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EMPAR FERNÁNDEZ 
La epidemia
de la primavera

Si examinem la història de la literatura oc-
cidental sembla que des del principi del temps 
han existit dos temes predominants: l’amor i 
la guerra. Tots dos són presents a La Ilíada, a 
L’Odissea, a L’Eneida... És com si sobre aquests 
dos pilars s’haguera construït la nostra civilitza-
ció i la literatura no haguera fet res més que re-
tratar aquestes pulsions essencials dels éssers 
humans.

És evident que el tractament literari de l’amor 
ha evolucionat molt des d’aquell delicat teuladí 
el record del qual evocava Catul fins la supe-
ració de l’amor romàntic de la postmodernitat; 
i no és menys evident que la visió de la guerra 
en la literatura també ha variat al llarg del temps, 
sobretot des que la I Guerra Mundial dinamitara 
els ciments de la societat burgesa de principis 
del segle XX i ens mostrara que la guerra ni és 
romàntica, ni és èpica ni és una altra cosa sinó 
una màquina de fer morts.

La Gran Guerra va tenir els seus trobadors 
i les seues víctimes en el món de la literatu-
ra. No només els que hi van lluitar i van morir 
(Alain-Fournier, Rupert Brooke, William N. 
Hodgson, Edward Thomas...) sinó els que hi 
van sobreviure (recordem que amb el nom de 
generació perduda ens referim a tot un brillant 
grup d’escriptors nord-americans que van viatjar 
a Europa en el període d’entreguerres). Blasco 
Ibáñez, Hemingway, Rilke, Jünger..., li de-
dicaren unes pàgines sorgides de l’experiència 
del conflicte on es combinen l’aventura, l’honor 
i l’amor amb la por, la fam, el sacrifici i la mort.

La narrativa contemporània també s’ha fixat 
en aquest període. Recorde especialment que 
La canción del cielo (Seix Barral) de l’escriptor 
britànic Sebastian Faulks em va impactar pel 
seu claustrofòbic retrat de la vida a les trinxe-
res. És precisament la força narrativa i capacitat 
constructiva de Faulks la que trobe a faltar en 
la nostra novel·la: La epidèmia de la primavera. 
Empar Fernández, autora ben coneguda per 
les seues incursions al gènere negre, ens mostra 
esta novel·la una història d’amor romàntic ame-
naçat per la guerra i per la grip, les dues plagues 
més mortíferes de les primeries de segle.

No és que la novel·la no tinga cap mèrit (és in-
teressant el paper predominant i actiu que tenen 

les dones en la història, tan Gracia –la protago-
nista- com altres personatges femenins que són 
els que prenen les decisions i es converteixen en 
el motor de la història), sinó que els encerts es 
veuen difuminats en una estructura que podria 
ser ben bé qualificada de fulletó o de novel·la 
rosa. Sense negar-li la solidesa de la documen-
tació, és difícil escapar a la sensació que estem 
llegint una enorme successió de clixés.

La veu narrativa ens mostra dues històries 
que es desenvolupen en paral·lel i conflueixen en 
un moment determinat quan sorgeix l’element 
romàntic. Per una banda, tenim Gracia, una jove 
costurera que per una tragèdia familiar, es veu 
obligada a abandonar la turbulenta Barcelona 
de la fam i els incipients moviments obrers per 
marxar a la França de les trinxeres. Allí coneixerà 
Carter, un jove pagès americà, que es va allistar 
en contra del parer de la seua família. Sort que 
l’àvia de Carter era mexicana, perquè cap dels 
dos no sap una paraula de francès... Malgrat 
els entrebancs lingüístics, entre tots dos sorgeix 
l’amor, un amor que haurà de resistir els embats 
de la guerra, de la distància i, sobretot, de la 
grip, l’enemic silenciós que va causar milers de 
morts entre els soldats i la població civil sense 
que ningú no pogués detenir el seu avanç.

Gracia i Carter no estan sols. Els acompa-
nyen un grapat de secundaris que acaben d’ar-
rodonir el retrat d’una època convulsa. A Barce-
lona la misèria i la falta de productes bàsics, fruit 
de l’especulació dels grans comerciants que 
desvien els queviures als països en guerra, fan 
esclatar el conflicte social. A les trinxeres els sol-
dats cauen víctimes de la falta d’humanitat dels 
generals que no dubten en sacrificar milers de 
vides en operacions inútils o mal planificades.

La grip acaça els dos protagonistes al llarg de 
la novel·la. Implacablement sembra amb morts 
els camps de França, però també travessa la 
frontera i és especialment virulenta a Barcelona, 
on Gracia ha hagut de tornar i on espera les no-
tícies que Carter li pot fer arribar de tard en tard. 
Els metges estan desconcertats per una malaltia 
que fulmina en poques hores joves forts i sans, 
però que respecta xiquets i ancians (més dèbils 
en teoria). Les autoritats militars i civils (espanyo-
les, americanes o franceses), no estan a l’alça-
da de les circumstàncies, més preocupades per 
ocultar el veritable caire de la situació que per la 
solució o la prevenció del contagi. Sort que hi ha 
les dones..., les dones cuidadores, les dones ab-
negades, sacrificades, però també intel·ligents, 
valentes, resolutives..., perquè els homes estan 
ocupats matant-se els uns als altres i algú ha de 
posar ordre en el caos i, de passada, preparar el 
sopar, buscar aliments, cuidar xiquets i malats, 
treballar a fàbriques i hospitals, resar pels morts 
i curar les ferides físiques i psicològiques dels 
seus companys sense poder dedicar ni un minut 
a l’autocompassió. 

Diuen que un dels problemes més greus que 
encara la humanitat és la resistència dels bacte-
ris als antibiòtics; però segurament el problema 
més greu de la humanitat siga la mateixa huma-
nitat i contra això sembla que no hi ha cap cura...


