
ele tinha se apresentado voluntariamente, a polícia não achou que fosse
haver problemas. “Tudo bem”, disseram eles. “Leve a bicicleta para ele e
depois volte.” Mas Florentino sabia o que ia acontecer. Foi embora com a
bicicleta, e a Guarda Civil nunca mais topou com ele outra vez.

Dédée. Bayonne, França. Prisão de Villa Chagrin.
20 de janeiro de 1943.

“Está pronta para começar a tortura?”
“Estou.”
“Você vai acabar falando, sabia?”
“Repito que vou fazer tudo o que puder para evitar isso.”
“Então, vamos começar.”
“É. Vamos começar.”
“Tem certeza de que está pronta?”
“Tenho. Estou pronta.”12

Este era um estranho enigma. Dédée não sabia onde encontrava forças
para impedir que seus dentes batessem, que o corpo inteiro tremesse de terror.

O oficial da Gestapo diante dela — que veio depois de muitos outros
que a pressionaram a falar — era realmente de arrepiar. Podia-se ver que
era inteligente. E isso era o que mais dava medo.

Exteriormente, contudo, a atitude dela não vacilava. Seus nervos não
davam mostra de nada, e ela parecia convencer o homem de que não ia fra-
quejar, de que a ameaça de tortura não era o bastante. Fosse por sua audá-
cia, fosse porque era mulher ou por qualquer outro motivo, o fato é que o
oficial da Gestapo piscou primeiro. Olhou-a de sua escrivaninha, fechou o
dossiê e saiu da sala.

Ela observou com admiração distanciada até mesmo o fato de manter
uma conversa “civilizada” com aquele homem, usando sua própria condi-
ção humana para controlar o ritmo do interrogatório. Talvez o oficial ale-
mão levasse em conta a juventude dela, ou pode ser que pensasse que ela
não tinha informações a dar, mas por alguma razão não houve tortura.26
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Dédée tirou pouco consolo disso. Aqueles dias de inverno — gélidos,
numa cela úmida, com comida que mal dava, pouca água — tinham-lhe
produzido um torpor, uma resignação, mas ela fora capaz de dissipar isso
tudo quando começaram os intermináveis interrogatórios. Havia uma
constante ameaça, implícita ou não, do que seriam capazes de fazer aque-
las feras . Ainda assim, Dédée os enfrentou, e de algum modo sua dignida-
de prevaleceu. Eles queriam informações, e ela lhes deu o mínimo possí-
vel, sempre temperadas com mentiras.

Às vezes ela ficava sozinha numa cela. Em outras oportunidades, havia
prisioneiros com ela, alguns deles presos sem sequer saber por quê. Havia
mulheres recém-detidas, mulheres que estavam ali há semanas, com uma
tosse seca, apertadas umas contra as outras, no suor e na doença. Uma vez
ela ficou ao lado de uma tuberculosa que mal podia se mover. O lugar não
servia nem para porcos, quanto mais para seres humanos, expressão que
dificilmente se poderia ouvir ou pronunciar ali.

Contudo, Dédée agiu de um modo que pareceu colocar limites na ati-
tude de seus captores. Ela não analisava o porquê. Por horas sem fim, dias
consecutivos, semanas — ela não poderia dizer quanto tempo —, as pergun-
tas continuaram, mortificadoras em seus detalhes e nas exigências que lhe
faziam de clareza e atenção. O oficial educado falava com ela com nuanças
assustadoras, fazendo séries diabólicas de perguntas sutis que tornavam suas
mentiras cada vez mais difíceis. A tarefa de Dédée era desviar toda a inquiri-
ção a respeito de seu pai e seus amigos. Os nazistas presumiram que o pai
dela era o cérebro por trás da organização Cometa. Então Dédée confundiu
as coisas, dizendo que ela, e não o pai, era a verdadeira líder e fundadora da
Linha. Na ocasião, porém, os nazistas não tinham como distinguir verdade e
mentira. Ela dissera a verdade, mas não acreditaram nela.

