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Quaranta anys després de la tragèdia dels Andes, aquest supervivent -casat actualment i 
amb cinc fills, arquitecte de professió i pintor d'afició, en la que plasma una mica 
l'experiència que li va tocar viure- comparteix les seves vivències i les seves reflexions 
tingudes des d’aleshores. Formava part de l'equip de rugbi que volava cap a Xile des de 
l'Uruguai, fent escala a Mendoza. Juntament amb altres quinze supervivents, va passar 
setanta-dos dies (des del 13 d'octubre fins al 22 de desembre del 1972) en les restes d'un 
avió que es va estavellar a gairebé 4000 metres d'alçada. Van haver d'aprendre, 
implacablement, qüestions pràctiques i ètiques per a les quals no havien estat preparats. 
Es van organitzar a sí mateixos com La societat de la neu i, anys després, els 
supervivents es continuen referint entre ells com “els germans de la muntanya”. La 
decisió grupal més determinant va ser alimentar-se dels cossos dels seus companys 
morts. Era el vuitè dia. Una vegada rescatats, davant una gran assemblea que els 
escoltava, un dels supervivents va dir: “Van donar la carn del seu cos per a donar-nos 
vida, com Jesús” i va afegir: “Va ser aquesta comuna íntima entre tots nosaltres el que 
ens va ajudar a subsistir”. El present testimoniatge, titulat Des del silenci, ens permet 
participar d'unes experiències límits i d'unes reflexions d'algú que, abismat a l'infern, va 
percebre també albirs del cel, entenent per cel, aquesta Altra dimensió de la realitat que 
està aquí mateix, però a l'altre costat de cada cosa, moment i situació.  

“El llenguatge, entre nosaltres, estava despullat de tota paraula vana, tornant-se, per això 
mateix, alhora elemental i poderós (…). En el silenci de cadascú, es van anar gestant les 
grans decisions que més tard contribuïrien a salvar-nos. En el silenci, cada un va 
descobrir part de sí mateix. Jo vaig experimentar una transformació profunda. En la 
serralada vaig veure clarament les coses que costa percebre enmig del que anomenen 
civilització i de la voràgine de la nostra vida quotidiana. El silenci de la muntanya va 
facilitar en mi, la possibilitat del silenci interior i va ser, aquest fer callar els 
pensaments, on vaig trobar una pau perdurable capaç de potenciar totes les facultats 
humanes (...)”.  

“Una de les primeres nits d'espera i de desemparament, em vaig atrevir a sortir de l'abric 
del fuselatge per a orinar a fora. El fred inimaginable era com de cent mil navalles 
tallant-me la pell. Vaig saber que la més mínima demora a la intempèrie seria una gran 
temeritat, però no vaig poder evitar detenir-me per uns segons davant la bellesa del 
firmament que brillava amb tantes estrelles com jo no havia vist mai. Vaig reconèixer 
constel·lacions que algunes nits tímidament apunten en els retalls de cel difús que la 
ciutat ens permet albirar. Ara les veia resplendir en tota la seva glòria com a infinits 
punts lluminosos, marcant la profunditat del cel sobre el qual es retallava la silueta de la 
muntanya. Era allà, imponent i enigmàtica. Sobre el seu contorn bategava el centelleig 
dels astres i, no obstant això, ella, amb la seva serenitat de permanència, era la que 
atrapava la meva mirada. La mirava des de la meva humana petitesa. Jo no era més que 
un miserable ser efímer davant la seva edat de milers de mil·lennis, diminut davant la 
seva majestuosa presència. I encara més que això, jo era un home afeblit per la set, per 
la fam i el cansament, torturat per la incertesa i per la por i, malgrat això, vaig sentir una 
estranya correspondència, com si aquesta tremenda massa de pedra es reflectís en mi i a 
través de la meva consciència adquirís la seva." 

 


