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Sentia  sorolls  apagats,  convertits  en  mots  confosos, 
sortint  de  l’habitació  d’en  Marc.  Pujava  les  escales 
sigil·losament,  intentant  descobrir  l’assumpte  que  el 
mantenia  tan  ocupat.  A  mesura  que  m’acostava,  les 
paraules es tornaven més clares, amb entonació poètica i 
al·lusió clara, a les diades nadalenques que s’acostaven. 

Tots els camins van a Roma, però no van a Betlem!. A 
Betlem ha nascut l’Infant diví! Per anar a Betlem, només 
hi ha un sol camí!... 

Ho vaig reconèixer fàcilment, era El Poema de Nadal de  
Josep Maria de Sagarra.  Mai havia vist el meu fill tan 
concentrat llegint, em va sorprendre i vaig quedar-me a 
escoltar-lo, fins que em digué amb gest contrariat: 

-Mare, m’has donat un bon ensurt, no t’he sentit pujar!

-Ho  sento!  -li  vaig  respondre  -M’agrada  molt  aquest 
poema, on l’has trobat? -. 

-Me  l’han  donat  a  l’escola  -em  va  dir,  satisfet  -el 
representarem l’últim dia, abans de les vacances de Nadal 
i seré un dels rapsodes, m’estic aprenent la part que m’ha 
tocat recitar-. 

Estava entusiasmat  i  la  seva  alegria  era contagiosa,  no 
sabia  com  dir-li  que  havíem  decidit  fer  un  viatge,  la 
mateixa setmana de la que estàvem parlant. Quan li vaig 
comunicar, la seva resposta va ser molt directa. 

-Si hi anem, hauríem de tornar a temps per participar en 
la festa de l’escola i m’agradaria poder visitar Jerusalem -. 

De  fet  encara  no  havíem  decidit  on  aniríem,  la  part 
negativa  de  la  seva  proposta,  era  que  el  país  estava 
allunyat i tenia la seva perillositat, però la positiva, que si 
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realment volíem celebrar aquelles dates, no hi havia un 
lloc  més  adient,  per  tot  el  que  implicava  en  l’àmbit 
religiós i cultural. 

Després  d’una  conversa  familiar,  vam  acordar  fer  un 
viatge a Terra Santa, coneixeríem Betlem i Natzaret. Ens 
hi estaríem una setmana i tornaríem dos dies abans del 
Poema de Nadal. En Marc estava satisfet perquè s’havia 
sortit amb la seva i els demés també estàvem il·lusionats. 

Vam  tardar  quatre  hores  fins  arribar  a  Tel  -Aviv,  en 
aterrar,  agafàrem  un  autocar  per  fer  els  cinquanta 
kilòmetres  que  ens  separaven  de  Jerusalem.  No 
començàvem bé el viatge, uns infants de vuit o nou anys, 
l’edat del nostre fill, ens van començar a llençar pedres, 
tenien  la  costum de  fer-ho  amb  els  turistes,  per  a  ells 
érem gent estranya. 

Em vaig fixar en un d’aquells nens, estava assegut i no 
compartia  l’afició  dels  seus  companys,  d’atacar  als 
vehicles  forasters  que  passaven.  Ens  mirava  amb 
curiositat i els seus ulls negres estaven molt oberts, com 
si  volgués  acostar-se  i  conèixer  a  les  persones  que 
arribaven de països llunyans. 

En Marc va pensar el mateix, assenyalant-lo va demanar 
si algú sabia qui era, segurament no el van entendre, però 
seguint el seu dit amb la mirada, van dir un nom: Jaim. 

D’arribada a  l’hotel,  el  nostre  guia  ens va informar del 
significat  d’aquell  nom,  “la  vida”.  Molta  gent  d’aquell 
indret  el  coneixia,  per  les  dramàtiques  circumstàncies 
que  havien  marcat  la  seva  existència;  els  seus  pares 
havien mort a conseqüència de l’esclat d’una bomba i des 
d’aleshores, vivia amb uns oncles que tenien cinc fills  i 
molta misèria. Odiava la violència i l’havia enterrat  sota 
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terra,  junt amb els seus pares,  desitjava la pau pel  seu 
país i viure tranquil amb la seva família. 

El nostre fill ens va demanar si Jaim podia acompanyar-
nos en el viatge, tindria un amic de la seva edat. Ens va 
semblar bona idea,  també el  volíem conèixer i  intentar 
ajudar-lo dins les nostres possibilitats. 

El  guia  nadiu  ens  feia  de  traductor  i  el  nen  semblava 
content  de  estar  amb  nosaltres,  vivia  una  nova 
experiència,  però  érem  conscients  que  la  nostra 
companyia,  li  podia  ocasionar  problemes  amb  els  seus 
amics més radicals. 

Quan arribàvem d’hora a l’hotel, situat a la zona oest de 
Jerusalem, al barri jueu, mentre els adults ens quedàvem 
una estona al bar o miràvem la televisió, ells dos pujaven 
a  l’habitació  i  s’hi  estaven  una  estona.  Sempre  ens 
preguntàvem què hi devien fer i com s’entenien, però els 
deixàvem tranquils,  fins que baixaven per a retrobar-se 
amb l’altra gent. 

