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L’extinent de l’exèrcit Otto Frank sempre s’havia sentit tan jueu com alemany, 
però l’arribada dels nazis al poder el 1933 el va desenganyar totalment. Adolf 
Hitler tenia la intenció d’anihilar els jueus, i per aconseguir-ho els va assetjar,  
els va robar les propietats i els va tancar en camps de concentració. Cons-
cient de la greu amenaça que planava damunt de la seva família, l’Otto Frank 
va decidir que havien d’exiliar-se a Amsterdam, on va fundar una petita 
companyia de pectina. A la capital holandesa, les seves dues filles, la Margot 
i l’Anna, no van trigar a fer amistats i a adaptar-se a l’escola. La més peti-
ta, l’Anna, era una nena divertida i molt xerraire, aficionada a la lectura i de 
caràcter fort. Amb tot, quan les tropes alemanyes van envair Holanda, la fa-
mília Frank es va veure obligada a amagar-se en una casa annexa a l’edifici 
de la seva empresa en companyia dels van Pels i del dentista Fritz Pfeffer. 
Enclaustrada durant dos anys i en una edat conflictiva, l’Anna va abocar al 
seu famós diari les seves queixes davant les dificultats de la convivència, els 
seus estats d’ànim canviants, els seus somnis irrenunciables, els dolorosos 
enfrontaments amb la seva mare, l’enyorança de les amigues, el descobri-
ment torbador de l’amor... i l’amarga pregunta de per què els jueus eren 
perseguits. La seva vida breu i el seu testimoni commovedor mantindran 
sempre viva la memòria de l’Holocaust.

La biografia novel·lada de l’Anna Frank es completa amb la fascinant i dra- 
màtica història dels jueus, un poble menyspreat i perseguit des de fa 
mil·lennis. Amb aquest relat subjugant s’intenta respondre la pregunta que 
més turmentava la jove protagonista i que de segur inquietarà els lectors.
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L’exili de la família Frank

—Cada any la situació és més desesperada…! Milers de persones 
estan arruïnades, augmenta l’exèrcit d’aturats…, cinc milions, sis 
milions, set milions… Quant de temps pot durar això?

L’Otto Frank i l’Edith, la seva dona, seguien amb atenció el pri-
mer discurs de l’Adolf Hitler com a cap de govern d’Alemanya. 
Eren a casa d’un matrimoni amic, tots quatre asseguts al voltant 
de la taula del menjador i amb la vista clavada a l’aparell de ràdio. 
Era un dilluns, el 30 de gener de 1933. Rugia el nou Canceller:

—Hem d’actuar ara, o serà massa tard!

L’Otto va alçar els ulls i la seva mirada va coincidir amb la del 
seu amic, tan preocupada com la seva. El discurs d’en Hitler va ser 
breu i va acabar amb aquestes paraules amenaçadores:

—He decidit utilitzar el meu partit per salvar la pàtria! Doneu-me 
quatre anys!

L’amic de l’Otto Frank va apagar la ràdio i els dos matrimonis 
van restar en silenci uns instants.

—Ves per on, sembla que en Hitler està disposat a salvar-nos! —va 
comentar l’Otto a l’últim, amb amarga ironia.

—I als jueus què ens passarà? —es va preguntar el seu amic.
—No has llegit La meva lluita?1 —va replicar l’Otto—. Segons en 

Hitler, els jueus tenim la culpa de tots els mals que pateix Alema-
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Els camises brunes eren milicians amb uniforme de color mar-
ró. Formaven una agrupació del Partit Nazi,3 l’anomenada SA, si-
gles de Sturmabteilung (‘Secció d’Assalt’). S’havia creat el 1919 com 
un “servei d’ordre” per als mítings del partit, però s’havia convertit 
en una organització paramilitar amb més de dos milions de mem-
bres que, en realitat, eren veritables bandes de provocadors que 
practicaven la violència al carrer, amenaçaven els comunistes i sin-
dicalistes, assetjaven els jueus i desfilaven exhibint el seu poder amb 
himnes i consignes. A les vitrines i parets de les botigues dels jueus, 
els camises brunes hi pintaven l’estrella groga de David4 i hi col-
locaven cartells que deien: “Alemanys, defenseu-vos! No compreu 
res als jueus!”.

L’Otto Frank i l’Edith Holländer van arribar sense contratemps 
al número 24 del carrer Ganghofer. Feia gairebé dos anys que s’ha-
vien traslladat d’un dúplex molt espaiós al carrer Marbachweb a la 
planta baixa d’un edifici de dos pisos. Amb aquest canvi, els Frank 

nya. I per solucionar els problemes del país, està decidit a extermi-
nar la “plaga jueva” a sang i foc.2

Poc després, l’Otto i l’Edith es van acomiadar dels seus amics i 
van tornar a casa. Vivien als afores de Frankfurt, al tranquil barri 
dels Poetes, al nord de la ciutat. Van evitar passar pel centre per no 
coincidir amb els partidaris d’en Hitler que aleshores, com en al-
tres ciutats d’Alemanya, estaven celebrant l’ascens al poder del seu 
Führer, el seu “cabdill”. A Berlín, milers de persones es congregaven 
davant la Cancelleria per aclamar-lo. Quan van veure que apareixia 
al balcó del segon pis, tots van començar a aclamar-lo enardits:

—Hitler! Hitler! Hitler!
Als carrers circumdants, milers de berlinesos agitaven bande-

retes alemanyes i il·luminaven amb torxes el pas de disset mil “ca-
mises brunes” que desfilaven amb gran estrèpit de cants i música 
marcial. Per a ells era el dia somniat, el moment de mostrar la seva 
lleialtat sense reserves al Cap Suprem.

