
 

Dimarts 9 maig 2017, 01.34 a.m. 

No ho entenc; no puc entendre-ho; no m’entra al cap. 

Fa gaire bé dos dies que sóc a casa meva i encara no puc assimilar d’on acabo 

d’arribar. He complert allò que fa temps que esperava, allò que necessitava per 

créixer, per millorar, per veure el món des d’un altre perspectiva, per poder ampliar 

els meus coneixement, i sobretot, per sentir-ho. 

Crec que el meu cos necessitarà un temps per assimilar i sintetitzar totes les 

emocions, sentiments i pensaments que m’acaben de tirotejar en aquests 4 dies 

passats. Però el pitjor, crec que necessitaré molt mes temps per poder creure tot el 

que he viscut i el que hi ha rere això. 

Camp de concentració. Morts. Barbàrie. Fam. Dolor. HOLOCAUST. 

 

No ho entenc; no puc entendre-ho; no m’entra al cap. 

I se’m salten les llàgrimes quan hi penso. Se’m salten les llàgrimes al recordar 

aquells ulls blaus que vaig conèixer, aquells ulls color cel, color mar. Se’m salten les 

llàgrimes al recordar aquella senyora, aquell somriure, aquella veueta. Se’m salten 

les llàgrimes al recordar aquella porta, aquelles escales, aquella habitació, aquella 

plaça, aquella valla… 

Hi penso, i hi torno a pensar, però no puc. Es impossible entendre-ho. 



Des del primer dia, des de aquell instant en que vaig creuar aquella porta, i seguint 

amb tot el recorregut per el camí de la foscor, de la por, de la inseguretat, de la 

ràbia, de la impotència, que et passejava des l’any 1938 fins el 1945, no vaig poder 

tancar els ulls, era impossible tancar-los. No podia fer-ho. Tot allò que passava per 

davant meu devia ser observat i interioritzat. Jo no podia fer el mateix que van fer 

ells. 

 

No ho entenc; no puc entendre-ho; no m’entra al cap. 

Que passaria si em diguessin que sota casa meva hi hagués una fossa?. Que 

passaria si em diguessin que van matar i torturar a persones com tu o com jo? 

Això em preguntava mentre observava aquelles precioses cases, formant entre elles 

un laberint de carrers, amagant sota l’asfalt dolor, mal, terror…  

Sempre he pensat que els humans som molt egoistes, i que amb el pas del temps, 

ho serem encara més.  

Que els hi diran als seus fills, els pares que els crien sobre la barbàrie? Els hi 

explicaran? M’agradaria saber-ho… Això si, jo ho tinc clar, quan sigui el moment els 

hi ho explicaré. Cal explicar-ho. Cal compartir-ho amb el món, amb les pròximes 

generacions, i que aquestes ho transmetin a les pròximes i així successivament. 

 

No ho entenc; no puc entendre-ho; no m’entra al cap. 

I va arribar el gran dia. El dia on les emocions farien punxar el meu cor, on els 

sentiments s’apoderarien de la meva persona i jo sense poder fer-hi res, on tot allò 

que veigués se’m quedaria clavat des del més petit detall. Per que l’ocasió ho 

mereixia.  

Feia temps que necessitava una dosis de realitat, d’aquella realitat que fa mal però 

ensenya. Necessitava creure tot allò que m’havien explicat des de petita, però que 

malauradament mai havia entès.  



No ho havia entès perquè jo tenia una percepció diferent d’humà, de persona. Jo era 

una persona, i segueixo sent una persona, però no he entès mai que pugui existir un 

altre tipus de persona. Aquella persona que no està dotat de cor. Vull dir, té cor, té 

l’estructura ben formada i per mala sort funciona, però aquest no coneix el seu 

veritable significat, no conté aquelles partícules que proporcionen les reaccions que 

donen com a fruit allò que solem anomenar sentiments. Per que si, els sentiments 

es creen al cor, al nostre centre. 

Però la meva sorpresa va ser quan, al acabar-se aquella immensa dosis de realitat, 

vaig donar-me compte de que el meu cap, i sobretot el meu cor, no podia processar. 

Però la meva altre sorpresa va venir després, quan vaig donar-me compte del que 

havia aprés, del que havia crescut, del que els meus ulls havien canviat, i el més 

important, de com el meu cor s’havia estovat encara que seguis dur com una pedra 

per fora. 

No ho entenc; no puc entendre-ho; no 

m’entra al cap. 

Mai podré entendre tot això que he viscut, i 

el que hi amaga. Mai podré processar tota 

aquesta informació, però en canvi si que la 

processaré als que vinguin rere meu. Per 

que es el que hem de fer, no permetre que 

s'apagui aquest record. Nosaltres hem de 

fer allò que en el seu moment no van ser 

capaç de fer els qui miraven des de fora. 

Perquè si no ho fem, estarem seguint 

l’exemple d’aquells qui no volem seguir. 

Vull dir, hem de lluitar per deixar marca, 

però marca de la bona, aquella marca que no diu, que afirma i demostra que no 

tornarà a passar tot el que va passar fa temps. Però això només podem aconseguir-

ho entre tots.  

I potser el dia que ho visqui, podré creure-ho. Però, saps que, no vull creure-ho. Ja 

m’està bé tenir aquesta marca al cor (el de veritat). No necessito viure-ho, no vull 

vireu-ho, ni ara ni mai, ni que ho visquin les pròximes generacions. No necessito que 



m’entri al cap, ja m’ha entrat al cor, i en algun lloc més dins i real que aquest mateix, 

no es possible. 

N’he aprés, n’he aprés moltíssim. Per fora, per dins i per tot arreu i puc dir ben 

segura que després d’aquest recorregut, he descobert nous sentiments, que tots 

hauríem de descobrir. 

 

Dimarts 9 maig 2017, 02.49 a.m. 

Potser m’hauria d’anar ja a dormir, desprès de recordar tot allò que he viscut, ja puc 

dormir tranquil·la, per que se amb molta força que jo no ho he oblidat, i que per molt 

que digui que no ho entenc i que no m’entra al cap, ho tinc dins, marcat. 


