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Pol Alberti 



El tren va arribara la mateixa estació on, quatre anys avans, 
l'Emili i els altres presos de l'expedició havien estat rebuts 
a puntades de peu i cops de colata. El cel, ara travessat en 
totes direccions pels reflectors antiaeris, tenia tonalitats 
metàl·liques. Preocupació vent inútil, aquella, ja que els 
avions enemics preferien la llum solar per a les seves 
incursions... 
  
 

Joel Badia 



Martí Campabadal 



La nit és més fosca que mai, com davall d’un 
cobricel de feltre negre. Només es veuen pels 
carrers els punts rogencs de les fogueres quasi 
extingides, vetllades encara per lliberts 
embolicats amb mantes. Molts transeünts pels 
carrers, encara. Van i vénen per la porta 
d’entrada, potser perquè no saben avenir-se que 
ningú no la controli. Al peu del talús que fa de 
sòcol al Block 6, un home jeu i gemega. Demana 
aigua. L’Emili se li apropa i, quan prova d’aixecar-
lo, s’adona que no pesa gens. La boca del 
malaurat regalima una escuma agafatosa, ha 
menjat massa i s’està morint. Tot és foc a la 
infermeria on el dibuixant el condueix, tothom 
dorm i, per molt que cerqui i cridi, no troba 
ningú que pugui fer alguna cosa pel moribund. 
Aigua! Impossible d’obtenir-ne enlloc. Aquell 
vespre han estat molts els assedegats que han 
abandonat el camp per anar a la recerca d’aigua. 
Torna a l’oficina per si queda cafè del que ell ha 
begut abans. Una espelma difon per l’estatge una 
llum rogenca i tremolosa. Manuel li diu que s’ha 
acabat el cafè, però que espera l’arribada d’un 
tanc d’aigua que envien els americans des del 
poble. Promet que es preocuparà dels malalts, 
que són molts.  

 

Laura Lao 



El fred era molt viu. No calia pas pessigar-se la 
carn o tenir la certesa de no dormir. Ho era 
tant, que havia arribat gairebé a l’extrem 
oposat de produir com un començament d’ 
anestèsia. Era necessari contreure i distender 
els músculs i la pell de la cara, a tall d’exercici 
per tal d’evitar els progressos de la 
insensibilitat. També els dits dels peus, 
empresonats des de feia tres dies dintre les 
sabates ferrades i humitejats pels mitjons 
bruts, cedien sense resistencia a la pressió 
rabiosa de la gelor que pujava de terra. Si no 
hagés estat per aquest fred desconsiderat i 
pel bategar dels cors d’aquella multitud 
d’homes trasbalsats pel sobtat desvetllament, 
a l’albada hauria semblat irreal. A través de la 
boira, que s’espessia a mesra que el dia 
s’anava deixondint, no es distinguía més que 
la forma difusa dels accidents del paisatge 
més proper. La neu, que sap fer clarala 
mateixa nit, fendia amb la seva llum indirecta 
en constant augment el vel gris que ho 
rodejava tot. 

 

Flora Sánchez 



L’agonia era esgarrifosa: 
embogits per la 
desesperació, molts 
s’estavellaven el cap contra 
les parets; altres es llençaven 
damunt dels seus companys i 
amb les ungles i les dents es 
prenien una revenja absurda; 
alguns es ficaven els dits fins 
el fons de la gorja com si així 
poguessin obrir pas a l’aire 
pur que no existia... A poc a 
poc anaven caient, els uns 
damunt dels altres, fins que 
tots no formaven sinó un 
pilot de cadàvers verdosos.  