Dédée não podia ser a chefe da Cometa, concluíram os nazistas; era
uma mulher. Era jovem demais para ter criado uma organização tão sofisti-
cada, que se estendia da Bélgica até a Espanha. Se tivessem acreditado,
Dédée teria sido fuzilada ou guilhotinada.

Naquela altura, Florentino já dera a notícia da captura de Dédée para
o consulado britânico em Bilbao, e Michael Creswell enviou um telegra- 27
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ma pesaroso ao quartel-general do M19 em Londres: “Profundo pesar
Florentino informa prisão Dédée com três pilotos em Urrugne. Presa Villa
Chagrin, em Bayonne. Tentativa fuga sendo organizada.”13

Frédéric de Jongh, pai de Dédée, avisou exaltado os outros membros
da Linha Cometa de que ela havia sido capturada. O primeiro homem a ir
visitá-lo foi Jean-François Nothomb, um jovem veterano do exército belga
que assumia um papel cada vez mais importante nas operações de fuga.
Jean-François pegou o trem para Paris e se encontrou com os velhos ami-
gos de Dédée, Tia Go e os outros. Maquinaram um plano que eles mesmos
admitiram ser temerário: tirar Dédée da cadeia antes de ela ser transferida
para Paris e, depois, para as garras da Gestapo.

Os integrantes da Linha Cometa não tinham treinamento de contra-
ataque e possuíam poucos recursos. Além da ousadia sem limites, seu
maior trunfo era a grande rede de contatos; a oposição contra a Ocupação
predominava no País Basco. Isso tornava fácil a logística. Dédée ficou deti-
da inicialmente na prisão de Chateau-Neuf, administrada pela França, em
Bayonne, 16 quilômetros ao norte de Saint-Jean-de-Luz. Por sorte, dois dos
melhores contatos da Linha Cometa possuíam um bar muito freqüentado,
chamado Gachy, bem defronte à cadeia, do outro lado da rua.14 Um super-
visor da guarda carcerária era cliente regular do bar e se queixava o tempo
todo dos alemães. Estava disposto a tirar Dédée numa fuga generalizada da
prisão. Em troca, queria sair do país e escapar da Ocupação. Mas antes que
o plano pudesse avançar muito, Dédée foi transferida para o outro lado da
cidade, para Villa Chagrin, uma fortaleza que parecia um castelo, o que
significava um desafio bem mais formidável. A prisão estava sob controle
alemão e era cercada por uma muralha de pedras, aparentemente impene-
trável, de pelo menos quatro metros e meio de altura. Isso queria dizer que
havia duas opções: passar diretamente pelo portão ou escalar o muro.

Era necessário agir rapidamente. A prisão de Dédée e dos pilotos
ameaçava expor esconderijos e ativistas em todo o País Basco. Um dos pilo-
tos fora visto andando de carro em Bayonne com agentes da Gestapo, e
provavelmente já havia dado informações sobre as operações da Re-
sistência. Além disso, alguém na embaixada britânica em Madri cometeu28
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um erro tolo. Sem autorização ou conhecimento de Creswell, um inte-
grante da equipe do M19 mandou um aviso facilmente decifrável para os
membros da Linha Cometa pelas ondas do Serviço Mundial da BBC:
“Atenção, Nemo, Dédée pegou a peste.”15 Nemo era Jean Greindl, amigo
de Dédée, líder da Linha em Bruxelas. Os nazistas monitoravam aqueles
sinais de rádio; isso poderia levá-los a reconhecer a importância de Dédée
para a organização das fugas.

Havia um certo número de contatos-chave que tinham acesso à Villa
Chagrin. Um deles — de codinome Madame X — trabalhava na Cruz
Vermelha e levava e trazia mensagens. Eles também tinham um amigo
que era bombeiro hidráulico, o que lhes garantia acesso constante à prisão.

