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L’autor 

 

Manuel Joan i Arinyó va nàixer a Cullera, comarca de La Ribera, l’any 1956. Ha 

publicat més de trenta llibres. De poesia: Bateguem els desigs (1981), Crims 

(1982), Octosíl·labs del més enllà (1983), Retaule (1989). Novel·les per a 

adults, entre les quals cal destacar: Han donat solta als assassins (1985), 

Stress (1985), Mateu, el fill d’en Marc (1987), Diari de campanya (1987), En Tit-

hola (1988), Soldada roja (1994), Les nits perfumades (1998), Nobel (1993). De 

novel·la juvenil: Linda i Roger (1997), Que dur és ser guapo! (1989). De 

narrativa infantil: Nedar i guardar la roba (1991), El llop Cento i companyia 

(1992), Llopcentilàndia mix (1997). Ha col·laborat amb els catàlegs (1982, 1999 

i 2000) del pintor Adrià Pina. Ha obtingut premis literaris en Tavernes de 

Valldigna, Benidorm, Benissa, Alzira, Sabadell... Ha estat guardonat amb el 

premi Amadeu Oller de Barcelona, amb el de narrativa de la Diputació de 

Girona, amb el Narcís Oller de la diputació de Tarragona... Ha col·laborat amb 

les revistes Lletres de canvi, Saó, El temps, L’espill i en els periòdics Diario de 

Valencia, Avui, La Vanguardia, Diari de Barcelona... Ha estat professor a la 

Universitat Catalana d’Estiu de Prada. 

Ens trobem doncs amb un autor de molt reconegut prestigi i amb una 

amplíssima producció literària i capaç de mostrar una gran qualitat en registres 

molt diversos. 
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Documentació 

 

La guerra civil espanyola, provocada per la rebel·lió militar feixista contra la 

república i el govern democràtic, durà des del mes de juliol de 1936 fins la 

primavera de 1939, quan Europa es preparava per a fer front a les ambicions 

imperialistes de Hitler i Mussolini. La victòria de les tropes feixistes del general 

Franco, afavorida en gran mesura per l’ajuda rebuda des d’Alemanya i Itàlia, 

donà lloc a un exili forçós de milers de civils i de soldats republicans que fugiren 

de la mort, la tortura, la presó i la humiliació al seu país per a caure, en molts 

casos en circumstàncies pitjors en terres de França o empresonats per l’exèrcit 

alemany. 

Recordem la lletra d’una inoblidable cançó d’en Lluís Llach: “Tramuntarem la 

carena lentament, sense dir res. Si la 

lluna feia el ple també el feu la nostra 

pena”. 

Altres, incapaços després de tant de 

patiment d’acceptar la derrota 

republicana, decidiren romandre a la 

península i continuar la guerra contra la 

Guàrdia Civil franquista, l’exèrcit i els 

grups armats de falangistes esperant 

que els resultats de la segona guerra 

mundial recuperaren també en Espanya la democràcia perduda. Són els 

maquis. La lluita desesperada per la llibertat d’aquests guerrillers durant un bon 
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grapat d’anys i ha sigut duta a la literatura a través de nombroses obres. Tantes 

que resultaria impossible fer referència a totes, però des d’aquestes línies 

voldria destacar almenys dues: Les veus del Pamano de Jaume Cabré per la 

immensa qualitat literària que ens regala i La guerra de quatre de Victor G. 

Labrado perquè ens parla de la resistència a les nostres terres, als nostres 

pobles. 

De molts dels que se n’anaren és 

precís retre homenatge a la seua 

generositat que els va fer lluitar en 

Europa contra l’avanç de les tropes 

nazis entregant les seues vides a la 

recerca de la llibertat, malgrat que 

venien ja d’una guerra que havien perdut. 

Abans de juny de 1938 ja havien creuat la frontera francesa al voltant de 

45.000 refugiats. Alarmat, el govern francès ordenà tancar les fronteres, però 

amb la caiguda de Catalunya en gener de 1939 una enorme onada humana va 

fugir cap al nord. Darrere d’ells arribà l’exèrcit republicà cobert per la 

reraguarda per la 26 divisió (columna de Durruti) i elements de l’exèrcit de 

l’Ebre. 