 

Alba Sanchez 



Hi havia barraques amb llits i barraques sense; 
a les primeres vivien els presos privilegiats. El 
llit no era únicament un moble on descansar 
les nits, sinó també un signe de categoria 
social. Tanmateix, el llit plantejava als 
privilegiats uns maldecaps gens 
menyspreables, ja que els reglaments i 
costums del camp feien de la <<construcció 
dels llits>> un art difícil. Calia convertir una 
màrfega plena de palla en un paral·lelepípede 
perfecte. Mantes, llençol i funda de quadrets 
havien de ser col·locats en un ordre especial, 
sempre a dret fil, fent angles rectes, i tot 
planxant a consciència. Acabada la tasca, el 
Blockälteste passava revista i la més petita 
arruga o desigualtat de línia bastava perquè 
agafés una punta del llençol i d’una revolada 
desfés en un calcular d’ulls l’obra pacient de 
mitja hora. Si el pres era d’alta categoria no 
passava res més; però si era un <<privilegiat>> 
de segon ordre, solia caure-li algun cop, o 
sovint, el càstig de passar-se la tarda del 
diumenge fent i desfent llits. Cal dir que 
l’aristocràcia suprema del camp disposava de 
criats per fer aquesta feina.  

 

Eulàlia Maluquer 



I en Vicent s'aixecà del seu jaç, passa per 
entre els cossos dels companys adormits i, 
amb els peus nus, en calçotets, com si anés 
a la comuna, surt del dormitori i entra al 
menjador. El silenci i la fosca no són totals; 
al camp no poden ser-ho mai. Al menjador 
hi ha les lliteres dels administradors 
alemanys, de l'intèrpret i dels nois del 
servei. Se sent el seu respirar compassat i el 
tossir d'algú aquí i allà. Massa reflectors al 
llarg del mur i damunt la plaça de 
recomptes, perquè no n'entrin reflexos per 
les finestres sense porticons. 

L'empostissat cruix a pas lleuger d'en Vicent 
i una por invencible s'apodera d'ell. Plantat 
durant uns segons, tremolant com una fulla 
d'arbre, escolta atentament. No es mou 
ningú al seu entorn. Dels urinaris, no 
n'arriben és que els xuclets dels 
desguassos. A la sala dorm tothom. En 
Vicent s'allibera de la petrificació del terror 
i avança, anul·lats tots els sentits, en 
direcció a l'armari. 

  

  

Jordi Espejo 



Furgaven els pots de les escombraries per treure’n crostetes de pa, algun tomàquet podrit, un 
trosset de formatge passat, etc.; escrutaven els peus de les finestres on els soldats solien buidar 
els cendres i que eren, sovint, autèntics dipòsits de <<burilles>>; o si més no, defugien mitja 
horeta de treball. La màxima sort era escaure’s a la porta d’una barraca de soldats en el moment 
que treien els temors de la sopa del matí, i recollir-ne les escorrialles. Com que era un espectacle 
curiós el de les presses amb què els exploradors de la misèria es lliuraven cada matí a llur tasca. 
 

Marc Gómez 



Els bons, els honrats, eren 
els que primer queien. 
Aquesta injustícia bàsica 
no era causal, sinó que 
formava part del sistema 
penitenciari. Bons 
psicòlegs devien esser als 
alemanys quan, amb la 
corrupció ambiental, 
sabien anihilar l’esperit 
dels pocs que aconseguien 
conservar el cos. 

 

Victor Gómez 



Si pogués odiar! No pas l’odi 
imposat per un esforç de 
voluntat, no pas un odi cerebral, 
per quedar bé, sinó un sentiment 
real, càlid, cordial. Visc en una 
època de lluites per banderes 
negatives, d’odis... I no estic a 
l’uníson! Els forts d’avui sol els qui 
odien. És que jo només puc 
estimar? Tampoc. Una cosa va 
lligada a l’altre. El meu amor 
pertany al passat, també. Avui 
estimo el record de l’amor. Déu 
meu! Per què aquesta secada en 
la meva ànima? Per què aquesta 
falta de nord en la meva vida? 
 

Albert Romero 



Clàudia 
Torrallardona 



El camí havia estat llarg i fatigant, 
la comitiva interminable dels mil 
cinc-cents homes arribava 
finalment a la mateixa filferrada 
del recinte exterior. Pujant per 
una drecera rosta i relliscosa de 
gel, l’ascensió no havia escatimat 
dificultats a la gent carregada 
d’equipatges i de por. Els 
guardians no havien parat 
d’escridassar i fustigar durant tot 
el camí, la marxa havia estat viva, 
i alguns havien rebut de valent; 
no és estrany, doncs, que a 
l’entrada del camp el cansament i 
l’angoixa es reflectissin en 
l’expressió, en el caminar i en el 
silenci de la multitud.  

