
Els ulls de la innocència 

 

Tretze de febrer de dos mil onze 
Aquest matí la professora ens ha donat una llibreta del mateix color a tots els nens de la classe. 

Mentre les repartia, ens ha explicat una idea que havia tingut durant les vacances per a tots 

nosaltres: escriure un diari. Ha dit que en aquesta llibreta hi podem escriure el que vulguem, 

qualsevol cosa. També ens ha explicat que no cal que hi escrivim cada dia. Però llavors jo li he 

preguntat que per què es diu diari si no hi hem d’escriure cada dia. Ella s’ha posat a riure, i jo 

no he entès massa per què ho ha fet. M’ha contestat que, en realitat, es diu diari personal, i 

que la gent el fa servir per escriure-hi tot el que pensa o el que sent, i que això no cal que sigui 

cada dia, sinó quan ho necessita, i així, quan és més gran, pot rellegir-ho i veure com i què 

escrivia quan era més petit. Jo segueixo sense entendre per què li van dir diari, però no volia 

fer-me pesat i ho he deixat estar.  

Ara mateix no recordo qui ha sigut, però un nen de la classe li ha dit que no acabava de saber 

com funcionava, això del diari, i la professora, sense dir res, ha tret una llibreta petita i amb 

molts colors de dins de la seva bossa. L’ha obert i ens ha començat a llegir un conte. Més o 

menys, ens ha explicat que una nena tenia un dia molt i molt trist perquè el seu gatet s’havia 

mort. Ella no sabia què era, això de la mort, no ho entenia, i la seva mare li va explicar que el 

seu gatet ja no es despertaria més perquè havia viscut molts anys i ara necessitava descansar. 

Però això a la nena li semblava un rotllo, perquè no podria jugar més amb el seu gat. La 

professora s’ha quedat una estona sense dir res i l’Andrew, el meu amic, li ha dit que era un 

conte molt trist, i ella li ha respost que allò no era cap conte, que era el seu diari de quan era 

petita, que aquella història havia sigut real feia molts i molts anys. L’Andrew i el noi de qui no 

recordo el nom han deixat anar un “aaaaah” a la vegada. Jo també ho he entès molt millor, 

amb aquest conte. Ai, amb aquesta història.  

Ens hem passat tota la classe parlant sobre el que hi escriuríem quan arribéssim a casa. La 

majoria hem promès que hi escriuríem cada dia de la nostra vida per recordar-ho tot sempre, i 

un nen s’ha volgut fer el xulo i ha dit que no hi escriuria res perquè no ho necessitava. La profe 

ens ha dit moltes coses per posar-hi. Secrets, sentiments, idees, jocs inventats... qualsevol cosa 

que se’ns passés pel cap. I jo he decidit que hi posaré una mica de tot, així podré recordar 

moltes coses diferents quan sigui gran. 

Li he ensenyat a la mama i ella ho ha entès a la primera. M’ha dit que és un regal molt bonic i 

que l’he de fer servir molt. Ella no n’ha tingut mai cap, de diari. Li he dit que, si volia, el podíem 

compartir. Però m’ha dit que no, que era el meu regal i que únicament era meu. A més, m’ha 



dit una cosa que la professora no ens ha explicat. Els diaris no els pot llegir ningú, perquè 

llavors deixen de ser personals. Diu que és molt lleig llegir les coses dels altres sense demanar 

permís. Per tant, amagaré el meu diari perquè ningú el trobi ni el pugui llegir, a part de mi, és 

clar. 

No sé què més explicar, o sigui que, per avui, ja està. Bona nit. 

  



Catorze de febrer de dos mil onze 

Avui ha sigut un dia una mica avorrit. A l’escola hem començat a estudiar les multiplicacions. 

No m’agraden massa, perquè són més complicades que la suma i la resta. A més, el professor 

no em cau bé perquè és molt pesat. Diu que hem tingut totes les vacances per descansar i que 

ara toca treballar.  

Com que no puc explicar res sobre el dia d’avui, escriuré sobre l’Andrew Gibbs. L’Andrew és el 

meu amic. De fet, és el meu únic amic. A mi no m’agrada massa parlar amb els nens del cole, 

perquè sempre fan bromes dels altres nens i a mi això no em sembla divertit. De mi també se’n 

riuen, però m’és igual. Quan l’Andrew va arribar a l’escola van fer el mateix amb ell.  

L’Andrew és diferent a tots nosaltres. És blanc, ros i sempre va ben vestit. Potser és per això 

que es riuen d’ell, perquè és diferent. Quan va arribar no va portar cap amic, o sigui que 

sempre anava sol a l’hora del pati. Els primers dies portava una carmanyola d’un superheroi 

que a mi em va semblar molt guai des del primer dia que la vaig veure.  

Un dia, jo caminava fent la volta al pati, com sempre, sense mirar massa a la resta de nens 

perquè no es poguessin posar amb mi. Quan passava pel davant del racó de l’Andrew, on ell 

sempre anava a l’hora del pati, hi havia altres nens que l’envoltaven. M’hi vaig acostar una 

mica més per veure què passava. Vaig veure l’Andrew amb uns ninots a les seves mans. En 

aquell moment vaig pensar que potser havia fet amics, però després vaig sentir que se’n reien 

d’ell i que li intentaven prendre les joguines. Jo no volia posar-me pel mig perquè tenia por que 

aquells nens em peguessin, com ja havien fet algun altre cop, però volia fer alguna cosa. Em 

vaig sentir més valent i no vaig pensar més. Vaig anar cap allà, vaig agafar l’Andrew de la mà i 

me’l vaig emportar al meu racó, entre unes caixes que teníem per jugar però que els altres 

trobaven massa avorrides per jugar-hi. Els nens que molestaven l’Andrew es van quedar 

quiets. Crec que no van saber què fer i es van rendir, perquè de reüll vaig veure com se’n 

tornaven a jugar a futbol amb els altres nens. Li vaig demanar a l’Andrew que s’assegués en 

una de les caixes, en una de les més noves perquè no s’embrutés els pantalons. Ell es va 

asseure i em va donar les gràcies per haver-lo rescatat. Jo li vaig dir de res, perquè no m’havia 

costat massa fer el que havia fet. A més, sabia que havia fet alguna cosa bona i estava content 

per haver-ho fet, i la mare sempre em diu que els actes bons que fem ens acaben tornant 

d’alguna manera o altra.  

Ens vam passar la resta del pati jugant amb les joguines de l’Andrew, i em va deixar mirar la 

seva carmanyola de prop, que encara era més xula del que m’imaginava. Com que va veure 

que m’agradava tant, l’Andrew em va dir que me la regalava. Jo li vaig dir que no, que era seva, 

tal com m’havia dit la mare la nit anterior, però ell em va tornar a dir que me la quedés, que a 



casa en tenia d’altres. Jo em vaig posar molt content i, des d’aquell moment, vaig saber que 

l’Andrew i jo seríem amics.  

Les nostres mames es porten molt bé, encara que elles dues també són molt diferents. La 

mama de l’Andrew és molt guapa, no més que la meva, però té els cabells rossos, com ell, i els 

ulls de color blau. Un dia, la seva mama, que es diu Elisabeth, ens va convidar a la meva mama 

i a mi a berenar, i l’Andrew i jo vam anar a jugar a la seva habitació. Era molt més gran que la 

meva, i li vaig dir que era molt endreçat, no com jo, perquè la meva habitació sempre està 

desendreçada. Ell em va dir que tenien una noia que els ajudava a netejar i que per això estava 

tot tan endreçat. Però no ho vaig acabar d’entendre, perquè la meva mama només treballa a 

casa i neteja ella. No té cap noia de netejar. Em va deixar triar amb què jugar, i jo vaig triar uns 

dinosaures molt grans. Mentre jugàvem, l’Andrew em va començar a explicar coses de la seva 

família. Em va dir que la seva mama era del país de Londres, que ara no recordo com es diu, 

però que allí parlen anglès. El seu papa és d’aquí i treballa venent cotxes. Es van conèixer quan 

el seu papa va haver d’anar al país de Londres per una cosa de la feina i es van enamorar. 

