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Feia un dia rarament núvol per ser un 26 d'agost, però tot 
i  que  hagués  fet  calor  res  hagués  canviat  el  negre 
cerimoniós  que  tothom  duia.  És  com  si  les  llàgrimes 
preferissin l'absència de color per tal de ser més sentides. 
Un dia com aquell, i en comunió amb el gris del cel; i les 
parets de l'església; i la roba de la gent; i el taüt; i el cotxe 
fúnebre que el portava; i les cares llargues dels qui encara 
no ploraven; i les ombres que n’eren aquell dia en Geert i 
la  Margot,  s'acomiadava  físicament  al  excel·lentíssim 
jutge Paul Seidel qui traspassà a l'edat de 81 anys, deixant 
dos fills —avui les ombres abans referides—  i tres néts.

Un cop tots havien entrat a la sala de rituals i després que 
es  tanquessin  del  tot  les  portes,  en  Geert  va  pujar 
mecànicament  les  escales  d'accés  al  púlpit;  ho  va  fer 
mirant-se tota l'estona la punta dels peus perquè el pes de 
l'absència  recent  del  seu  pare  s'havia  escolat  a  la  seva 
espatlla i el tirava cap al terra impedint-li aixequés el cap, 
i molt menys la mirada. Un cop a dalt, no va gosar dirigir 
els  ulls  a  cap  fila  dels  bancs  del  davant  i  només  va 
encertar de trobar amb una mà plorosa un tros de paper 
recargolat i del que només saber-ne el tacte va pensar que 
seria una merda el que anés a dir; perquè el seu pare és 
molt  més  que  quatre  línies  per  les  oïdes  dels  qui 
esperaven. I dins aquest pensament sord, rectificà per ell 
tot  dient-se que son pare,  ara ja no és, sinó que "era". 
Aquesta evidència pels altres s’hi tornà de cop per a ell i 
guardava forma de caixa recte, incolora i tangible que va 
aconseguir que se li tallés l’esma en saber-se passat dins 
el seu propi present. Ni tan sols ho havia advertit en el 
moment  en  el  què  en  el  dia  anterior  l’avisaven  per 
comunicar-li la mort del seu pare degut a un atac de cor 
inesperat mentre dormia.
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De nou, abans de prosseguir, i tancat en la cova del seu 
cap pensava en els últims minuts d'aquell home que tot i 
ser sovint esquerp, sempre hi era present. El rememorà 
amb  un  somriure  afectuós  i  va  agrair  a  qui  fos  que 
l’acollís que com a mínim la seva mort hagués estat dolça 
—perquè és com ha de ser respecte de les persones que 
s'han portat bé amb tot i tothom—.

Ara sí, tragà saliva; descargolà el paper i llegí seriosament 
i sense ofegar cap llàgrima; perquè els homes mai ploren, 
doncs així li havia dit sempre el seu pare.

I les hores mai es paren, i els dies segueixen sumant i el 
temps no s'atura concedint-nos un respir  i  en  Geert  ja 
s'ha reincorporat a la feina i la seva dona Helen també, i 
les filles dels dos segueixen anant a l'escola i només s'ha 
vist alterat el seu ritme perquè ja no és l'avi Paul qui les 
va a recollir al col·legi,  sinó la Ulrika a qui coneixen fa 
escassos tres dies; però elles no se'n adonen.

Tot just acaba d'arribar en Geert de la feina i com fa ja 
una setmana, i des de què va enterrar al seu pare, es tanca 
al seu despatx i plora tot allò que els homes se suposa que 
no han de plorar; i es tanca per tal que no el vegin la seva 
dona  i  les  seves  filles  perquè  els  homes  casats  i  amb 
responsabilitats,  tampoc ploren. Enmig de les llàgrimes 
seques, que fan més mal encara, pica la porta la Helen i 
passa sense esperar resposta. "Geert sento destorbar-te  
però ha arribat un paquet per a tu", impassible en Geert 
demana li entregui mentre pregunta qui és el remitent i la 
Helen incrèdula i temorosa li respon que millor sigui ell 
qui  vegi  de  qui  es  tracta.  Aquesta  reacció  tant  poc 
esperada fa que en Geert s'aixequi entre curiós i confós, i 
sense quasi inspeccionar el paquet que està encara entre 
les mans d'ella, li pren amb la única dèria de saber qui 
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l’envia. Ràpid troba un missatge i de seguit llegeix: "Per 
al meu estimat fill Geert, del seu pare, qui hores d'ara ja  
no hi deu ser". Una suor freda li mulla les mans i rellisca 
la capsa terra avall  fins el silenci.  Esperona a la Helen 
dient-li que si allò es tracta d’una broma és de molt mal 
gust, i, reposat davant la negativa d'ella de què així sigui li 
demana  que  el  deixi  sol.  Recull  el  paquet  del  terra  i 
assegut a la cadira l'obre. Conté una mena de llibre que 
duu com a títol;  "Diari d'un home just" i  del qui  ja en 
sabem  l'autor.  Obra  la  tapa  i  comença  a  llegir 
detingudament:

"Estimat fill, abans de res lamento haver-te fet arribar  
d'aquesta manera aquest  llibre a mode de diari doncs  
segurament  l'hauràs  rebut  exactament  quan  fa  una  
setmana de la meva mort, com així li vaig encarregar al  
meu amic i conegut Notari Sr.  Kögel  que fes, un cop es  
donés el cas.

Suposo que la negativa a deixar de romandre etern no  
en té prou amb tu i és per això que aquesta necessitat de  
prevaldre en el món —perquè tal i com diuen, el que no  
està  escrit  no  es  conté  en ell—,  fa  que  et  faci  arribar  
aquestes memòries.

Sóc conscient  que has  estat  un nen amb una infància  
feliç i que la Cintia, tot i no ser-ho, et va commoure amb  
el  seu  paper  de  mare,  més  quan  et  va  regalar  una  
germana com la Margot. Tot i així vull que sàpigues i  
coneguis  els  teus  orígens  per  tal  de  sentir-te  més  
orgullós, si hi cap, del teu pare.

Rondava l'any 1939, jo tenia 23 anys i encara vivia a  
casa dels meus pares a Àustria si bé només hi anava els  
caps  de  setmana doncs  la  resta  de  dies  estava  en  un  
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internat  a  les  afores  de  Viena  acabant  els  estudis  en  
dret. En una de les ocasions en què tornava a casa per  
les vacances de Nadal em va sorprendre gratament una  
noia d'ulls blaus tristos, cabells rossos i pell blanca que  
somreia  porugament.  Treballava  com  a  minyona  i  
havia estat contractada feia un mes, tot i que jo encara  
no la coneixia perquè no havíem coincidit fins aleshores.  
Només vaig saber que es deia Berta Schlinder. Gairebé  
no  en  sabia  res  d'ella,  tan  sols  que  des  de  el  primer  
instant en què vaig veure-la em va encisar. Els dies de  
les  festes  nadalenques  es  procedien i  m'aixecava cada  
dia amb la fal·lera de trobar-la entre els passadissos de  
la  casa i  fer-me el  sorprès.  L’últim dia  verd i  vermell  
d’aquell Nadal fred, la vaig aturar mentre baixava les  
escales  del  saló principal  i  la  vaig agafar suaument i  
forta del braç portant-la a la meva habitació on la vaig  
besar; ens vam besar tot confirmant que les mirades que  
ens  havíem  fet  fins  aleshores  havien  fet  camí.  Vaig  
embogir per ella i cada dia la buscava, ens buscàvem; al  
principi  només  en  les  nits  fosques  en  què  jo  entrava  
d’amagat a la seva cambra, després eren més evidents  
les ganes de sentir-la a totes hores, si bé me’n vaig haver  
de tornar a Viena per tal d’acabar la carrera. Tot i així,  
ens  escrivíem a diari  i  ens encoratjava saber que ens  
retrobaríem en breu per a les festes de l’ostermontag (1  
de maig). Al tornar a casa dels pares, ella m’esperava  
tímida com sempre però també amb un posat seriós. En  
quant es va fer de nit ens vam veure de nou i estirats al  
seu llit es va posar a plorar. Vaig intentar calmar-la per  
tal  que  m’expliqués  què  li  passava.  No  vaig  haver  
d’insistir gaire per a què em donés la notícia que estava  
embarassada.  Em  vaig  quedar  estupefacte  perquè  no  
m’ho esperava. Llavors recordo que em va demanar que  
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li  atansés  la  seva  bata  de  l’armari  doncs  tenia  fred i  
només obrir  l’armari  va caure  el  maniguet  amb puta  
estrella jueva. Vaig girar-me incrèdul i li vaig preguntar  
què volia dir que ho tingués al seu armari. Em va mirar  
encara amb ulls  vidriosos de felicitat  per la nova que  
m’havia donat i quasi sense donar-li importància em va  
reconèixer que la meva mare no li feia posar. Vaig caure  
rodó a terra, vaig posar-me les mans al cap i des d’allà  
abaix  li  vaig  preguntar directament  si  ella  era jueva.  
Em va mirar absorta i em va confirmar que sí i que li  
sorprenia li ho preguntés, doncs creia que per part de la  
seva  pròpia  mare  en  sabia  tal  condició.  Jo  vaig  
començar a negar amb el cap que pogués estar passant-
me allò, i de nou la vaig mirar als ulls; “Berta, no em  
facis aquestes bromes macabres, si ho fossis la Gestapo  
ja  t’hagués  vingut  a  buscar,  a  més,  et  dius  Berta  
Schlinder i tens els ulls blaus i el cabell més ros que he  
vist  mai  i  no  com  aquests  porcs  de  jueus  que  foten  
pudor”. Ella es va aixecar indignada, com si les bèsties  
sabessin què és tenir dignitat, i em va deixar anar que  
ella era tan alemanya com jo, no només perquè el seu  
pare ho fos, sinó perquè s’hi sentia, i que el seu cognom  
era  tan  alemany  com  ell  i  que  deixés  de  dir-li  Berta  
perquè en realitat es deia Esther. No vaig poder estar-
m’hi més, la vaig agafar pels cabells i la vaig arrossegar  
escales  abaix,  estava disposat  a denunciar-la  i  que  la  
deportessin amb la resta del bestiar allà on fos que devia  
estar. La teva àvia em va aturar i em va implorar que  
marxés de casa, que ja en parlaríem més endavant.

