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La guerra sense compassió
de John le Carré
L’escriptor britànic denuncia a la seva última novel.la, ‘L’home més buscat’,
l’ofensa a les llibertats en nom de la seguretat davant del terror islamista

RAMON VENTURA

‘BEST-SELLER’

E
l decorat és també un prota-
gonista. Al marge de les no-
vel.les exòtiques ambienta-
des al Carib, l’Àfrica i Hong

Kong, és evident el magnetisme de
l’escriptor britànic John le Carré
(pseudònim de David Cornwell, Poo-
le, 1931) per les metròpolis euro-
pees: Londres, Bonn, Moscou, Lisboa
o Budapest. L’home més buscat, el seu
darrer llibre, és una novel.la de ciu-
tat i Hamburg el seu més poderós
imant.

Arraconada la follia de la guerra
freda, i capbussats en el modern ter-
rorisme islamista global –planter de
paranoies i de justificades inquie-
tuds–, l’alemanya Hamburg esdevé
una ciutat connectada: destinació
consular a la joventut de l’autor, re-
fugi com a escriptor i espia, escenari
dels imperatius i amors eclèctics del
carismàtic agent Smiley, vincle
europeu amb els suïcides de Nova
York de l’11-S (residència de Mo-
hammad Atta), etcètera. Una ciutat

connectada, igual que les ramifica-
cions dels atemptats de Bombai
(200 morts) enllacen amb Barcelo-
na; Le Carré en fa un mínim apunt
al llibre.

CONTRA ELS GOVERNS / Més enllà de
l’argument i l’acció, L’home més bus-
cat és un llibre que suscita refle-
xions. Guiat per la batuta d’un nar-
rador omniscient, l’alternança de
veus condueix aquest relat de bon
ritme i llargs preliminars, entre
diàlegs vigorosos (com els de l’expe-
riment dialogat al llibre Una pe-
queña ciudad de Alemania, 1968) men-
tre l’autor desgrana com hem ofre-
nat la nostra llibertat als cínics sen-
se ideals de la comunitat de l’espio-
natge en nom de la seguretat: «En
l’eterna guerra contra el terror, no
hi ha lloc per a la compassió», ho re-
collia Stephen Amidon a The Sunday
Times.

Le Carré tensa la corda i reclama
els límits de la fidelitat, la vergonya
i la covardia, en «una acusació als
governs, als quals permetem actuar
en nom nostre». Narrador de mira-
da lúcida, els personatges brollen

dintre la biografia moral –conegu-
da o inventada– de l’autor: Brue, el
gerent d’un banc diminut, que es-
devé bugaderia russa al servei del
Foreign Office; Annabel, la combati-
va i humanitària advocadessa, àni-
ma bessona de la protagonista de La
chica del tambor (1983) col.laborant
amb els «deformadors de la veritat»;
Issa, l’emigrant rus il.legal i parcial-
ment txetxè, «nòmada invisible»
que serà l’esquer d’una captura su-
perior. Més novel.lista d’emocions
que autor de suspens, John Le Carré
retrata éssers desplaçats o depor-
tats, històries d’amor frustrant, i un
món cruel i desdibuixat. Són perso-
natges amb compromís moral, en-
cant i valor; però el bagatge vital
dels seus protagonistes els conduirà
a una incerta realitat. És el balanç
de Le Carré: escriptor, diplomàtic,
soldat, espia. H
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33 John le Carré, durant una visita a Barcelona.

Un exdiputat italià
revela els secrets
de la ’Ndrangheta

LLETRES 3 NOVETAT

b

MERCEDES JANSA
MADRID

Al ja nou gènere o subgènere de lli-
bres, de ficció o no, sobre la màfia
italiana s’hi ha de sumar ara el de
Francesco Forgione, ’Ndrangheta, que
destapa una de les organitzacions
menys conegudes d’aquest entra-
mat: la màfia calabre-
sa. Publicat per Desti-
no, la seva aportació
més destacada al conei-
xement d’aquest món
de delinqüència és que
recull l’informe de la
comissió antimàfia del
Parlament italià entre
el 2006 i el 2008, que
va presidir el mateix
Forgione.

Com tots els que han bussejat en
aquest tema, aquest professor, perio-
dista i polític vinculat a Refundació
Comunista porta escorta des que fa
un any el llibre es va publicar a
Itàlia. El desconeixement general so-
bre la ’Ndrangheta és fruit, segons
Forgione, de la «hipocresia de la
política italiana», que no ha prestat
atenció als grups que no cometen

delictes de sang. Fins que l’agost del
2007 membres d’aquesta màfia van
matar sis persones a Duisburg (Ale-
manya).

La ’Ndrangheta, com les altres
màfies, està infiltrada en l’adminis-
tració regional i té inclinació pel ne-
goci en les obres públiques i en la sa-
nitat calabresa. I les seves ramifica-
cions a Espanya arriben a sectors
com la construcció i el turisme.
Però Forgiano s’atreveix a relacionar
la ’Ndrangheta amb ETA a propòsit

del narcotràfic, que el
grup calabrès controla
des de Colòmbia. El
càrtel de Cali va recór-
rer a la banda terroris-
ta perquè un client ca-
labrès pagués una par-
tida de droga. Segons
Forgione, «el més im-
portant és combatre els
capitals dels mafiosos»,

entre altres coses perquè en el grup
de Calàbria hi ha pocs penedits a
causa d’una estructura de funciona-
ment bastant arcaica. Així mateix
considera que s’ha d’«unificar» tota
la legislació europea contra la màfia
i definir el delicte d’«associació ma-
fiosa» per perseguir els grups mafio-
sos a tot el continent davant l’evi-
dent importància que estan adqui-
rint. H

Francesco Forgione
va presidir la comissió
parlamentària antimàfia

33 F. Forgione.