L’Andrew va fer una ganyota de fàstics i jo el vaig imitar perquè sabia per què la feia. A mi 

també em fa fàstic quan la mama i el papa es fan petons davant meu. Es van casar i van tenir 

l’Andrew. I llavors també em va explicar que sempre havia viscut a moltes ciutats i que no 

havia tingut mai massa amics. A mi, que hagués viscut en molts llocs diferents em va 

sorprendre molt, perquè jo mai he sortit de la meva ciutat. Amb els papes fem excursions de 

tant en tant però, com que som molts germans, el papa diu que no tenim prou diners per fer 

més coses. Jo volia que l’Andrew em parlés més sobre tots aquests llocs, però em va dir que 

tenia la llengua cansada de parlar tant i que volia jugar als dinosaures. Jo també en tenia 

moltes ganes, així que no li vaig preguntar res més. 

És molt tard i la mama vol que tanqui el llum perquè sinó la meva germana no pot dormir. 

Adéu. 

  



Quinze de febrer de dos mil onze 

Hola. Avui tinc moltes coses a explicar. Aquest matí, a l’escola, ha passat alguna cosa. Estàvem 

fent classe de naturals i per la finestra hem vist que ha començat a venir molta gent a l’escola, 

però s’han quedat fora, mirant la paret. Llavors ha vingut la policia i hem sentit crits, com 

d’homes enfadats. La professora ha sortit un moment de classe i després ha tornat a entrar. Ha 

tancat les cortines i ens ha dit que castigaria al primer que intentés mirar per la finestra. Els 

càstigs de la profe de naturals sempre són molt durs, o sigui que cap de nosaltres ha mirat per 

la finestra.  

No ens han deixat sortir a l’hora del pati i ens hem quedat a la classe. Uns quants nens han 

començat a parlar de què podia haver passat. Un deia que havien assassinat una dona, una 

altra que hi havia un home ballant que ho feia molt bé —però això no ho crec perquè llavors 

els policies s’ho passarien bé i no cridarien—. L’Andrew i jo també ho hem parlat entre 

nosaltres. Potser sí que havia sigut un assassinat, però no havia vingut cap ambulància. Llavors 

ell m’ha dit que potser no era una persona qui havien matat, sinó un gos. Pot ser als policies 

els hi agraden molt els gossos i al veure’l mort s’han enfadat molt. Sí, potser sí. 

Quan hem sortit de l’escola tampoc hem pogut veure res perquè hi havia moltíssima gent 

mirant i, com que els dos som petits, no ens han deixat passar. L’Andrew ha vingut a jugar a 

casa meva i no hem parlat més sobre l’assassinat del gos, perquè ens feia una mica de pena als 

dos pensar que havien matat un pobre gos. 

Després, al vespre, a l’Andrew l’han vingut a buscar els seus papes junts i no s’han quedat 

massa estona. Sempre que venen els dos la meva mama els hi prepara un te i l’Andrew i jo 

tenim més temps per jugar. Però avui no s’han quedat i no hem pogut jugar tanta estona.  

A l’hora de sopar, el meu germà gran encara no havia arribat. El meu germà gran es diu Samir. 

La mama estava una mica preocupada i no s’ha menjat res del seu plat, i mira que avui estava 

tot molt bo! Quan m’ho he acabat tot m’ha portat ràpid al llit. M’ha fet un petó i jo també n’hi 

he fet un. Ara encara estic amb la llum oberta i no m’ha vingut a dir res. Sento la veu del papa i 

de la mama. Potser el Samir ja ha arribat i estan parlant amb ell, però no he sentit cap cop de 

porta.  

Tinc molta son. Espero que demà el dia no sigui tan raro. Bona nit. 

 

 

  



Setze de febrer del dos mil onze 

Hola. Aquest matí el Samir encara no havia tornat a casa. La mama estava molt trista, i el papa 

m’ha acompanyat a l’escola. Avui encara hi havia més policies caminant i parlant amb nens i 

papes, i dos estaven a la porta del cole vigilant amb unes pistoles grans. El papa m’ha fet un 

petó abans de marxar i m’ha dit que em tornaria a buscar quan acabés. Em pensava que avui 

seria un dia important, perquè el papa sempre m’acompanya els dies importants, i he 

començat el dia una mica content.  

La classe estava igual que ahir, amb les cortines posades a les finestres i els llums oberts. 

Després tot ha tornat a ser molt avorrit, però amb l’Andrew ens hem passat notetes tota 

l’estona amb uns dibuixos molt divertits.  

A la tarda, el papa m’ha vingut a buscar com m’havia dit i, de camí a casa, li he demanat que 

m’acompanyés a comprar una llibreta amb els diners que havia tret de la guardiola abans de 

marxar de casa al matí. Quan hem arribat a casa la mama feia una cara trista. Li he dit si podia 

venir a l’habitació i s’ha assegut al meu costat del llit. Jo li he donat la llibreta que havia 

comprat. Li he dit que si estava trista o tenia por ho podia escriure i així estaria millor, com em 

va dir la profe. La mama l’ha agafat i m’ha fet un petó al cap. També m’ha dit que m’estimava 

molt. Jo també me l’estimo molt, i també li he dit. També li he ensenyat totes les pàgines que 

havia escrit al meu diari fins avui, però molt ràpid, perquè no les pogués llegir. M’ha dit que 

estava molt bé i que escrivís una mica més. Ha sortit de l’habitació i jo m’anava a posar a 

escriure, però he sentit que la mama parlava amb el papa i he fet una cosa que no s’ha de fer 

mai: espiar. No ho he fet massa estona, per tant, tampoc està tan mal fet, i l’únic que he 

escoltat és que havien arrestat el meu germà. Jo no sé que vol dir, això, però no crec que sigui 

gaire bo ni bonic, perquè encara no ha tornat a casa. 

Ara sento que la mama ve a l’habitació, o sigui que tancaré el diari i després escriure alguna 

cosa més. 

 

La mama m’ha dit que estaré uns dies sense veure el Samir, però que no pateixi, que està bé. 

Jo també crec que està bé, perquè és el meu germà gran i ell sempre està bé. Abans que 

marxés un altre cop de l’habitació li he preguntat què volia dir “arrestat”. La mama ha fet una 

cara molt rara, obrint molt els ulls. M’ha contestat que això no ho he de dir fins que sigui més 

gran i m’ha tornat a fer un petó al cap. També m’ha dit que me n’anés a dormir que demà 

havia d’anar a l’escola. Com que abans no li he fet cas, crec que ara sí que li he de fer. Però 

avui tinc una mica de por perquè el meu germà sempre havia dormit a casa per protegir-me. 

Ara hauré de protegir jo als meus dos germans petits. Fins demà. 

 



Vint de febrer del dos mil onze 

Aquests dies no he pogut escriure res. He estat a casa l’Andrew i els seus papes no em van 

deixar venir a buscar el diari. Jo em vaig enfadar una mica, perquè ja no seria un diari, i 

l’Andrew em va dir que em podia donar una llibreta nova. Però jo no volia cap llibreta nova, 

volia la meva. Si cada cop escric en una llibreta nova, quan sigui gran em faré un lio amb tantes 

llibretes i hauria de fer un puzle, encara que els puzles m’agraden molt. Però no passa res, ara 

ja torno a ser a casa i puc escriure tot el que jo vulgui.  

