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Després d’una trilogia dedicada a 
Barcelona i que ambientés als 
anys 70 la seva darrera novel·la, 

Cinc-cents bars i una llibreria (2010), en 
Els aliats de la nit utilitza la Segona 
Guerra Mundial de teló de fons: Cami-
nals hi explora les insídies de l’espionat-
ge al triangle fronterer de França, 
Andorra i Catalunya, travessades per 
històries de resistència i supervivència. 
Parlem amb ella en una visita a 
Barcelona, parèntesi de la seva activitat 
universitària a un centre privat integrant 
de la Catalans DC i la North American 
Catalan Society, entitats que promouen 
la difusió de la cultura i la literatura 
catalanes.

—Per què tria un espai físic i en el 
temps tan concrets?

—Tenia interès per escriure sobre els 
anys 40 perquè sabia que la frontera 
franco-andorrano-catalana era un lloc 
molt atrafegat i molt fèrtil per al novel-
lista. Llavors vaig començar a fer recerca 
i es va confirmar, i amb escreix, el que jo 
ja sabia. Vaig trobar que Catalunya i, 
concretament Barcelona, era un cau 
d’espies. I Andorra, també, amb espies 
dels dos bàndols. On hi havia espies 
nazis hi havia espies aliats. A nivell més 
concret, fent recerca, vaig descobrir que 
una empresa farmacèutica alemanya on 
havia treballat el meu pare era un negoci 
legítim, però al mateix temps era una 
tapadora per a activitat clandestina, de 
tràfic d’informació, amb espies i correus 
que treballaven per als nazis. I vaig 
identificar el nom del director, que era 
membre del partit, i l’hi vaig preguntar al 
meu pare, que em va confirmar que 
aquell home era el director i que, 
efectivament, era alemany. Ell, evident-
ment, no sabia res d’això, com la major 
part dels comerciants que hi treballaven. 

—I el seu pare mai no havia sospitat 
res?

—Mai, tot i que sí que em va dir que 
un parell de vegades li van donar sobres, 
perquè ell feia Lleida, i li van dir que els 
deixés als burots de la Guàrdia Civil. 
Però, és clar, ell no sospitava què era allò, 
i ara, retrospectivament, s’adona que 

podia ser informació.
—La novel·la condensa molts fets, 

molta acció...
—Aquesta novel·la requereix bastant 

trama, perquè la realitat era així. Les 
xarxes d’espionatge eren complexes. Per 
tant, hi ha més acció que en novel·les 
anteriors. Fins ara havia passat de frec el 
gènere de la novel·la negra, i aquesta ho 
és de ple. A mi m’interessaven els espies 
aficionats, no l’espia professional a què 
estem acostumats en la novel·la anglesa, 
sinó la gent com tu i com jo que es 
troben en unes circumstàncies en què 
s’obre la possibilitat de fer d’espia. N’hi 
ha que prenen partit per raons molt 
diferents els uns dels altres, per avarícia, 
per patriotisme, perquè es troben forçats 
a fer-ho...

—Sembla que la història s’emporta 
els personatges...

—La història és el riu que apareix 
moltes vegades a la novel·la i se’ls 
emporta. A alguns els passa pel costat 
però a d’altres els arrossega.

—Quin paper atorga a un enclava-
ment tan singular com Andorra?

—Andorra és imprescindible en una 
novel·la d’aquest tema. No pots ignorar-
la ni evitar-la. No pots escriure només 
sobre el tràfic de fronteres entre França i 
Catalunya sense passar per Andorra. 
Primer, vivia la seva pròpia vida. En 
plena Segona Guerra Mundial, Andorra 
va inaugurar les pistes d’esquí, va ser 
declarada capital europea de l’esquí i 
això és com una incongruència. Va 
passar de ser una cultura molt rural, 
molt tancada per la geografia mateix, a 
ser un centre internacional, un punt 
neuràlgic de relacions internacionals. Hi 
havia grans hotels que, en part, l’esquí 
els portava. I aquesta gernació que hi 
havia era una activitat perfecta per tapar 
activitats clandestines.
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Roser Caminals

«M’interessaven els 
espies aficionats, 

gent que pren partit 
per raons molt 

diferents»

Roser Caminals (Barcelona, 
1956) és autora d’una extensa 

i sòlida obra novel·lística, 
a la qual ara afegeix Els aliats 

de la nit. Des de 1981 viu a 
Frederick (Maryland), prop 
de Washington, on ensenya 

llengua i literatura espanyoles 
en una universitat privada.
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