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Quan em van dir que començava la guerra, no sabia ni quin era el significat 
d’aquella paraula. Em semblava estrany el fet d’haver de lluitar contra persones que 
no m’havien fet res, però amb els anys, vaig anar descobrint què volia dir guerra. 
 
Jo era una nena de només onze anys, no era prou gran per entendre aquella 
situació que no tenia ni cap ni peus. Cada dos per tres, es sentien sorolls 
desconeguts, que indicaven un nou bombardeig i per tant, havíem d’anar al búnquer 
més pròxim. Havíem d’anar amb compte i vigilar amb els vidres, es podien trencar i 
ferir a alguna persona que hi passés a prop.   
  
Cada dia passava gana, por, fred, tristesa... Totes aquelles emocions negatives que 
dia rere dia es repetien. Sentia crits, plors; notava gent angoixada caminant pels 
carrers de la ciutat. Volia tornar a veure les amigues, però no sabia si les tornaria a 
veure mai més. La mare sempre em deia que no perdés l’esperança, però a mi, em 
costava molt creure que després de tot això tot tornaria a ser com abans… 
 
Havia passat un mes i la ciutat era cada vegada més diferent, hi havia més víctimes 
i més militars rondant per les carreteres. Tot plegat era molt estrany, molt difícil 
d’imaginar. Havíem de ser forts, tant hi feia si no ho eres: ho havies de semblar. 
Durant aquest temps, vaig créixer de cop, no sabia a què m’hauria d’enfrontar un dia 
o un altre, si la meva vida faria un canvi o simplement es quedaria igual.  
 
Un dia, després d’aconseguir farina i sucre en un punt d’abastament municipal, vaig 
pensar que faria un volt per veure els carrers on jugava de petita amb les meves 
amigues. Però ho vaig trobar tot tan trist que vaig decidir marxar cap a casa, però 
quan hi vaig arribar, vaig veure dos militars palplantats al costat de la porta amb 
cara de pomes agres. Vaig abaixar el cap i vaig entrar, la mare no hi era i semblava 
que el pare tampoc. Quan em vaig girar per deixar l’abric, els militars eren just 
darrere meu. Havien entrat i ningú els havia donat permís per fer-ho. No sabia què 
hi feien allà; el que tenia clar és que no hi feien res de bo. Vaig pensar en oferir-los 
menjar i beure, encara que l’única cosa que realment volia era que marxessin. Els 
vaig preguntar què volien, em van respondre que necessitaven el pare. Jo no sabia 
ni on era, el pare. Ni sabia com reaccionar, així que els vaig dir que si tornaven més 
tard, el trobarien. 
 
 



 
Anaven passant les hores, els pares no arribaven i jo tenia més gana que una mula. 
Vaig decidir anar a casa de la veïna, ja que potser li havia sobrat alguna cosa de 
menjar i me’n podia donar encara que fos una llesca de pa, però ja no tenia res. 
Vaig aprofitar per preguntar-li si els pares li havien dit alguna cosa o bé si sabia on 
eren. Però no hi havia bones notícies. Em va dir que, en aquests moments de 
guerra, costava molt saber on eren les persones que estimaves. Pensava, pensava i 
pensava, però no em venia cap idea d'on podien ser.  

Vaig estar dies sense rebre ni una sola notícia sobre les persones que més 
estimava en aquella vida, fins que, de sobte, una persona desconeguda, se'm va 
acostar i de la seva boca van sortir unes paraules terribles que van marcar un abans 
i un després en aquella etapa tan complicada en què em trobava. Malauradament, 
els pares ja no hi eren i jo estava sola. En aquell moment vaig notar un atac de ràbia 
i tristesa, després, moments en què predominava la tristesa i en altres, la ràbia. 

Poc a poc vaig haver-me d’enfrontar a la realitat: havia de ser forta, no em podia 
quedar de braços plegats observant com canviava tot. 

Els dies cada dia eren més i més negres, em feia por sortir sola pels carrers. Fins 
que un dia m'hi vaig atrevir. Vaig agafar recursos per passar el dia i me'n vaig anar 
de casa. Tenia previst tornar cap al vespre, però no sabia com es complicarien les 
coses. Aquell dia, ho vaig veure tot menys cares contentes. Era d'esperar, ja que en 
temps de guerra ningú està bé. Vaig veure gent morta pels carrers, persones 
ensorrades sota un mur, curses per arribar al búnquer i una pila de tristesa que se 
m'acumulava al cor i només em feia mal. 

