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entre surto de l’hotel 

comença a ploure. Vull 

tornar a dins i esperar fins 

que pari, però canvio d’opinió, em 

poso la caputxa de la jaqueta, creuo el 

parc petit i m’aturo davant d’un 

semàfor en vermell. Miro com passen 

els tramvies pel carrer de llambordes. 

Són les onze i, tot i que m’han dit que 

la temporada turística comença 

realment al final de maig, la ciutat està 

plena com un ou. 

Travesso el carrer, passo per 

davant de l’edifici imponent on hi ha 

la seu de l’Orquestra Filharmònica 

Txeca i arribo a un pont des d’on veig 

el gran cartell del Museu Kafka. 

Dins del museu no hi ha gaire 

llum; m’hi sento esclafat pel sostre 

baix i els colors gris i negre. Una de les 

portes interiors duu a un passadís 

estret, a l’esquerra del qual observo 

una instal·lació senzilla de fotografies, 

mapes i textos, titulada Franz Kafka i 

família. 

Al museu hi passo gairebé 

dues hores. Quan en surto em rep un 

sol càlid. Miro al meu voltant i 

descobreixo el Jan i la Petra al cafè. Ell 

és arquitecte i ella, traductora 

literària. 

 

La Petra em demana si el 

museu m’ha agradat. Li responc que 

sí. Tots dos esperen que els en digui 

quelcom més i els explico que pateixo 

una sobredosi de Kafka, que vull anar 

una mica més enllà, que aquest cop 

l’objectiu real de la meva visita és 

recollir informació sobre l’Ottla, 

l’encisadora germana petita de Kafka. 

Els explico que em fa l’efecte que la 

germana que té cura de Gregor Samsa, 

quan aquest es transforma en un 

insecte a La metamorfosi, és l’Ottla. 

Volen saber què en sé i què en penso, 

d’ella. 

Començo ensenyant-los tres 

fotografies que guardo al portàtil. La 

primera apareix en totes les biografies 

conegudes de Franz Kafka. És d’estudi 

i es va fer l’any 1893. En Franz tenia 

deu anys. Va molt ben vestit. Els 

cabells ben tallats i les sabates ben 

enllustrades. Passa el braç per 

l’espatlla de l’Elli (1889-1942), la seva 

germana de quatre anys, que s’està 

dreta sobre una taula quadrada i 

s’agafa a una barana metàl·lica. La 

nena no fa cara de gaire contenta. És 

com si es volgués desempallegar de 

l’abraçada lleugera del seu germà 

gran, que també sembla una mica 

incòmode. A la dreta de l’Elli hi ha la 

Valli (1890-1942). Només té dos anys. 

M 



S’aferra al respatller d’una cadira. 

L’Ottla (1892-1943) no apareix a la 

fotografia: tenia un any i segurament 

devia ser a casa. 

En la segona fotografia, de 

1914, en Franz i l’Ottla semblen 

contents. L’Ottla té vint-i-dos anys; el 

seu germà gran, trenta-un, i la 

Primera Guerra Mundial ja ha 

començat. Tots dos són a prop d’unes 

columnes dòriques grans d’un edifici 

impressionant. Ell somriu, i l’Ottla, 

que duu un vestit fosc i una brusa 

blanca, també. Les mànigues només li 

arriben als colzes i això permet que li 

puguem veure uns braços bonics i uns 

dits llargs i delicats. La noia, amb una 

mica de sobrepès, té un aspecte sa i no 

sembla pas tímida. Té presència. 

La tercera fotografia que els 

ensenyo és de l’hivern de 1917-18 a 

Zürau (Siřem en txec), on Kafka 

s’havia traslladat amb l’Ottla, que 

havia començat a treballar en una 

granja. Tots dos s’estan davant de la 

porta d’una casa antiga, plena 

d’esquerdes. Pocs mesos abans en 

Franz havia patit la seva primera 

hemorràgia. Segons un dels seus 

biògrafs més famosos, Kafka havia 

trobat finalment el seu amor 

veritable: la malaltia. La malaltia 

també va unir tots dos germans. Entre 

el setembre de 1917 i l’abril de 1918, en 

Franz va passar vuit mesos a Zürau a 

la casa que l’Ottla i el seu marit tenien 

en una granja, on la noia mirava de 

començar de nou, lliure de les 

restriccions del pare. 