—Hitler! Hitler! Hitler!



10 11

a l’habitació de les nenes per comprovar si s’havien adormit. Des-
prés l’Otto es va tancar a l’estudi, una estança plena de llibres, dis cos 
i àlbums de fotos. Era el lloc on llegia, escoltava música, explicava 
contes fascinants a les seves filles i de tant en tant hi projectava pel-
lícules d’en Charlot.

La més gran, la Margot, estava a punt de fer set anys i era una 
nena assenyada i dòcil. Anava contenta a l’escola pública i dos dies 
a la setmana acompanyava la seva mare a les classes religioses de 
la sinagoga.5 L’Edith era creient, respectava les festes i cuinava so-
vint aliments kosher, és a dir, els permesos per la llei religiosa. L’Ot-
to, en canvi, no era gaire religiós ni s’interessava en excés per la 
tradició jueva.

La filla petita, l’Anna, tenia tres anys i era inquieta com una sar-
gantana. Havia nascut en una clínica la matinada del 12 de juny 
de 1929. El part no havia estat fàcil, perquè feia cinquanta-tres cen-
tímetres i pesava gairebé quatre quilos. Va ser registrada amb el 
nom d’Annelies Marie. Els primers regals que va rebre van ser 
unes arracades i un collaret de plata gravat amb la data de naixe-
ment i aquesta inscripció: “Bona sort”. L’Anna va ser un nadó sa, 
però sovint patia còlics i diarrees i plorava incessantment. Durant 
setmanes la seva mare va haver de passar moltes nits amb la nena 
als braços intentant-la calmar.

Assegut al despatx, l’Otto va fullejar un àlbum de fotos que hi 
havia sobre la taula. En una de les imatges, la Margot i l’Anna ju-
gaven al jardí amb amics de les cases veïnes, alguns catòlics i altres 
protestants. Les fotos més recents eren de feia un mes, del Nadal. 
La Margot i l’Anna lliscaven amb un trineu i feien ganyotes al cos-
tat d’un ninot de neu al qual havien posat una bufanda i un nas de 
pastanaga. L’Otto va tancar l’àlbum. “Se’ns va acabar la vida des-
preocupada i feliç”, es va dir.

L’Otto Frank tenia quaranta-tres anys. Era un home de ma-
neres refinades i un apassionat per la literatura, l’art i la fotogra-
fia. Parlava anglès, francès i italià a la perfecció. De petit havia re-
but una educació excel·lent. A l’institut Lessing de Frankfurt era 

no només estalviaven diners, sinó que s’alliberaven del propieta-
ri de l’habitatge anterior, que era nazi i no volia llogaters jueus. A 
més, el pis era lluminós, tenia jardí i estava a dos passos de l’escola 
ideal per a les seves filles.

Fins aleshores els Frank havien viscut molt bé. No els faltava 
res, tenien dues nenes meravelloses, gaudien de la companyia de 
bons amics, molts diumenges sortien d’excursió al camp i de tant 
en tant anaven a Aquisgrà a veure l’àvia Rosa, la mare de l’Edith. 
En aquesta ciutat històrica, propera a la frontera holandesa, la fa-
mília Holländer tenia algunes empreses metal·lúrgiques. La família 
Frank, per la seva banda, era la propietària d’un petit banc i d’algu-
nes empreses, però totes anaven cada vegada pitjor. La crisi econò-
mica que havia esclatat el 1929 als Estats Units assolava ara tots els 
països europeus, i sobretot Alemanya, que estava pagant als vence-
dors de la Primera Guerra Mundial una fortuna immensa en con-
cepte de reparacions de guerra. En aquells anys es van apujar els 
impostos, es van encarir els preus dels aliments, es va retreure el 
consum, es van tancar fàbriques i empreses i milions de persones 
van quedar sense feina. El petit banc familiar dels Frank va fer fa-
llida, van haver de tancar la seva fàbrica de pastilles per al mal de 
coll i els altres negocis que conservaven també estaven a punt de 
fer fallida.

Però per a l’Otto això no era el pitjor. Mig any abans el partit na-
zi havia guanyat les eleccions a Frankfurt, i ara l’ascens d’en Hitler 
al poder amenaçava la democràcia i obria un període d’inseguretat 
i de violència. “Alemanya ja no és un país segur per als jueus”, pen-
sava l’Otto. “Les nostres famílies han estat vivint aquí durant cinc 
segles, però ara els nazis ens acorralen i ens persegueixen. Alguns 
amics de tota la vida ens eviten. Hem de marxar d’aquí”.

En entrar a casa, l’Edith i l’Otto la van trobar escalfada i en si-
lenci. Al menjador tot conservava un ordre perfecte: les butaques, 
la taula, els valuosos quadres, el magnífic aparador amb la vaixe-
lla de luxe i el rellotge antic que la família Holländer havia por-
tat d’Aquisgrà. L’Otto i l’Edith es van treure els abrics i van entrar 
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porta del despatx i va entrar 
l’Edith en bata.

—Encara no vas a dormir, 
Otto? És tard…

—Passa; hem de parlar.
Durant una bona estona 

van repassar la situació fami-
liar i la que es vivia a Alema-
nya.

—No hi ha més remei que 
marxar, Edith —va conclou-
re l’Otto.

—On? Som alemanys…
—De soca-rel, però també 

som jueus. No pertanyem a 
aquesta suposada “raça ària”.

