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Ken Follett ha tornat a les novel·les d’espionatge

Intriga i espionatge
a Dinamarca

N A R R A T I V A

J O A N A G U T

Ken Follett, L’últim vol.
Traducció de Mar Albacar i
Lluís Delgado. Edicions 62.

Barcelona, 2003.

K
en Follett va néixer
a Cardiff (Gal·les) el
1949. Després de
llicenciar-se en filo-
sofia va exercir de

periodista al South Wales Eccho i
a l’ Evening News, de Londres. Es
va donar a conèixer com a es-
criptor a finals dels anys 60
amb l’obra L’illa de les tempestes,
una novel·la que encetaria la
sèrie de thrillers d’espionatge
ambientats en la Segona
Guerra Mundial, entre els
quals cal esmentar La clau està
en Rebeca, Les ales de les àligues i
L’home de Santpetersburg. L’any
1988 va publicar Els pilars de la
Terra, novel·la de més de mil
pàgines basada en la cons-
trucció de les catedrals en
l’Anglaterra medieval. El lli-
bre va constituir un gran èxit
a tot Europa. De l’edició cas-
tellana se’n van vendre més
d’1.800.000 exemplars i, se-
gons una enquesta de la Fede-
ració de Gremis d’Editors, fou
el llibre més llegit a Espanya
de l’any 2001. Ken Follett, amb
una considerable obra publi-
cada, és un dels escriptors de
best sellers més llegits del món,
al costat dels nord-americans
Stephen King, Tom Clancy,
Michael Crichton, John Gris-
ham i Noah Gordon.

Amb L’últim vol Ken Follett
torna a la novel·la d’espionat-

ge. A diferència de les obres de
John Le Carré, Follett anteposa
l’acció a la complexitat psico-
lògica. El llibre té tres eixos
bàsics: tres parelles integrades
per Harald i Karen, Ar-
ne i Hermia i Peter i
Tilde. A mitjan del
1941, en plena Segona
Guerra Mundial, les
tropes del Tercer Reich
han envaït Europa i la
Gran Bretanya ha que-
dat aïllada. Contra el
poder alemany els an-
glesos solament dispo-
sen dels bombarders de
la RAF que pateixen
pèrdues considerables
quan volen sobre Ale-
manya. Se sospita que
el Reich disposa d’un
sofisticat sistema per
detectar els avions an-
glesos i l’M16 té indicis
que els mortífers apa-
rells de detecció estan
situats a Dinamarca.
Hermia Mount, compa-
nya sentimental d’Arne Oluf-
sen, dirigeix des d’Anglaterra
una embrionària organització
de resistència danesa, en una
Dinamarca ocupada pels ale-

manys. La noia s’encarregarà
d’entrar en contacte amb els
seus companys danesos per tal
d’esbrinar on s’amaga el radar
enemic i per descobrir-ne les

característiques. En aquest in-
tent d’espionatge moriran dos
danesos i la policia iniciarà
una recerca implacable contra
els resistents. Peter i Arne ha-

vien estat amics de joventut
però els separen conflictes fa-
miliars. Peter és un policia ob-
sessionat per la llei i l’ordre i
amb ganes de fer mèrits da-

vant l’exèrcit ocupant; l’Arne
forma part de la resistència. El
protagonisme, però, acabarà
exercint-lo el jove Harald, ger-
mà d’Arne, que juntament

amb Karen, esdevindran els
herois de la història amb el
correspoent càstig a l’obcecat
policia.

L’últim vol és una novel·la
d’intriga, d’acció i d’amor. El
personatge més complex és
Peter, el policia, un home
amargat contra la societat,
amb una muller amb el cer-
vell destruït a causa d’un ac-
cident provocat per un con-
ductor begut, que intenta es-
tablir una relació afectiva amb
Tilde, una companya també
policia. Els pares d’Arne i Ha-
rald constituiran el contra-
punt humà i tràgic de la nar-
ració i Karen sorgirà com

l’heroïna romàntica,
ballarina, filla de jueus
rics, i noia moderna.
Un conjunt de perso-
natges que donen una
dimensió humana a la
trama d’una novel·la
bàsicament d’aventu-
res en què, com era
previsible, guanyaran
els bons gràcies a un
vol nocturn sobre el
mar del Nord magnífi-
cament descrit.

Cal reconèixer que
els recursos de Ken Fo-
llett són considerables i
que la seva narrativa
enganxa els lectors per
no deixar-los fins a la
darrera pàgina. L’últim
vol, situat en el marc de
la literatura d’evasió, és
un llibre perfectament

recomanable per passar unes
hores d’entreteniment com si
assistíssim a la projecció d’u-
na bona pel·lícula d’acció
nord-americana.

Una estètica
de la memòria

A S S A I G

X U L I O R I C A R D O T R I G O

César Antonio Molina,
Regresar a donde no estuvimos.
Península. Barcelona, 2003.

