
 

Un adéu a Almudena Grandes, amb “el cor glaçat” 

Ahir a mitja tarda, vam saber que havia mort Almudena Grandes i el cor se’ns 
va glaçar de cop.  
 
Sabíem de la seva malaltia, però esperàvem que el seu càlid cor d’escriptora, 
que ens havia fet connectar tantes vegades amb la nostra memòria històrica, 
carregada, a més, de la complexitat que només ens pot regalar la bona 
literatura, li permetria veure publicada l’última novel·la dels seus “Episodis 
d’una guerra interminable” i continuar escrivint els seus articles, tan necessaris, 
i moltes més novel·les. 
 
“Si hi ha un acte d’amor, aquest és la memòria” va deixar escrit Montserrat 
Roig. I nosaltres, perquè t’estimem, Almudena, volem dir avui que tota la 
memòria que ens has regalat convertida en literatura, ara serà també, sempre, 
memòria de tu. Que llegint-te continuarem sentint el dolor de les delacions dels 
quintacolumnistes i el de les famílies republicanes trencades per l’exili i les 
confiscacions dels seus béns que van acompanyar, tantes vegades i tant sovint 
oblidades, la victòria dels colpistes i se’ns glaçarà el cor una altra vegada. Que 
continuarem passejant pels carrers d’una Tolosa plena de gom a gom d’exiliats 
espanyols i tornarem a entrar a la Val d’Aran de la mà d’Inés i sentirem la seva 
alegria defraudada perquè l’ajut de les potències aliades per acabar amb la 
dictadura no va arribar mai. Que continuarem recordant la lluita dels maquis i 
d’algun guàrdia civil i de la seva dona que tenien una història a amagar, com 
tantes altres persones aquells anys, a través de la mirada d’un nen que llegia a 
Jules Verne. Que passarem gana a Madrid i tornarem a Cuelgamuros de la mà 
de Manolita per recordar sempre que, des del primer moment, la resistència 
antifranquista va estar intentant que aquesta terrible dictadura no tingués ni un 
minut de tranquil·litat. Que patirem amb l’exili interior del doctor García i també 
amb el de psiquiatres i auxiliars que, amb horror, van veure com s’arribava 
inclús al robatori de nens a les internades als psiquiàtrics. I tantes altres 
històries que ens han regalat tanta memòria. 
 
Quedem a l’espera de conèixer com ens apropa la teva prosa als “topos” i a 
l’emigració interior. I sempre trobarem a faltar la lectura dels teus articles i 
escoltar la teva veu. Descansa en pau.  
 
 


