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Es temible el poder exemplar de 
la bondat. I saviament inconcret el 
concepte mel.liflu de Patria. iOh, 
Aribau: des del fons de la meva in- 
solvencia sentimental, t'invoco. 
banquera Madrid. com totes les fi- 
tes de la Patria comuna! 

Aquest podria ser el frontispici 
que presidís la historia que avcii co- 
mentem. Són les primeres ratlles 
que lgnasi Riera (Barcelona, 1940) 
adreca al lector abans que aquest 
s'immergeixi en la trama que narra 
I'ascens de I'Ernest, pastor d'alta 
muntanya, del Pallars. cap a les al- 
tes esferes del poder. La ironia. 
com hom haura, ben segur, de- 

duit, presidira constantment els 
fets que s'expliquen, cronologica- 
ment lligats per un joc d'atzars 
creible. Riera. personalitat sempre 
critica amb la realitat que I'envolta, 
tant des del vessant d'escriptor-pe- 
riodista com del de polític (diputat 
al Parlament de Catalunya al llarg 
de diverses legislatures) defineix en 
les pagines de Un patriota exem- 
piar l'absurd; pero I'absurd real, 
que, fruit d'unes circumstancies i 
uns moments ben determinats i 
concrets. pot produir-se. I que, de 
fet, en els darrers temps politics 
que ens han tocat de viure han 
passat, i ho ha recollit puntual- 
ment la premsa. Qui no es recorda 

de cert advocat de carrera fulgu- 
rant, rapida i brilant que atenyé els 
cims de la magistratura? Justa- 
ment, aquest advocat, hava estat 
pastor ... (1 .  per cortesia, no direm 
noms perque actualment esta pro- 
cessat). No direm que la realitat su- 
per¡ la ficció, pero poc n'hi falta. 
Tal vegada, per aquest fet mateix. 
es bo que hi hagi escriptors que 
captin la realitat multiforme i varia- 
da de la nostra societat, els cla- 
robscurs que ens envolten i que a 
vegades fan que sigui dificil de dis- 
cernir si la bondat d'aquells que 
ens dirigeixen és aparent o no. 

lgnasi Riera apunta dir~ctament 
als topics que potser massa sovint 
tenallen la nostra realitat nacional i 
els vol fer miqiies. Lúcid i ironic, 
ens proposa la reflexió intel.lectual, 
sal fina sempre positiva, afegint- 
n'hi ocasionalment algun terros de 
gruixuda. Que som massa de mis- 
sa? Doncs en el protagonisme del 
nostre bon pastor Ernest, I'acom- 
panya una mare enfigada i perdo- 
neu-me I'expressió d'un rnossen 
il.luminat per Nostra Senyora del 
Kamasutra, amb el patrocini de I'i- 
nefable monsenyor Lefebvre. Na- 
turalment, no apte per a integris- 
tes. Pero lectura recomanable i 
refrescant pera la resta. 