La premsa de dretes francesa vorejà la histèria amb titulars com: “Es 

reorganitzarà l’exèrcit de l’aldarull a França?”, “Tanquem les nostres fronteres a 

les bandes armades de la FAI i el POUM”. 
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Tanmateix, a punt de caure Figueres, les sensibilitats d’esquerres i 

humanitàries franceses van prevaldre i la frontera es va obrir per a admetre a 

milers de civils i combatents. 

No els esperava l’ansiada llibertat. Van ser tancats en camps d’internament a la 

costa com els d’Argelés, St Cyprien i Barcarés, o en altres a l’interior com els 

de Gurs, Vernet d’Ariège o Septfonds. Allí estigueren confinats per estaques i fil 

d’aram. L’assistència mèdica i els subministraments eren inexistents, la 

distribució de la premsa d’esquerres va ser prohibida, no així la de dretes. Els 

identificats com anarquistes o comunistes van ser traslladats a Collioure i Le 

Vernet per a realitzar treballs forçats. 

En desembre de 1939 n’hi havia 250.000 espanyols tancats en els camps de 

França. A partir d’abril de 1939 se’ls va permetre allistar-se en batallons de 

treball, en la Legió estrangera o en l’exèrcit regular francès. 

Així, molts exiliats espanyols es trobaren intentant frenar l’atac llampec de Hitler 

en 1940. Aquests espanyols no van ser tractats com a presoners de guerra 

sinó que van ser enviats als camps de concentració nazis. 

Dels 12.000 enviats a aquests escenaris del terror només van sobreviure 2.000 

fins a l’alliberament. Només en Gusen van morir 4.138 republicans. 

En realitat va ser Gusen i no Mathausen el camp de concentració que més 

vides humanes es va cobrar. 

En Gusen els transports fantasmes van començar els primers dies de l’any 

1942. Dins del camp es deia que els traslladaven a Dachau, però mai ningú 

tornà a saber res d’ells. Tots ells van ser assassinats amb gas. 
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Al voltant de Mathausen, els nazis van crear 46 subcamps. Gusen, el més 

mortífer de tots ells, s’inaugurà en gener de 1941 amb un enviament de 400 

presoners de Mathausen. Allí anaven de la mà l’esclavitud, la fam arrossegada 

d’anys, les malalties, les injeccions de benzé, les pallisses brutals, les cambres 

de gas i els sàdics experiments mèdics que es realitzaven al castell de 

Hartheim. Almenys 500 espanyols moriren en aquest castell que avui és un lloc 

turístic. Dels 7.500 espanyols que arribaren a Mathausen 5.200 moriren, i 

d’aquests, 3.839 no van eixir mai de Gusen. 

Després els que, per increïble que semble, aconseguiren sobreviure a tal 

assassinat de la dignitat humana es trobaren en que al seu país continuava 

imperant el feixisme i no hi podien tornar. Són els sense pàtria.  

Els presos encarregats en Gusen de les constants carretades de morts cap als 

forns crematoris s’ocuparen de fer llistes en el paper dels sacs de ciment i 

amagar-les enrotllades en les canonades per a estalviar de l’oblit els noms i 

rescatar per a la història la memòria del terror. 

Aquesta novel·la és un testimoni de la barbàrie humana, de la indescriptible 

capacitat dels éssers humans per a la crueltat, del terror convertit en rutina, en 

hàbit, però és també un cant preciós a la dignitat humana, a la lluita incansable 

per la vida i per la llibertat. 
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Activitats prèvies a la lectura 

 

 

1. Fulleja el llibre i intenta esbrinar de què pot tractar, quina mena d’història 

ens conta… Creus que és una història divertida? Emocionant? Trista? 

Dramàtica? Creus que t’agradarà? Això que estàs fent s’anomenen 

hipòtesis prèvies. 