El dijous, després de l’escola, el papa de l’Andrew ens va venir a buscar amb el seu cotxe i em 

va dir que em quedaria a dormir a casa seva uns quants dies. Al principi, em vaig posar molt 

content, però després em vaig posar trist perquè no els hi havia pogut dir adéu als meus 

papes. Per sort, la mama va trucar a l’Elisabeth i li va dir que volia parlar amb mi. Em va 

explicar que el papa i ella tenien molta feina. L’Ali i la Lina estaven a casa dels avis, però la 

mama em va dir que pensava que seria més feliç si anava a casa l’Andrew. Li vaig dir que ho 

havia encertat, que estava molt feliç. I també li vaig dir que seria més feliç si visquéssim tots 

junts en una mateixa casa. La meva mama va riure i em va dir que em trucaria cada dia.  

L’Andrew i jo vam dormir junts al mateix llit perquè el seu llit és molt gran, més gran que el 

d’un príncep. Una nit, quan la seva mama ja havia tancat els llum i els dos ens havíem dit bona 

nit, se’m va acudir preguntar-li si sabia què volia dir “arrestat”. Ell em va dir que no, però que 

tenia la solució. Va obrir el llum de la seva tauleta del costat del llit i va agafar un llibre molt 

gruixut. Jo vaig llegir que a la tapa posava que era un diccionari. L’Andrew és molt llest i va 

trobar la paraula molt ràpidament. Em va dir que “arrestat” vol dir que algú és capturat per la 

policia. Li vaig donar les gràcies. Ell em va preguntar per què ho volia saber i jo li vaig explicar el 

que vaig sentir. Ell em va dir que podia ser que s’haguessin equivocat, perquè les persones 

grans també s’equivoquen. Jo també crec que es van equivocar, perquè no podia ser que la 

policia hagués capturat al Samir. Ell sempre s’ha portat molt bé. Ens vam dir bona nit un altre 

cop i vaig tancar els ulls. El llit de l’Andrew era molt tovet, però aquella nit no vaig poder 

dormir massa. 

La mama de l’Andrew no ens va deixar sortir al carrer durant el cap de setmana, només una 

estoneta al matí pel jardí. L’Andrew i jo vam jugar a exploradors i vam trobar pedres que segur 

que són de l’època dels dinosaures. Ens agraden molt, els dinosaures, i en sabem molt. Al seu 

papa gairebé no el vam veure. L’Elisabeth ens va dir que estava molt ocupat. És un rotllo que 

tothom tingui feina els caps de setmana. La mama em va trucar, però vam parlar molt poc. Em 

va dir que dilluns, després del cole, em vindria a buscar el papa. Jo li vaig preguntar si el Samir 

ja havia tornat. Ella em va dir que no, però que m’enviava molts petons. És raro, perquè el 

Samir mai m’ha fet cap petó. Però, si la mama havia parlat amb ell, segur que estava bé. 



Amb l’Andrew he sigut molt feliç aquests dies. Potser la mama també em deixa convidar-lo a 

dormir algun dia, encara que la nostra casa és molt petita. 

Avui, al cole, hem fet la taula del tres i del quatre. Li he dit a la mama que les mates no 

m’agraden, i ella m’ha dit que són divertides. No sé com poden ser divertides, les mates.  

És molt tard. Adéu. 

  



Vint-i-dos de febrer del dos mil onze 

Avui estic una mica trist. L’Andrew i jo no hem parlat massa al cole. A classe s’ha assegut a un 

lloc diferent i no sé per què. A l’hora del pati l’he buscat però no l’he trobat enlloc. He pensat 

que potser es trobava malament, i per això he anat al lavabo a buscar-lo, però tampoc hi era. I 

després del pati s’ha assegut al meu costat però no em parlava. No sé què li passa. Semblava 

enfadat amb mi, però no sé per què. Potser no s’ho va passar tan bé com jo aquest cap de 

setmana. 

Després de dinar, ha vingut la meva profe preferida i ens ha dit que tancarien el cole durant 

uns dies i que no hi podríem anar. Jo m’he posat encara més trist perquè sí que el cole és 

avorrit, però puc estar amb el meu amic. Encara que, ara que hi penso, podré anar a casa seva 

més estona i jugar a més jocs! I potser em podrà explicar què li passa i ser millors amics una 

altra vegada. Després li preguntaré a la mama si pot venir a dormir algun d’aquests dies.  

La mama no m’ha dit res més del Samir, i el papa passa molt poques hores a casa. A vegades 

només ve a sopar i torna a marxar. Torna molt brut i ahir tenia amb una mica de sang a la roba 

i als braços. A mi, això em va espantar, perquè que el papa tingui sang als braços no és bo. Li 

vaig preguntar que què li havia passat, i em va contestar que a la feina s’havia fet uns talls, 

però que estava bé. Em va fer una abraçada molt, molt forta. Jo gairebé no podia respirar i li 

vaig dir. Ell em va deixar anar ràpid. Semblava que estigués a punt de plorar però és 

impossible; el meu papa no plora mai. 

O sigui que ara tinc més vacances per jugar més amb el meu amic. Tan de bo els papes i el 

Samir fossin més per casa, perquè podríem jugar tots junts. Però encara sort que puc jugar 

amb els meus dos germans petits! 

  



Vint-i-cinc de febrer del dos mil onze 

Les vacances no són tan divertides com em pensava. Dijous volia convidar l’Andrew a casa 

meva, però la mama em va dir que l’Elisabeth no li contestava al telèfon. Li vaig demanar si 

podia anar-lo a buscar a casa seva, però la meva mama em va prohibir sortir de casa. Em va dir 

que ja hi aniria ella, i jo em vaig quedar a casa cuidant l’Ali i la Lina. Els vaig fer el berenar i 

després vam jugar amb els Playmobils que em van regalar per l’aniversari. Havia d’anar amb 

compte, perquè la Lina sempre es posa les coses petites a la boca, com les espases o les tasses, 

i jo no volia que es fes mal. Vam fer una batalla pirata entre els tres, i van guanyar els que 

tenien el vaixell més gran. Al cap d’una estona la mama va tornar i em va dir que l’Andrew no 

es trobava bé i que no podia venir a casa. Jo li volia dir que es recuperés i que el trobava a 

faltar, però la mama es va posar a jugar amb nosaltres i me’n vaig oblidar. 

Ahir van venir els avis a casa. Feia molts dies que no els veia i em vaig posar molt content. Em 

van portar unes xocolatines molt bones i ens van explicar tots els contes que els hi vam 

demanar. Abans de marxar, l’avi em va dir que m’estava fent gran i que havia de ser molt 

valent. Jo ja ho sabia, que m’estava fent gran. Sóc un nen gran. Però li vaig preguntar que per 

què havia de ser valent. No em va dir res i va somriure, i després em va despentinar. 

I avui m’he avorrit molt. No tinc deures per fer perquè la profe no ens en va donar. M’he posat 

a practicar les taules del dos, del tres i del quatre i fins ara he estat llegint un llibre que té 

molts colors. M’agrada molt llegir, i també pintar. Més tard pintaré. Ara em sembla que algú 

truca a la porta de casa, o sigui que aniré a veure qui és. 