Els biògrafs de Kafka 

descriuen aquests vuit mesos a Zürau 

com «l’únic període proper a la 

felicitat» de la seva vida. Si això és 

cert, el mèrit va ser de l’Ottla de totes 

totes. 

Aquell any l’Ottla havia fet 

vint-i-cinc anys i havia decidit que era 

el moment de viure la seva vida. 

Contràriament al seu germà, no tenia 

cap mena d’estudis o ofici. Fins aquell 

moment la seva tasca principal havia 

estat ajudar el pare a la botiga 

d’articles de regal, on venien botons, 

guants, sabatilles, paraigües i para-

sols. La noia hi treballava de valent, 

més del que ningú no s’hauria 

imaginat, tot i que el pare no en tenia 

prou, com observa en  

Franz en una de les cartes que 

envià a la seva promesa, Felice Bauer: 

«L’Ottla treballa a la botiga. Hi és 

quan s’obre a tres quarts de vuit del 

matí (el meu pare no hi apareix fins a 

dos quarts de nou) i s’hi fa portar el 

dinar. No torna a casa fins a les quatre 

o cinc de la tarda, quan és temporada 

alta pot estar-se a la botiga fins i tot 

fins a l’hora de tancar.» 

Quan la noia va decidir de 

deixar la botiga familiar, el pare s’hi va 

oposar amb fermesa. Tampoc no volia 

que es traslladés a una granja i que hi 

treballés. Però ella ho tenia clar i, 

després de discutir-ho molt amb els 

pares i d’obtenir el suport del germà, 

va sortir-se amb la seva. Al contrari 

d’en Franz, que semblava que odiés el 

pare, l’Ottla no l’odiava, però tampoc 

no se l’estimava. En una carta del 14 

de novembre de 1917 al seu futur 

espòs, Josef David, va escriure que 

«[...] el pare ja no em renya o potser 



tan sols m’ho sembla. De fet, 

m’estimaria més això darrer; quan no 

em renya, oblida que he treballat a la 

botiga i no es recorda de mi. 

M’estimaria més que em fes cas, tant 

me fa el motiu.» I aquests sentiments 

els repeteix en una altra carta del 8 

d’agost de 1917: «El pare m’ha 

esbroncat per haver deixat la botiga, 

va treure el tema tan bon punt em va 

veure. Al vespre ha dit que els seus 

fills, sobretot en Franz i jo, l’hem 

decebut molt.» 

A Zürau, en Franz va gaudir 

de la pau de la casa i del poble, tot i el 

soroll constant que hi feien els 

animals i les màquines. L’Ottla era 

feliç de tenir-lo a casa. «El meu germà 

ha arribat en tren aquest vespre —va 

escriure a Josef David el 12 de 

setembre de 1912— i probablement 

s’estarà aquí força temps. S’estarà a 

Zürau mentre en tingui ganes. Ja és 

tot un èxit que pugui convidar-hi gent, 

aquí, i estic contenta de tenir-l’hi. 

Econòmicament va tot molt més bé. 

Crec que el pitjor ja ha passat.» 

A l’Ottla, viure a la granja i 

aprendre a dirigir-la li va canviar la 

vida. Volia ser independent, guanyar-

se les garrofes. El setembre de 1918, 

segurament animada per la feina a la 

granja, es va apuntar, amb l’ajut d’en 

Franz, a un curs d’economia agrícola. 