La determinació de l’Ot-
to Frank d’exiliar-se amb la 
seva família es va fer inajor-
nable els mesos següents. Els 
nazis destruïen locals del par-
tit comunista, intensifica ven 
la propaganda antisemi ta i 
boicotejaven els negocis dels 
jueus fins que els arruïnaven. 
En Hitler va restringir els 
drets civils, com la lli bertat 
de premsa i de reunió. L’abril 
de 1933 una nova llei va im-
posar la “neteja” d’enemics 
del Reich,9 i en conse qüència 
els professors i fun cionaris 
jueus van ser expulsats dels 
seus llocs de treball. Una al-
tra llei prohibia els matrimo-

l’únic alumne jueu, s’avenia amb tots els seus companys i va acabar 
el batxillerat amb notes altes. Tenia temps per muntar a cavall, re-
bre classes particulars de música, anar a festes i balls amb noies i 
acompanyar els pares a l’òpera.

Quan va fer divuit anys, va passar les vacances de Pasqua a Es-
panya, i després va estudiar art durant un semestre a la universi-
tat de Heidelberg, on es va fer amic d’en Nathan Straus, el pare del 
qual era propietari d’uns grans magatzems a Nova York. En Nat-
han li va oferir una feina al negoci del seu pare, i l’Otto no va dub-
tar ni un instant a acceptar-la.

Al començament de 1909, va viatjar a la gran metròpoli nord-
americana i es va enamorar d’aquella ciutat bulliciosa, que li va 
semblar l’emblema d’una nova era. Amb tot, uns mesos més tard 
va morir el seu pare i l’Otto va haver de tornar a Frankfurt per fer-
se càrrec dels negocis de la família.

En esclatar la Primera Guerra Mundial, va ser reclutat per l’exèr-
cit per lluitar al front. L’Otto va ser un dels cent mil jueus alemanys 
que van combatre a les trinxeres. Va arribar a ser tinent i va ser 
condecorat amb la Creu de Ferro6 pel valor demostrat en el co-
mandament de les tropes. Estava orgullós de ser alemany, però els 
temps havien canviat. “Com s’entén que abans em consideressin 
un patriota i un soldat exemplar, i que ara diguin que soc un ene-
mic d’Alemanya?”, es preguntava. Va suposar que amb els nazis al 
poder tornarien les prohibicions i la persecució dels jueus, com a 
l’edat mitjana. Des del segle XII, la comunitat jueva de Frankfurt 
havia viscut llargues èpoques de prosperitat i de convivència pacífi-
ca amb la resta d’alemanys, però, com en tantes altres ciutats euro-
pees, també havia estat discriminada, tancada en un gueto,7 assetja-
da per motius religiosos i havia patit diversos pogroms,8 fins que el 
1806 el Gran Duc de Frankfurt va establir els mateixos drets per a 
tots els habitants de la ciutat, sense distinció de “raça” o religió.

Va ser aquella nit del 30 de gener de 1933 quan l’Otto Frank 
va prendre una decisió irrevocable: abandonarien Alemanya per 
sempre. Mentre estava pensant en això, es va obrir lentament la 

13



14 15

Els dies feliços

Adeu a la casa de Frankfurt! Adeu als amics, al cosí Buddy, a la 
Gertrud Neumann, que era tan guapa i jugava molt amb l’Anna, 
adeu a la casa i al jardí…!

—Pare, per què hem de marxar d’aquí?
—Perquè, perquè… El pare té una nova feina en una altra ciutat.
—Jo no me’n vull anar, Pim —ja que era així com les nenes ano-

menaven el seu pare.
—Ens endurem les teves nines i les pel·lícules d’en Charlot.
L’Otto tenia el passaport en regla, i l’Edith i les seves filles el 

van obtenir sense dificultat, perquè el 1933 encara es permetia que 
els jueus sortissin del país. La família Frank va abandonar Frankfurt 
per sempre l’estiu d’aquell any. El pare va tornar a Amsterdam per 
acabar d’establir el seu negoci, i l’Edith i les nenes es van quedar a 
Aquisgrà amb la mare de l’Edith, la Rosa Holländer, i els dos on-
cles solters.

La casa dels Holländer era al número 1 de la plaça Pastor, prop 
d’un parc, a cinc minuts de la sinagoga. L’àvia Rosa, vídua des de 
feia cinc anys, vestia faldilles llargues, portava unes ulleres passades 
de moda, era devota i molt afectuosa. Es desvivia per les seves ne-
tes i tenia molta paciència.

—No, no, Anna, així no… Para una mica, sargantana. I fes-me un 
petó.

Però també deia que l’educació dels nens era cosa dels pares, no 
dels avis. De manera que consentia molts capricis a les seves netes 
i es deixava entabanar per l’Anna.

—Oma —que és com l’anomenaven els de casa—, ets la millor àvia 
del món.

nis mixtos, de manera que un jueu —home o dona— no podia ca-
sar-se amb una persona que no fos de la seva “raça”. A les escoles, 
els nens jueus eren insultats i assetjats, i se’ls va arraconar al final 
de l’aula. El 10 de maig centenars d’estudiants i professors fanàtics 
van cremar al pati de les universitats els llibres escrits per jueus. “El 
jueu només pensa en jueu. Si parla alemany, menteix”, deien. La 
persecució va arribar fins a l’extrem que una famosa cançó del poe-
ta romàntic Heinrich Heine,10 que era d’origen jueu, es va atribuir  
a un “autor desconegut”. Les agressions, els robatoris i els assalts a 
les propietats dels jueus quedaven impunes, perquè la policia no 
intervenia mai. Grups de nazis incontrolats sembraven el terror 
cantant: “Quan als ganivets degota la sang jueva…”.

A casa dels avis de l’Otto, on la família Frank s’havia traslladat, 
la vida continuava sense excessius sobresalts per a la Margot i l’An-
na. Les dues nenes trobaven a faltar el seu pare, que últimament vi-
atjava molt.

