
La meva cerca a la pau 

La família sencera es va acostar a la tanca de la qual anava a ser la seva nova casa. La van observar, era 

gran, magnífica, però estava trencada, es podria dir que tant com la família que anava a viure dins. Era una 

mansió, de fusta completament, no sabien quant temps feia que estava abandonada, ni quant cap a que la 

meitat de la mansió havia quedat reduïda a enderrocs, però sabien que no tenien una altra alternativa. 

Van obrir la grinyolant tanca i van pujar les cruixents escales fins a arribar a la porta. No va fer falta usar 

clau, atès que la porta estava trencada, no podrien encara que volguessin, perquè en realitat, la casa no era 

seva, no era de ningú i ells necessitaven un lloc on dormir, com ja he dit, no tenien una altra opció. 

Jo els observava asseguda des de la teulada, eren cinc, tots a una aura de dolor o pot ser por, si hagués de 

descriure-ho amb un color seria el gris, cinc persones amb un núvol gris a la seva esquena, cinc noves i 

grises persones a la meva casa. Sí, vaig ser descurada, no hauria d'haver sortit a observar, però les seves 

veus en l'entrada em van despertar i tenia curiositat. Vaig saber que l'havia fotut quan els ulls grans, vius, 

brillants i temorosos del més petit van connectar amb els meus, em va donar temps de veure la seva cara 

de terror abans de fugir. Seria divertit tenir nous hostes. 

El pare va obrir la porta i va entrar queixant-se de la pols acumulada en ella, la mare netejava el seu gran 

abric de pell, enfadada, no volia que s'embrutés, l'oncle tenia la mirada perduda, va treure unes pastilles de 

la butxaca i les hi va empassar sense parpellejar, el petit nen, encara terroritzat buscava consol de l'oncle 

estirant de la seva jaqueta, ell el va empènyer, el nen va caure a terra, no es va aixecar, es va asseure sense 

ni tan sols queixar-se, semblava acostumat, la nena va entrar l'última, va ser directa al nen i es va asseure al 

seu costat. La mare va donar un cop d'ull a la part de la casa que seguia en peus – no es pot pujar, les 

escales estan esfondrades- va declarar donant una altra volta més pel lloc – però podrem baixar al 

soterrani. 

Un silenci sepulcral va inundar la sala. 

I de cop. 

Crits. 

-Si no hagués estat pel drogoaddicte del teu germà ens quedaria una mica de diners! 

-Voldràs dir si no haguessis perdut la nostra casa en una aposta, accepta-ho, sempre perds! - aquest 

comentari va semblar malferir l'orgull del pare. 

-i tu amb les teves joies i robes de marques i de pell, si les haguéssim venut tal vegada podríem haver sortit 

d'aquesta! 

- Ni se t'ocorri tocar als meus bebès!- va cridar la mare referint-se a les seves pertinences. 

Els nens observaven, tampoc semblava que els crits fossin una cosa nova, la conversa va continuar, però 

vaig deixar d'escoltar, no m'interessava. Vaig fixar la vista en l'oncle, s'estava acostant al soterrani, a la 

recerca d'alguna cosa de valor per a, efectivament, canviar-ho per substàncies estupefaents. Va obrir la 

porta i res més fer-ho una pudor va penetrar les seves fosses nasals fins a arribar al cervell. Va tancar d'un 

cop de porta, llavors els crits van cessar. Es van acostar lentament a ell. No els va fer falta preguntar el 

perquè del cop de porta degut que l'olor seguia en l'aire. Van suposar que hi havia algun animal mort i van 

continuar cridant com, irònicament, animals. 

La nit va arribar a la ciutat, la família dormia en sabanes tirades en el sòl, ja que en aquella casa les 

habitacions estaven en el segon pis i no podien pujar. I encara sort, no hauria suportat que ningú toqués les 

meves coses. Com ja he dit, la família estava dormint, tots, excepte el petit nen, al qual devia una disculpa 

per espantar-lo. 



Estava en una cantonada, tapat amb una manta, llegint un dels meus llibres del prestatge del menjador, em 

vaig acostar a ell, de front. Quan va aixecar el cap i em va mirar detingudament, vaig notar com els seus ulls 

marrons, brillants i grans, es tornaven grisos i aombrats, aquesta careta de nen petit perdia dos anys de 

vida a causa de la por. No va dir res, no es va moure. No vaig necessitar explicar-li que era i no crec que li 

interessés saber qui. Em vaig asseure al davant seu per a quedar a la seva altura i vaig fer el que havia 

vingut a fer-Ho sento -el nen va obrir la boca el màxim que va poder i va començar a cridar. La família es va 

despertar. Em vaig donar la volta i els vaig observar, em miraven, alguns amb pànic, altres confosos. Tot es 

va quedar en silenci fins que la mare es va aixecar, s'estava acostant massa, en aquest moment vaig ser jo 

la que va entrar en pànic. I llavors va succeir una cosa que mai m'havia passat. Em va travessar. Em va 

travessar i va agarrar al nen de l'orella. – Això et passa per llegir llibres a aquestes hores, segur que és de 

por, nen estúpid.- El petit i jo ens vam mirar en silenci, vam entendre que ningú em mirava a mi, no em 

podien veure. La senyora va agarrar el llibre que tenia el noi a les mans i el va llançar al sòl -Ara a dormir- i 

llavors, excepte un que va aprofitar per a empassar-se una pastilla abans, tots van tornar a abrigallar-se 

amb les sabanes. Jo vaig decidir fer un volt per segon pis. 