 

Era l’Andrew i la seva mama. Crec que abans de trucar l’Andrew estava plorant, perquè tenia la 

cara mullada. Jo li he fet una abraçada molt forta. Li he preguntat si ja es trobava bé i ell m’ha 

dit que sí. Després ha anat directament a la meva habitació sense esperar-me i jo l’he seguit 

corrents. Quan he entrat, ell estava assegut damunt del meu llit mirant-se els peus. Portava 

unes sabates noves molt boniques. Tan de bo jo també en pogués tenir unes d’iguals. Jo li he 

preguntat si estava enfadat amb mi, perquè l’últim dia de classe semblava molt enfadat, i ell 

m’ha respost que no. I llavors ha començat a plorar. Jo no sabia què li passava i li he fet una 

abraçada i uns copets a l’esquena, com em fa la mama quan ploro jo. Ens hem estat així uns 

quants minuts i després ha deixat de plorar. Llavors m’ha dit una cosa molt i molt trista. M’ha 

dit que marxava de la ciutat, que se’n tornava a Londres amb els seus papes. Jo no sabia què 

dir. Li he preguntat per què i m’ha dit que no ho sabia, però que la seva mama estava molt 

preocupada aquests últims dies i el papa havia demanat que li donessin feina a Londres per 

anar a viure allí. Jo li he dit que no vull que marxi, i ell m’ha contestat que tampoc vol marxar, 

però que no pot deixar el seu papa i la seva mama sols. Llavors jo també he començat a plorar 



molt i ell també. Ens hem abraçat i hem plorat junts. Al cap d’una estona, la seva mama ha 

entrat a l’habitació, m’ha fet un petó al front i m’ha dit adéu. L’Elisabeth li ha agafat la mà i 

han marxat. L’Andrew i jo ens hem mirat una última vegada i la mama ha tancat la porta de 

casa. 

Estic molt trist. El meu millor amic ha marxat i potser no el torno a veure mai més. No tinc 

ganes d’escriure més. A més, se m’han mullat les pàgines del diari i no vull que es faci malbé. 

 

  

  



Vint-i-vuit de febrer del dos mil onze 

Estic molt avorrit. Trobo a faltar l’escola, i mira que a vegades també era molt avorrida, però és 

que estar tancat a casa és un rotllo. Els papes gairebé no hi són mai i sempre m’he de quedar 

vigilant i cuidant els meus germans. Amb ells m’ho passo bé, però són molt petits i, com em va 

dir l’avi, jo ja sóc un nen gran i necessito jugar amb nens més grans també. Per això 

m’agradaria que el Samir fos a casa. El trobo a faltar. Sí que a vegades ens barallàvem i ens 

enfadàvem, però també ens ho passàvem molt bé junts. A més, sempre m’ajudava a fer els 

deures. 

Aquests dies m’he llegit quatre llibres i he fet vuit dibuixos. Alguns no m’han quedat massa bé, 

però tampoc tinc ningú que m’ajudi a fer-los més bonics. I l’Ali i la Lina m’ajudaven a pintar 

perquè a vegades és una mica avorrit pintar tot sol. Vaig fer un dibuix molt gran que em vaig 

penjar al sostre de l’habitació. Bé, quan el papa va arribar a casa vaig anar corrents a demanar-

li que me’l pengés ell, perquè jo sóc petit i no hi arribo. Al dibuix hi sortim l’Andrew i jo amb 

molts dinosaures, i estem molt contents.  

Estic molt sol. Mai he tingut massa amics però, ara que en tenia un, era molt feliç. Era el millor 

del món. I tampoc tinc al Samir. I als papes només una mica. I l’Ali i la Lina parlen molt poc i no 

és el mateix. No sé si un diari pot ser amic d’algú, però ara és l’únic que tinc: el meu diari, 

encara que últimament no sé què escriure-hi.  

A vegades em venen ganes d’obrir la porta de casa i marxar corrents, però sé que no puc 

deixar sols els meus germanets. Tinc la impressió que ningú pensa en mi. Em sembla que passa 

alguna cosa grossa, però els papes no volen parlar-ne mai. Jo els hi pregunto però ells em 

diuen que no, que tot va bé. I jo no m’ho crec. I no m’agrada que els meus papes em diguin 

mentides. Ja no sóc un nen petit. Jo també vull saber què passa. Si ningú m’ho vol explicar, 

hauré d’investigar-ho jo solet. Tan de bo l’Andrew fos amb mi per ajudar-me. 

 

 

  



Cinc de març del dos mil onze 

Hola diari. Crec que no havia estat tan trist en tota la meva vida. Fa molts dies que no escric 

res, però no podia. Jo volia, però no tenia forces. Fa dos dies, la mama em va dir una cosa molt 

trista. No puc parar de plorar. Les pàgines es tornen a mullar, però m’és igual. Fins i tot em 

costa escriure-ho. La mama em va dir que el papa està mort. Al principi no m’ho vaig creure, 

però la mama plorava molt, i si no fos veritat no ploraria. Jo també vaig plorar molt. Volia sortir 

de casa i anar-lo a veure fos on fos, però la mama m’ho va tornar a prohibir. Els meus germans 

no ho entenien perquè encara són molt petits. Jo els hi vaig explicar el mateix que la mama de 

la meva professora li va dir quan se li va morir el gatet, que el papa ja era gran i estava molt 

cansat, i que se n’havia anat a descansar. La veritat és, però, que el papa no era tan gran, i no 

sé per què va morir.  

No em van deixar veure’l. No vaig poder anar a veure com l’enterraven. No li vaig poder dir 

adéu. Amb la mama vaig resar molt, però volia veure el meu papa per últim cop i no vaig 

poder. Estic una mica enfadat amb la mama, però sé que ella també està molt trista i que 

només em vol protegir a mi i als meus germans.  

Estic molt trist. No tinc ningú amb qui parlar. M’agradaria que l’Andrew em fes una abraçada 

com la que em va fer quan va marxar. O el Samir. M’agradaven molt, les abraçades del Samir. 

Ja no sé quants dies fa que va marxar. Ahir li vaig preguntar a la mama si el Samir també estava 

mort. Em va costar molt dir-li però, com que fa tants dies que no torna a casa, ho vaig pensar. 

La mama em va fer una abraçada que em va anar molt bé i em va prometre que el Samir 

estava bé i que tornaria a casa aviat. Jo no sé què creure’m i que no creure’m. Estic molt 

cansat. Les parpelles em pesen com si tingués un quilo de pestanyes. Pesen molt. La mama diu 

que és perquè ploro molt, però no puc parar. No tinc papa. Al·là s’ha emportat el meu papa. 

He resat molt demanant-li que me’l torni. La mama diu que potser m’escolta, però jo no ho 

crec. El meu papa està mort i no tornarà.  

  



Nou de març del dos mil onze 

El Samir encara no ha tornat i la mama segueix sense deixar-me sortir fora de casa. Fa molt 

dies que sento coses una mica estranyes. A vegades sento crits d’homes enfadats que criden 

molt fort, i d’altres sento dones que xisclen. I també sento uns sons molt estranys. No sé de 

què són. Hi ha dies que els sento com si fossin a prop i altres dies els sento més lluny.  Són 

molt forts i van l’un darrere de l’altre. Em recorden al so que fan les motos quan les engeguen. 

La casa està molt fosca perquè la mama ha posat fustes per tapar les finestres i no 

aconsegueixo veure què passa. Si el papa fos aquí segur que m’ho explicaria. El papa confiava 

molt en mi, m’ho va dir un dia. Em va dir que era un nen molt bo i que podria fer tot el que 

volgués quan fos gran. Però això és mentida perquè ell no hi és i no puc fer res perquè torni.  El 

trobo molt a faltar, al papa. 

Avui la mama m’ha tornat a deixar amb els meus dos germans. Abans d’ahir em va explicar 

que, ara que el papa no hi és, ha de treballar molt per poder cuidar-nos. Jo l’entenc, perquè 

tothom necessita diners per viure. Per això mai la vull molestar quan està a casa, perquè 

necessita descansar. 

He estat pensant en què puc fer per investigar què passa fora de casa, i crec que ja sé que he 

de fer per descobrir-ho. Avui la mama no arribarà fins les vuit del vespre i l’Ali ja és prou gran 

per vigilar ell sol a la Lina durant una estoneta. Si vaig ràpid ningú s’adonarà que he sortit de 

casa. Si el Samir fos aquí, ell també hauria fet el mateix, però com que no hi és, ho he de fer jo. 

