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Ken Follett ha escrit una novel·la de fons militar i amorós

Guerra i sucre
N A R R A T I V A

Ò S C A R M O N T F E R R E R

Ken Follett, Alt risc.
Traducció de Joan Puntí.

Edicions 62,
Barcelona, 2004.

E
l nom de Ken Follett
apareix vinculat de
manera indissocia-
ble a un best seller
que, malgrat la pre-

venció que acostuma a com-
portar aquesta condició en
una novel·la, gaudeix d’un
prestigi fonamentat en un ar-
gument irrefutable: la peripè-
cia vital i professional d’un
mestre d’obres en els temps
medievals que narra a Els pilars
de la terra té un abast que de-
passa els límits de la correcció
simple que acostumen a limi-
tar les novel·les dissenyades,
amb més o amb menys habi-
litat, per al consum massiu.

Aquesta medalla fa que la
lectura d’un altre Follett –que
té demostrada la seva eficàcia
narrativa en altres obres, com
ara Una fortuna peligrosa, ambi-
entada en el món bancari de
l’Anglaterra de mitjans del

segle XIX– s’emprengui amb
l’esperança de trobar un text
engrescador que justifiqui les
hores que se li dedicaran: en el
cas d’ Alt risc, més d’una i més
de dues –tret que es faci lec-
tura en diagonal–, ateses les
490 pàgines que presenta l’e-
dició catalana. El tema de re-
ferència, a més, és d’aquells
que dóna joc amb facilitat: un
escamot de dones britàniques
militaritzades han de dur a
terme una acció de sabotatge
en la França envaïda pels ale-
manys durant la Segona
Guerra Mundial.

AMOR PER FRANÇA
Les expectatives, però, s’esva-
eixen aviat en comprovar de
què va tot: la protagonista de
la novel·la és Felicity Clairet,
oficial de l’exèrcit anglès co-
neguda amb el sobrenom de
Flick. La dona sent amor per
França per motius de mena
diferent: d’una banda, pel
temps que va estar vivint-hi –i
gaudint-ne– abans de la guer-
ra; de l’altra, pel seu marit,
que és francès.

El coneixement de l’idioma i
la duresa de caràcter fan de
Flick un element clau en la

coordinació i execució de les
accions de sabotatge que du a
terme la resistència francesa
amb la col·laboració de l’exèr-
cit anglès i això comporta que
sigui aquesta dona qui es faci
càrrec de la missió amb què
s’ha d’anul·lar la central tele-
fònica que assegura les comu-
nicacions de les unitats de l’e-
xèrcit alemany que caldrà des-
plaçar per fer front a la invasió
tan bon punt comenci l’immi-
nent desembarcament al·liat a
les costes de Normandia.

Les mesures de seguretat
amb què els alemanys prote-
geixen la central telefònica
obliga els anglesos a intentar
un cop desesperat en què no-
més prenguin part dones: per
entrar en el recinte i dinamitar
les instal·lacions, les saboteja-
dores es faran passar per
membres del servei de neteja.

Aquesta trama principal,
però, és insuficient a l’hora de
bastir un best seller i, per tant,
allà on no vol fer arribar les
possibilitats de la guerra, Fo-
llett es llança a explorar les
possibilitats de l’amor, que ex-
plota a bastament i, en algun
cas, de manera forçada. Així, es
pot assumir bé que el marit de

Flick li faci el salt amb una jo-
veneta de la resistència i que
Flick s’adoni que l’amor ma-
trimonial trontolla quan co-
neix un militar canadenc amb
caràcter. També pot entendre’s
que el contrapunt de la militar
anglesa, el major i mariscal de
camp alemany Dieter Franck,
l’admiri i l’odiï a la vegada i
que, en la seva vida particular,
convisqui amb una jueva que
està amb ell perquè la va salvar
de la mort.

GAIREBÉ NOVEL·LA ROSA
Ara bé, jugar a fons la carta
d’aquests sentiments i afegir, a
més, gairebé per necessitats
del guió, els amors sobtats que

assalten algunes de les sabote-
jadores improvisades –en un
tres i no res, una de les reclu-
tades s’ho fa amb un dels ins-
tructors i dues més es desco-
breixen de manera activa com
a lesbianes– trasllada la nar-
ració als escenaris de la novel-
la gairebé rosa, l’embruta amb
una emocionalitat innecessà-
ria i, en poder-se comprovar
que l’autor predica oli i ven
vinagre, causa una sensació de
decepció que s’intensifica
quan es topa amb passatges
marcats per la inversemblança
que, en haver-se obert en excés
l’aixeta de la fantasia, els és
atorgada des de l’absència de
credibil·litat.

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA

Imatge d’un jove combatent de la Guerra Civil

Una col·lecció per no oblidar el passat

A S S A I G

F E R R A N A I S A

Joan Cardona, Un fusell i un
biberó, a la tempesta. Memòries

d’un deportat a Dachau.
Cossetània Edicions.

Valls, 2003.