Estudiar li costava i en Franz va fer tot 

el que va poder per ajudar-la. «Sé que 

la teva situació no és fàcil», li va 

escriure. «Passar gana, no tenir una 

habitació per a tu sola, trobar a faltar 

Praga i, alhora, haver d’aprendre 

moltes coses és una prova molt gran; 

superar aquesta prova també ho serà, 

de gran. [...] Per tant, el dilema 

estimada Ottla rau a perseverar o 

tornar cap a casa, a continuar sana o 

tornar a casa. Si te’n surts, t’admiraré. 

Si tornes a casa, et consolaré.» 

Malauradament l’Ottla no va poder 

acabar el curs. Les condicions físiques 

i emocionals eren dures. Només hi 

havia una altra dona apuntada, amb 

qui compartia habitació. El menjar no 

era bo i el fet que fos vegetariana 

tampoc no hi ajudava. 

No he pogut esbrinar el nom 

de qui va fer la fotografia d’en Franz i 

l’Ottla davant la porta de la casa de 

l’Ottla a Zürau. Vull creure que va ser 

Josef David, però no en tinc cap prova. 

L’Ottla devia haver conegut 

en Josef el 1915. Ell era un any més 

gran. A l’Ottla li va costar poc 

d’enamorar-se’n i sentir-se seduïda 

pels seus modals encisadors. 

Semblava càlid i generós i posseïa un 

sentit de l’humor atractiu. El fet que 

fos catòlic i no pas jueu encara el feia 

més interessant. L’Ottla sempre 

s’havia considerat diferent de les seves 

germanes grans, que havien obeït els 

desitjos dels pares i s’havien casat 

amb homes jueus en matrimonis 

concertats. Ara tenia l’ocasió de 

demostrar de debò que ella era 

diferent. Sabia que els pares no 

aprovarien la seva decisió, però això 

no la va aturar. Amb l’ajut del seu 

germà va cercar activament un lloc 

per viure a Praga que li permetés de 

veure en Josef. En Franz havia entès 

que l’Ottla volia marxar de casa dels 

pares, tot i que ella no li havia dit res 



d’en Josef. Després de molt de temps 

van trobar una caseta a 

l’Alchimistengässchen (Zlatá Ulička, 

en txec), un carreró de llambordes i 

estret prop del castell. He vist aquesta 

casa. Avui dia és una llibreria que ven 

records sobre Kafka i té una bona 

selecció de llibres en rus i anglès. 

Però l’Ottla no va ser capaç 

d’amagar el seu secret a en Franz. L’hi 

va haver de dir perquè necessitava un 

aliat en la lluita contra els pares. El 

setembre de 1917, quan en Franz va 

anar a viure amb Ottla a Zürau, ell i en 

Josef s’havien fet bons amics. Aquell 

home li agradava i se n’alegrava per 

l’Ottla, a qui havia promès tot el seu 

suport. 

En Josef era advocat, com en 

Franz. Durant la Primera Guerra 

Mundial havia servit a l’exèrcit i 

després va tornar a la seva feina al 

Banc Municipal d’Estalvis de Praga. 

Tanmateix, la seva situació financera 

era força precària i el sou minso era un 

dels defectes més grans a ulls del pare 

de l’Ottla. «Ens va fer una impressió 

molt bona —la mare de l’Ottla escriu a 

la seva filla petita, en una carta de l’1 

de desembre de 1918— però no puc 

negar que ens va sorprendre molt i ens 

haurem d’acostumar a la seva 

companyia. Certament és una persona 

de molt bon cor i intel·ligent, però el 

pare té algunes reserves: primer el sou 

reduït, després la religió. Tanmateix, 

espero que tot acabarà bé. Ja saps que 

l’únic que volem és veure’t feliç.» 