He de protegir els meus germans però, per fer-ho, he de saber de què. Vaig a parlar amb l’Ali. 

Fins ara, diari. Desitja’m sort. 

 

No entenc res. No sé què ha passat. Tot ha canviat molt des de l’últim dia que vaig sortir de 

casa. He passat moltíssima por. 

Quan he obert la porta, els ulls m’han fet una mica de mal perquè hi havia molta llum al carrer. 

Després ja m’hi he acostumat i ja he aconseguit veure bé el meu carrer, però no el reconeixia. 

Les botiguetes estaven tancades. Pel carrer no hi havia ningú. Els cotxes estaven girats del 

revés, i alguns d’ells estaven cremats. Mentre caminava he vist sang al terra. No sé de qui serà, 

però n’hi havia molta. No sentia res a banda de les meves passes. El terra estava més brut del 

que és normal. He arribat al final del carrer. Podia girar a la dreta o a l’esquerra, i al final he 

decidit anar cap a la dreta. He seguit caminant. Mirava a banda i banda perquè tot estava molt 

canviat. No sé per què, però hi havia moltes coses destrossades. I ha sigut llavors quan m’he 

espantat molt. He vist un home al terra que estava quiet. Hi he anat corrent i li he preguntat al 

senyor si es trobava bé, però no m’ha contestat. Crec que estava mort, perquè també tenia 

molta sang a la roba, sobretot a la panxa. Jo he començat a plorar perquè m’ha fet molta pena 



trobar-me a aquest home mort i sense la seva família, però he plorat fluixet perquè no volia 

que em sentís ningú, encara que jo no veia a ningú més.  

Anava a marxar cap a casa perquè no volia veure res més. Tot allò era molt i molt trist i volia 

tornar cap a casa i posar-me dins del llit. Però llavors he començat a sentir a molta gent 

cridant, i els crits s’anaven acostant. I també els sorolls que sentia des de casa, aquells que 

s’assemblen als d’una moto. Jo m’he amagat darrere d’un cotxe perquè ningú em pogués 

veure, però jo he seguit espiant. La gent ha passat pel meu davant però no s’han fixat en mi. Hi 

havia homes, dones i nois com el Samir, més grans que jo. Després he vist uns quants policies 

com els que van venir al cole fa unes setmanes. Portaven aquelles pistoles grans entre les 

mans i les feien servir. Llavors m’he adonat que eren les pistoles grans les que feien el soroll de 

la moto. He tornat a mirar el grup de gent que corria i un nen ha caigut. Ha cridat molt fort, i 

un home gran s’ha aturat per agafar-lo. Després ha seguit corrent, encara que anava més poc a 

poc. Jo no volia mirar més i m’he amagat bé darrere del cotxe. M’he assegut i m’he agafat els 

genolls. He tancat els ulls amb força per no plorar. Tenia por que si plorava em poguessin 

sentir els policies. Crec que he sigut molt valent. 

Al cap d’uns minuts, ja no sentia res més. he vigilat que no hi hagués ningú al carrer i he sortit 

corrents cap a casa. No he parat fins que hi he arribat. He obert la porta i l’he tancat amb un 

cop. Les cames em tremolaven molt. I llavors m’he posat a plorar molt fort. M’he assegut al 

terra i he plorat sense parar. L’Ali i la Lina m’han vingut a buscar i m’ha preguntat què em 

passava. Jo els he abraçat i m’he anat calmant. Els hi he dit que no els tornaria a deixar mai 

sols, que jo els protegiria de tot. Després, ells han marxat a jugar i jo m’he quedat assegut al 

terra, pensant en tot el que havia vist. No sé què passa. No entenc res. Per què els policies 

maten a gent? I si també van ser ells els que van matar al meu papa? Crec que parlaré amb la 

mama. Li diré la veritat. Si jo confio en ella potser ella també confiarà en mi. Però mai més 

tornaré a no fer-li cas.  

  



Deu de març del dos mil onze 

Quan la mama ha arribat de la feina feia cara de cansada. Últimament sempre sembla molt 

cansada, i jo també ho estic molt. Aquesta nit no he pogut dormir perquè cada cop que sentia 

els sorolls de les pistoles pensava en el nen que queia pel carrer. O en el papa. Me l’imaginava 

igual que l’home mort però amb la seva cara. He plorat fluixet per no despertar als meus 

germans. Crec que al final m’he quedat adormit, perquè quan he obert els ulls ja passava una 

mica de llum entre les fustes que hi ha damunt de les finestres. 

Doncs això, la mama ha arribat a casa, ens ha vingut a dir hola als tres i ens ha fet un petó. 

Després ha marxat a fer el sopar. Al cap d’una estona ens ha dit que teníem els plats a taula i 

que ja hi podíem anar. Nosaltres hem recollit les joguines molt ràpidament. 

El menjar estava molt bo. L’Ali li ha preguntat a la mama si el Samir tornaria aviat i ella li ha 

respost el mateix de sempre, que estava bé i que aviat seria a casa. Fins ara també preguntava 

pel papa, però crec que ja deu haver entès que ell no tornarà. Quan hem acabat, la mama ha 

agafat l’Ali i la Lina i els ha posat al llit. A mi m’ha dit que hi anés, però jo no m’he mogut de la 

cadira. La mama ha vingut a buscar-me, i jo he aprofitat per parlar amb ella. Li he preguntat si 

podia seure al meu costat i ella ho ha fet. M’ha costat una mica al principi, però li he explicat 

tot el que va passar ahir, el que vaig fer. S’ha enfadat perquè m’ha cridat i m’ha dit que 

m’havia portat molt malament, però després crec que s’ha calmat una mica perquè m’ha 

abraçat molt fort. M’ha dit que em podrien haver fet molt de mal si algun policia m’hagués 

vist. Jo li he dit que havia anat amb molt de compte perquè ningú em fes mal, que m’havia 

amagat molt bé. I també li he promès que no ho tornaria a fer mai més. Ella m’ha seguit 

abraçant. Llavors li he preguntat si van ser els policies els que van matar el papa. M’ha agafat 

pels braços i m’ha mirat als ulls. Crec que ha plorat una mica perquè tenia els ulls brillants. Jo 

no la volia fer plorar, o sigui que aquest cop l’he abraçat jo i li he fet uns copets a l’esquena, 

d’aquests que són màgics i que fan que deixis de plorar. Llavors la mama m’ha dit que sí, que 

van ser els policies els qui van matar el papa. Jo li he preguntat per què, i ella m’ha dit que no 

ho sap. Jo li he dit que no podia ser que el papa hagués fet res dolent, que no ho entenia, i la 

mama m’ha respost que ella tampoc. Jo m’he aixecat de la cadira perquè tenia molta son i 

volia anar a dormir però, abans de marxar, la mama m’ha promès que tot això s’acabarà aviat i 

que tornarem a ser feliços. Jo me la crec perquè és la meva mama, però jo ja no seré tan feliç 

com abans perquè el papa no hi serà. Bona nit. 

