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La trama argumental, de lectura àgil i amena, en tot el seu conjunt, és un
còctel d'amor i desamor, d'emoció, intriga i sorpreses; també de misèries.
Podríem descriure l'obra com una petita novel·la d'aventures, les del
protagonista, en Gilbert, que no són més que les seves pròpies experiències
de vida. Per circumstàncies del país, la guerra civil espanyola, a l'edat de
divuit anys, aquest es veu obligat a marxar lluny de la seva terra i deixar
enrere, amb molta recança i tristesa, el seu amor de joventut. Al cap d'unes
quantes dècades, i després de viatjar per molts indrets del món i de viure
moltes peripècies, empès per una situació personal imprevista, torna als
orígens, al poble on va néixer. Les dosis de ficció i realitat formen una
teranyina de matisos que atrapa el lector, i els girs al final de l'obra ens porten
cap a un desenllaç inesperat.
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Joaquima Pellicer
Joaquima Pellicer Solà (La Bisbal d'Empordà, 1952). Des de molt jove va
treballar d'administrativa; els últims quinze anys a l'Escola de Ceràmica de la
Bisbal. Ha publicat un poemari Coses de l'avi, coses de casa, vivències del
passat (2011) i un conte infantil il·lustrat En Mic i la nit de Reis (2012). Ha
participat en recitals poètics, concursos literaris, i en diverses ocasions ha
col·laborat en actes culturals i socials, com és el programa Voluntariat per la
Llengua. Col·labora en la revista de lletres Doll de tinta, amb una secció
exclusiva titulada Petites històries i llegendes empordaneses. També va
formar part de l'equip de Ràdio Bisbal amb una secció pròpia dedicada a la
literatura.
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