—Quan torna el pare? —preguntava l’Anna.
—Aviat —contestava la mare.
—I quan és aviat?
—Aviat és aviat…
—Jo vull que vingui i em llegeixi contes.
L’Otto Frank havia anat a Amsterdam per establir-hi una sucur-

sal d’Opekta, una empresa de la qual era copropietari el seu cu-
nyat Erich Elias i que es dedicava a la distribució i venda d’un in-
gredient bàsic per a la fabricació de melmelades: la pectina. L’Otto 
estava preparant la fugida de la seva família a Holanda.
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da i lluminosa, i hi van posar l’escriptori, el rellotge de paret, el llum i 
altres mobles que havien agafat de Frankfurt per intentar que el des-
arrelament no fos tan evident. Amb tot, l’Edith se sentia desplaça-
da i no es trobava bé en un país estranger. No tenia criada, no par-
lava holandès i es passava el dia sola perquè l’Otto arribava tard de 
la feina. Viatjava sovint a Aquisgrà en tren per veure la seva mare i 
les seves filles. El 5 de desembre els Frank es van registrar a l’ajunta-
ment d’Amsterdam com a nous residents. Uns dies abans del Nadal, 
els oncles van anar a buscar la Margot, que ja tenia plaça a l’escola. 
L’Anna, en canvi, es va quedar amb l’àvia fins al febrer de 1934.

—Àvia, per què no vens a viure amb nosaltres?
—Aquesta és la meva casa de tota la vida. Però us vindré a veu-

re sovint.

L’Anna es va adaptar sense problemes a la nova casa d’Amster-
dam. Quan va entrar a la seva habitació hi va veure les nines i la 
resta de joguines que havia tingut a Frankfurt. De seguida es va fer 
amiga de la Hanneli Goslar, que vivia a la mateixa plaça i tenia la 
seva mateixa edat. La va conèixer a la botiga, mentre les seves ma-
res, l’Edith i la Ruth, estaven comprant, contentes d’haver-se co-
negut i de poder parlar en alemany, perquè cap de les dues sabia 
holandès. Els Goslar eren jueus berlinesos. Al barri s’estaven instal-
lant moltes famílies jueves que fugien del terror nazi.

—Mare, quan aniré a l’escola?
—Quan quedi una plaça lliure.
Van passar dos mesos fins que un dia de maig, finalment, l’Anna 

va rebre la notícia que tant esperava.
—Anna, prepara la motxilla —li va dir el seu pare—. Dilluns ja vas 

a l’escola. I a veure com et portes…
Per a l’Otto Frank, l’escola Montessori11 era la millor. La tenien 

a quatre passes i el seu mètode d’ensenyament no tenia res a veure 
amb el tradicional. Els professors eren contraris als càstigs, afavori-
en la participació, estimulaven la creativitat, no separaven els nens 
i les nenes a les aules i practicaven l’atenció individualitzada als 
seus alumnes. Fins i tot l’ambient de la classe era poc comú: hi ha-

—I tu molt afalagadora, Anna. I molt xerrameca.
També els oncles Julius i Walter estimaven molt les seves nebo-

des. Jugaven amb l’Anna, li feien bromes i es divertien amb les se-
ves pensades enginyoses. L’Anna acabava de fer quatre anys, però 
ja era una nena molt espavilada. Un dia es va enfilar a un tramvia 
amb la seva àvia i, en observar que tots els seients estaven ocupats, 
es va adreçar als passatgers en veu alta i va dir:

—No hi ha ningú que cedeixi el seu seient a aquesta senyora an-
ciana?

—Anna, no siguis descarada —li va recriminar la seva àvia, aver-
gonyida.

El setembre, l’Edith va deixar les nenes amb l’àvia i es va traslla-
dar a Amsterdam per posar a punt la nova casa. L’Otto havia llogat 
un pis molt espaiós a la plaça Merwede, en una zona nova situada 
al costat d’un dels canals que omplen la ciutat. A Holanda hi vivi-
en uns 157 000 jueus integrats en la societat amb tots els drets des 
de 1796, i la majoria conservava les seves creences religioses i tra-
dicions.

L’Edith va estar molt enfeinada a la seva nova llar fins que la va 
deixar en ordre i confortable. Disposava de tres dormitoris, era càli-
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postals de la família reial anglesa i, quan una es posava malalta, les 
altres de seguida es contagiaven.

Com l’Anna i la Hanneli, els seus pares també es van fer bons 
amics. Els Frank solien visitar la família Goslar els divendres, la vigí-
lia del sàbat12 De tant en tant es quedaven a sopar, i aleshores segui-
en el ritual religiós. Tots asseguts a taula, el pare de la Hanneli reci-
tava el kidush, l’oració que recordava el descans del Creador el setè 
dia, després distribuïa el vi entre els comensals i tot seguit retirava el 
drap que tapava un pa de pagès i repartia una llesca a cada un dels 
asseguts a taula. La vetllada es podia allargar fins tard. Els dissabtes 
al matí, la Hanneli i la Margot anaven amb les seves mares a la si-
nagoga i a classes d’hebreu. L’Anna, en canvi, s’estimava més anar a 
l’oficina amb el seu pare.

La Margot i l’Anna es van integrar amb facilitat a l’escola Mon-
tessori i a la vida holandesa. El 12 de juny de 1935, l’Anna va ce-
lebrar el seu aniversari amb les seves noves amigues, va apagar sis 
espelmes entre aplaudiments i va rebre molts regals. Eren els seus 
darrers dies de guarderia, perquè després de l’estiu va començar el 
primer curs de primària. Va aprendre de seguida holandès i a llegir 
d’una tirada, però sovint s’havia de quedar a casa perquè patia fe-
bres reumàtiques. Aleshores es distreia dibuixant i escrivint contes.

