
Carta a un fill  

La Segona Guerra Mundial (1939-1945) va ser un conflicte  que va involucrar la 

majoria de les nacions del món,  organitzades en dues aliances militars: els Aliats 

(Gran Bretanya, Estats units, França, Polònia, Canadà, Sud-àfrica, Austràlia 

i Nova Zelanda,  ) i les potències de l'Eix  (Alemanya, Itàlia i l'Imperi del Japó). 

Els nazis van establir-se a molts llocs del món on hi instal·laven camps de 

concentració. Allà hi deportaven, pricipalment, ciutadans jueus.  

Un d’aquests camps de concentració va ser el d’Auschwitz a Polònia. 

El gener de 1941 el matrimoni format per Samuel Herzog i Sara Graf va ser 

deportat al camp de concentració d’Auschwitz. En Samuel tenia vint-i-vuit anys i la 

Sara vint-i-cinc. Vivien en un poble a uns pocs quilòmetres de Cracòvia. Sara 

estava embarassada de dos mesos i la parella vivia en una petita casa. El dia que 

van ser deportats a Auschwitz sabien que mai més tornarien a casa seva.  

En arribar al camp de concentració en Samuel i la Sara van ser traslladats a 

diferents barracons. A partir d’aquell moment la vida de la parella va canviar. 

L’esperança de poder trobar a la seva dona i veure néixer al seu fill, va mantenir 

viu a Samuel. 

L’escriptura permet expressar sentiments, emocions, estats d’ànim... i en Samuel, 

com a bon jueu, tenia un bon domini de l’escriptura. Un dia, en un moment de 

desesperació, tristor i de neguit va decidir escriure tot el què hagués volgut dir-li al 

seu fill.  

 

El vint de desembre de 1945 els soldats aliats troben la carta amagada sota una 

llitera del barracó número cinc. 

 

 

“Camp de concentració d’Auschwitz                            11 de febrer de l’any  1941 

Estimat fill,                                                                                                                                                       

no et pots arribar a imaginar la il·lusió que ens feia a la teva mare i a mi tenir-te. 

Poder-te agafar a coll, ensenyar-te a caminar i sentir la teva primera paraula. 

Passar-nos nits sense dormir perquè sabessis que érem al teu costat i cuidar-te 

quan estiguessis malalt. Cantar-te una cançó i explicar-te un conte abans d’anar a 

dormir. Riure plegats, veure’t córrer per casa, portar-te a escola, veure els teus 

progressos, fer-te abraçades i dir-te molts cops quant t’estimem.  
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Feia poc que sabíem que esperàvem un fill i amb la teva mare parlàvem i ens 

imaginàvem com series: ros com ella, o morè com jo. Si series alt o baix. Si 

tindries els ulls blaus com els meus o verds com els de la teva mare o, potser, 

marrons com el teu avi. Ens agradava imaginar-te valent, amable, tendre i 

carinyós. 

Amb molt poc temps, les nostres vides han canviat. Som a Auschwitz, en un camp 

de concentració. Fa més d’un mes que no sé res de la teva mare.  

Tinc ganes que tot s’acabi aviat. Aquí tot és molt dur i l’única cosa que em fa ser 

fort és l’esperança de poder retrobar-me amb la teva mare i amb tu. 

Aquí fa molt fred. Ens donen molt poc menjar, un àpat al dia, un tros de pa i un 

plat de sopa. Diuen que demà ens podrem dutxar... 

 

El teu pare, 

Samuel Herzog” 
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