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A Manolo Ramos 
i a les víctimes del genocidi nazi i els seus familiars



«La resignació és una droga que mata a poc a poc.»
Hanna von Seeckt



L’Obergruppenführer de les SS, Reinhard Heydrich…

El 27 de maig de 1942, la primavera a Praga semblava ignorar els 
esdeveniments que sacsejaven Europa. La guerra havia segat la vida de 
moltes persones i amenaçava amb nous episodis de crueltat humana. 

Aquell matí de maig, però, per a l’Obergruppenführer de les SS, 
viceprotector de Bohèmia i Moràvia, no era un matí diferent. Des de 
la fi nestra del bany, va fer un cop d’ull als jardins de la seva residència 
a Panenské Brezany i l’envaïren els sons de «La primavera» de Vivaldi. 
Reinhard Heydrich va estar temptat d’agafar el violí i reproduir el que 
sentia en aquells moments, acaronar l’Stradivarius i deixar-se emportar 
per les muses, esbravar-se amb la melodia com un perfum en un estiu 
d’eixorquia. Va seguir el vol de les abelles al voltant de les fl ors i va mal-
dar per aquella melangia sobreviscuda. 

Heydrich era conscient, però, que no es podia permetre aquell luxe. 
No eren temps de lírica musical, malgrat que el vespre anterior havia 
presidit un concert al castell de Waldstein i havia escoltat les partitures 
del seu pare, el compositor Bruno Heydrich. Aquelles peces, tan ben in-
terpretades, li havien ablanit el cor. Un cor de ferro. Un cor que el 20 de 
gener d’aquell mateix any havia ordit amb altres membres de la cúpula 
dirigent nazi, al barri residencial de Wannsee, a Berlín, el programa de 
depuració conegut com a Solució Final, on per fi  es posava en marxa 
de forma sistemàtica i efi cient la selecció racial del Reich mitjançant 
l’extermini dels considerats «paràsits».
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Davant del mirall del bany, Heydrich es va cordar l’uniforme gris de 
les ocasions solemnes i es va fer lliscar pel dit l’anell amb la calavera, la 
Totenkopf, que li lliurà Himmler en persona. Va mirar-se detinguda-
ment al mirall amb la sensació que era un estrany per a si mateix. Les 
notes d’un violí, eixordadores, l’atribolaven. Per un instant li va semblar 
com si fos dins la mateixa caixa de ressonància de l’instrument. Es va 
mullar el rostre i va deixar que la frescor de l’aigua del pou de la mansió 
reparés aquell moment estranyament íntim. Es va pentinar cap enrere, 
de manera que deixava el seu front ample i esmorteït al descobert: un 
front resplendent i afi lat. El violí, sortosament, ja no sonava dins les 
temples. 

Aquell matí de maig Heydrich havia d’estar serè. El Führer en perso-
na l’esperava a Berlín per oferir-li el viceprotectorat de França i Bèlgica, 
en vista dels èxits obtinguts a Bohèmia i Moràvia. Dispersos en la llu-
nyania de l’oblit, quedaven els anys de carestia, el seu fracàs a la ma-
rina, l’angoixa de sentir-se menystingut en tot aquell afer de faldilles 
que havia amenaçat les seves ambicions. De fet, l’estrella de Reinhard 
Heydrich va començar el dia que Himmler el va acceptar per al Cos 
Negre. El Reichsführer hi havia confi at i l’havia proposat a Hitler com 
a cap dels serveis d’intel·ligència de les SS. D’aleshores ençà, la seva 
vida havia estat una lluita esmerçada per fer efi cients els principis del 
nacionalsocialisme, i l’èxit, una constant en totes les empreses assolides. 
La clau del seu ràpid ascens raïa en la manca de restricció moral a l’hora 
de valorar una situació. El fi  justifi cava els mitjans, fossin quins fossin. 
El fi ll del conservador de música de la Halle s’havia convertit en un dels 
primers homes del Reich. 

Però aquell radiant dia primaveral, Reinhard Heydrich va tenir unes 
sensacions estranyes. Ho va evidenciar el petó al front que va fer a la 
seva muller, Lina Mathilde, al llit endormiscada. Dormia amb el coixí 
que li tapava aquells cabells daurats que un dia el captivaren, aquell tret 
físic tan germànic, com una de les valquíries del passat. Va contem-
plar-la durant una estona i un desig irreprimible de gitar-se amb ella i 
abraçar-la el va sotragar. La sensació que aquell bes al front esdevenia 
un comiat el va atabalar. 

