
 

 

Encara recordo aquell dolorós momento. Jo i el meu marit, feia uns quants mesos que 

ens haviem casat, teniem plans i tota una vida per davant, fins i tot haviem pensat de 

tenir fills. Però per coses que mai et penses que et poden arribar a passar, va arribar la 

guerra, al meu marit el van fer marxar primer.  A mi al cap d’uns mesos també em van 

fer marxar del meu poble, allà on havia crescut  per exiliar-nos a França. Tenia 

l’esperança de poder tornar a veure al meu marit allà, pero res de res, no vaig saber 

mai més res d’ell. 

Vaig poder tenir la sort entre cometes, que vaig arribar sana i estalvia al camp. Moltes 

dones i nens els vaig veure morir per el camí, ja que el menjar era escás, no hi havia 

aigua potable, i a causa del fred molta gent es posava malalta i acabava morint. 

Un cop ens van fer entrar al camp, ens van separar per cabanyes situades a la platja 

d’Argélers. Els dies eren eterns, cada dia veies que morien milers de persones, gent 

malalta, nadons que per falta de llet no sobrevivien…. Al cap d’uns dies, em notava 

una mica rara, a la platja hi feia molt vent, feia fred, i amb les mantes molles per 

damunt encara teniem més fred. Em, vaig pensar que hauria agafat alguna malaltia i 

que potser allà acabaría la meva vida. Però no! Estava embarassada,va ser quan  una 

noia anomenada Elizabeth, va decidir trasladar-me a la maternitat d’Elna, allà em van 

donar de menjar i un llit per dormir. Aixì quan estiguès de part ,jo i el nen poguèsim 

estar valents per sobreviure. Hi havia moltes dones com jo, i ens feiem companyia 

mutua. Va arribar el dia del part,, va ser un moment molt dur, ja que sempre havia 

somiat en tenir fills, però jo volia tenir-los amb el meu marit i poder-los veure crèixer 

junts. Quan el vaig veure, no podía parar de plorar, què li diría jo quan el meu fill 

demanès per el seu pare? 

Finalment, va acabar la guerra, vaig decidir tornar cap al meu poble, vam arribar a 

casa, allà hi havia un gran buit , fens mancava la presència del meu marit, el pare del 



meu fill. Les nostres vides desprès de la guerra han canviat completament, però he de 

ser forta per poder tirar endevant i fer crèixer al meu fill sa i valent. 
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