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VIURE SENSE EL MEU FILL
Maria, una dona de vuitanta anys, assisteix a lenterrament
del seu fill Ferran, un nen que ella havia infantat un llunyà
8 de setembre de 1939 a la presó tarragonina de les Oblates,
un nadó que li fou robat en aquell mateix instant, un fill
que mai no li ha pogut dir «mare»
Viure sense el meu fill és la narració duna de les infàmies
més grans de la nostra història recent. És la constatació de
com una guerra pot afectar generacions senceres, forçades
a viure en la ignorància, en la mentida o en el silenci perquè
la veritat és del tot insuportable. Maria i la vídua del seu fill,
Marta, són les protagonistes duna epopeia de guerra i
postguerra. Són dues dones provinents de mons antagònics
que, amb la seva capacitat destimar i comprendre,
aconsegueixen conviure en un lloc comú, antic escenari de
batalles, on el perdó i la pau són possibles.

Josep Gironès Descarrega
Neix a La Fatarella el 1954, paleta dofici i escriptor per vocació,
des lany 1982 és funcionari de la Diputació de Tarragona, on
actualment treballa al Servei dEnginyeria Municipal.
Col·labora amb diverses revistes locals o tècniques: BIC del
Col·legi dArquitectes Tècnics de Lleida, SAM i DT de la Diputació
de Tarragona, el Pont de Fusta, el Floc, la Cabana, Les Quatre
Estacions, Canya i Gram, lAljub, Pedra seca, Edat Mitjana...
Premis: Rovira i Virgili de Memòries, biografies i autobiografies
dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona 2005. Premi literari
Vila dAscó 2007. Premi Sant Carles Borromeu 2008 de contes
o narracions del Cercle de les Arts i les Lletres dAndorra.
Algunes obres: Lart de la pedra en sec a les comarques de
Tarragona. Larquitectura àuria dels templers. (Terra alta i Ribera
dEbre).La cuina més senzilla duna dona del terròs
Planys de figuera blanca. La cabana. El major tresor.
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