Tot seguit, va anar a fer un petó als seus fi lls: Klaus, el gran, estava 
despert; Silke i Heider encara dormien al llit.
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—He tingut un malson, pare —va mussitar-li Klaus a cau d’orella, 
assegut sobre el llit.

—Ets un descendent del mateix Sigfrid i no has de tenir por —li 
murmurà besant-li el coll amb tendresa.

—És que he somniat que et mataven! —va exclamar el vailet.
Reinhard el va abraçar amb fermesa i li va acariciar el cabell ros.
—Dorm una estona més. I no pateixis per mi. Ningú no em farà cap 

mal. Sóc tan fort com Parsifal.
Va deixar l’habitació dels nens amb la mateixa sensació singular que 

havia experimentat en besar Lina, com si fos tot un ritual de comiat ja 
previst: el darrer acte d’una obra que fi nia. 

Heydrich va seure una estona a la cuina i va tornar a mirar a través 
dels fi nestrals els jardins de la residència de Panenské. Li van passar pel 
cap escenes de la vida d’una forma incontrolada: des de les vesprades 
musicals a casa dels avis Kranz a Dresden fi ns al primer sopar amb els 
Von Osten, els pares de Lina, o els mítings del Führer a les cervese-
ries de Munic, els Freikorps i les batusses amb els comunistes… Com 
si d’una sessió de diapositives es tractés, les imatges viscudes anaven 
 projectant-se-li a la memòria. I al rerefons, les notes del violí no deixa-
ven de sonar, adés com si el mateix diable en fos l’intèrpret, ara com un 
lament delicat.

«L’excés de feina», va dir-se Heydrich en veu baixa. Intentava justifi -
car aquell estat anòmal, aquells moments de melangia i inseguretat amb 
la pressió de feina a què estava sotmès i l’excitació de saludar el Führer 
en persona, un home davant el qual mai no es podia sostenir la mirada, 
ni tan sols ell.

Va sortir a fer un tomb pel jardí. Va veure el llampegueig provo-
cat per un raig solar a l’elm d’un dels seus escortes personals, damunt 
d’una de les tàpies de la residència de Panenské. La residència familiar 
als afores de Praga l’havia escollida Lina, que va imposar al seu marit 
poder disposar d’unes hectàrees de terra per a ús agrícola. Lina sentia 
passió per l’agricultura. S’encarregava de l’administració dels camps i 
seleccionava els aliments de consum per a casa. A Heydrich, la passió de 
la seva dona pel camp no l’amoïnava. Lina havia crescut en un ambient 
de camp i podia entendre-ho. A ell, el que li interessava era que la resi-
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dència fos a les portes de Praga, a prop del castell de Hradcany, on tenia 
el despatx i dirigia el viceprotectorat. 

La propietat estava ben protegida. Himmler l’havia esperonat a mun-
tar una escorta reforçada, perquè, d’enemics, Heydrich en tenia arreu. 
I no només als països ocupats, fi ns i tot dins la Wermarcht i el mateix 
partit nacionalsocialista. Els seus companys el temien. Sabien que era 
l’ull que tot ho veu, que tot ho vigila. Temien els arxius i les informa-
cions que havia aconseguit de tothom i que sabia rendibilitzar.

El passeig breu pel jardí el va temperar i Heydrich va enfi lar les esca-
les del porxo. Des del despatx, i amb sigil, va trucar a Heinrich Müller 
perquè, aprofi tant l’estada a Berlín, l’acompanyés al saló Kitty a la ves-
prada. El sexe, a Heydrich, li era un bàlsam, una vàlvula d’alliberament 
que necessitava. Les noies del Kitty, agents al seu servei, el complaïen 
en tot, en especial Lisa, la preferida. Com un senyor feudal, Heydrich 
entrava al club berlinès de Madame Schmidt, feia detenir tot el sistema 
d’escolta, gaudia de la comoditat i el glamur del saló i escollia la noia o 
les noies amb les quals ofegar el desig. Un desig que Lina ja no sufocava. 
A més a més, la seva esposa estava massa atrafegada amb les set hectàrees 
agrícoles de la residència, l’administració dels béns i els nens. 