 

Cristina Martí 



“En una atmosfera de por i com per 
una necessitat humana de viure 
malgrat tot, els homes agrupats 
esdevenen confiats , dòcils i 
irreflexius com els infants. Així que la 
tensió i del pànic es relaxa una mica, 
s’obren les vàlvules del cor 
llargament oprimit, i s’escapa una 
mena de falsa alegria, sempre 
precària, que embriaga com una 
beguda forta. Es com una histèria 
col·lectiva que obliga a riure per 
qualsevol cosa sense gràcia, a parlar 
estrepitosament com si els crits 
poguessin esborrar totes les traces 
doloroses de moments anteriors, i 
que, si se li deixa temps per a 
resoldre’s per si sola, acaba per un 
desinflament vertical en una 
depressió lamentable.” 

 

Àlex Garcia 



“L'Emili s'aixeca; les brases van extingint-se i la matinada és freda. També l'incendi ha 
minvat; el camp ha quedat altra vegada submergit en la fosca. Endarrera queda un 
passat d'horrors; endavant s'obra un esdevenidor d'esperances. El fum persisteix 
arrapat a la terra, com si volgués afirmar el seu triomf damunt l'altre fum, el del 
crematori. L'albada deu ser molt pròxima; és amb impaciència que l'Emili espera. Li cal 
saber segur que la victòria d'aquesta nit no ha estat un somni, sinó el triomf real de 
l'Home sobre l'esperit del camp nacional-socialista – l'enemic que jeu sense vida, però 
encara tebi”. 
 Ari Creus 



Si pogués odiar! No pas l’odi 
imposat per un esforç de 
voluntat, no pas un odi cerebral, 
per quedar be, sino un sentiment 
real, càlid, cordial. Visc en una 
època de lluites per banderes 
negatives, d’odis...I no estic a 
l’uníson! Els forts d’avui són els 
qui odien. És que jo nomes puc 
estimar? Tampoc. Una cosa va 
lligada a l’altra. El meu amor 
pertany al passat, també. Avui 
estimo el record de l’amor. Déu 
meu! Per què aquesta secada en 
la meva ànima? Per què aquesta 
falta de nord en la meva vida? 

Clara Rubio 



Vestits amb els heteròclits 
“uniformes” de l’exèrcit francès, 
uns blau cel, altres blau fosc, 
molts caqui, amb els abrics 
acampanats, els caps coberts 
amb boines, casquets de dues 
puntes, passamuntanyes i, en 
alguns casos, barretines 
vermelles de senegalès. 

 

Fani de la Muñoza 



L’Emili s’aixeca; les brases van 
extingint-se i la matinada és freda. 
També l’incendi ha minvat; el camp 
ha quedat altra vegada submergit en 
la fosca. Endarrere queda un passat 
d’horrors; endavant s’obre un 
esdevenidor d’esperances. El fum 
persisteix arrapat a la terra, com si 
volgués afirmar el seu triomf damunt 
l’altre fum, el del crematori. L’albada 
deu ser molt pròxima; és amb 
impaciència que l’Emili l’espera. Li cal 
saber segur que la victòria d’aquesta 
nit no ha estat un somni, sinó el 
triomf real de l’Home sobre l’esperit 
del camp nacional-socialista- 
l’enemic que jeu sense vida, però 
encara tebi. 
 

Cristina Leiva 



- Al carrer! -cridà en Popeye-. A 
formar! A entomar el fred fins que 
surti l’autor del sabotatge. 
L’August no va tenir temps de traduir 
l’ordre. Els tres alemanys havien 
començat a repartir cops de puny i 
puntades de peu a tort i a dret. La 
porta, massa estreta per a dos-cents 
homes que volien sortir a la vegada, 
cruixia com si volgués esberlar-se. 
Molts, enfollits, saltaven per les 
finestres.Alguns caigueren i foren 
trapitjats pels altres.  
Un cop s’hagueren quedat sols,  els 
alemanys arreplegaren el boti i se 
l’endugueren al menjedor per tal de 
triar-lo. A fora nevava fort. Ningú no 
va dinar fins a mitja tarda 
 