Com molts txecs cultes del seu 

temps, en Josef era un nacionalista 

acèrrim. Era el capità d’un equip en 

un club esportiu txec de tendències 

nacionalistes. Li agradaven molt els 

esports i era seguidor de l’Slavia de 

Praga de futbol, els seguidors del qual 

pertanyien bàsicament a les classes 

mitjanes txeques. Li interessava la 

poesia i sovint enviava els seus 

poemes a en Franz, que no els 

valorava gaire. Ernst Pawel, un dels 

molts biògrafs de Kafka, descriu Josef 

com a «ultraconservador en les seves 

opinions, amb una dosi de prejudici 

antisemita populista que els jueus, en 

una època més innocent, solien 

descriure com a antisemitisme 

inofensiu». L’Ottla era prou conscient 

d’aquest defecte d’en Josef i sospito 

que devia ser la causa d’algunes 

discussions i fins i tot baralles entre 

tots dos. Per exemple, en una carta 

que li escriu el 14 d’octubre de 1918, es 

queixa de la seva actitud: «Alguns 

jueus o potser un bon grup de jueus 

segurament actuen d’una manera 

incorrecta, però això no es pot dir de 

tots i ho saps. Ara bé, no m’agradaria 

que jo fos la teva única excepció, no 

em satisfaria gens.» 

M’imagino que en Franz devia 

observar les ombres de sentiments 

antisemites que en Josef segur que 

mostrava ocasionalment però, tot i 

això, sembla que no els va donar gaire 

importància. Per què no va avisar 

l’Ottla, la germana que s’estimava 

més, d’aquest tema? Va ser perquè 

sabia que l’Ottla no l’escoltaria? El 

suport que Kafka donava a en Josef 

era gairebé incondicional. Casar-s’hi, 

va dir a la seva germana, seria millor 

que casar-se amb deu jueus. 



Sí, l’Ottla estava enamorada 

d’en Josef i aquest amor era el centre 

de la seva existència. La gran 

quantitat de cartes que li va enviar en 

són una bona mostra. Per exemple, en 

una carta del 6 de gener de 1919, 

escriu: «Creu-me, només de pensar 

que soc un altre cop a Friedland,1 que 

m’he de separar de tu durant un 

temps indefinit, que no et podré veure 

demà ni demà-passat, em pesa tant 

que no sé com podria suportar-ho.» 

Després de moltes 

discussions acalorades i baralles, els 

pares de l’Ottla van cedir i la parella es 

va casar el 15 de juliol de 1920. L’any 

següent, l’Ottla va donar a llum la 

Věra. Dos anys més tard, el 1923, va 

néixer la segona filla, l’Helena. 

No sé si sempre van ser un 

matrimoni feliç. Eren diferents i, en 

algunes coses, radicalment. «L’Ottla 

era reservada i modesta», observa N. 

N. Glatzer, l’editor de la traducció 

anglesa de Letters to Ottla and the 

Family, de Kafka, mentre que «Josef 

era extravertit, fins i tot escandalós. 

L’Ottla havia adoptat el 

vegetarianisme d’en Franz; a en Josef 

li agradava menjar bé». Les dues filles 

sabien com n’eren de diferents, els 

seus pares. La Věra, la gran, observa 

que el seu pare tenia flaca per les coses 

bones de la vida. Volia ser ric i dur una 

vida còmoda, mentre que l’Ottla era 

humil i sol·lícita a l’hora d’ajudar els 

pobres, els rodamons i els marginats. 

                                                           
1 Població on hi havia l’escola agrícola en 
què l’Ottla va estudiar. (N. del t.) 

Anne Carson, la meva poeta 

canadenca preferida, té un poema en 

prosa que es diu «On Waterproofing»: 

«Franz Kafka era jueu. Tenia una 

germana, l’Ottla, que era jueva. 

L’Ottla es va casar amb un jurista, 

Josef David, que no era jueu. Quan les 

lleis de Nuremberg es van introduir a 

Bohèmia-Moràvia, el 1942, l’Ottla, 

serena, va suggerir a David que es 

divorciessin. De primer ell s’hi va 

negar. Ella va parlar de propietats i de 

les dues filles i d’un enfocament 

racional. No va esmentar —perquè 

encara no coneixia la paraula— 

Auschwitz, on ella moriria l’octubre 

de 1943. Després d’endreçar el pis on 

vivien, va preparar una motxilla i 

Josef David li va enllustrar les sabates 

a consciència. Hi va aplicar una capa 

de greix. Ara són impermeables, va 

dir.» 