O relatório sobre Dédée não era bom. Seu moral estava alto, mas às vezes
era mantida por dias na solitária sem qualquer alimentação, quando se recusa-
va a responder às perguntas. Outras vezes a colocavam numa cela tão superlo-
tada que sequer era possível deitar-se para dormir. Graças a descrições deta-
lhadas, eles foram capazes de montar um mapa da prisão e da localização da
cela de Dédée, que se situava próxima ao muro exterior da fortaleza.

Madame X podia trazer notícias de fora e disse a Dédée que seus ami-
gos estavam organizando uma fuga. Dédée questionou se eles podiam
levar a cabo essa operação sem colocar muitos outros em risco. Ela não
queria que novas pessoas fossem capturadas; e, no que lhe dizia respeito,
estava resignada com o próprio destino. Suas advertências urgentes e reite-
radas falavam a respeito da probabilidade de outras prisões, e ela os preve-
niu sobre um problema de segurança: nem todos haviam sido poupados
das sessões de tortura.

“Conte a eles”, recomendou a Madame X.
“Les enfants ont parlé et dit tour ce qu’ils savaient. As crianças falaram e

abriram tudo o que sabiam.”16

Pelo menos um dos pilotos capturados, submetido a espancamentos,
estava falando — era grande o perigo de comprometer todos aqueles com
quem os aviadores aliados tinham se encontrado no País Basco.

A equipe da Linha Cometa promoveu rapidamente uma reunião para
discutir sua estratégia.17 O pai de Dédée estava inclinado a não fazer nada, 29
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a subornar alguém — até mesmo a entregar-se aos alemães, como Dédée
temia — em troca da liberdade da filha. Finalmente, os outros o dissuadi-
ram, e tomou-se a decisão de entrar furtivamente na prisão e resgatar
Dédée. Eles escalariam o muro da fortaleza e a tirariam de sua cela.

Jean-François e os outros arrumaram um arpéu caseiro para escada de
cordas, reuniram serras e grampos necessários. Em 20 de janeiro, a equipe
partiu da casa de Tia Go. Eram ao todo quatro: Tia Go, Jean-François e dois
outros ativistas — Albert Johnson e Jean Dassié. Eles revisaram os últimos
detalhes no bar Gachy e esperaram anoitecer. Nuvens ocasionais obscure-
ciam a lua cheia, que projetava sombras alongadas enquanto eles cruzaram
o rio, em direção à fortaleza de Villa Chagrin, andando ao longo do períme-
tro externo do muro e tentando ser tão discretos quanto possível para os que
estavam na rua. Se tivessem sido abordados, não poderiam explicar o arpéu,
a escada de cordas e as serras de arco escondidos sob os casacões.

Banhado pelo luar, um deles lançou o arpéu por sobre o muro alto da
fortificação de pedra. Jean-François era o encarregado da escalada. Pren-
dendo bem as serras de arco sob seu casaco para serrar as grades da cela,
Jean-François escalou o muro subindo a escada de cordas aos poucos.
Movia-se devagar para evitar ruídos. Johnson e Dassié seguravam a escada
ao pé do muro, enquanto Jean-François escalava e Tia Go ficava de vigia.

Na metade da subida, houve um barulho. Todos gelaram quando dois
soldados alemães em patrulha se aproximaram. A lua emitia sua luz inter-
mitente. Johnson se coseu ao muro, esticando a corda de Jean-François,
que estava escondido pelos galhos de uma árvore. Dassié, usando uma
grande capa, pensou rápido e empurrou Tia Go contra o muro bem no
lugar em que o final da escada aparecia atrás da árvore. Ao passarem, os ale-
mães viram um casal enlaçado num abraço amoroso e não perceberam
Johnson agachado nas sombras, nem Jean-François a meio caminho muro
acima. Os soldados alemães viraram-se constrangidos e seguiram adiante.