 

  



Tretze de març del dos mil onze 

Hola, diari. Estic molt feliç perquè acabo de parlar amb l’Andrew! M’ha agradat molt escoltar la 

seva veu, encara que m’hagués agradat més veure’l cara a cara. M’ha explicat un munt de 

coses: que va a un cole nou i que ha fet uns quants amics, però que cap és com jo. Jo li he dit 

que moltes gràcies, que era molt bon amic i que el trobava molt a faltar. També m’ha dit que a 

Londres ha nevat molt i que ara comença a fer una mica més de calor. Crec que l’Andrew està 

molt content, a Londres, i si ell ho és, jo també ho sóc una mica més. Llavors m’ha dit que la 

seva mama li havia dit que el meu papa s’havia mort. A mi això m’ha fet una mica de mal al cor 

però he sigut molt valent, com ho són els nens grans i no he plorat; només se m’han mullat 

una mica els ulls. Li he dit que sí, que era veritat, i que l’havien mort uns policies. Ell m’ha 

respost que ho sentia molt, que el meu papa era molt bon papa. Jo li he dit que sí, que era el 

millor papa del món. He vigilat que ni l’Ali ni la Lina em poguessin sentir i li he explicat tot el 

que vaig veure quan vaig sortir de casa per investigar. Quan he acabat s’ha estat uns segons 

sense dir res. Jo li he preguntat si encara hi era, perquè a vegades els telèfons es pengen sols. I 

llavors m’ha explicat que tot això ell ja ho sabia, que ho havia vist a la tele, encara que la mama 

mai li deixava mirar les notícies i havia d’espiar una mica. M’ha dit que aquí estem en guerra. A 

mi, això de la guerra em sonava, però no sabia què era ben bé, així que li he preguntat a 

l’Andrew, que sempre ho sap tot. Ell m’ha explicat que una guerra és una lluita molt dura. Jo li 

he preguntat que per què es fan les guerres. Ell m’ha dit que per molts motius, però no m’ha 

dit per què estem en guerra aquí. I per què a Londres no ho estan? 

Hem parlat durant una estona llarga. L’Andrew m’ha preguntat si l’aniré a veure algun dia. Jo li 

he dit que no ho sabia, que li havia de preguntar a la mama. Ell m’ha dit que seria molt feliç si 

jo també visqués a Londres. Jo li he respost que no podia deixar a la mama i als meus dos 

germans sols, i més sense que el Samir encara no hagi tornat. Li he explicat que estava molt 

preocupat, però l’Andrew m’ha dit que segur que està bé, perquè sempre que hi havia baralles 

al cole, el Samir les aturava i els nens feien les paus. Jo vull ser com el Samir perquè, a més de 

ser un nen molt bo, també té molts amics. 

L’Andrew m’ha dit que havia de marxar. Jo li he preguntat si es podia quedar una estona més, 

però m’ha dit que se n’havia d’anar a dormir perquè allà se’n van a dormir molt aviat. Ens hem 

dit adéu i li he donat el telèfon a la mama. Ara que he parlat amb l’Andrew estic molt content. 

Tan de bo tot tornés a ser com abans. 

  



Quinze de març del dos mil onze 

Estic súper content! He tingut una sorpresa molt gran, la millor que m’han fet mai. Avui, 

després de dinar, l’Ali i la Lina m’han demanat que els hi expliqués un conte, o sigui que hem 

anat els tres al llit dels papes. Ells dos s’han estirat i jo m’he assegut al mig del llit perquè els 

dos em poguessin sentir bé. La mama sempre em diu que explico uns contes molt bonics, i jo 

m’ho passo molt bé inventant i explicant els meus contes, o sigui que no els n’hi he explicat un, 

sinó dos.  

La Lina s’ha quedat adormida amb el primer, però l’Ali encara estava despert amb els ulls 

oberts com a plats. Com que estava tan atent, he deixat que escollís ell com volia que fos el 

segon conte. M’ha dit que volia que el protagonista fos un animal amb cap d’elefant, cos de 

tigre i cua de llangardaix. He pensat durant uns segons com seria la història i he començat a 

explicar el meu conte. Quan he acabat, l’Ali m’ha aplaudit fluixet per no despertar la Lina. Els 

dos ens hem quedat adormits en un tres i no res. 

Jo m’he despertat el primer, perquè sóc el més gran dels tres, com els papes i el Samir, que 

sempre es despertaven abans que jo. M’he quedat al llit i he fet dibuixos amb el dit als llençols, 

o sigui que han sigut dibuixos molt grans, però havia d’anar amb compte perquè, si em movia, 

s’esborraven. De sobte he sentit que algú trucava a la porta de casa. La mama sempre em diu 

que quan estigui sol a casa no li puc obrir la porta a ningú perquè em podia passar el mateix 

que al conte del llop i les cabretes, i jo no vull que se’m mengi cap llop, o sigui que m’he 

quedat al llit sense fer soroll. Ha trucat molts cops. Jo m’he tapat les orelles i he fet veure que 

no sentia res. Al cap d’una estona ha parat i jo he anat a espiar pel forat de la porta. A fora no 

hi havia ningú. Llavors m’han vingut ganes de llegir una estona i me n’he anat a la meva 

habitació. Quan ja havia obert el llibre, he sentit que algú cridava fora de casa, i tornava a 

trucar molt fort a la porta. A mi m’ha semblat reconèixer la veu. He sentit el nom de la mama, 

del papa, el meu i el dels meus dos germans petits. L’Ali ha vingut corrents a la meva habitació 

i s’ha posat a cridar el nom del Samir. Jo ho he entès molt ràpid i me n’he anat a la porta un 

altre cop. He mirat pel forat i he vist al Samir!!! He obert la porta molt ràpid. Ell s’ha quedat 

quiet, sense dir ni fer res. Jo l’he vist molt diferent de l’últim cop que el vaig veure, com més 

brut i més cansat. Llavors ell s’ha acostat a nosaltres i ens ha abraçat als dos. S’ha posat a 

plorar, i nosaltres també, però jo estava molt i molt content. El meu germà gran ha tornat a 

casa! La mama no sap res perquè encara no ha tornat de treballar, però vull que ella també 

tingui la mateixa sorpresa que jo. Segur que es posa molt contenta.  

Ens hem estat abraçats una bona estona. Jo li he preguntat que on havia estat tot aquest 

temps i ell m’ha respost que això ara no importa, que per fi és a casa i que està bé. Jo no l’he 

vist massa bé, però té raó: el que importa és que ha tornat. Ens ha demanat que el deixéssim 



descansar una estona perquè tenia molta son però, que quan la mama arribés, l’anéssim a 

despertar. I també ens ha promès que demà jugarem tots junts al jocs que nosaltres vulguem. 

Abans d’anar a la seva habitació li ha fet un petó a la Lina i l’Ali s’ha quedat dormint una estona 

més amb ella. Jo no tenia res a fer, o sigui que he anat a buscar el meu diari i el llibre que volia 

llegir abans i he anat a l’habitació del Samir. M’he assegut al terra davant del seu llit i li he fet 

companyia mentre ell dormia. No vull tornar a separar-me del meu germà mai més. 

 

Ho he encertat: la mama també ha tingut una sorpresa molt gran. S’ha posat a cridar i a plorar, 

però estava contenta. No ha parat de fer-li petons al Samir i d’abraçar-lo. El Samir al final 

s’eixugava les galtes perquè li havia fet molts petons. Llavors l’Ali els ha abraçat als dos, i 

després la Lina també hi ha anat. Jo, que era l’últim, els he abraçat a tots.  

Abans de sopar, el Samir se n’ha anat a la dutxa. La mama l’ha acompanyat i m’ha semblat una 

mica raro perquè el Samir és gran i no cal que el dutxi la mama. Després hem estat els cinc 

junts i hem estat molt bé. Jo he pensat en el papa perquè només falta ell, ara. Però sé que ell 

ens mirava des del cel i segur que també estava molt feliç. 

  



Divuit de març del dos mil onze 

El Samir va complir la seva promesa i va jugar a molts jocs amb nosaltres, però també va haver 

de descansar molt. La mama em va explicar que tenia algunes ferides i que s’havia de quedar 

al llit si es volia posar bo del tot. Jo li vaig preguntar si podia veure-les, però ella em va dir que 

no. O sigui que la mama tancava la porta de l’habitació del Samir, el curava i després nosaltres 

anàvem a fer-li companyia. Ell també em va demanar que li expliqués un conte i això em va 

posar molt content perquè el Samir mai m’ho havia demanat.  

