sé a què ve la manifesta-

ció d’avui, i el millor que podem fer
seria esfumar-nos”, conclou ell.

Després de les batalles de policies
i manifestants, els protagonistes bai-
xen Rambla avall per seguir el curs
de la nit i anar a sopar al Soga’s del
carrer d’Avinyó. El record de Palma
també és present al llarg de tota la
narració. Rambla avall fins al port i
de nou Rambla amunt “a poc a poc,
amb una felicitat lleugera als passos,
ara que ja sabíem que disposàvem
de la nit fins a la matinada, tot un
territori per explorar”.

Guillem Frontera manté amb la se-
va novel·la Si una nit penses en mi un
ritme vibrant que no deixarà el lector
indiferent, i de segur que seguirà les
passes de la parella en el seu itinerari
nocturn per Barcelona. ❋
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omencem amb una declara-
ció d’intencions d’Amélie
Nothomb: “Hi ha una felicitat

que res no pot igualar: la il·lusió de
tenir un sentit. Que aquest signifi-
cat provingui d’una mentida no en
disminueix en absolut la voluptat.”
La ja famosa veritat de les menti-
des, de la ficció novel·lesca.

Nothomb, que va néixer a Kobe
el 1967, és filla de diplomàtics bel-
gues, la seva llengua literària és el
francès i també és el somni/mal-
son de qualsevol editor. Escriu lli-
bres com altres autors contesten
correus electrònics. I de vegades
els llibres de Nothomb tenen la di-
mensió d’un correu electrònic. És
ràpida, exhibicionista, punyent,
ambiciosa, polèmica, freak, insu-
portable i incontinent. Però també
personal, valenta, amb talent bulí-
mic però talent al cap i a la fi. I ar-
rossega un món de lectors a les lli-
breries amb cada nou striptease
que realitza.

Una forma de vida és el llibre
que toca aquest any de la Not-
homb. Aquest és dels bons. Alguns
diuen que el millor. Pot ser. Suposo
que ho diuen els mateixos que
sempre anuncien l’última gira dels
Stones. Algun cop l’encertaran.

Una forma de vida juga –com
gairebé sempre– a ser el dietari
personal autobiogràfic i indiscret de la se-
va autora. Ella rep i contesta cartes ma-
nuscrites i correus electrònics. Li agrada
aquest tipus de comunicació que per ella
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és moltes vegades millor que el contacte
físic, la quotidianitat, les converses d’as-
censor i els examants. Aquí reprodueix la
correspondència que manté amb Melvin

Mapple. Melvin és un paio que té, com a
mínim, dos problemes. Un, que és soldat
nord-americà i està destinat a l’Iraq. I dos,
que pesa 140 quilos. La dominatrix de les

lletres franceses, sempre atreta
per la monstruositat, la lletgesa
que l’art pot convertir en altra
forma de bellesa, se sent impli-
cada en el cas de Mapple. Enca-
ra més quan aquest parla que la
seva malaltia no deixa de ser re-
sultat d’una ansietat bèl·lica. I
que en el fons és una protesta
contra la guerra. Les vagues de
fam són impossibles quan pe-
ses 140 quilos, però la frontera
d’engreixar-te fins al límit és una
frontera factible i, ummm, sabo-
rosa.
    Amélie toca molts temes amb
aquest camí dret i superficial
que tant desespera als seus de-
tractors. Gent que pretén que la
belga aprofundeixi algun tema
dels que repassa. Aquí, l’obesi-
tat –després dels fumadors, els
grassos: cap dubte–, l’Iraq,
Obama, la futilitat del món de
l’art i l’ostracisme d’una genera-
ció que no necessita aixecar-se
de davant de l’ordinador per te-
nir-ho tot, menys la vida. La
desesperació de detractors, pe-
rò, no és correcta. Ella escriu
per parlar d’ella. De com s’en-
fronta al món, de la seva litera-
tura com a camp magnètic i del
seu propi personatge. No enga-
nya ni marca les cartes. Però, a

més a més, aquí construeix un relat epis-
tolar reeixit, que sap enganxar el lector,
donar-li alguna sorpresa, mantenir el ritme
i acabar la història amunt. ❋
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