Jo anava creixent i cada vegada entenia menys aquesta guerra, que anava 
enregistrant víctimes on el nombre de morts cada vegada era més alt.  

En els moments de silenci pensava què se n’hauria fet dels pares. Em preguntava 
quina havia sigut la causa de la seva desaparició; però de fet, ja me la imaginava. 
N’estava del tot segura que era una de les causes de la guerra, una causa dolorosa, 
però més probable que haver sortit per aconseguir menjar i aigua amb condicions. 

Aquell patiment, aquell plor del poble, era tan immens que em van donar força, me’n 
va donar per intentar guanyar aquella guerra. Havia de fer-ho, per la ciutat que tant 
estimava, per aquella gent a qui costava tant aconseguir un bocí de pa. Vaig estar 
tota la nit preparant la motxilla i vaig decidir anar al front, tot i no entendre res del 
que estava passant. 

Mai no m'hauria imaginat que la mort dels pares em donés tanta valentia com per 
superar la por que havia conviscut amb mi durant els dotze anys que portava vivint, 
la por de desaparèixer en quelcom instant. 



L'endemà, vaig anar a parlar amb el coronel del meu bàndol. Havia de passar unes 
proves abans de tot, però que aquell mateix dia ja em podia instal·lar. Mai havia 
agafat una escopeta. Pesaven molt més del que pensava. Tot començava a ser més 
cru, més difícil i estava més sola que mai. Al meu voltant hi havia gent, sí, però des 
que havia arribat allà no havia parlat amb ningú. 

Aquell dia feia els tretze anys, el dia del meu aniversari m’havien enviat al front. I no 
és que tingués por, sinó que notava que alguna cosa no anava del tot bé. Quan per 
fi vam arribar al front, tot se’m feia gran. El bàndol contrari havia començat a 
disparar quan no estàvem preparats i un noi s’havia ferit. 

Veia com perdíem, cada cop hi havia més baixes a la nostra banda. Jo no suportava 
tot aquell mal, volia sortir corrents, però si ho feia em matarien. Estava confosa, fins 
que sobtadament vaig veure una cara molt coneguda. Em va fer obrir els ulls i vaig 
sortir corrents, sense pensar què em podia passar. Després de tants dies, mesos i 
anys sense veure cap cara coneguda, vaig anar a abraçar-la. Era ella, la meva millor 
amiga del barri: no m’ho podia creure. El que no m’acabava de concordar era la 
seva reacció en veure’m. La notava freda, distant, com si no m’hagués vist mai a la 
seva vida. “Soc jo, Claudine, la Lluïsa, la teva amiga del barri amb qui sempre 
t’ajuntaves per jugar a les gomes elàstiques. Te’n recordes, oi?”  Vaig veure que hi 
havia algun problema només mirant-li els ulls; Se la veia trista, com si no tingués 
ganes de veure’m.  

Em vaig sentir obligada a preguntar-li si li passava alguna cosa, la seva resposta va 
ser un simple no rotund i em va dir que marxés. Me’n vaig anar molt decebuda, 
angoixada, trista, amb el cor encongit i els ulls plorosos. Quan em vaig girar, vaig 
veure com m’assenyalava amb aquella escopeta com si mai m’hagués vist ni 
conegut. Em trobava en una situació molt desagradable, decebuda i impotent. Com 
es podia haver oblidat tan ràpidament i fàcilment de mi? No podia deixar de pensar 
en la situació que estava vivint. Em sentia traïda per una amiga i, a més, 
m’assenyalava amb aquella escopeta. Aquell moment, no el vaig poder mantenir 
com si res estigués passant. No sabia què fer i l’única cosa que va aconseguir la 
meva força, va ser agenollar-me i rendir-me. Mai no m’hauria imaginat que hagués 
arribat fins al punt de presenciar la meva mort. Era massa jove per haver de marxar 
així. Però tot m’ho havia buscat jo. Jo havia decidit tot el que feia des que els pares 
no hi eren i per aquesta raó era allà, lluitant per guanyar la guerra. La meva amiga 
Claudine segurament havia arribat al mateix lloc amb el mateix desig que jo. Vaig 
tancar els ulls fins que una pau dolça va envair el meu cos.  

Per fi podré tornar a veure els pares.   

 

  