Assim que os soldados dobraram a esquina, Jean-François retomou a
escalada. Do alto do muro ele via exatamente a cela de Dédée, mas o
momento de triunfo logo se desfez. A fortaleza tinha, invisível de qualquer
outro ponto de observação, uma barreira de contenção interna de três30
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metros de altura, em tal situação que era impossível descer do muro mais
alto e escalar o mais baixo. A cela de Dédée estava fora de alcance. Jean-
François desceu e voltou ao ponto de partida, desanimado por ter ido tão
longe num projeto tão sem esperança. Os militantes retornaram ao bar e
depois se retiraram para a casa de Tia Go, para pensar em outra maneira de
tirar Dédée da prisão.

Jean-François tremia, numa combinação de ultraje e medo. “Eu não
prestei atenção suficiente para os riscos que estávamos correndo — eu,
mais que os outros —, e se tivesse raciocinado com clareza, jamais teria
arriscado a escalada” disse ele aos amigos. “Não foi um ato de coragem...
foi uma idiotice.”

Ele estava sendo duro demais consigo mesmo. A lealdade de Jean-
François com relação a Dédée impusera essa ação tão extrema a uma pes-
soa em geral cautelosa e reflexiva. Dédée tinha recrutado Jean-François
em meados de 1942, fazendo circular a notícia de que procurava alguém
“jovem, que não tivesse uma família na sua dependência. Devia ser atléti-
co e, tanto quanto possível, parecer basco; tinha de aprender rapidamente
o espanhol, e também conhecer o inglês”.

Aos 20 anos de idade, Jean-François era um sujeito baixo e forte, com
uma massa rebelde de cabelos negros cacheados e maneiras suaves que às
vezes mascaravam a determinação. Sua compleição bronzeada pelo sol lhe
dava uma aparência de europeu meridional, mas ele não falava o espanhol
exigido. Conseguia se virar em inglês. Tinha deixado a escola em 1937, aos
18 anos, para ingressar no exército belga; estava servindo quando a Bélgica
foi atropelada pelo avanço da blitzkrieg [guerra-relâmpago] nazista. Os ale-
mães o prenderam. Ele fugiu uma vez de um campo de prisioneiros de
guerra perto de Nuremberg, mas foi recapturado após três dias. Fugiu uma
segunda vez e foi bem-sucedido. Cruzou a fronteira entre a Alemanha e
Luxemburgo, tirando partido da fragilidade da segurança e de contatos
entre os contrabandistas. Retornou para a então ocupada Bélgica em outu-
bro de 1941, e planejava fugir para a Inglaterra — e de lá escapar da guerra,
indo para a África. No entanto conheceu Dédée e descobriu um novo sen-
tido de missão. Jean-François concordou com a avaliação franca e honesta 31
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de Dédée. “Nós, belgas”, disse-lhe ela, “temos o dever de lutar contra os
opressores nazistas, sem pensar nas conseqüências”.

Poucos dias depois, eles criaram um novo plano de fuga, este ainda
mais improvável que o primeiro. Os contatos de Tia Go nas cercanias de
Bayonne eram funcionários, operários e até franceses infiltrados entre os
guardas da prisão, os quais os ajudariam. A Linha Cometa podia usar essas
fontes para levar e trazer mensagens de Dédée. Eles atrairiam vários guar-
das que estivessem de plantão na fortaleza para o bar de um amigo e os
embebedariam. Jean-François e Johnson, trajando uniformes alemães rou-
bados, entrariam pelo portão dianteiro. O bombeiro hidráulico abriria pre-
viamente o duto de ventilação perto da cela de Dédée e a levaria para fora,
para o pátio. O plano B envolvia tirá-la de lá clandestinamente, dentro de
um barril de madeira. Nenhum desses esquemas jamais deu em nada, pois
Dédée foi transferida para outra prisão antes que os detalhes sobre cada
variante pudessem ser acertados.

