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L
a primera sensació,
després de llegir
aquesta novel·la, és la
d’haver descobert que
sota les pedres en què

has estat assegut llarga estona
hi havia un niu d’escurçons
que, en ser descoberts, s’agiten
convulsivament i provoquen
una instintiva sensació de fàs-
tic i de paràlisi. Aquesta és la
sensació també que sent el per-
sonatge que ens narra la
novel·la: John Dowell, un nord-
americà de mitjana edat, ric i
excel·lent persona, que ha de-
dicat part de la seva vida a fer
d’infermer de la seva malal-
tissa esposa, Florence, a la qual
ha acompanyat als balnearis
més prestigiosos d’Europa. En
un d’aquests, el de Nauheim,
John i Florence han coincidit
amb els Ashburnham, un aris-
tocràtic matrimoni britànic,
paradigma de les virtuts pú-
bliques de la casta dirigent an-
glesa, format per Edward, un
bon soldat, excel·lent esportis-
ta, administrador generós del
seu patrimoni, seductor i ele-
gant, i per Leonora, una irlan-
desa catòlica, noble, resoluti-
va i atractiva.

Els dos matrimonis han con-
viscut fraternalment durant
nou anys (1895-1904), fins que
la mort de Florence els ha se-
parat. Ha estat una relació en
què no es parlava de coses per-
sonals, però que era estable i
sòlida com les pedres perquè
responia a un codi que els per-
metia saber sempre el que
calia fer, com quan es balla
una dansa elegant: era una
“vida plàcida i tranquil·la que
fluïa com un minuet [...] perquè
en qualsevol ocasió i situació
sabíem on anar, on seure,
quina taula triaríem”. De fet,
no només sabien com com-
portar-se, sinó també quins
eren els valors que no es dis-
cutien: “des de la vedella cuita
al punt, fins a l’anglicanisme”.
Nou anys i sis mesos després
d’haver-se conegut, i morta ja
Florence, Dowell té dues con-
verses –amb Edward, primer, i
amb Leonora després– que li
descobreixen que aquella re-
lació estava teixida amb men-

tides i crueltats, mentre ell hi
feia el paper, més aviat patètic,
d’anar “amunt i avall com un
titella eixerit”.

És a partir d’aquest moment
que comença la novel·la, que és
el text que redacta John
Dowell, amb plena consciència
del que ha succeït i amb la vo-
luntat d’explicar-ho i d’expli-
car-s’ho. El lector s’assabenta-
rà, doncs, dels fets exclusiva-
ment a través de la sensibilitat
i de les paraules de la víctima
de tot el que ha passat. Es trac-
ta, per tant, d’una novel·la nar-
rada des d’un punt de vista in-
tern de personatge protago-
nista. Els resultats que Ford
Madox Ford obté amb aques-
ta tècnica, però, ultrapassen
àmpliament el que seria pre-
visible d’esperar. Perquè la
perspectiva de Dowell, aplica-
da a un material narratiu com
el del descobriment de la des-
lleialtat de l’esposa i dels
amics, sembla abocada a mos-
trar preferentment o gairebé
només, la seva reacció emoci-
onal. Però Ford Madox Ford al-
tera les previsions del lector,
tant pel que fa a la caracterit-
zació del personatge com a la
valoració dels fets que ell re-
lata de manera brillant.

ACCEDIR A LES INFORMACIONS
Qui refereix la història, John
Dowell, no ho fa per infor-
mar-nos de qui féu què, com en
una novel·la policíaca de con-
tingut moral, sinó amb la vo-
luntat de mostrar com ell va ac-
cedint a les informacions, com
aquestes se li acumulen, dilu-
eixen o retornen, i, el que im-
porta, en conseqüència, no són
tant els fets com la percepció
que ell en té: “He explicat
aquesta història d’una manera
força embolicada, ho sé, i pot-
ser a algú li resultarà difícil de
seguir el fil en el que deu ser
com una mena de laberint. No
hi puc fer res. M’he mantingut
fidel a la meva idea de ser en
una caseta al camp amb un
company silenciós que escolta
la història tal com va sortint
dels meus llavis”. És un narra-
dor, per exemple, que retreu al
lector el seu silenci, angoixat
de restar sol amb els seus fan-
tasmes, i que ens transmet tant
la sensació d’atordiment per-
sonal com la que els fets no són
ni lineals, ni simples. No és, és
clar, un atestat judicial, sinó
una complexa i contradictòria
acumulació de fets i de senti-
ments que no menen, precisa-
ment, a una sentència. I això és

així perquè aquest personatge
no es dedica a pensar en ell –en
el que li han fet– sinó que, amb
una seguretat sense complexos,
mira sempre els altres: accepta
les contradiccions, admet les
pròpies febleses i cerca, sobre-
tot, entendre: amb pietat pels
que admira, i astorat d’haver
d’admetre que hi havia, entre
els seus, indesitjables. Gran
personatge i gran tipus, també.