Va mirar el rellotge i es va mostrar contrariat perquè el temps no cor-
ria. Víctima d’una inquietud gens habitual, va tornar a sortir al jardí i 
va caminar decididament fi ns a la tanca sud on hi havia els vehicles. No 
va trigar més de cinc minuts a fer cap a la zona d’aparcament i saludà 
Klein, un brigada de les SS que suplia el seu xofer habitual, malalt des 
de feia uns quants dies. 

—Tinc el cotxe preparat, senyor —va avisar-lo Klein amb l’unifor-
me impecable.

Estava palplantat al davant d’un Mercedes descapotable, verd fosc 
amb seients de roba: el vehicle que agradava més a Heydrich els dies 
de bonança. S’hi afegia el fet que el motor d’aquell model de Merce-
des era silenciós i permetia admirar el paisatge dels camins recorreguts 
amb placidesa. No opinava igual el seu admirat Himmler, que l’havia 
renyat més d’un cop per la vulnerabilitat d’un vehicle descapotat en un 
territori insegur, sense més escorta que un xofer. Allò, en opinió del cap 
de les SS, no era prudent. Heydrich era molt odiat a Praga. «Netejava» 
aquell país excepcional de les races «subhumanes», perquè els alemanys 
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poguessin colonitzar els territoris de l’est amb garanties. Havia sotmès, 
com un tirà de l’edat mitjana, els territoris de Moràvia i Bohèmia, amb 
la qual cosa feia desaparèixer qualsevol escull en la germanització de les 
terres conquerides pels Panzers de la Wermarcht. 

Reinhard Heydrich no temia res, tret del sofriment. Potser per aquest 
motiu s’acarnissava amb els «subhumans» odiats, als quals donava un 
fi nal de tragèdia, de sofriment —justament el que ell temia—, com si 
volgués emular els capvespres de crepuscle omnipresents en la mitologia 
germànica. 

Heydrich no estava gaire convençut de l’altra vida. Ell es limitava a 
escoltar amb admiració totes les teories dels col·legues de l’Ahnenerbe, 
el departament de les SS creat pel mateix Himmler per a l’estudi d’allò 
ocult, de la transcendència mil·lenària. El satisfeia el discurs esotèric 
dels seus companys, però, a la raó freda de Heydrich, li costava ad-
metre-ho. La idea d’un Walhalla, on els guerrers aris de tots els temps 
es retrobarien en el banquet precedent a la gran batalla, li escalfava el 
temperament bèl·lic, però difícilment el convencia. L’ariosofi sme èpic 
del seu cap, Himmler, el complaïa sense convèncer-lo. Les visites que 
havia efectuat al castell de Webellsberg l’havien deixat astorat per la 
imaginació del Reichsführer. Però ell era un home pràctic. El seu fort 
era l’acció, la recerca d’efi ciència i efi càcia en els entrebancs que sorgien 
en la consolidació del nou Reich. L’única cosa que admetia, sense cap 
mena de dubte, de les teories de l’Ahnenerbe era «la crida de la sang»: la 
idea de raça com a herència genètica d’antuvi que determinava el valor 
de la persona. En aquest sentit, Heydrich creia que cap jueu podia ser 
aprofi table, ni cap gitano! Eren un graó per sota de la raça humana.

Després de fer un volt pel garatge, Heydrich va tornar a l’edifi ci 
principal preocupat per l’anguniós sentiment de peremptorietat. A la 
cuina, Lina, ja alçada i vestida amb una bata porpra que li realçava el 
color blau dels ulls, es preparava l’esmorzar. 

—Bon dia, Reinhard —va saludar-lo mentre el besava tímidament 
als llavis.

—Ja t’he besat aquest matí —li va aclarir ell, estrenyent-la per la 
cintura.

Els ulls de Lina Mathilde continuaven sent els d’una adolescent al-
tiva. Lina era el model de dona germànica del nacionalsocialisme: alta, 
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rossa i atlètica. Una esposa fèrtil i, a més a més, enamorada de la vida 
saludable del camp. Tenia cura dels terrenys de la família i els explotava 
agrícolament, tot i que no li feia cap falta, perquè els guanys del seu 
marit els permetien portar una vida de luxe. 

