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I si estiguéssim en guerra? 

Posem per cas que estiguéssim en guerra. On aniries...  

...si les bombes haguessin reduït gairebé tot Espanya, gairebé tota la ciutat de Badalona, a 

runes; si les parets del pis on viviu tu i la teva família estiguessin plenes d'impactes de bala; 

si totes les finestres s'haguessin trencat i hagués volat el balcó? L'hivern és a tocar, la llum no 

funciona, només la cuina està en condicions. La teva mare té bronquitis i empitjora cada dia. 

El teu germà gran fa temps que va perdre tres dits de la mà esquerra durant un accident amb 

una mina. La teva germana petita ha estat ferida al cap per la metralla d'una granada i és en 

un hospital sense equipaments. Els teus avis paterns van morir quan va esclatar una bomba al 

seu edifici. 

Tu encara estàs sencer, però tens por. Matí, migdia, vespre, nit. Et sobresaltes cada vegada 

que els míssils passen xiulant al lluny, cada vegada que veus una llampada a l'horitzó i no saps 

si aquesta vegada el míssil es dirigeix cap a tu; et sobresaltes cada vegada que se sent una 

detonació. Quants amics teus deuen haver caigut aquesta vegada? Fa temps que les 

canonades van rebentar i l'aigua està racionada. Cada dia, tu i el teu germà gran, cadascun 

amb dues galledes, heu de recórrer els carrers i creuar la plaça de la Dona, per acostar-vos al 

camió de subministrament d'aigua públic. Cal córrer molt ràpid per creuar la plaça. Hi ha 

franctiradors en alguns dels edificis. La gana encara és més dura que la por. Però el pitjor de 

tot és la set; sempre tens set. I només sou a principis del mes de gener. No saps com 

sobreviureu a l'hivern. El metge diu que la teva mare no suportarà un hivern sense aigua, 

però no us pot ajudar a trobar un lloc millor on estar-vos. Hi ha massa gent que tampoc no 

podrà suportar un hivern més sense aigua ni llum. 
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