
CALLEN ELS VIUS, CAUEN ELS MORTS 

 

 

Estimats amics, 

 

Primer de tot, dir-vos que sento no haver-me presentat, però tampoc fa falta 

fer-ho. El meu nom està perdut entre molts d’altres com jo, i intentar identificar-

me seria inútil. No us escric aquesta carta per deixar constància del meu pas 

per aquest món, sinó per deixar una marca, una altra molt més profunda. 

Aquí tancat, penso en el que m’ha portat a escriure aquesta carta. Sé que no 

sortirà mai d’aquí, perquè jo no en sortiré amb ella. Però, tot i així, necessito 

deixar-ho escrit, necessito deixar-ne constància. Vull assegurar-me que 

aquesta guerra no quedarà tancada dins de llibres polsegosos, sense que 

ningú l’anomeni com el que realment és. Perquè això no és una guerra, ja fa 

temps que va deixar de ser-ho. Va convertir-se en una taca fosca en la història 

en el moment que es va disparar una bala i la primera gota de sang d’un home 

innocent van ser vessada. A partir de llavors, totes les morts no han sigut de 

soldats decidits que caminen cap al front, colze amb colze, preparats per la 

guerra i disposats a morir. Una bala es dispara i ja no queda res. D’aquella 

persona que no va lluitar, que no va resistir-se, que no va fer res més que ser 

diferent a d’altres més poderoses, que van decidir començar una guerra, no 

contra un enemic, sinó contra ells mateixos.  

És per això que he decidit explicar la meva història. Segurament, serà igual que 

la de molts altres, qui, com jo, han patit el que ha suposat aquesta freda 

dictadura, però amb la diferència que aquesta, almenys la meva, quedarà 

escrita. 

Vaig portar una vida d’allò més normal. Vivia en una casa, a Polònia. El meu 

pare era rellotger, i tenia una botiga preciosa de rellotges. Era un home 

extraordinari. Per mi, ell era el meu model a seguir, el meu guia. Recordo un 

dia, a l’escola, que em va assaltar una d’aquelles preguntes que saps que 

només hi ha certes persones a les qui les hi pots preguntar, així que vaig anar 

a parlar amb ell. Li vaig dir que per què el temps passava tan lent quan voldries 

que passés tan ràpid, i ell em va contestar: “El temps és capritxós, fill, no te’n 

fiïs. Sempre té ganes de portar-te la contraria.” Sempre em va agradar aquella 

resposta.  Ell era així, únic. 

Al cap dels anys, a casa, vam haver de cosir-nos unes estrelles grogues a les 

mànigues, i la gent va començar a mirar-nos pel carrer. Jo tampoc vaig 

entendre-ho, però el meu pare em va dir que no havia de patir. Que ens 

donaven estrelles perquè érem especials, i que ens miraven perquè ens tenien 

enveja. 

Van passar els mesos, i em vaig adonar que hi havia coses que no encaixaven. 

Hi havia molts soldats, vestits amb uniformes i armats fins a les dents que van 

començar a vigilar-nos de prop. Era petit, però hi havia coses que podia 

entendre: quan un home alemany entra a casa teva, i se t’enduu a una altra, 



fosca, estreta i freda, on no tens habitació pròpia, ni, de fet, casa pròpia, 

perquè la comparteixes amb desconeguts, entens que no érem especials, sinó 

que érem un problema.  

Com millor podia descriure aquell lloc, no era amb el nom de gueto, que tots li 

donaven, sinó amb el silenci. Silenci a les cases, silenci al carrer, silenci als 

arbres, silenci  dins nostre. Perquè, a la mínima que algú alçava la veu, que 

intentava defensar els seus drets, i els de tots nosaltres,  es sentia un tret, i 

tothom callava, amb la presència incansable de la mort que escombrava els 

carrers d’aquets esperançats que gosaven alçar-se. 

Va passar el temps, molt lent, just com deia la teoria del pare, fins que un dia, 

van començar a sentir-se sorolls un altre cop. Aquesta vegada, no eren trets, 

eren passes. En aquell moment, un soldat va entrar a casa i va agafar a la 

mare per endur-se la. El pare, va córrer cap a ell i va intentar prendre-li l’arma 

que duia lligada al cinturó, però l’alemany va ser més ràpid. Un gir elegant de 

canell i el meu pare jeia a terra, en silenci per sempre. 

Els plors de la mare i alguns crits espontanis i ofegats van ser l’únic que vaig 

sentir baixant les escales, i als camions, i finalment, al tren. Hi havia molta gent 

i em costava respirar. Em donaven empentes, però la mà de la mare, encara 

que ja fos gran com per agafar-li, em mantenia estable, segur. Jo no volia 

pensar en el que havia passat, tanmateix, aquella situació ho feia tot massa 

real. 

Després del que em van semblar dies, els trens van arribar aquí. No és un lloc 

especial. Més silenci. Més mort.  

Quan em van separar de la mare, ja no hi havia res que m’aguantés dret, i, un 

cop ens van haver fet canviar de roba i ens van haver distribuït per habitacions, 

no vaig poder evitar caure. Casi com el pare, vaig pensar. 

Així que aquí estic, i aquí segueixo. Matant les hores, matant la gana, mentre 

ells, em van matant a mi.  

Un cops ets dins del camp, veus la vida d’una altra manera. La por constant, la 

gana, el cansament i el dolor es comparteixen, però el pes no afluixa. Cadascú 

carrega amb la seva càrrega, la seva vida, un pes que, quan es tanquen les 

barres de ferro, desitjaries haver-te tret de sobre. En certa manera ho fas, 

perquè deixes de ser tu. Tinc la sensació de veure-ho tot a través d’uns altres 

ulls, ben bé com si jo ja no fos jo, i ningú fos ningú. Aquí dins, ja ningú és res. 

Sacs d’ossos que criden, sacs d’ossos que treballen, sacs d’ossos que moren, i 

sacs d’ossos que cremen. Tot el que som, tot el que tenim, i tot el que temem, 

tancat per valles i controlat per soldats. 

Fa temps que he perdut l’esperança, la meva esperança, l'esperança que tenia 

al principi, quan era a casa, i em tranquilitzava escoltar el soroll de les busques 

dels rellotges, gaudint del temps. Encara va quedar-me’n una mica, al arribar, 

de ganes d’oblidar-ho tot i fer com si res d’això no hagués passat. Però encara 

que sortís d'aquí, els records no deixarien de perseguir-me, i sempre tornaria al 

camp, perquè un cop has viscut aquí, pertanys aquí, i no hi ha manera 

d'escapar-ne.  



Jo estic perdut, sempre ho estaré, però encara crec que la humanitat pot 

redreçar-se. Estic segur que d'aquí uns anys, quan la gent miri al passat, 

s'esgarrifaran de la seva manera d'actuar, i jutjaran en els seus avantpassats, i 

creieu-me quan us dic, que no hi ha res que desitgi més. Perquè jo encara crec 

en un món que pot tirar endavant. Això ha sigut  una gran sotragada per al futur 

de la humanitat, però és nomes un bassal de sang, salvable, i que amb el pas 

del temps, servirà com a exemple del que no és tolerable, o permissible, o ni 

tan sols plantejable. No ha sigut el primer cas, el primer genocidi, però desitjo 

de tot cor que la brutalitat amb la que ha passat serveixi perquè sigui l'últim.  

No em falleu, no us falleu a vosaltres. 

 

Firmat,  

 

un home amb esperança. 

 

 

Bet Rufas Talamas 1r Bat 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