—Fa un dia preciós —va afi rmar ell amb la mirada perduda més 
enllà dels fi nestrals.

—Sí. Després sortiré a arreglar els rosers. 
Reinhard va anar a cercar la bossa de mà i la cartera de pell negra 

al despatx, i va treure el cap per l’habitació dels nens. S’havien alçat. 
Silke, la petita, era en mans d’una minyona alemanya, Frau Siegler, que 
la vestia, i els altres dos nois, Klaus i Heider, jugaven a colpejar-se amb 
els coixins.

—Qui fa un petó al papa, que se’n va a Berlín? —va preguntar des 
de la porta de la cambra.

Els dos grans es van llançar a les seves cames. Heydrich els va besar 
tots tres un altre cop i va copsar la mirada preocupada de Klaus.

—Au, va, Klaus, tu ets el gran de tots tres. Sigues valent! —va de-
manar-li mentre li dedicava una ganyota simpàtica que desdeia del seu 
rostre afi lat. D’una empenta controlada, el va fer caure al llit.

Heydrich va sortir de casa amb l’americana cordada i la gorra amb 
la calavera. Klein l’esperava ja amb el Mercedes en marxa enfront del 
porxo. El xofer li va arreplegar la bossa de mà i la cartera i les va tancar 
al darrere mentre Reinhard muntava al cotxe al seient del davant. El 
xofer va sortir amb segona, tranquil·lament, cap a la tanca exterior de 
la residència. Eren tres quarts de deu del matí i l’Obergruppenführer 
de les SS sortia cap a l’aeroport de Praga amb la sensació desconcertant 
que no tornaria mai més a la residència de Panenské. Els soldats de 
les SS que vigilaven la tanca van obrir la porta de ferro forjat i van sa-
ludar el cap amb fascinació. 

El Mercedes verd fosc descapotat va enfi lar la carretera de  Praga-
 Liben. Els vorals de la via eren plens de vegetació vernal. Klein conduïa 
a poc a poc. El xofer es va sorprendre quan s’adonà que Heydrich duia 
la pistola Luger a la cintura: no l’havia deixada amb la maleta de pell, al 
darrere, com de costum. 

En arribar al trajecte on la carretera estava franquejada per uns im-
mensos castanyers, Klein va accelerar. Sabia que, a Heydrich, li  agradava 
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la sensació de velocitat dins aquell túnel de vegetació. La bonança con-
vidava a gaudir del viatge, d’altra banda, tan conegut. Potser per aquest 
motiu, Klein va fer el trajecte amb una mica més de temps i entrà a 
Lidice, un suburbi de Praga, amb més retard de l’habitual.

El Mercedes s’agafava a l’asfalt del carrer d’Armády amb l’arrogàn-
cia del seu ocupant. Klein va frenar abans de fer el tomb, molt tancat, 
per enfi lar l’avinguda de Holesovickach. Sobtadament, les notes d’un 
violí van brollar amb estridència del fons de les oïdes de Reinhard, 
el violí que des de primera hora del matí l’inquietava. Un tramvia va 
passar a la vora de l’automòbil i ni el seu soroll mecànic va ser capaç de 
rescatar Heydrich del concert de violí inèdit. Només la frenada seca 
de Klein va retornar-lo a la realitat. 

Com si despertés d’un somni, va veure Klein que li feia senyals. El 
xofer li demanava que s’ajupís, mentre treia la pistola. Contràriament al 
que li indicaven, Heydrich va alçar el cap per damunt del parabrisa per 
veure el que succeïa. Un jove de cabell curt, amb una arma automàtica, 
l’apuntava des d’una de les voreres de l’avinguda. A l’altra banda de car-
rer, un altre jove corria cap a ells amb alguna cosa a les mans. Heydrich 
va empunyar la seva Luger i va escollir com a objectiu l’agressor de l’ar-
ma automàtica. Quan estava a punt d’obrir la porta del Mercedes per 
plantar-li cara, un fort esclat el va fer trontollar dins el vehicle. Va obrir 
els ulls i, enmig del fum i la pols, va veure Klein que saltava del seient 
amb coentor. Va intentar sortir del cotxe i ho va aconseguir amb un 
esforç titànic. Mentre disparava a tort i a dret sobre l’individu que havia 
llançat la granada —allò era el que duia l’agressor a les mans—, va veure 
com el xofer sortia corrents en direcció a l’altre individu que fugia de 
l’escena. Una ardor desconeguda el va mantenir immòbil al costat del 
Mercedes verd, transformat en una pila de ferralla. Heydrich va sentir 
l’escalfor de la sang al dors i una manca de força immediata el va fer es-
tirar al damnifi cat seient del darrere. Les parpelles li pesaven més que els 
braços, xops de sang, i va sentir com la consciència s’esvaïa, a contracor, 
aquell matí radiant de primavera. El violí misteriós l’acompanyava cap 
a un paratge obac amb els laments delicats de les seves cordes.