—Saps què, Pim? Quan sigui gran vull ser escriptora.
—Molt bé. Però, què me’n dius de les matemàtiques?
—Pare, odio les mates!
El seu pare no donava gaire importància a les notes. Per a l’Otto 

el que era essencial era que les seves filles estiguessin sanes i fossin 
felices. Però l’Anna no es va estar d’agafar totes les típiques malalti-
es infantils: la tos ferina, el xarampió i la varicel·la, i quan feia segon 
es va haver d’estar al llit diverses setmanes per culpa de la grip. I a 
quart, igual. A casa i a l’escola li deien “la nyicris”, tot i que el seu 
caràcter no era precisament dèbil, sinó fort i lluitador. Li agradava 
ser la protagonista, fer el pallasso i sorprendre les seves companyes.

—Ai, ai, ai!
—Què t’ha passat, Anna?
—Aaaai…!

via plantes, els nens a vegades seien a terra o en cercle i participa-
ven en moltes activitats. “És justament el que l’Anna necessita, per-
què és molt inquieta i xerraire”, pensava el seu pare.

També la Hanneli Goslar va anar a l’escola Montessori poc des-
prés. Quan va entrar a l’aula i l’Anna la va veure, totes dues van 
córrer a abraçar-se. Estaven convençudes que serien amigues per 
sempre, i amb una altra companya, que es deia Sanne Ledermann, 
van formar l’equip “Anna, Hannah i Sanna”. Passaven molt temps 
juntes, jugaven al Monopoly, s’explicaven secrets, col·leccionaven 
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bon cafè, però els comensals estaven més pendents de la situació 
dels jueus a Alemanya que dels guisats de l’Edith.

—Heu llegit el diari d’avui? —va dir una nit l’Otto mostrant un 
titular molt destacat—. Una llei desposseeix els jueus de les seves 
propietats per subhastar-les.

Entre 1933 i 1939 es van aprovar a Alemanya més de 1400 lleis 
racistes. Els metges jueus només podien tractar pacients jueus. Una 
altra llei obligava els que tenien un nom “ari” o “cristià” a afegir-hi 
un nom hebreu: David, si era home, o Sara, si era dona. La situa-
ció es va tornar crítica quan es va prohibir que els jueus regentes-
sin negocis i botigues. El març de 1938 l’exèrcit alemany va enva-
ir Àustria i la va annexionar al “Tercer Reich”. A Viena els nazis van 
saquejar les botigues i les cases dels jueus i van tancar-ne molts al 
camp de Mauthausen. El novembre, un jueu polonès va assassinar 
un diplomàtic nazi a l’ambaixada alemanya de París per protestar 

Posava cara de dolor, alçava el braç estirat, el movia i se sen-
tia cloc, cloc, perquè a l’Anna se li dislocava l’espatlla amb facilitat. 
Era una de les seves gràcies. I també tenia un punt de trapella. De 
tant en tant, ella i la Hanneli es divertien tirant aigua sobre els via-
nants des del tercer pis on hi havia el seu apartament.

Quan estava malalta, l’Anna feia els deures a casa i a vegades re-
bia la visita del seu professor. A l’estiu els seus pares la portaven a 
prendre el sol a la platja perquè la seva salut millorés a l’aire lliure.

La vida de la família Frank a Amsterdam era tranquil·la. Molts 
dissabtes, l’Otto convidava els seus empleats a sopar a casa. La Mi-
ep, la secretària, hi anava amb el seu promès Jan Gies, i el senyor 
Kleiman, el comptable, amb la seva dona. En Johannes Kleiman 
era un holandès alt i prim, de temperament afable. L’Otto l’havia 
conegut vint anys abans i tots dos s’havien fet bons amics. En el 
transcurs d’aquests sopars no hi faltava mai el pastís de poma i un 



perquè els seus pares havien estat deportats a Polònia. Com a re-
presàlia, els nazis van organitzar un atac brutal contra els jueus ale-
manys, i la nit del 9 al 10 de novembre de 1938, a tot alemanya es 
va viure la Kristallnacht, la “Nit dels vidres trencats”, perquè els car-
rers es van omplir de vidres de finestres i d’aparadors destrossats. 
Els nazis i els seus col·laboradors van cremar 1000 sinagogues, van 
saquejar nombroses cases i més de 7500 negocis jueus, van profa-
nar cementiris i van matar un centenar de jueus. La Gestapo,13 amb 
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nada del divendres 10 de maig de 1940 es van despertar sobresal-
tats en sentir el brunzit dels avions i l’udol de les sirenes antiaèri-
es. Els Frank, com tots, van saltar aterrits del llit i es van aplegar al 
menjador.

—Pim —va dir l’Anna, amb més curiositat que por—, és la guerra?
L’Otto Frank tenia l’orella enganxada a l’aparell de ràdio que hi 

havia al damunt d’una calaixera. L’Edith l’abraçava plorant. L’àvia 
Rosa, que havia anat a viure amb ells, no parava de resar, i la Mar-
got estava espantada. Les notícies que aquells dies llegien els locu-
tors eren cada vegada més amenaçadores: “Avions alemanys han 
bombardejat aeroports i ponts. Milers de paracaigudistes han ater-
rat als voltants de Rotterdam i La Haia. Els exèrcits alemanys en-
vaeixen Holanda i Bèlgica”.

el suport de la policia local, va arrestar 30 000 jueus i els va tancar 
en camps de concentració. Per als historiadors, aquella nit va ser 
l’inici de l’Holocaust,14 és a dir, l’intent d’exterminar els nou milions 
i mig de jueus que vivien a Europa.