A nova prisão chamava-se Casa Branca e situava-se em outra parte da
cidade. Eles pensaram sobre novas opções de fuga, mas estas também per-
deram sentido quando eles receberam outro aviso de Dédée. Os alemães
faziam progressos nos interrogatórios com os pilotos. Algo de ruim estava
prestes a acontecer. Um dos aviadores ingleses tinha apanhado até dizer à
Gestapo que reconhecera o esconderijo em que haviam se abrigado antes
de encontrar Dédée nas montanhas. Era a casa de Jean Dassié, que os sal-
vara abraçando-se a Tia Go durante a tentativa de resgatar Dédée pelo
muro de Villa Chagrin. Dassié, que havia perdido um braço na Primeira
Guerra Mundial, era supervisor da central telefônica e podia monitorar as
comunicações alemãs em todo o sudoeste da França. Mas ele foi pego de
surpresa quando a Gestapo irrompeu na sua casa para prendê-lo e à esposa.

Tia Go saltou sobre sua bicicleta e foi avisar o restante da rede para
recuar e evitar outros esconderijos que pudessem estar comprometidos.
Dédée ficou abatida ao ver Dassié e a esposa de pé diante dela, numa sessão
de interrogatório, mas soube que mais ninguém em Bayonne havia sido pego.

Naquela altura a organização de Dédée já tinha se tornado um foco
importante para o quartel de fugas do M19, na sala 900 do Ministério da32
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Guerra em Londres. Os agentes do M19 haviam-se envolvido emocional-
mente com as façanhas da jovem e seus amigos. A Linha Cometa ficou sob
a supervisão do major Airey Neave, ele próprio ex-prisioneiro de guerra.
Neave quase chorou ao ler o telegrama de Creswell sobre Dédée, dizendo:
“O pior de tudo é estar aqui atrás de uma mesa em Londres, sem nada
poder fazer, a não ser esperar por notícias.”

O pai de Dédée implorava pela ajuda dos ingleses. O M19 usou seus
contatos na Cruz Vermelha Internacional para argumentar que Dédée não
passava de uma enfermeira presa por engano. A inteligência britânica era
cautelosa, sabedora de que, caso se expressasse com demasiado interesse
pelo tema, correriam o risco de chamar atenção sobre a moça.

Aflito com a captura de Dédée e pelo sentimento de impotência, Airey
Neave decidiu enviar reforços de Londres — inclusive um operador de
rádio belga que havia recebido treinamento.18 A esperança era de que o
jovem agente conseguisse abrir para a Linha Cometa a possibilidade de
contato direto com Londres. Neave seria capaz de transmitir mensagens
dos ativistas na Espanha, enviar suprimentos e fazer um revezamento dos
agentes mais ameaçados para dar-lhes descanso e treinamento. E os fun-
cionários em Londres também poderiam confirmar se eram autênticas as
pessoas novas que vinham oferecer seus serviços e os pilotos que se apre-
sentavam à sua porta, e não agentes duplos plantados pelos nazistas.

Neave levou o jovem recruta belga com todos os seus equipamentos
de comunicação para o campo de aviação da RAF em Tempsford, 25 quilô-
metros ao norte de Londres, entre Northampton e Cambridge.19 Neave
estava mais nervoso que o belga a propósito da missão. Sentia-se pessoal-
mente responsável por todos no grupo; se aquele homem chegasse em
segurança, talvez os amigos de Dédée pudessem finalmente tirar partido
do novo apoio logístico.

Neave tomou café com o operador de rádio, e eles fizeram uma verifi-
cação final na parafernália e demais equipamentos: pára-quedas, revólver,
carteiras de identidade falsas, moeda das áreas ocupadas. Andaram até a
praça de manobras; Neave o saudou quando um avião Halifax de quatro 33
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motores se aproximou rolando pela pista. O operador de rádio saltou na
área rural belga, e nunca mais se ouviu falar dele.

Enquanto monitoravam as operações da Linha Cometa, os agentes
alemães o haviam localizado e matado pouco depois de ele tocar o chão.

34
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