Havíem  aconseguit  que  la  seva  família,  donés  el 
consentiment  per  poder  passar  aquests  dies  amb 
nosaltres,  compartíem  les  hores  dels  àpats  i  les 
excursions, però a les nits anava a dormir a casa seva. Els 
vèiem molt compenetrats, fins i tot començàvem a sentir-
los  parlar  entre  ells,  amb  algunes  paraules  dels  seus 
respectius idiomes. 

Durant  aquells  dies,  ens  vam  poder  assabentar  dels 
problemes polítics que suportava la ciutat de Jerusalem, 
sobretot la seva part oriental que inclou  la Ciutat Vella, 
disputada per  Israel  i  l’Autoritat Nacional Palestina,  al 
ser  considerada  una  ciutat  sagrada  per  les  principals 
religions: Cristianisme, Islam i Judaisme. 
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En  Jaim i  la  seva  família,  formaven  part  de  la  petita 
comunitat cristiana del poble palestí, on la majoria eren 
musulmans. Ens va plaure saber-ho, això significava que 
teníem més coses  en  comú i  ens  permetia  entendre  la 
diferència  de  comportament,  en  relació  amb  els  seus 
companys, el dia de la nostra arribada. 

Mentre  l’autocar  es  dirigia  a  Betlem,  on  cohabiten 
cristians i musulmans, en Jaim li va regalar un penjoll al 
Marc, dient-li que era un símbol del cristianisme. No li va 
explicar  què  representava  però  aviat  vam  poder 
assabentar-nos-en. Al arribar a la Basílica de la Nativitat i 
entrant a la seva Gruta, vam veure una estrella de plata 
que besaven els pelegrins. Estava situada en el mateix lloc 
on  va  néixer  Jesús  i  el  penjoll,  era  una  còpia  de  la 
mateixa. 

Ens  van  informar  que  l’estrella  original,  col·locada  per 
l’església  romana,  havia  estat  fabricada  gràcies  a  les 
aportacions  de  monedes  espanyoles,  exactament  amb 
peces de reals de vuit. Més de cent anys després, els grecs 
la van treure i posteriorment, els turcs la van restituir per 
l’actual. 

Després de veure la capella del pessebre i l’altar dels Reis 
Mags,  vam  sortir  a  conèixer  alguns  dels  productes 
religiosos  típics  de  la  ciutat.  Compràrem  una  peça  de 
nacre  que  li  vam regalar  a  en  Jaim  i  un  record  per  a 
nosaltres, fabricat en fusta d’olivera. 

Betlem està només a vuit kilòmetres de Jerusalem, però 
en el camí hi ha uns rigorosos controls israelites,  en la 
línia de divisió amb el territori del govern palestí, s’ha de 
presentar el passaport i  travessar un mur de protecció, 
construït  per  evitar  el  terrorisme  dels  palestins 
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extremistes.  Encara  que  Jerusalem  en  la  traducció  al 
hebreu, significa literalment “casa de la pau”, dista molt 
de ser-ho en realitat. 

Aquella nit, feia poca estona que ens havíem acomiadat 
d’en  Jaim,  quan  vam  sentir  una  forta  explosió, 
acompanyada  de  crits  i  sirenes,  era  un  dels  múltiples 
atemptats  que colpejaven sovint el  país,  però aquest  el 
recordaríem tota la vida. 

L’explosió  va  causar  cinc  morts  i  un  d’ells, 
desgraciadament  va ser  en  Jaim.  Al  passar  per  davant 
d’un terrorista suïcida,  l’home va fer esclatar l’artefacte 
que duia adherit al cos. El nen es dirigia a casa seva, però 
no va arribar-hi... 

En Marc estava desolat, com nosaltres, la seva família i 
tanta  gent  que  l’apreciava.  Vam  decidir  cancel·lar  el 
viatge  i  tornar  al  nostre  país,  l’experiència  que havíem 
viscut  aquelles  vacances  de Nadal,  quedaria  marcada a 
foc en la nostra memòria. 

La vida segueix el seu curs inexorablement i arribà el dia 
en que l’escola havia d’escenificar El Poema de Nadal, no 
sabíem si el  nostre fill  tindria ànims per representar el 
seu paper, però els nostres temors eren infundats. 

Va  recitar  l’estrofa  que  li  tocava  i  en  acabar  l’obra,  va 
demanar permís per poder-ne llegir una altra i aprofitar 
l’avinentesa, per dir unes paraules d’homenatge a Jaim: 

Quina sentida de pena i patir, quina promesa de calma i 
de guany! Un camí!... 

-En  les  nits  de  Jerusalem,  -va  explicar  en  Marc  -quan 
ambdós  compartíem  moments  a  l’habitació  de  l’hotel, 
escrivíem les estrofes i en esbrinar el significat, aquesta 
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va ser la seva preferida. Li recordava el camí que feia el 
seu país, per sortir de la  pena i aconseguir la  calma, les 
mateixes paraules del Poema-. 

-Jaim, “la vida”, ha trobat el seu camí... adéu amic!

No  va  caldre  afegir  res  més,  tots  els  assistents  a  la 
representació,  es  van  posar  dempeus,  aplaudint  amb 
força. En Marc només va plorar... 
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