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NOTA DE L’AUTOR 
 
 
 Aquesta és la meva novel·la menys premeditada, que no vol dir poc meditada. 

Entre la idea i el final de la primera redacció van passar quatre mesos escassos. Tot 

gràcies als efectes positius d’un indesitjable confinament. 

 La idea em va venir, de sobte, d’una conversa amb en José Arbués Possat, 

company de trenta anys a la indústria, quan jo m’interessava per persones que 

partint d’uns orígens humils haguessin arribat a destacar. Ell em va passar el que li 

havia explicat un parent seu de Fuencalderas (Saragossa) i allà hi vaig trobar el 

detonant d’aquesta història.  

 Al centre d’aquell testimoni ampli hi havia un fet concret: el setembre del 36 

un pare i un fill s’han d’amagar durant la tardor a les muntanyes perquè al poble els 

tenen marcats i corren perill. Ja de gran, el nen resumia aquella fugida en poques 

línies: “Potser els records d’infància més sòlids que jo guardo del meu pare, pel que 

fa a la seva comprensió i a la tolerància amb mi, siguin els d’aquells dies tan 

colpidors per la tristesa i la soledat que vam compartir, ni que fos tan 

silenciosament.” 

 Aquest balanç es va convertir en l’embrió d’aquesta novel·la que és herència 

del confinament que tots hem compartit. Encara penso que treballar-la per mi va ser 

la millor reacció davant d’unes circumstàncies tan dures. Si pare i fill havien respost 

a una altra mena d’emergència, jo donaria vida a les peripècies dels seus setanta-

tres dies fora del món. Confinament contra confinament, potser per demostrar-me 

que tots podem aprendre de les adversitats. Fins i tot descobrir noves formes de 

plenitud. 

 A finals d’abril, mentre imprimia la primera redacció, vaig voler celebrar-ho 

amb l’amic Arbués. Quan el vaig trucar, la seva dona em va dir que l’acabaven 

d’ingressar a l’hospital per una infecció pulmonar. Vaig seguir-ne l’evolució fins que 

el 5 de maig va morir. Encara va ser a temps de saber que jo havia fet servir 

l’argument que ell m’havia proporcionat i va estar content.   

 Són uns records emotius, molt personals, però que per mi reforcen la 

importància que poden adquirir unes històries amb més replecs dels aparents.  En 

aquest cas, un relat intimista dins del context tràgic de la guerra civil. Les difícils 
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relacions entre un pare i un fill. El paper de la naturalesa en la formació humana. I al 

fons de tot, una reivindicació molt personal: mentre vivim encara som a temps de 

desfer silencis.  

L’amor a la terra, l’observació escrupolosa i la fe en la gent van ser els motors 

de l’amic Arbués durant vuitanta-cinc anys. Espero haver sabut traslladar el seu 

esperit a aquestes pàgines. 

 

Isidre Grau 

 

 

 

 

 

 

 

 