P
er a una gran majoria
de lectors són un ens
estrany, una rèmora
dins el sistema de
lectura ràpida que

s’instal·la pertot. Però són
també un vestigi del passat: fa
olor de pensament i reflexió,
exigeixen alguns coneixe-
ments i un mínim gust estè-
tic; si més no, demanen un
compromís amb la pròpia
formació. Són els dietaris, de
vida, de crítiques, d’idees...
Ben sovint se’ls ha qualificat
com a subgènere, però no sé si
la literatura podrà inventar
alguna vegada una forma se-
cundària tan abastadora, capaç
per ella mateixa de reflectir
l’ésser humà en tota la seva
dimensió. Poesia, assaig, con-
te, crònica, viatge, memòries.
Per ventura no es pot fer servir
tot això en un dietari? ¿No és
també la novel·la –si portem
la reflexió a l’extrem– un di-
etari de ficcions possibles?

La defensa a ultrança del
gènere dels dietaris podria ser
un bon propòsit en aquest
projecte de diversitat, d’imagi-
nació, de recerca, amb el qual
s’hauria de comprometre l’és-
ser humà contemporani. Per
assolir un objectiu semblant
s’han de desterrar prejudicis

molt arrelats, el més impor-
tant dels quals és que es tracta
d’una escriptura que només es
pot practicar a les acaballes de
l’existència, quan s’exigeix,
s’espera, es desitja per decret,
que tots siguem més savis.

RIQUESA POTENCIAL
Si deixem de banda els preju-
dicis, l’única realitat dels die-
taris és que la seva capacitat
estètica i narrativa pot convo-
car tota mena de discursos.
Lluny de les exigències de
mercat que suporta la novel·la,
la mal·leabilitat dels dietaris
ens pot arribar a donar moltes
alegries. I això es va fer evident
ja des del primer quadern pu-
blicat per César Antonio Moli-
na, Vivir sin ser visto, l’any 2000
en aquesta mateixa col·lecció.
Sembla que les pretensions de
l’autor són semblants a les que
inspira el Salón de los pasos per-
didos, d’Andrés Trapiello: un
seguit de diaris que, d’alguna
manera, expliquin la vida, la
seva i la nostra, objectiu al qual
ha posat el subtítol de Memorias

de ficción. Tant Trapiello com
Molina són poetes, bons poe-
tes, però totes les semblances
acaben aquí, a les portes de la
literatura.

Per no convertir aquesta crí-
tica en un exercici de literatu-
ra comparada –temptacions
no en falten–, direm que Mo-
lina sortiria guanyant d’una
valoració conjunta. Els motius
tenen a veure amb la natura-
lesa dels textos que tots dos ens
presenten com a prosa de die-
tari: Trapiello és el castellano
viejo que, amb paciència i cul-
tura i després de córrer món,
decideix que el seu entorn
mereix un dietari; Molina és
l’home disposat a utilitzar la
seva cultura com a recerca
d’una veritat, si més no estèti-
ca; és l’ésser humà que hauria
agradat a Pound, capaç de
qualsevol cosa per satisfer la
seva curiositat, un home del
Renaixement que cerca els mi-
racles del món amb càmera
digital i no dins la sopa de ci-
grons d’El arbol de la ciencia; tot
i que, és clar, idealment, totes

dues opcions no haurien de ser
incompatibles.

César Antonio Molina ha
publicat ara una segona entre-
ga de la seva work in progress,
Regresar a donde no estuvimos,
molt més extensa que l’anteri-
or i ben definidora dels seus
plantejaments. Estructurades a
partir d’alguna anècdota –lec-
tura, viatge, record– i sempre
relacionant-les amb altres
imatges o idees semblants,
Molina construeix les seves
proses amb la precisió d’un
contista i amb el sentit estètic
d’un poeta. No podríem dir,
però, que cap d’elles és avorri-
da, que cap ni una ha deixat de
banda la intenció primigènia:
explicar el món amb les armes
de la curiositat i la cultura.

VEU NARRATIVA DELICADA
Potser bona part de l’atractiu
que presenten els dietaris de
Molina té a veure amb la veu
narrativa, delicada i discreta,
però capaç també de mostrar
clarament la seva oposició, de
cridar contra la inèpsia –no

existeix, però seria necessària
aquesta paraula entre la inep-
titud i l’asèpsia, alguna cosa
més que inèpcia, doncs– dels
seus contemporanis.

És cert que tots els dietaris
tenen alguna cosa comuna, que
aquesta obra també podria dur
subtítols amadienses: Navegação
de cabotagem, o piglians: Formas
breves, però pocs conjuguen
d’una manera tan admirable
les condicions d’obra de pensa-
ment, de reflexió i la síntesi
narrativa necessària, la part de
ficció que farà possible la me-
mòria. Vist així, Molina queda-
ria més a prop d’anglosaxons i
sud-americans que de la litera-
tura castellana. No ens sembla-
rà tan estrany si investiguem
una mica i parem compte de la
seva nacionalitat gallega i del
mestratge que sobre la seva
obra va tenir Álvaro Cunqueiro.
I menys sorprenent encara serà
constatar que les obres de lite-
ratura personal més atractives
dels últims anys vénen d’aquest
orient de l’Estat, amb autors
com ara Julio Llamazares, Xuan
Bello i el mateix César Antonio
Molina, narrador, antòleg, im-
pulsor de nombroses iniciatives
culturals i, sobretot, un esplèn-
did poeta que no ha tingut tot
el reconeixement que la seva
obra mereix. De moment, po-
dem dir que des del Dietari de
Pere Gimferrer cap autor havia
filat tan prim a l’hora de re-
presentar estèticament i narra-
tivament les ficcions que el jo
va construint amb l’ajuda del
temps. Enhorabona!