Marta Mateos Cruz    



Sandra Constantí 

En envair Holanda, els alemanys 
havien fet una crida a les joventuts 
sionistes oferint-los la llibertat a 
canvi de treball i col·laboració. Els 
invasors es posaven pell d’ovella i, 
amb gran desplegament de 
propaganda, anunciaven un “camp 
de treball voluntari” on els jueus es 
podrien redimir aviat. Els incauts 
que caigueren a la trampa foren 
concentrats, els prengueren 
filiacions , adreces i referències. El 
tracte era correcte. De treball,cap. 
Aviat veieren com parents, amics i 
coneguts entraven a fer-los 
companyia. Els alemanys havien 
sabut fer bon ús de les 
informacions obtingudes. Així 
s’esdevingué que, a l’hora d’anar a 
“treballar”, eren famílies senceres 
que anaven a la mort. 

 



Si pogues odiar. No pas l’odi 
imposat per un esforç de 
voluntat, no pas un odi cerebral, 
per quedar bé, sinó un sentiment 
real, càlid, cordial. Visc en una 
época de lluites per banderas 
negatives, d’odis.. I no estic a 
l’uníson. Els forts d’avui són els 
qui odien. És que jo només puc 
estimar? Tampoc. Una cosa va 
lligada amb l’altra. El meu cor 
pertany al passat, també. Avui 
estimo el record de l’amor. 

 

Núria Serra 



Lídia Vilà 



També feia temps que Vicenç era al camp. El destí, es mofà d’ell fent-li entrar el dia mateix del 
seu aniversari, i la sort no l’acompanyà gens. Acostumat a casa seva a les bones paelles d’arrós, a 
la fruita generosa, al bon peix i als talls ben assaunats, ja hagué de substituïr la qualitat per la 
quantitat en pasar per les companyies de treballadors de França i pel camp de presoners de 
guerra. Ara, Vicenç, el “valència” no tenía ni la quantitat i en tres mesos de règim de camp 
alemany, havia perdut tota la seva força, desprès de quedar-se sense carns. La pell, ennegrida, 
en part per la neu, i i en part per les poques ganes de rentar-se, estaba pansida pels llocs on els 
òssos no afirmaven llurs protuberàncies. 

 
Marta Garcia 



“I l'Home va agegantant-se en 
el seu pensament com si 
l'estigués creant amb el seu 
alè, i el veu emmarcat per 
l'època en què li ha escaigut 
viure. És aquell home que 
accepta les càrregues amb un 
coratge fatalista, sense 
demanar mai per triar, sense 
quimeres de felicitat ni 
d'absolut. És Ell qui, essent 
joguina de les grans 
convulsions del món, 
determina la fi de la balançada 
definitiva amb el pes dels 
sacrificis que li són imposats. 
En fer-se carn i sang, l'Home 
intueix que viure és sofrir...” 
  

Clara Albanell 



Ana Oliveras 



“Com que no era home de 
somnis, girà aviat l’esquena a 
la maqueta i sortí. Uns presos 
esgratinyaven el gel dels volts 
de l’entrada del camp, i en 
veure’l venir, forçaren el ritme 
de treball. El dia era excel·lent, 
però a l’oficial li interessava 
més la feina que el sol que 
ensucrava el matí. Donà una 
llambregada al personal i 
remarcà la seva magror 
extremada. Pensà: “Si 
mengessin més, treballarien 
millor”. Arribà a l’oficina.” 

 

Laura González 



-Llevat del Danubi, que lluïa 
com un setí en la tenebra, cap 
altre referència no era 
identificable. L'altra vegada de 
fer aquell camí, tot era blanc; 
ara, en canvi, tot era negre. 
I,tanmateix, els pressentiments 
no responien a aquella 
coloració. La por d'antany 
davant l'inconegut no existia 
ara i, fets ja a la idea de tornar 
al camp principal, esdevenia 
fins i tot atractiva una fi de la 
guerra on el risc fos alçaprem 
de grans emocions. 

 

Arnau Estiarte 



Robin Olivé 



Cristina Leiva Gurruchaga 
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