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uan amb prou feines havia llegit
deu pàgines d’Ombres en la nit, un
referent cinèfil em va començar a

sobrevolar: Malditos bastardos. L’escamot
exterminador de nazis del film de Taranti-
no s’assembla d’allò més al grup de venja-
dors inspirats per la Nakam –l’organitza-
ció jueva creada el 1945 per venjar l’Holo-
caust– que protagonitzen la nova novel·la
de Ferran Torrent. Les concomitàncies
són notòries –segurament casuals–, però
no és només aquesta associació d’idees el
que impregna la novel·la d’un esperit pro-
per al relat cinematogràfic clàssic. El ma-
teix Torrent reconeix que són diversos els
comentaris que li han fet sobre el poten-
cial fílmic d’Ombres en la nit.

I en quins trets detectem aquesta po-
tencialitat? D’entrada, en la voracitat amb
què es devoren les pàgines. Torrent ens
serveix un llibre que es llegeix injectat d’un
ritme endimoniat. La nuesa descriptiva, la
decisiva presència dels diàlegs i un evident
anar per feina sense entretenir-se excessi-
vament en detalls ornamentals, confor-
men aquesta immediatesa quasi fulleto-
nesca que segur que els puristes de la in-
trospecció, els talibans de la novel·la psi-
cològica, s’apressaran a desqualificar.

Q Resulta complicat acon-
seguir la netedat expres-
siva que assoleix Torrent
i que el seu lector habi-
tual ja identifica com a
marca de la casa. Però si
en novel·les anteriors
–Societat limitada, per
exemple– aquesta forma
directa i descarada s’in-
tuïa més com una marca
d’estil, en el cas que ens
ocupa, estil i fons es fu-
sionen en una sola cosa.
Ras i curt: que estigui es-
crita així és una opció in-
destriable de la història
que ens explica.
Torrent ens capbussa en
un relat sobre la venjan-
ça, l’oblit i la dificultat de

reconciliació –personal i col·lectiva– amb
la crueltat d’uns fets i uns personatges his-
tòrics complicadíssims de judicar i encara
més de perdonar: el nazisme i la Guerra
Civil. És lícit matar un criminal de guerra?
De la resposta, o el silenci davant d’aques-
ta pregunta, en sorgeixen les poderoses
essències d’una notable novel·la. ❋

Novel·la Toni Vall

És lícit matar un nazi?

Ferran Torrent ha publicat una novel·la trepidant en un format molt cinematogràfic
que transita de la València franquista a la de la Segona Guerra Mundial QUIM PUIG
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