La mirada estoica, descon-
certada i trista, del narrador fa
que observem amb molta més
intensitat, doncs, les persones
que les culpes. Per parlar
només del personatge que

dóna nom a la novel·la –Ed-
ward Ashburnham, el “bon sol-
dat”– el text ens el mostra, cer-
tament, com un irresponsable
i com un sentimental. Un
home que s’embolica estúpi-
dament amb una ballarina es-
panyola que és una xantatgis-
ta, amb la dona (Florence) del
seu millor amic, amb dames i
amb minyones. Però ens el
mostra també com una bona
persona. I la impecable Leono-
ra quan imposa, honestament,
els seus criteris en l’adminis-
tració del patrimoni familiar o
quan manipula les amistats pe-
rilloses d’Edward és només una
torturadora egoista i cruel. Gai-
rebé sense saber-ho. I com que
Dowell explica els fets sense se-
guretats inapel·lables, ni els ex-
plica per venjar-se, el teixit
moral que se’n deriva és extre-
madament fi. Sense prejudicis
però també sense relativismes
morals, amb complexitat.

I em sembla que Ford Madox
Ford té raó: hi ha una ètica so-
cial i hi ha una legislació, però

la llei no pot accedir a una in-
timitat que només l’experièn-
cia de les persones ens permet
de veure i que només la lite-
ratura ens permet d’expressar.
A la fi, el narrador acaba de-
clarant: “La societat ha de per-
durar, suposo, i només pot
existir si hi prosperen les per-
sones normals, les virtuoses i
les que són una mica menti-
deres, i els apassionats, els tos-
suts i els excessivament sin-
cers es veuen condemnats [...].
Però em temo que jo mateix, a
la meva manera discreta,
formo part de la categoria dels
apassionats, els tossuts i els
sincers en excés. Perquè no
puc negar que jo estimava Ed-
ward Ashburnham –i que l’es-
timo– perquè ell era ben bé
jo”. I s’hi identifica, com un
“germà gran que se m’hagués
endut en les seves sortides i
hagués fet tot de coses intrè-
pides mentre jo mirava des de
la distància com entrava als
horts a robar”. El lector no
s’identifica amb Edward però
sí amb John Dowell i com ell,
sent el desconcert i la inde-
fensió de veure el mal sota els
seus peus després d’haver-hi
conviscut amb una gran inge-
nuïtat, sense haver ajudat a
evitar-lo o a combatre’l. A la fi,
no condemnem sinó que en-
tenem. I el que entenem és
que la naturalesa humana pot-
ser no és gran cosa, però ho
fem amb una admirable bar-
reja de menyspreu i de com-
prensió, de tendresa i d’odi, de
repulsió i de fascinació per les
persones.

NO ÉS UNA NOVEL·LA FÀCIL
El bon soldat (1915) és una molt
bona novel·la tot i que no és
una novel·la fàcil, com el ma-
teix Ford apunta. Aquesta di-
ficultat, però, no és un mèrit
de l’autor sinó la seva única fe-
blesa com a constructor del
text. El resultat, en darrer
terme, és excel·lent, especial-
ment per la seva capacitat de
crear unes imatges d’una força
literària que fascinaran el lec-
tor que estimi l’art de la pa-
raula. La resta de mèrits
d’aquesta obra importen
menys: el caràcter de radio-
grafia social de l’Europa del
tombant de segle –que la fa– o
de progrés en la tècnica narra-
tiva anglesa –que hi és– o de re-
verberacions de la seva biogra-
fia –que hi són–. Aquestes són
constatacions que importen
més a la història de la literatu-
ra que a la literatura.

Ford Madox Ford, autor d’‘El bon soldat’
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La mirada del
narrador fa que
observem amb
més intensitat
les persones
que les culpes