Ahir, que era diumenge, el Samir es trobava millor, perquè ha dormit moltes hores aquests 

dies. Ja no feia cara de cansat. Tornava a ser el Samir de sempre. Hem resat molt per donar les 

gràcies a Al·là perquè el Samir va poder tornar a casa.  

La mama ja fa dies que em diu que aviat tot tornarà a la normalitat, però aquests dies no ha 

deixat de repetir-nos que marxarem a un altre lloc i que tornarem a ser feliços. A mi això em fa 

una mica de pena perquè no vull marxar de casa meva, però tampoc vull que ningú més de la 

meva família torni a desaparèixer o a fer-se mal o a morir. Per tant, potser sí que és millor que 

marxem d’aquí, encara que no sé on anirem. La mama no m’ho vol dir. Jo només vull deixar de 

sentir els sorolls de les pistoles, els crits dels nens, dels homes enfadats i de les dones tristes. 

Vull que la meva ciutat torni a estar neta i ordenada, amb les botigues obertes i els cotxes 

sense cremar. No vull veure més policies amb pistoles. No vull veure més nens caure i no vull 

veure més homes morts. Vull que la guerra s’acabi i que tot torni a ser com abans, encara que 

sé que això no passarà mai.  



  



Fa un any a la redacció buscaven algú per anar a Síria i cobrir les notícies més destacades sobre 

la guerra. Vaig tenir en compte tots els riscos als quals m’exposava però, finalment, vaig 

decidir oferir-me com a voluntària. A més, aquesta aventura tenia un costat positiu: els meus 

estudis d’àrab no serien en va. 

Em van destinar a la ciutat de Daraa, on tot va començar. La situació per entrar dins de la 

ciutat era molt complicada però, juntament amb un grup de voluntaris, vaig aconseguir 

endinsar-m’hi. A part d’informar-me i redactar també vaig col·laborar en moltes activitats de 

diverses ONG que treballaven en el territori. En una d’elles, els voluntaris havíem de buscar 

possibles víctimes enterrades sota les runes de les cases a causa d’un bombardeig. Ens van fer 

anar per la zona controlada pels rebels on, suposadament, havíem d’estar segurs i no ens 

podien atacar, encara que no les teníem totes. Ens vam dividir per equips de quatre persones i 

en vam repartir les zones. Vam començar a les sis del matí amb les motxilles ben carregades 

d’aigua, menjar i farmacioles de primers auxilis. També teníem un walkie talkie per grup per 

poder avisar en el cas que ens trobéssim algun cas crític.  

Durant tot el matí vam trobar diversos supervivents. Alguns estaven en bon estat, però n’hi 

havia d’altres de molt ferits. Em vaig arribar a marejar de la impressió i de l’impacte que em va 

suposar veure segons què.  

Ens vam aturar per dinar dins d’una botiga de queviures totalment abandonada. No volíem 

arriscar-nos més del compte i vam decidir resguardar-nos a l’interior d’algun lloc. Jo no tenia 

gens de gana. Era impossible menjar després del que havia vist, o sigui que vaig aprofitar per 

fer un tomb per les cases del costat. Els meus companys em van deixar el walkie per si 

necessitava ajuda. 

Va ser llavors quan vaig trobar aquest petit tresor. Vaig veure que una casa estava en millor 

estat que tota la resta, encara que les bombes també l’havien deteriorat. Part del sostre havia 

caigut juntament amb la façana, o sigui que no hi havia cap porta per obrir. Vaig poder 

passejar per cadascuna de les seves habitacions, o pel que quedava d’elles. Era una casa 

familiar, sens dubte. Un dels dormitoris, el que millor es conservava, tenia tres llits. Hi havia 

joguines escampades pel terra, i també llibres. En vaig agafar uns quants per fullejar-los. 

Encara estaven en bon estat i els vaig guardar a la motxilla pels nens del campament de 

refugiats on dormia. També vaig agafar totes les joguines que vaig trobar fins que no m’hi 

cabia res més. Em va saber greu veure tot aquell panorama. Vaig imaginar-me la vida d’aquells 

tres nens abans de la guerra. Els veia dormint als seus llits amb un somriure als llavis. Vaig 

notar que els meus ulls s’omplien de llàgrimes i vaig decidir abandonar l’habitació. Abans de 

sortir, però, vaig veure que sota el llit més proper a la porta hi havia una petita llibreta de color 

blau cel. La vaig agafar i vaig passar els dits per treure tota la pols la cobria. Després, vaig obrir 



la tapa. Al seu darrere hi havia escrit el nom d’un nen i la seva edat. No em va costar massa 

entendre que allò havia sigut un diari, i que el propietari havia sigut el Khaled, de vuit anys. La 

curiositat em menjava per dins, o sigui que em vaig asseure a la vora del llit i vaig començar a 

llegir. La cal·ligrafia era perfecta i, el traç, precís.  

Amb les primeres pàgines ja li vaig agafar un gran afecte a aquell nen. La manera que tenia 

d’explicar el seu dia a dia, les seves paraules tan tendres, el seu toc d’humor infantil... i la seva 

experiència. Al principi, se m’escapaven somriures, després, se’m posava la pell de gallina i les 

llàgrimes em lliscaven per les galtes. Allò havia sigut real, i ho havia viscut un nen de vuit anys. 

Va arribar un punt que les pàgines següents eren totes en blanc. Em vaig imaginar el final 

d’aquell relat de la pitjor manera possible, que coincidia amb la versió més realista. No em fa 

por dir-ho: vaig plorar com una nena petita. Pensava que, després de tots els mesos viscuts a 

Síria m’havia acostumat a aquestes situacions. Però no. Aquell diari em va desorientar, em va 

donar una visió encara més cruel i més injusta de tot el conflicte. Me’l vaig posar a la motxilla i 

vaig abandonar aquella casa sense mirar enrere. 

 

Fa un mes vaig decidir tornar a casa. Feia temps que havia pres una decisió. El dia següent 

d’arribar a Barcelona em vaig presentar a la redacció i em vaig demanar unes setmanes de 

baixa. Em vaig excusar dient que l’experiència m’havia deixat molt tocada emocionalment i no 

van dubtar ni un segon en donar-me-la. Però allò no era veritat. Tenia un projecte, un objectiu. 

Volia descobrir què havia passat amb el Khaled i la seva família, i sabia per on començar.  

Vaig viatjar a Londres. Segons el que explicava el petit autor, el pare de l’Andrew treballava 

venent cotxes i, el fet de viatjar constantment, era sinònim d’home important per l’empresa. A 

més, sabia el cognom de l’Andrew que, sense cap tipus de dubte, era anglès. Segurament la 

mare és de bona família i, al tenir el fill, el matrimoni va decidir conservar el bon cognom de la 

dona. Vaig aprofitar alguns dels meus contactes per explicar-los la història i demanar-los ajuda. 

Cap d’ells me la va negar i em va ser relativament fàcil posar-me en contacte amb el pare de la 

família.  

Salim Farisi em va rebre ahir al seu despatx, un dimecres pel matí. Em vaig presentar i vaig 

justificar-li la meva visita. A mesura que li explicava les meves aventures, els ulls se li negaven 

de llàgrimes i, quan li vaig explicar a qui buscava, les seves parpelles es van enderrocar. Li vaig 

donar uns minuts per tal que es calmés. Va fer un glop d’aigua i em va donar la seva versió de 

la història. Em va aclarir molts dubtes i vaig poder omplir buits d’informació que em van ajudar 

a comprendre el que havia passat realment. 

L’any 2011, el Khaled vivia a Daraa amb els seus pares i tres germans: dos nens i una nena. Fins 

aquí, tot correcte. També li vaig preguntar els avis del Khaled, ja que els havia mencionat més 



d’un cop. Ells també vivien a la ciutat. El petit autor va viure els inicis de la guerra de Síria, una 

guerra que ja fa sis anys que dura. El dia que, a l’escola, es va produir el gran aldarull, el dia en 

què tanta gent es va aturar davant de la paret exterior de l’escola, aquell dia, la pólvora es va 

encendre. Tota aquella gent no miraven cap gos mort, sinó unes pintades que uns alumnes de 

l’escola havien pintat a la paret exterior d’aquesta. “Doctor, el seu torn”. El detonant.  