Aquell dia, al cafè de fora del 

Museu Kafka vaig llegir aquest poema 

al Jan i la Petra. Van quedar corpresos 

per la seva precisió, senzillesa i 

frugalitat amb paraules que expressen 

l’inexpressable. Però també es van 

sentir avergonyits de no saber res de 

la desaparició tràgica de la germana 

preferida de Kafka. 

El 16 de març de 1939, Hitler 

va arribar al castell de Praga i va 

proclamar que les regions de Bohèmia 

i Moràvia eren protectorat alemany. 

L’ocupació de Praga havia començat i 

es van dissenyar plans per deportar-

ne els jueus. El gener de 1941, van ser 



expulsats de les seves cases i pisos i 

traslladats als barris pobres de Praga. 

Un d’aquests barris era Praga 1, on en 

Franz, l’Ottla i les altres dues 

germanes havien nascut i viscut amb 

les seves famílies. L’1 de setembre de 

1941, es va decretar una ordre que 

obligava tots els jueus de la ciutat a 

portar una estrella de David groga. La 

darrera setmana de setembre, 

Reinhard Heydrich va ser nomenat 

Reichprotektor de la zona i el 

programa per deportar jueus va 

començar amb l’establiment dels 

guetos de Terezín (Theresienstadt) i 

Łódź. El primer tren, amb mil jueus, 

va sortir de Praga la segona setmana 

d’octubre de 1941. L’Elli i la Valli, les 

germanes grans de l’Ottla, i les seves 

famílies eren probablement en 

aquests primers transports. L’Ottla va 

romandre a Praga amb l’estrella groga 

cosida a l’abric. 

Mentre escric aquesta 

història, em sorprenc a mi mateix 

imaginant com es devien sentir Josef i 

les seves dues filles. Devien saber que 

qualsevol dia havia d’arribar una carta 

del Consell Jueu que ordenava la 

deportació de l’Ottla. El procés de 

deportació era força senzill i estava 

ben planificat. La notificació ordenava 

que les famílies afectades es reunissin 

l’endemà al matí al terreny de la fira 

de mostres, prop del parc Stromovka. 

En aquest parc hi havia una àrea 

tancada amb filat que contenia 

algunes cabanes atrotinades i que els 

estava destinada. 

L’Ottla va arribar al punt de 

reunió el 3 d’agost de 1942. El mateix 

any Agáta, la mare d’Austerlitz, a la 

novel·la Austerlitz de W. G. Sebald, 

també ha de presentar-se al mateix 

lloc. Una dona que també es diu Věra, 

la mainadera d’Austerlitz, la hi 

acompanya. «A primera hora del matí 

del dia assenyalat», Austerlitz narra la 

història de la Věra: 

«A la matinada del dia assenyalat, 

encara de fosc, vam sortir de casa 

arrossegant un trineu en què havíem 

lligat l’equipatge, i sense badar boca 

vam enfilar, enmig d’un remolí de 

neu, el llarg camí que voreja la riba 

esquerra del Vltava, fins que, passat el 

parc, vam fer cap al palau firal 

d’Holešovice. Com més ens hi 

acostàvem, més sovint emergien de la 

foscor petits grups de persones que 

traginaven paquets feixucs i 

s’encaminaven, obrint-se pas a través 

de la nevada cada cop més intensa, 

cap al mateix lloc que nosaltres, de tal 

manera que de mica en mica es va 

formar una caravana allargassada, 

amb la qual vam arribar pels volts de 

les set a l’entrada del recinte, 

il·luminada només per la claror feble 

d’un llum elèctric.» 