Vicenç Henric, Dies i nits de la
guerra amb 17 anys.

Cossetània Edicions.

Valls, 2004.

L’
editorial Cossetà-
nia ha iniciat una
col·lecció de me-
mòries del segle
XX dirigida per

l’historiador Josep M. Figueres
i Artigues. Els dos primers vo-
lums es van presentar, recent-
ment, al Museu d’Història de
Catalunya. Aquesta nova col-
lecció obre una perspectiva in-
teressant per donar a conèixer
els testimonis de persones que
van viure els moments histò-
rics més tràgics però també
més fascinants del segle XX.
Gent anònima que va ser pro-
tagonista d’una gran epopeia i,
sense voler-ho, van esdevenir
herois de primera línia.

La col·lecció s’ha obert amb
el llibre de memòries de Vicenç
Henrich (1917), supervivent
del camp d’extermini de Da-
chau. Aquest català, fill de

Clairà (Catalunya Nord), va ser
deportat a aquest camp d’ex-
termini nazi el juliol del 1943
i allí va passar gairebé dos anys
maleïts fins que va ser alliberat
el maig del 1945. Vicenç Hen-
ric va participar en la presen-
tació del seu llibre i, molt
emocionat, va recordar els trà-
gics dies viscuts dins del camp.
L’autor fa un recorregut histò-
ric des que el van detenir els
alemanys a Perpinyà fins al seu
alliberament per soldats de les
tropes aliades. Aquesta col·lec-

ció de memòries vol recuperar
els testimonis dels protagonis-
tes de fets relacionats amb el
nostre passat. Josep M. Figue-
res manifesta en el pròleg: “Si
haguéssim de triar dos únics
episodis roents representatius
del terror al llarg del segle XX,
segurament triaríem els camps
de concentració i d’extermini
–tots, des dels del genocidi
dels nazis fins a l’actual camp
nord-americà de Guantánamo,
que vulnerà els drets humans
enmig del silenci democràtic

europeu–, passant pels camps
franquistes, als quals voldríem
dedicar-los un volum de testi-
moniatge dels catalans en
aquesta mateixa col·lecció. El
segon episodi que escolliríem
seria els dels bombardejos ae-
ris a la població civil, des de
Barcelona i Guernika fins a
Berlín i Dresden passant per
Londres i Coventry, sense obli-
dar Hiroshima i, ja sense ar-
gumentació bèl·lica, Nagasaki,
fins als recents de Sarajevo
–tan oblidat– i Bagdad”.

El segon llibre de la col·lec-
ció son les memòries de Joan
Cardona (Rubí, 1920-2001),
que va ser un dels joves que
van formar part de la famosa
lleva del biberó. L’autor d’a-
questes memòries va ser un
pagès que, com molts marrecs
de la seva edat, amb només
disset anys va haver d’anar a
fer la guerra. Aquest llibre és
el testimoni d’un home que va
viure la seva joventut envolta-
da de tragèdia. L’abril del 1938
milers de joves s’incorporaren
a l’exèrcit republicà, sent re-
buts pels soldats veterans amb
la salutació: “Hola, petits sol-
dats de Negrín”. Joan Cardona
va traçant amb el seus records
la història del nostre poble i
ho fa amb una gran prestesa.
Aquest no és el clàssic llibre
del militant obrer o del soldat
que escriu les seves memòries,
Cardona hauria d’haver tin-

gut afanys literaris, perquè el
llibre està molt ben escrit.
L’autor ens convida a realitzar
amb ell un viatge per la geo-
grafia catalana en plena
Guerra Civil i amb ell sentim
el perill i la fragància de les
grans batalles. Cardona refà la
seva estada als Pirineus, els
seus combats a la primera lí-
nia de foc del Segre i a la gran
batalla del front de l’Ebre. Jo-
an Cardona reconstrueix la
seva memòria individual que
significa tant com refer la
memòria col·lectiva i ho fa
amb una escriptura plana pe-
rò molt literària: “El tercer
dia, al vespre, amb una lluna
que feia goig de contemplar,
començàvem una nova cami-
nada per una carretera en
construcció, plena d’obstacles
i de terra moguda. Arribàrem
a Tivissa, d’aquí a Móra d’Ebre
per acabar a Garcia, a marxes
forçades, sempre caminant de
nit; de dia ens camuflaven so-
ta els olivers, ja que l’aviació
franquista no deixava de so-
brevolar-nos. L’aigua i el men-
jar brillaven per la seva ab-
sència”.

PER CONÈIXER L’ÉSSER HUMÀ
Recuperar la memòria histò-
rica pot ajudar-nos a ser mi-
llors i a conèixer molt millor
l’ésser humà. Com diu l’histo-
riador Pelai Pagès, en el pròleg
del llibre de Joan Cardona, re-
cuperar la memòria històrica
és garantia de futur: “Perquè
un episodi similar no es torni
a produir mai més i no es re-
produeixi l’adagi segons el
qual un poble que no coneix
la seva història corre el perill
de repetir-la”.


