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Un documental explica la tràgica història de tres aviadors nord-americans quan fugien dels nazis el 1943

Mortspel fred i la ganaaAndorra

JOSEP PLAYÀMASET
Barcelona

A
ndorra va mantenir-
sealmargedelaSego-
na Guerra Mundial,
però no va poder ob-
viar les tensions polí-

tiques amb els estats veïns i alguns
fets luctuosos en tant que lloc de
frontera i de pas de refugiats. Un
dels episodis més dramàtics va ser
la mort pel fred de tres aviadors
nord-americans que travessaven
lesmuntanyes des del sud de Fran-
ça fugint dels nazis.Va passar el 25
d’octubre del 1943 i ara el docu-
mental que ha reconstruït la seva
història s’ha estrenat a Europa, en
una projecció a Andorra, al teatre
de lesFontetesde laMassana.
El documental ha estat produït

perl’historiadoriguiaturísticd’ori-
gen belga Geert van den Bogaert,
que fa dos anys va estar a Andorra
per conèixer detalls del tràgic peri-
ple d’aquests militars, entrevistar
testimonis icomençarelrodatge.El
documental, ja presentat als Estats
Units,esprojectaràdesprésa Fran-
ça i Anglaterra. A Andorra es va
presentar en el marc d’unes jorna-

des d’estudi promogudes per l’his-
toriadorClaudeBenet,presidentde
Velles Cases Andorranes, que va
documentarfaunsanyslaperipècia
d’aquestsaviadors.
La història que explica el docu-

mental està centrada en el sergent
Francis B. Owens, un jove de 20
anysqueanavad’artillerdecuad’un
B-17, avió batejat amb el nom de
Fortalesa Volant, del 533 esquadró

elsvan trobar.
Els seus cossos no es van localit-

zar finsvuitmesosdesprés alpicde
Montmartell. No se’ls va trobar res
devaloraldamunt,comsielshoha-
guessin robat tot, excepte una foto
“quesemblaqueés la torreEiffelde
París”, segons deia un informe del
secretari delConsell General del 12
dejunydel1944localitzatpelperio-
dista Andrés Luengo i publicat al
periòdicBondia. Lanota afegiaque
acausadeltempstranscorregut“no
poguerembaixar-los comeraorde-

nat, per quan no s’hagueren pogut
aguantarlamalaolorquefeien”.Els
van enterrar a la fossa comuna del
cementiri d’Arinsal, sense saber la
seva identitat. I no va ser fins sis
anysméstardqueelGrupdeRecer-
ca i Recuperació de l’exèrcit nord-
americà els va identificar i es va fer
càrrecdelscadàvers.Elcònsolame-
ricà a Barcelona va aconseguir del
bisbed’Urgellpermísperexhumar-
los.Owensvaserenterratalcemen-
tiridelesArdenes iavuidonanoma
una escola de formació en una base
aèria de California. Els altres dos
vanserenterratsalsEstatsUnits.
L’historiador Claude Benet ras-

treja ara el cas d’un altre militar
nord-americà que se suposa que va
morir prop de Soldeu, en una altra
expedició i en dates properes, del
qualmaiesva trobarel cadàver.!
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Imatge robada de l’hotel Valira d’Escaldes, quarter general de la Guàrdia Civil a principis dels quaranta, avui convertit enMuseuThyssen

S’estrena la filmació
que reconstrueix el
periple del sergent
Owens des de París a
Andorra, on vamorir

de bombarders. El 4 de juliol del
1943, quan tornava d’un bombar-
deig sobre una fàbrica de LeMans,
el seu avió va ser abatut a Le Cou-
lonche,aNormandia.Veientqueun
altre tripulant estava ferit, li va dei-
xarelseuparacaigudes, jugant-sela
vidaenunaparellapuntd’explotar,
i ell es va llançar després. Va tenir
sort, vacaureenunazonacontrola-
daperlaresistènciaielvan amagar.
El van dur a París i un temps des-
prés el van afegir a una expedició
formada per sismilitars francesos i
set aviadors americans. Calia tra-
vessarFrança,finsaTolosadeLlen-
guadoc i Saint Girons, entrar a An-
dorra per la muntanya i arribar a
Barcelona, on serien acollits pel
consolat americà.
El trammés difícil era a partir de

SuceSentenac,unpobledel’Arieja,
on començava una travessa a peu
quepodiadurar finsa tresdies ique
generalment es feia de nit, fins en-
trara Andorraatravésdela munta-
nya. En un moment determinat un
dels integrants del grup, el sergent
William Plaskett, va caure esgotat.
Plaskett era un operador de ràdio
que el 6 de setembre del 1943 s’ha-
via llançat en paracaigudes quan el

seuavióesvaquedarsensecombus-
tible. Owens i un altre company, el
sotstinent Harold Bailey, es van
quedar amb ell a la muntanya i la
resta dels expedicionaris van con-
tinuarpelcamí.Van intentardur-lo
i segurament es van perdre. Les
baixes temperatures del mes d’oc-
tubre, la gana i la feblesa física els
van impedir avançar. Quan els
passadors van tornar enrere ja no
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El sergent Francis B. Owens

Magrané, noudirector
de JoventutsMusicals

134 novel·les aspiren
al FernandoLara

MÚSICA!El jovecompositor
JoanMagrané (Reus, 1988)ésa
partird’avuielnoudirectorde
lesJoventutsMusicalsdeCata-
lunya.El coautordeDido&
Aeneas reloadedodisPlaceagafa
el relleu, així, de laperiodista
MònicaPagès, encapçalant
l’únicacandidaturaqueespre-
sentavaa l’elecció.Elgruixde la
juntadirectivacontinua, amb
incorporacionscomaraelpia-
nistaMarcoMezquidaoel crític
musicalAleixPalau. /Redacció

PREMIS!Untotal de 134no-
vel·leshanestat presentades a
la22aediciódelpremideno-
vel·laFernandoLara, quees
resoldrà enunsopar a l’Alcázar
deSevilla el dia 19.Elpremi,
queconcedeixPlaneta, està
dotat amb120.000€ i serà
decidit perun jurat compost
pels escriptorsFernandoDel-
gado,ClaraSánchez iPere
Gimferrer, la juristaAnaMaría
Ruiz-Tagle i l’editordePlaneta
EmiliRosales. /Redacció

PANORAMA

Els actors bascos
denuncienunboicot
CENSURA!Elsindicatd’actrius i
actorsbascos (EAB)denunciael
boicotcontra intèrpretsper les
sevesopinionspolítiques.EAB
esmentael casd’Itziar Ituño,que
actuaa la sèried’A3Lacasade
papel i queesvaexpressara favor
del trasllatdelspresosd’ETAa
presonsbasques.Això li vacostar
unacampanyaa lesxarxes, com
laquealmarçvapatirMiren
Gaztañaga,queenunprograma
d’humorvaanomenar“gamarus-
sos”elsespanyols. /Redacció
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