�



16 Miquel Esteve

L’Edat d’Or…

Armand Dalmau havia deixat l’exemplar de la Bíblia folrada de pell 
al prestatge del capçal del llit. La Sagrada Bíblia d’Ediciones Paulinas la 
tenia des que va fer la comunió, en un d’aquells anys de fred intens i pa 
negre. «Per què, Job?», va repetir en veu baixa mentre s’acomodava dins 
el llit. «D’on vas assolir la força?» Armand va treure’s les ulleres rodones 
esquivant els prominents badius del nas i va tancar el llum. «Com pots, 
Senyor, ser tan cruel amb algú tan bo?», va preguntar alçant un to la 
veu. Perquè Armand no ho entenia. No podia comprendre, per més 
que s’hi esmercés, que Job, l’abnegat servent, home d’una fe de pedra 
picada, fos fuetejat pel Senyor amb aquella manca de commiseració. 

Al cap d’una estona, a les fosques, va percebre el silenci ranci de 
L’Edat d’Or a la nit. El silenci nocturn de la residència d’ancians, amb 
aquell nom que semblava una ironia malsana, el feia esgarrifar. Armand 
el sentia com un ineluctable presagi de la mort. L’inquietava sobre ma-
nera aquella queda nocturna. Va encendre novament el llum de lectura 
del capçal del llit. «Vinga, Genoveva, crida una estona», va pregar en 
veu baixa. Les nits que Genoveva Tacchinardi, una resident més, delira-
va, feia que els infermers anessin de bòlit perquè els seus crits i esgarips 
despertaven tothom. I l’endemà tots parlaven de les bestieses que la po-
bra Genoveva —pobra en un sentit fi gurat, ja que era una anciana molt 
acabalada— esmentava en els seus deliris nocturns. Armand va esperar 
els crits de Genoveva mirant el bigam de fusta restaurat. Les bigues i els 
seus lapses atorgaven un cert aire de garjola a l’habitació. 

«I si Job hagués enviat a cagar el Senyor?», li va venir al pensament. 
«Per què no? Per què aquell pobre infeliç no va demanar fi nalment a 
Déu: au, vés a la merda!» Va estossegar de riure. La idea de canviar la 
història de Job el va excitar i va deixar-se endur pel confort de la venjan-
ça de l’il·lustre humiliat fi ns que va descobrir que, com quasi cada nit, 
no tenia son. Va dubtar si s’havia pres la píndola que li havia receptat 
«aquell coi de doctora» que els atenia a la residència. Va obrir el calaix 
de la tauleta auxiliar i va buscar la capsa del medicament. Va llegir-la ar-
rufant el nas. «Le-xa-tín… T’he trobat.» Va incorporar-se amb agilitat, 
malgrat els anys, i va cercar la botella d’aigua que tenia en un racó, vora 
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el llit. «No crec que a aquestes altures una píndola més em faci cap mal», 
va pensar mentre engolia la pastilla amb un glop d’aigua. 

«Ho sents, tu —va cridar en veu alta, mirant al sostre—, Vell Justi-
cier, no crec que em faci cap mal!» Mentre s’acomodava al llit va tornar 
a riure. «Au, Genoveva, sigues bona i alleuja’m aquesta nit insomne.» 
Però la queda era absoluta. «Benaurats els que poden dormir, perquè 
seu és el regne de la Terra… Me cago en la puta mare que va parir Job 
i en el místic que va escriure el seu llibre!» «Ho sents, tu —va exclamar 
apuntant el sostre amb el dit—, me cago en la puta mare que va parir 
els místics de sang d’orxata!» Va tancar el llum amb la impressió que 
havia alçat la veu més del compte. Va amagar-se dins els llençols, com 
un infant acovardit, i va sentir les passades enèrgiques de l’intendent 
de nit, cada cop més properes, fi ns que van acabar davant la porta de 
l’habitació. Dos cops de nusos a la porta. 