Als sopars del dissabte la conversa dels grans sempre acabava 
centrant-se en la situació dels jueus a Alemanya. El 30 de gener de 
1939, en Hitler va acusar el judaisme internacional de preparar una 
segona guerra mundial i va anunciar la fi de la “raça” jueva.

—En Hitler no fa broma —va dir en Hermann van Pels, el nou 
soci de l’Otto—. Té la intenció d’aniquilar-nos.

En Hermann van Pels tenia quaranta-quatre anys, era alt, robust, 
de tracte agradable i fumava molt. Era un altre exiliat alemany. El 
1937 un fotògraf que odiava els jueus va cobrir l’aparador de la car-
nisseria familiar amb fotos dels clients, i a partir d’aquell dia, van 
deixar d’entrar compradors a la botiga, de manera que es va veure 
obligat a tancar-la i a emigrar a Amsterdam amb la seva dona, Au-
guste, i el seu fill, Peter, un noi espigat, tímid i poc parlador gairebé 
tres anys més gran que l’Anna. Per compensar l’estacionalitat de la 
venda de pectina, l’Otto havia fundat Pectacon, una empresa d’es-
pècies per a la xarcuteria, i havia situat en Hermann al capdavant 
del negoci.

El 12 de juny de 1939, l’Anna va fer deu anys i va rebre molts 
regals dels amics i els treballadors de l’empresa. Va acabar el curs 
amb bones notes. Aquell va ser l’últim estiu despreocupat i feliç de 
la família Frank, perquè el dia 1 de setembre l’exèrcit alemany va 
envair Polònia, on vivien uns tres milions de jueus. En Hitler volia 
conquerir Europa. La reacció immediata de la Gran Bretanya i de 
França va comportar l’inici de la guerra.

Després d’un hivern sense gran activitat al front, l’abril de 1940 
les tropes alemanyes van envair Dinamarca i Noruega. Llavors 
l’Otto Frank ho va veure clar: “No s’aturaran aquí. Aviat envairan 
els Països Baixos”. La majoria d’holandesos no pensava el mateix. 
Creien que el fet d’haver estat neutrals durant la Primera Guerra 
Mundial faria que el Führer els deixés tranquils. Amb tot, la mati-
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Adeu a la llibertat

Al començament, les autoritats nazis es van mostrar tolerants amb 
els jueus d’Holanda, però dos mesos després de la invasió van co-
mençar a restringir-ne els drets i a dictar lleis discriminatòries. Els 
van obligar a registrar-se per tenir-los controlats, van cessar els fun-
cionaris i els van prohibir anar a llocs públics, com parcs i cinemes.

Un dia abans de les vacances de 1941, la policia va entrar a l’es-
cola Montessori i va anotar en una llista tots els nens jueus, i al se-
tembre, tot just abans de començar el nou curs, una llei va imposar 
a tot Holanda la segregació a les escoles. Els nens jueus només po-
dien anar a centres jueus. Durant sis anys, l’Anna Frank havia anat 
molt contenta a l’escola, però va haver d’abandonar-la juntament 
amb cent quaranta alumnes més. La nena no entenia aquella sepa-
ració. “Soc diferent? Què tenen contra mi?”, li va preguntar al seu 
pare. L’única explicació era l’odi racista dels nazis, però l’Otto la 
va tranquil·litzar amb una vaga referència a la guerra.

L’Anna es va acomiadar dels seus companys i dels mestres de 
l’escola amb molta pena.

—Et trobarem a faltar —li va dir la directora.
Llavors l’Anna es va llançar als seus braços amb els ulls banyats 

en llàgrimes, i la senyora Kuperus la va abraçar amb els ulls també 
plorosos, emocionada.

Tot i que no havien acabat sisè de primària, l’1 d’octubre l’An-
na i la Hanneli es van incorporar a l’institut jueu on anava la Mar-
got. No coneixien les deu nenes i els divuit nens de la classe, pe-
rò de seguida es van avenir, van fer noves amistats i l’Anna gaudia 
aprenent i seguia sent la nena inquieta i xerrameca de sempre. La 
relació amb els professors era bona, tot i que el de matemàtiques 

Una bona colla de jueus van intentar fugir per terra i per mar, 
encara que ben pocs ho van aconseguir perquè els alemanys blo-
quejaven ports i carreteres.

Holanda no havia conegut cap guerra des de feia més d’un se-
gle, i el seu exèrcit era petit i estava mal equipat. El primer atac ae-
ri alemany va destruir més de 70 avions, la meitat dels que tenien. 
Quatre dies després, el 14 de maig, 57 avions alemanys van bom-
bardejar el centre de Rotterdam, la segona ciutat més important 
d’Holanda. En poques hores van destruir 25 000 cases, 63 escoles 
i 24 esglésies, van causar 800 morts i van deixar sense llar 80 000 
persones. Ja res no tornaria a ser com abans, ni per als holandesos 
ni per als 157 000 jueus que vivien al país, molts d’ells refugiats de 
nacionalitat alemanya, ni per a la família de l’Anna Frank.
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Otto Frank (Pim) 
(Frankfurt [Alemanya], 
1889-Basilea [Suïssa], 
1980). Pare de l’Anna, 
va ser tinent de l’exèr-
cit alemany a la Pri-