El nen, lluny d'anar-se a dormir va començar a buscar-me, però no podria trobar-me, perquè no podia 

pujar. Vaig decidir ser amable i baixar de nou. Ell va tornar a mirar-me detingudament i va dir una cosa, que 

encara que sembli mentida, ningú m'havia dit a la cara.-Estàs morta- no vaig saber com reaccionar, i sense 

voler-ho, van començar a brollar llàgrimes dels meus ulls, llàgrimes buides, tant de bo pogués sentir-les. 

Vaig assentir sense dir res, i ho vaig mirar als ulls- el teu sembles estar-ho, però per dins…- el petit va 

somriure, i va canviar de tema. 

- I per què estàs morta?- va preguntar descaradament, m'hauria agradat contestar la veritat, però ni jo la 

sabia 

- No ho sé 

- I des de quan estàs així- la mateixa contestació 

- No ho sé 

- I per què ets aquí?- A aquesta pregunta sí que sabia la resposta 

- Perquè hi ha alguna cosa que no he fet… 

- I què és? 

- No ho sé 

- I quants anys tens? 

- Quin any és? 

- 2020 

- Enguany compleixo 89 anys 

- No sembles tan gran 

- Crec que físicament tinc 9 

- Oh, la meva edat… 

Ens vam quedar en silenci, tampoc teníem molt a explicar-nos, ens vam asseure en unes cadires de la cuina 

a observar a la seva família i vaig haver de preguntar: 

-Per què esteu a casa meva? 



-No tenim on anar 

-Per què? 

- Perquè el meu pare va perdre la casa en una aposta 

-Sí, això havia escoltat… 

-El meu oncle va vendre tot el que tenia per a comprar drogues i la meva mare no vol desfer-se de les seves 

robes ni joies, suposo que tots som uns egoistes a la nostra manera 

-A tu simplement t'ha tocat viure així 

-Suposo… 

Parlem durant unes hores més, gens interessant, així que va decidir anar-se a dormir, jo vaig pujar a la 

meva habitació, però llavors em vaig adonar que ja hi havia algú dins, i només podia ser una persona o més 

aviat no. 

-Hola- va dir ella quan em va sentir entrar 

-Que vols? 

-Res, només assegurar-me que no li faràs res al meu germà 

-Per què li faria alguna cosa? 

-Només m'assegurava 

-Per què ets aquí? 

-T'ho he dit, per a protegir al meu germà, i tu? 

-No ho sé 

- Quina classe d'espectre no sap per què segueix en aquest pla astral? 

- Suposo que algú que no sap com va morir…- No va saber que dir, però alguna cosa en ella m'inspirava 

confiança i em deia que podria ajudar-me a descobrir-ho. 

L'endemà, o més aviat la nit vaig decidir baixar a parlar amb el petit, volia demanar-li ajuda sobre la 

conversa que havia tingut amb la seva germana la nit anterior, i ella estava amb ell, com sempre com una 

guardaespatlles. Vam decidir començar a investigar la casa. Una estona després el nen em va venir corrent 

amb un periòdic a la mà. M'ho va mostrar. Malgrat la pols i els trencaments que tenia el paper, vaig poder 

reconèixer als meus pares en la fotografia. No sé com vaig deduir que eren els meus pares, simplement 

alguna cosa dins de mi m'ho afirmava. En la notícia deia que dos rebels jueus havien estat assassinats 

brutalment a punta de pistola. No posava qui havien estat els culpables però era clar que havia estat per 

culpa d'uns nazis. 

Vam mirar les dates, això havia succeït l'any 1940, just quan jo tenia 9 anys, les dates coincidien amb la de 

la meva mort. Però no posava res sobre això. Decidim continuar buscant, era hora de baixar al soterrani. 

 

Vam obrir la porta que separava aquesta horrible pudor de l'aire que respiràvem i vam baixar lentament, 

no sense abans tapar-li el nas al petit, amb incertesa i terror pel que ens poguéssim trobar. En arribar a baix 

ens vam adonar que la majoria del soterrani estava en ruïnes, i a continuació vam començar a posar potes 

enlaire la part accessible. I llavors el petit va cridar, ens va fer entendre que havia trobat alguna cosa o 

millor dit, algú.  



El meu cos estava enterrat entre els enderrocs, vam decidir treure'l, alguna cosa va caure de la meva 

butxaca, una carta, però aquesta carta no la tenia al moment de morir, si no, m'hauria donat compte, 

l'havien posat aquí temps després. 

El petit, sempre acompanyat de la seva germana, em va llegir la carta. En aquesta carta em demanaven 

perdó, perdó per haver-nos matat a trets, a mi i a la meva família, perdó per haver-ho fet per una raó tan 

estúpida com era la de ser jueus, perdó per no poder haver dit no a aquesta ordre i perdó per haver 

d'amagar el meu cos i el dels meus pares, deia que detonar la casa no era una bona opció, però era l'ordre 

que els havien donat. En la carta deixava clar que no la feia perquè la trobessin sinó més aviat per a no tenir 

tants remordiments i calmar els dimonis del seu cap. I una vegada més, demanava perdó per tot. 

Després de llegir la carta una calor va envair el meu cos, però no una calor abrasadora, més aviat la calor 

d'una abraçada, com si m'arrosseguessin cap a una llum amb olor de coques, com les que feia la meva mare 

al matí, em va donar temps a fer-li una abraçada al petit i acomiadar-me de la germana abans d'entrar en 

aquest túnel de llum al qual diré pau. 

La veritat és què no sé què ha estat del petit, la germana i la seva família però allà on estiguin els dono les 

gràcies i els desitjo que trobin, ells també, la seva pau. 
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