Normalment a Praga no hi 

neva a l’agost, per tant és possible que 

quan l’Ottla es dirigia cap al lloc de 

reunió no nevés. Sé que l’Ottla va anar 

cap als terrenys de la fira de mostres 

amb la Věra i l’Helena. No sé si en 

Josef les hi va acompanyar. El més 

probable és que no. La Věra no 

l’esmenta. On devia ser? Què feia? Per 

què no era amb elles? 

Com l’Agáta, l’Ottla deu haver 

esperat un dia o dos abans no li 



ordenessin de pujar a un tren en 

direcció a Terezín. Els registres 

mostren que l’Ottla va arribar a 

Terezín l’agost de 1942. Va ser-hi 

durant més d’un any. A Austerlitz hi 

trobem una descripció detallada i 

punyent de la vida a Theresienstadt 

(Terezín). Em pregunto sovint si 

l’Agáta i l’Ottla es van conèixer al 

gueto. Van parlar? Segons Austerlitz, 

«s’havien tancat al gueto, una 

superfície edificada d’un quilòmetre 

quadrat pel cap alt, unes seixanta mil 

persones». Al gueto «el que s’havia de 

transportar diàriament eren els 

morts, dels qual n’hi havia sempre 

molts perquè, a causa de la densitat de 

població i de l’alimentació deficient, 

no es podien contenir malalties 

infeccioses com l’escarlatina, 

l’enteritis, la diftèria, la icterícia i la 

tuberculosi...» 

Al gueto l’Ottla va escapar-se 

de les malalties i la mort. L’octubre de 

1943, es va oferir com a voluntària per 

acompanyar un transport de nens 

jueus cap a un refugi segur a 

l’estranger (això és el que se’ls va fer 

creure). És per aquest motiu que va 

enviar una postal a casa dirigida a 

Josef i a les dues nenes. «Es geht mir 

gut» (‘Estic bé’), va escriure-hi. 

Tanmateix, en comptes d’anar a parar 

a Suècia o Dinamarca, el comboi amb 

1.260 nens i 53 guàrdies va arribar a 

Auschwitz. El professor Grzegorz 

Gazda escriu en el seu article «El 

viatge final de les germanes de 

Kafka»2 que «el 7 d’octubre de 1943, 

                                                           
2 Aquí és en anglès: http://www.zwoje-
scrolls.com/zwoje43/text16.htm. (N. del 
t.) 

el grup sencer va ser assassinat a les 

càmeres de gas.» 

Les germanes grans de l’Ottla, 

l’Elli i la Valli, havien mort al gueto 

polonès de Łódź el 1942. 

Escriure la història de l’Ottla 

no m’ha estat gens fàcil i això em 

sorprèn molt perquè conec força 

històries semblants a la seva. 

És perquè era la germana 

preferida del meu escriptor preferit? 

És perquè culpo en Franz del seu final 

tràgic? Sé que això no és just. En 

Franz va morir el 1924. No la podria 

haver salvat, però podria haver avisat 

la seva germana encisadora que la 

naturalesa humana és inherentment 

fràgil. Ell sabia com en pot arribar a 

ser, de brutal, el poder. Havia escrit 

sobre aquestes coses moltes vegades. I 

havia presenciat diversos avalots 

antisemites a Praga. Podria haver 

convençut l’Ottla que emigrés a 

Palestina. Ell sabia que la seva 

germana hi rumiava feia temps. Per 

què no va convèncer les seves 

germanes que marxessin? Per què? 

Tanmateix, també culpo en 

Franz d’un descuit més greu. El culpo 

de no haver advertit l’Ottla sobre en 

Josef. 

Hi ha dos actes de coratge 

extrem que diferencien l’Ottla del seu 

marit. Convençuda que el fet de ser 

jueva podria causar problemes a les 

seves filles i marit, decideix de 



demanar el divorci. Ell s’hi resisteix, 

però ella hi insisteix, el convenç que 

ho faci, i en Josef hi acaba consentint 

molt convenientment. 