mera Guerra Mundial. Quan en Hit-
ler va arribar al poder es va exiliar a 
Ams terdam, on va dirigir la sucursal 
de l’empresa Opekta. Després de la 
invasió alemanya, es va amagar amb 
la seva família i quatre persones més 
durant 25 mesos, fins que l’agost de 
1944 tots van ser arrestats i portats a 
camps de concentració d’Alemanya. 
Alliberat a Auschwitz, va tornar a Ho-
landa el juny de 1945, es va instal·lar 
a la casa de la Miep i en Jan Gies i va 
començar a buscar tots els qui s’havi-
en amagat a la Casa del darrere, fins 
que es va assabentar que tots havien 
mort. Quan va recuperar el diari de 
la seva filla i les seves versions corre-
gides, va revisar el text i el va tradu-
ir a l’alemany. El 1947 el Diari es va 
publicar a Holanda amb un altre tí-
tol: La Casa del darrere. El 1952 l’Otto 
va anar a viure a Basilea, Suïssa. Un 
any més tard es va casar amb la Fritzi 
Markovits, la mare d’una companya 
d’escola de la seva filla Anna. L’Ot-
to es va dedicar a promoure els drets 
humans, la tolerància i el record de 
la seva filla fins que va morir, el 1980, 
quan tenia 91 anys. De caràcter afable 
i molt assenyat, tenia una relació molt 
bona amb la seva filla Anna.

Edit h  Hol länder 
(Aquisgrà [Alemanya], 
1900-Auschwitz-Birke-
nau [Polònia], 1945). 
Mare de l’Anna, era la  
quarta filla d’una famí-

lia molt religiosa i acabalada. Va treba-
llar al negoci familiar de compraven-
da de maquinària, ferralla i reci clatge 
fins que es va casar amb l’Otto, que 
era quinze anys més gran que ella, a 
la sinagoga d’Aquisgrà. Un cop instal- 
lada a Amsterdam, recordava amb 
nostàlgia els anys feliços que ha-
via passat a la ciutat de Frankfurt. 
Va morir al camp de concentració 
d’Auschwitz-Birkenau el 6 de gener 
de 1945, als 44 anys. La relació que 
mantenia amb la seva filla era con-
flictiva, tot i que, segons el seu marit, 
l’Edith va ser sempre una bona mare 
que patia resignadament els exabrup-
tes de l’Anna.

Margot Frank (Frank-
furt [Alemanya], 1926- 
Bergen-Bel sen [Ale-
manya], 1945). Ger-
mana gran de l’Anna, 
era una noia tranquil-

la, estudiosa, introvertida i, segons 
l’Anna, “la bondat, la dolçor i la savie-
sa personificades”. Volia ser infermera 
a Palestina quan acabés la guerra. Va 
morir el febrer de 1945, als 19 anys, al 
camp de concentració de Bergen-Bel-
sen, uns dies abans que l’Anna.

LA FAMILIA DE L’ANNA FRANK
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R o s a  H o l l ä n d e r  
(Bad Schwalbach [Ale-
manya], 1866-Amster-
dam [Holanda], 1942). 
Àvia materna de l’An-
na, anomenada Oma 

en família. Va tenir cinc fills i va en-
viudar poc abans de néixer l’Anna. 
Era molt devota i afectuosa, sempre 
estava pendent de les seves netes i no 
perdia mai la paciència. Va morir de 
càncer a la casa d’Amsterdam el ge-
ner de 1942. “Ningú sap […] com la 
continuo estimant”, va escriure l’Anna 
al seu diari.

Julius (Eschweiler [Alemanya], 
1894-Nova York [EUA], 1967) i Wal-
ter (Aachen [Alemanya], 1897-Nova 
York [EUA], 1968) Holländer. Ger-
mans de l’Edith, vivien a la casa fa-
miliar d’Aquisgrà amb la seva mare. 
Estimaven molt les seves nebodes i 

les anaven a veure sovint a Frankfurt. 
Van ser arrestats en una batuda nazi, 
però van aconseguir fugir d’Alemanya 
i van emigrar als EUA el 1938. Van 
morir a Nova York.

Alice Betty Stern 
(Frankfurt [Alemanya],  
1865-Basilea [Suïs-
sa], 1953). Nascuda 
al si d’una família de 
professors i llibreters, 

l’Alice, la mare de l’Otto Frank, va 
proporcionar als seus fills una educa-
ció humanística basada en l’aprenen-
tatge d’idiomes i la música. En vis-
ta de l’antisemitisme creixent, el seu 
gendre, Erich Elias, va decidir obrir 
una sucursal de la seva fàbrica de 
pectina Opekta a Basilea, ciutat on 
més endavant es va refugiar l’àvia pa-
terna de l’Anna Frank fugint dels na-

zis. Va morir el 1953.

Hermann van Pels 
(Gehrde [Alemanya],  
1898, Auschwitz-Birke-
nau [Polònia], 1944).  
Fill de pare holandès 
i mare alemanya, en 

Hermann van Pels va ser representant 
de l’empresa de productes carnis del 
seu pare a Osnabrük, una població 
alemanya propera a la frontera holan-
desa. En Hermann va haver de fugir 
amb la seva família a Amsterdam el 
juny de 1937 per evitar la persecució 

dels nazis. Poc temps després d’instal-
lar-se en aquesta ciutat holandesa va 
conèixer els Frank, i el 1938 es va as-
sociar amb l’Otto a la fàbrica Opek-
ta, on en van Pels preparava receptes 
per a salses especiades i s’encarregava 
de les comandes. Era alt, fort, bromis-
ta i un fumador empedreït. L’Anna, 
tanmateix, parlant d’ell va escriure: 
“Quan algú gosa contradir-lo, es posa 
bastant violent”. El setembre de 1944 
va ser deportat a Auschwitz, i un mes 
més tard va morir a la cambra de gas. 

ELS ALTRES AMAGATS

Auguste van Pels 
(Buer [Alemanya], 
1900-Theresienstadt 
[República Txeca], 
1945). La dona d’en 
Hermann. Coqueta, 

espavilada, egoista, agitadora, “con-
tradiu tothom” i “és la culpable de to-
tes les discussions”, va escriure l’An-
na. Va morir a mitjans d’abril de 1945 
al camp de concentració de Theresi-
enstadt.