2. Coneixes persones, de la teua família o fora d’ella, que hagen viscut la 

guerra civil espanyola? Que hagen patit empresonament per motius 

polítics o relacionats amb la guerra? O que s’hagueren d’exiliar fora 

d’Espanya a l’acabament de la guerra? Si és així intenta parlar amb elles 

de la seua experiència. No oblides ser molt respectuós/a amb les seues 

opinions i records. Pensa que per a elles foren experiències molt dures 

que marcaren per a sempre la seua vida. 

3. Observa si la història que vas a llegir està contada en primera o en 

tercera persona. Per què creus que l’autor ha triat eixa forma de 

comunicar-se amb tu? 

 

Activitats i estratègies durant la lectura 

 

1. Si vols donar-li a l’acte lector la importància que es mereix deuries seguir 

algunes normes. Quan vages a llegir tria un lloc amb bona il·luminació i 

en el que estigues còmode. Allunya’t dels sorolls i dels focus de 
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distracció. D’aquesta manera podràs concentrar-te de debò en la història 

i la viuràs amb molta més intensitat i implicació. 

2. No talles la lectura per a buscar paraules en el diccionari de no ser que 

el fet de no conèixer el seu significat entrebanque la comprensió del text. 

Intenta extraure sempre el seu significat del context. 

3. Imagina’t com són els llocs i situacions que van descrivint-se en la 

novel·la. Intenta posar-te en la pell del protagonista i imaginar el seu 

patiment, la seua desesperació, els seus sentiments de dolor, 

impotència i ràbia. 

 

Activitats per a després de la lectura 

 

1. Creus que aquesta novel·la narra fets reals o penses més bé que 

pertany a la imaginació de l’autor? En què et bases per a pensar-ho? 

2. Ara, després de llegir la història, Per què creus que l’autor ha triat la 

primera persona per a contar-la? Creus que fent-ho així persegueix 

algun objectiu concret? Penses que el fet de triar la primera persona per 

a narrar aquesta història es pot considerar en si mateix un recurs literari? 

3. Al llarg de la novel·la es narren fets força durs i dramàtics. Quin dels 

moments de la narració t’ha impressionat més, t’ha resultat més dur? 

Per què? 

4. Quin creus que és l’objectiu del autor en escriure aquesta novel·la? 
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5. Coneixes altres novel·les que narren fets vinculats a la guerra civil 

espanyola o als camps de concentració nazis? Quines? Són novel·les de 

ficció o reals? 

6. Aquesta no és una novel·la convencional en el sentit que no ens conta 

una aventura imaginària ni manté l’atenció del lector mitjançant el procés 

de resolució d’un conflicte o un misteri... Creus que malgrat tot pot 

respondre a la estructura habitual de plantejament, nus i desenllaç? 

T’atreveixes a intentar separar en aquest llibre eixes tres parts? D’on a 

on creus que arribaria cadascuna? 

7. Penses que és fàcil escriure uns fets reals que no has viscut tu en 

primera persona, com si fores el protagonista d’ells? Quines creus que 

hauran sigut les majors dificultats per a l’autor? 

8. Fes la prova i realitza eixe exercici literari. Demana a un company o 

companya que et conte una història viscuda per ella i després escriu-la 

tu en primera persona, com si hagueres viscut tu els fets narrats. 

9. Entrevista els teus iaios o les persones més grans del teu entorn familiar 

i esbrina com visqueren aquesta època ells, tant si els tocà viure 

directament la guerra civil, com si s’hagueren d’exiliar o si visqueren els 

anys de la dictadura feixista en Espanya, especialment durant els 

primers anys després de l’acabament de la guerra. 

10. Busca al teu atlas o en una enciclopèdia mapes de la zona d’Alemanya 

on es desenvolupen els fets. Recorda que Mathausen i Gusen es troben 

molt a prop de la ciutat de Linz. 
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11. Busca més informació sobre els camps de concentració de Gusen i 

Mathausen i sobre els fets que allí es desenvoluparen. Et resultarà molt 

fàcil en internet i en trobaràs molta. Bastarà que t’ajudes d’un buscador 

com Google per exemple i que busques la paraula Gusen. Trobaràs 

mapes, plànols, narracions, experiències personals, organitzacions dels 

supervivents, altres adreces, biografies de persones que passaren per 

eixa terrible experiència...  
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