El “doctor” o, més aviat, l’oftalmòleg a qui anava dirigit aquest missatge era Bashar al-Assad, el 

gran dictador de Síria. Van ser un grup d’adolescents de catorze anys els qui van participar en 

aquesta malifeta. I dic malifeta perquè això, a Europa, amb prou feines es penalitza. Però, a 

Síria, en aquell precís moment, et podia costar la vida. La policia d’Assad va començar la cerca 

dels joves “delinqüents”. L’endemà que es produïssin els fets, van capturar-los, i els van 

inculpar per diversos motius a banda de les pintades, motius totalment aliens al fet.  

Arrel de la recerca que vaig fer abans de venir a Londres, el Salim em va confirmar el que jo ja 

suposava: el Samir es trobava entre aquest grup de nois. Amb catorze anys, ell i el seu grup 

d’amics van ser arrestats per haver fet una malifeta, encara que la policia ho va veure com un 

acte totalment rebel i revolucionari. Però aquí no s’acaba tot. A partir de diverses fonts he 

pogut constatar que les forces de seguretat síries es coneixen, sobretot, pels seus sofisticats 

mètodes de tortura. Ells no ho van afirmar mai, però els nois que van viure l’experiència van 

afirmar que els havien torturat. No crec que sigui adient ni necessari explicar què els hi van fer, 

però el simple fet de participar en aquests actes ja es pot considerar una aberració. Van 

torturar a un grup de nens obligant-los a admetre delictes que ells no havien comès. I, per molt 

que els nois ho neguessin, no es van aturar.  

Paral·lelament, les protestes que havien començat durant el mes de febrer contra el dictador, 

es van intensificar amb l’arrest dels col·legials. Molts ciutadans de Daraa van prendre els 

carrers per reivindicar que alliberessin els nois. Va ser per culpa d’aquesta situació que el 

Khaled es va quedar a dormir a casa de l’Andrew durant uns dies, perquè els seus pares van 

participar en les protestes. 

A partir d’aquests esdeveniments, moltes famílies van començar a marxar del país. L’exemple 

perfecte va ser la família de l’Andrew. El pare que, com ja he dit, estava molt ben posicionat, el 

primer que volia era protegir la seva família. No li va costar massa decidir que se’n tornaven a 

Londres fins que tota la situació es calmés. El Salim em va explicar que va intentar convèncer 

als pares del Khaled perquè sortissin del país o, com a mínim, marxessin de la ciutat. Però el 

matrimoni es negava a abandonar-la sense el seu fill, el Samir. Malgrat la insistència, la família 

del Khaled es va quedar, mentre que la de l’Andrew va fugir del perill. 

Les primeres protestes les van frenar ràpida i violentament. Però, amb això, l’únic que van 

aconseguir va ser avivar el foc. La població exigia a crits i els policies responien amb bales. La 



situació es va descontrolar i la guerra va començar. Com ja us deureu imaginar, així va ser com 

va morir el pare del Khaled: a mans dels soldats d’Assad mentre protestava que li tornessin el 

seu fill. El van matar al costat de la seva dona, a qui no van aconseguir ferir. Ella i un grup 

d’amics van reaccionar ràpid i se’l van emportar lluny del conflicte. Però ja era massa tard. Van 

ser tres les bales que el van travessar, més que suficients per emportar-se la seva vida. Això, el 

Salim, m’ho explicava amb llàgrimes als ulls. Ell i la seva dona, l’Elisabeth, se’n van assabentar 

uns dies després per una trucada de la Bashira, la mare del Khaled. Em va explicar que era tal 

la impotència que van sentir que cap dels dos podia dormir a les nits. Es sentien egoistes per 

estar segurs, lluny de tot el caos, mentre els seus amics queien dia rere dia. A l’Andrew també 

li van explicar, però no va ser fàcil. Imagino que explicar-li al Khaled i als seus dos germans 

encara va ser més difícil. De fet, ja ho podeu veure a les pàgines del seu diari: no hi ha un sol 

dia després de la mort del seu pare que no el recordi en cadascuna de les pàgines.  

Les baralles no van cessar ni disminuir. Al contrari, cada cop eren més violentes. La gent 

sobrevivia com podia. No va ser fins un mes després que el Samir i els seus companys van ser 

alliberats. Un mes. Catorze anys. I tot per unes pintades a la paret de l’escola. Us podeu 

imaginar per què la mare del Khaled no li va voler ensenyar les ferides del seu germà. No crec 

que fossin precisament superficials. Només de pensar-ho se’m posen els pèls de punta. Però, 

malgrat tot, estava viu i havia tornat a casa.  

Això és l’últim que sabem del Khaled: que el Samir s’estava recuperant i que, segons la seva 

mare, marxarien aviat de casa. Sincerament, les esperances que tenia eren mínimes, gairebé 

sota zero, però el Salim tenia bones notícies. Una nit, la mare del Khaled va arribar a casa 

esverada i molt nerviosa. Va demanar als seus fills que fessin les maletes i que recollissin 

únicament allò que fos necessari. Roba i poca cosa més. De fet, quan vaig trepitjar casa seva no 

semblava que la família l’hagués abandonat. El Salim i el Khaled van ajudar als seus germans 

petits que amb prou feines entenien el que passava. El que no acabo d’entendre és com el 

Khaled es va deixar el seu diari, sobretot sabent l’apreci que li tenia. Però, suposo que amb les 

presses se’n va oblidar, perquè al cap d’una hora estaven abandonant el país, primer en cotxe i 

després en avió. El Salim i la seva dona van fer tot el possible per treure’ls als cinc sans i 

estalvis, sense cap impediment. I, quina era la destinació? Efectivament, Londres. 

Així doncs, el Khaled es trobava a la mateixa ciutat que jo fent qui sap què. Era un final 

totalment inesperat, però no em podria haver imaginat un final millor per a tota la seva 

família. Encara que, cal dir que no tots han tingut la mateixa sort que ells. De fet, el Salim 

també em va explicar que els avis del Khaled no van voler abandonar el país. Van justificar-se 

dient que Daraa era casa seva. Si morien, volien fer-ho allí. I, com ells, molta altra gent. Milers 

de persones segueixen morint avui en dia per culpa d’un conflicte que encara no s’ha 



solucionat. I, sincerament, no sembla que s’hagi d’acabar aviat. La gent segueix morint i a la 

resta del món no ens sorprèn. I si no mor a la guerra, mor intentant fugir. És el pa de cada dia. 

Però, quanta gent més haurà de morir perquè tots obrim els ulls i decidim ajudar? Ja és hora 

de fer-hi alguna cosa. 

 

Estirada al llit de l’hotel penso amb el petit diari entre les mans. Tan bon punt el vaig començar 

a traduir, vaig netejar-lo el millor que el vaig poder. Ara passo els dits per damunt de la tapa 

gruixuda i penso en tot el que he descobert. De totes experiències que s’han viscut aquests 

darrers anys a Síria, jo en conec una de sencera, sense cap espai buit. I tot gràcies als ulls 

innocents d’un nen que han vist poc però que han viscut molt.  

Són les sis. Per ser Londres comença a fer-se tard. Estic indecisa, no sé què fer. Per enèsima 

vegada passo ràpidament les pàgines de la llibreta i inspiro profundament. Decidit. M’aixeco 

del llit, em poso el diari a la bossa i surto de l’habitació. Me’n vaig a tornar el diari al seu petit 

propietari. 

 

 