—Endavant. 
—Hi ha res, senyor Dalmau? —va preguntar-li Manel, un tipus for-

nit i amb cara de gos.
—No, res, Manel —va contestar-li amb el llençol cobrint-lo fi ns a la 

barbeta, amb un posat infantil de dissimulació i respecte. 
—Que no podeu dormir? —va preocupar-se. 
«Com cada vespre, borinot, encara no ho saps?», va passar-li pel cer-

vell com una llampegada. 
—A veure si amb la píndola m’agafa son —va respondre-li Armand 

amb una veu agradosament fi ngida. 
—Si necessiteu res, feu servir el timbre —va expressar-li amable-

ment el xicot. 
Cada cambra de L’Edat d’Or tenia un timbre que avisava la central 

d’infermers i la recepció on a la nit hi havia l’intendent. 
—Que descanseu, senyor Dalmau. 
Formes exquisides. Educació i deferència. Decòrum solemne, a L’Edat 

d’Or, la residència d’ancians rics que permetia als joves aïllar els seus pa-
rents amb la consciència ben tranquil·la: «Allí estan de cine, ben atesos i 
amb un luxe…!» «Ens costa un ronyó al cap de l’any…»

Armand va sentir que la sang li bullia. «Aquí estic jo per la voluntat 
del Totpoderós. Tot és culpa d’aquell cabró… Job, malparit cagaman-
dúrries, per què no vas enviar-lo a la merda? No, tu havies de tocar 
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els collons i fer-nos sentir malament durant generacions senceres… 
In nomine patris, et fi lii et spiriti sancti. Amén.» Aleshores va pressentir 
que la son li era concedida i es va tombar de costat, per cercar la postura 
idònia. El Lexatín va fer efecte.

Armand va sentir la campana d’avís d’esmorzar en el fons d’un som-
ni. La mateixa i «refotuda» campana de cada matí, la que advertia que 
s’havia obert el menjador. Armand no entenia el perquè de la campana 
si sempre tocava a les vuit en punt. Va entrar al bany amb el cos adolo-
rit. La palangana, la brotxa, la navalla… el ritus de sempre. «In secula 
seculorum. Amén.» «Maleïda Genoveva!», va murmurar. La Tacchinardi, 
aquella nit, no havia volgut representar un dels seus nocturns tan ope-
rístics. Tres cops a la porta. «Deu ser aquell fastigós espia», va dir-se amb 
la cara plena d’escuma refl ectida al mirall. 

—Què vols, maleït feixista? —va cridar des del bany.
—Que puc entrar? 
—Si no et fa res veure’m els penjolls!
La porta es va obrir i Joaquim Bel va entrar amb el seu rosari de ca-

bells blancs i ulleres rodones.
—Que has dormit bé? —va preguntar-li Bel mentre s’asseia damunt 

del llit desfet i malforjat. 
—M’han faltat els esgarips de la Genoveva!
La navalla d’afaitar anava revelant els estigmes del temps al rostre bru 

d’Armand. No hi havia com observar els estigmes al cos per esbrinar la 
inexorabilitat del temps i la història de cada persona. El semblant endu-
rit d’Armand Dalmau refl ectia un passat de sol, de mossegades de llum 
solar i inclemències.

—Veig que continues llegint el llibre malèfi c! —va exclamar Joaquim 
des del capçal amb l’exemplar de la Bíblia a les mans.

—Au, no tafanegis les coses d’un vell, descarat feixista! 
La tafaneria era el pecat capital de Joaquim. I ell ho reconeixia. Ben 

mirat, era la base de dades de L’Edat d’Or. Ho sabia ben bé tot de ca-
dascun dels ancians. Només l’enigmàtica i esquerpa Hanna von Seeckt 
semblava immune a la curiositat malaltissa de Joaquim Bel, que es jacta-
va d’haver estat comissari de la Dirección General de Seguridad dirigida 
pel comte de Mayalde durant els primers anys de postguerra i un espia 
de Franco anys després.