Llavors  vaig  decidir  callar  perquè  la  teva  àvia  se’n  
hagués  anat  amb  aquella  infrahumana  per  traïdora,  
però  vaig  entendre  que  no  era  just  fer-li  pagar  les  
conseqüències de l’alzheimer que feia poc li havia estat  
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diagnosticat. Vaig marxar durant uns mesos i cada cop  
que anava a visitar la mare mai em trobava a aquell  
animal de l'Esther, no vaig voler preguntar mai més per  
ella fins que en el mes d’octubre; ho recordo com si fos  
ahir, perquè tot just eren les festes del barri, et va portar  
ella dels braços. La meva mare us havia estat amagant i  
alimentant fins aleshores. No només em va mentir una  
primera  vegada  sinó  que  ho  tornava  a  fer  perquè  la  
mentida els hi alimenta la sang. Vaig ser jo qui va obrir  
la  porta  i  estant  com  estava  sol,  la  vaig  agafar  
fortament del braç. Aquesta vegada no se’n lliuraria. Et  
vaig arrencar dels seus braços i et vaig tancar en una  
habitació, a ella la vaig empènyer al soterrani mentre  
xisclava com una bèstia. Li vaig haver de tapar la boca  
amb  la  mà  i  ella  em  va  intentar  mossegar  per  
deslliurar-se’n. No vaig tenir cap altre opció que donar-
li  un fort  cop de puny a la boca, perquè ni els gossos  
mosseguen la mà del qui els hi dóna de menjar. Després  
només  recordo  lligar-la  de  mans  i  peus,  treure  la  
navalla que sempre duc a la butxaca i gravar-li l’estrella  
que  sempre  hauria  d’haver  portat,  al  front.  Com  
sagnava.  Després  vaig  cobrir-la  amb  uns  llençols  i  
enterrar-la, no sé si encara viva, al jardí dels teus avis.  
Està  enterrada en aquell  tros  que  recordes  sempre hi  
surt  mala herba.  Sempre  que  em preguntaves  perquè  
era  que  passava  això  em  venien  unes  ganes  
irrefrenables per a explicar-t’ho però he preferit esperar  
fins ara perquè els sionistes de merda que ens envolten  
en  l’actualitat  se’ns  haguessin  fotut  a  sobre  doncs  no  
entenen res, i no seré jo pas qui els hi ho expliqui (…)”.

En Geert commocionat arrenca a plorar com un nen, obra 
la finestra i es precipita.
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