El segon episodi s’esdevé a 

Theresienstadt. Un transport de nens 

arriba al gueto. Són nens que han 

presenciat la tortura i mort dels seus 

pares. Tenen por. No es refien de 

ningú. L’Ottla i alguns metges del 

gueto aconsegueixen guanyar-se’n la 

confiança. Per calmar-los, els oficials 

nazis anuncien que els infants seran 

deportats a un refugi a l’estranger. 

L’Ottla s’ofereix a acompanyar-los-hi. 

Sembla que va pensar que 

necessitaven que algú els cuidés. És 

possible que l’ensarronessin. És 

possible que no sabés que el transport 

anava cap a Auschwitz i, com molts 

altres en una situació semblant, no 

sabés res dels horrors d’aquell lloc. 

Amb l’Ottla soc tan parcial que estic 

disposat a afirmar que, encara que 

hagués conegut l’existència de les 

càmeres de gas, hauria acompanyat 

els nens igualment. Per cuidar-los. 

Per animar-los. Si més no, això és el 

que la seva filla Věra explica en una 

entrevista de fa poc. 

Com deveu haver deduït, 

menyspreo en Josef. Sé que no hauria 

de fer-ho. Sé que no conec la seva 

versió de la història. Culpar-lo és força 

còmode. És un objectiu fàcil i no es pot 

defensar. 

En Josef va morir el 1962 a 

Praga, a setanta-un anys. M’agradaria 

molt llegir els seus diaris i cartes. Tan 

sols per poder tafanejar dins el seu cap 

i el seu cor. Tan sols per saber com es 

devia sentir quan li van dir que l’Ottla 

havia mort al camp. I tot i que malgrat 

els meus grans esforços no he deixat 

de culpar-lo per no haver fet prou per 

salvar la seva dona, també el 

compadeixo. És el tipus de compassió 

que se sent per algú que ha estat 

condemnat. Vull saber com va ser 

capaç de mirar les filles als ulls i viure 

dinou anys després de la mort de 

l’Ottla. Es devia sentir miserable. I si 

se’n sentia, on va trobar la força moral 

per continuar vivint? 

La tardor de 1942, l’Ottla 

tenia cinquanta anys i en Josef, un 

més. La seva filla més gran, la Věra, en 

tenia vint-i-un i l’Helena, la més jove, 

dinou. Me’ls imagino asseguts al 

menjador de casa seva, parlant. Vull 

saber qui, l’Ottla o en Josef, va 

comunicar a les noies que els pares es 

divorciaven. Com van reaccionar? 

Devien intentar de convèncer la mare 

perquè canviés d’opinió. Devien 

demanar al pare que hi intervingués. 

Els registres mostren que després que 

l’Ottla hagués de presentar-se a lloc de 

reunió de Praga, tant la Věra com 

l’Helena van suplicar a les autoritats 

que les deixessin viatjar a 



Theresienstadt amb la mare. Els van 

dir que tornessin cap a casa perquè 

eren mig jueves, cosa que van fer, 

sorpreses i decebudes. Durant mesos 

van treballar de valent preparant 

paquets de menjar per a la mare, i 

quan va acabar la guerra i els camps 

foren alliberats, anaven diàriament a 

l’estació de trens per si la hi veien. En 

Josef no va fer res. 

Em demano per què, i com 

que no soc capaç de trobar-hi cap 

resposta, hi renuncio, desesperançat. 

Al final decideixo que hauria de deixar 

que la meva ment d’escriptor 

s’encarregués de tot. 

Les coses s’esdevenen com 

s’esdevenen, em dic, perquè no és 

sempre fàcil de situar-se al mig dels 

fets tal com es desenvolupen, seguint 

la seva voluntat i ritme. Em torno a dir 

que no és correcte jutjar a tothom fent 

servir la mateixa vara de mesurar 

coratge i integritat moral. Som 

diferents i estem dotats d’un sentit de 

coratge moral i d’autoritat propis. 

Culpar és fàcil. Sentir compassió i 

perdonar, força difícil. 
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