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a les pel·lícules i que, sense cap contrapès,
haurien reduït els fets a gestes unívocament
heroiques o malvades.

Al centre d’aquest bigarrat retaule, hi ha
dos personatges que tipifiquen singularment
el drama: Marta Mons, a la qual els afusella-
ments segaren tots els que estimava, i el ti-
nent Alexis von Greiz, que s’hostatja a casa
seva. Marta Mons tracta el tinent Greiz amb
la ferotge hostilitat que es mereixen els ocu-
pants, però Greiz és un home noble i, a me-
sura que avança el relat, el lector s’adona que
l’atracció entre els dos joves progressa. La
guerra, però, és infinitament més poderosa
que l’amor i ni la dignitat d’ella, ni les cir-
cumstàncies d’ell fan possible ni tan sols una
relació cordial. La situació permet, però, a
Aurora Bertrana fer una creació esplèndida
del militar alemany –prussià disciplinat, lec-
tor de Heine, intel·ligent analista de la situ-
ació del seu país, digne derrotat pel desenllaç
de la guerra– i el converteix, de fet, en cori-
feu que proclama –és el més preparat per
fer-ho– el sentit de la tragèdia. I aquest sen-
tit té una arrel inequívocament cristiana.
Justament és ell qui defineix el tema de la
novel·la davant d’un santcrist quan, després
d’afusellar un soldat, se sent: “Una roda de
l’engranatge [...] Tantes vegades com la vida
d’un home entrés dins aquell engranatge in-
fernal, ell, roda automàtica, el trinxaria.
L’exèrcit era un sistema savi i complicat de

Opinió

E
l llibre Entre dos silencis és una
excel·lent novel·la. L’argument se
situa a la França ocupada durant
els dos darrers anys de la Segona
Guerra Mundial i narra les relaci-

ons entre l’exèrcit d’ocupació i els pagesos
d’un petit poble. Aquest poble s’havia quedat
gairebé sense homes, perquè els alemanys els
havien afusellat com a represàlia per l’assas-
sinat d’un cap militar. Hi ha tot el que s’espe-
ra d’una novel·la d’aquestes característiques
–la resistència, la repressió, les mobilitzaci-
ons forçades, la violència sexual, els deser-
tors, la disciplina militar, l’avanç dels aliats–,
tot, menys el tòpic. I és que aquesta novel·la,
malgratserel testimonidirected’unsfetsque
succeïren realment i que Aurora Bertrana va
escoltar personalment dels seus protagonis-
tes, no és una crònica de la guerra sinó l’ex-
pressió del que constitueix l’experiència hu-
mana real de la guerra, la qual és vista, aquí,
com una màquina trituradora de vida que
s’imposa als sentiments més nobles i mati-
sats i a les intencions més generoses de tots
els que la protagonitzen. La grandesa d’Entre
dos silencis (publicada pel Club Editor) con-
sisteix justament a mostrar aquests senti-
ments i aquestes intencions amb una delica-
desa i amb una complexitat –sobretot com-
plexitat– tan creïbles com, per això,
impressionants. Memorables.

L’acció se situa al poble d’Etobon, on, el 27
de setembre de 1944, van ser afusellats tren-
ta-nou habitants davant l’església protestant
de Chenebier i vint-i-set van ser deportats als
camps d’extermini. A la novel·la, aquest
poble, fronterer amb Suïssa, pren el nom de
Hernam i els fets que s’hi refereixen són,
substancialment, els mateixos de la història
real, tot i que Aurora Bertrana hi introdueix
personatges i situacions que estimulen el dis-
curs narratiu. La manera de narrar aquests
fets, però, els fa perdre el seu caràcter de
gesta nacional, per subratllar el seu caràcter
de terrible drama personal. La mateixa Au-
rora Bertrana ho sintetitza així: “Uns «màr-
tirs de la humanitat», així en abstracte, no
fan impressió; altra cosa és un grup d’homes
concrets, marits i pares de família, afusellats
contra una tàpia concreta”.

Quatre recursos potencienaquestaprivatització
dels fets: primer, la quantitat de personatges
que protagonitzen l’acció, els quals tenen re-
accions molt diferents sobre les mateixes si-
tuacions en una deliberada voluntat de pers-
pectivisme narratiu. Segon, el fet que la nar-
ració, malgrat ser en tercera persona, adopti
el punt de vista de cadascun dels personat-
ges que protagonitzen cadascuna de les es-
cenes –amb la seva limitada percepció dels
fets i amb la seva pròpia sensibilitat– sense
que Aurora Bertrana hi exerceixi les funci-
ons demiúrgiques de qui tot ho sap i tot ho
jutja. Tercer, el relat avança amb alteracions
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El relat avança amb
alteracions constants
del temps i de manera
discontínua, juxtaposant
plans narratius diversos

constants del temps i, per tant, de manera
discontínua, juxtaposant plans narratius di-
versos: el lector no té, aleshores, la sensació
d’un discurs lineal –d’una crònica– sinó
d’estar davant del tipus de percepció i de me-
mòria pròpies de la ment humana: amb as-
sociacions, salts temporals, buits d’informa-
ció o morositats obsessives. Per això, els
camps d’extermini, per exemple, són igno-
rats per la majoria dels personatges, i la con-
vicció de la derrota imminent del Reich la té
només un d’ells. I, quart, Aurora Bertrana té
interès a mostrar el pas del temps amb des-
cripcions minucioses de l’efecte de les esta-
cions sobre el paisatge o de l’activitat rama-
dera i agrícola dels pagesos. D’aquesta ma-
nera, les turbulències bèl·liques semblen
relativitzar-se en un context real i perden
aquell monopoli que hem vist tantes vegades

rodes, molles, cilindres, ressorts, espirals
d’acer. [...] Es mira el Crucificat: «Tu també
vas ser trinxat per I’automatisme»”. I són les
reflexions d’aquest personatge sobre el mal
les que doten la novel·la –amb alguna pro-
pensió ocasional a l’efectisme– d’un subrat-
llat reflexiu i de pensament.

La llengua –sòbria, directa, expressiva–
és excel·lent, tot i que, com consta en l’edi-
ció, la novel·la va ser escrita en castellà sense
que mai arribés a editar-se, i va ser Joan
Sales qui la traduí i la preparà per a l’edició
catalana que publicà Aymà el 1958. A ell,
doncs, també, en part, el mèrit i la gratitud.

Aurora Bertrana visqué a Suïssa (on, per
cert, fundà la primera jazz band femenina
d’Europa) durant la Segona Guerra Mundi-
al. Després de l’armistici, s’integrà en “una
missió d’ajut als països devastats, subvenci-
onada per una entitat filantròpica” que la
dugué a Etobon. Allí descobrí que un pagès
de la zona –Martin Rohe, un pacifista, mig
col·laboracionista, únic supervivent de la
tragèdia i que Bertrana convertí en un
excel·lent personatge de la novel·la– havia
escrit un dietari “amb una lletra grossa i mal
traçada” en què havia anotat els fets més im-
portants d’aquella història. Aurora Bertra-
na, impressionada per la voluntat d’aquell
pagès de deixar memòria històrica del
drama, va escriure aquesta novel·la, que,
avui, tenim el privilegi de llegir.