Peter van Pels (Os-
nabrük [Alemanya], 
1926 -Mau thau sen 
[Àustria], 1945). Alt 
i de complexió for-
ta, era el fill d’en Her-

mann i l’Auguste. Extremadament 
tímid i callat, l’Anna el trobava avor-
rit, primmirat i gandul, però amb el 
temps va canviar d’opinió i va co-
mençar a mirar-lo amb uns altres ulls; 
ara el veia un noi actiu i sentimental: 
“És tan bo i l’admiro tant!”, va escriu-
re. Ell i l’Anna van compartir els sen-
timents confusos de l’enamorament. 

El setembre de 1944 va ser deportat a 
Auschwitz, i quatre mesos després va 
ser traslladat al camp de concentració 
de Mauthausen, on va morir el maig 
de 1945, als 18 anys.

Fritz Pfeffer (Giessen 
[Alemanya], 1889-Ne-
uengamme [Alema-
nya], 1944). Després 
de passar uns anys a 
Berlín estudiant, es va 

instal·lar definitivament en aquesta ciu-
tat alemanya com a dentista. El 1926 
es va casar amb la Vera Bythiner, amb 
qui va tenir un fill i de qui es va di-
vorciar el 1933. Tres anys més tard es 
va enamorar de la Charlotte Kalet-
ta, una jove separada i, com ell, amb 
un fill. Després de la “Nit dels vidres 
trencats” tots dos van emigrar a Ho-
landa. En Pfeffer compartia habitació 
amb l’Anna, que el considerava “fet a 
l’antiga” i de qui deia que “li agradava 
fer sermons inacabables sobre bones 
maneres”. Va morir al camp de con-
centració de Neuengamme el 20 de 
desembre de 1944.

Hannah (Hanneli o  
Lies) Goslar (Berlín 
[Alemanya], 1928) . 
La primera amiga 
de l’Anna a Amster-
dam, companya d’es-

cola i al liceu jueu. Va ser deportada 
al camp de Westerbork el 1943 i des-

prés a Bergen-Belsen, on va tornar a 
coincidir amb l’Anna Frank, que patia 
“fam, tifus i plorava. Vam plorar jun-
tes”. Va sobreviure a l’extermini i va 
emigrar a Israel el 1947, on va treba-
llar com a infermera. Va participar en 
diversos documentals on recordava la 
seva relació amb l’Anna.

LES AMIGUES DE L’ANNA
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ANNA FRANK

A l’Alemanya nazi
El gener de 1933, el matrimoni Frank i uns amics segueixen a la ràdio el 
discurs que l’Adolf Hitler pronuncia després de ser proclamat canceller 
d’Alemanya. En Hitler acabava de guanyar les eleccions amb la prome-
sa de solucionar la terrible crisi econòmica del país.

a Què havia provocat la crisi econòmica que afectava Alemanya? (p. 
10) Al llibre La meva lluita, quines opinions expressava en Hitler so-
bre els jueus i el comunisme, i quins projectes tenia pensats per al 
seu país? Qui eren els “camises brunes” i a què es dedicaven? (p. 9)

Durant moltes generacions, els avantpassats de la família Frank ha-
vien viscut plenament integrats a la societat alemanya, però l’arribada 
dels nazis al poder va alterar tràgicament aquesta convivència.

b Quina formació va rebre l’Otto Frank? Per què el van condecorar du-
rant la Primera Guerra Mundial? (p. 12) Per quins motius va decidir 
emigrar amb la seva família a Holanda? (p. 13-14)

L’exili a Amsterdam
En arribar a Amsterdam, els Frank troben una ciutat i un país, Holan-
da, que acollia una comunitat hebrea perfectament arrelada en la 
qual els jueus no eren perseguits.

a Com reacciona l’Edith Frank davant aquest can-
vi de país forçat? (p. 16-17) En canvi, com s’adap-
ta l’Anna a les noves circumstàncies? (p. 17-18) Per 
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a Amb la informació que trobaràs a les pàgines 40-47, fes un pla deta-
llat de les estances de la Casa del darrere, amb els diversos elements 
que hi ha a dins (llits, cadires, taules…). Per què aquella part de l’edi-
fici estava adaptada per viure-hi?

b Com reaccionen l’Edith i l’Otto davant el tancament forçat? (p. 40) 
I l’Anna? (p. 42-44) Per què no poden fer soroll els Frank? (p. 41-42) 
Com aconsegueixen aliments?

Una setmana més tard, la família van Pels també es refugia a la Ca-
sa del darrere.

c Què pensa l’Anna de la mare i el fill que s’acaben d’instal·lar amb 
ells? (p. 46-50) Quines normes es veuen obligats a respectar tots?

d Com expliquen els seus veïns la desaparició dels Frank? 
Què passa amb la família Goslar i què s’imagina l’Anna 
que li ha passat a la seva amiga? (p. 51-52) Què confia 
l’Anna al seu diari i què aconsegueix amb això? (p. 52-53)

A mitjans de novembre de 1942 el dentista Fritz Pfeffer 
s’incorpora a la Casa del darrere i s’instal·la a l’habitació de 
l’Anna.

e Quines notícies de l’exterior porta el doctor Pfeffer? (p. 58-59) I de 
què s’assabenten tots a través de la ràdio? (p. 62) De quina manera 
passen el temps? (p. 61)

f Quina relació mantenen la senyora van Pels i l’Anna? (p. 58) Quins 
canvis experimenta la noia? (p. 59-61) De què es queixa? (p. 61 i 63) 
Com evoluciona la seva relació amb en Peter? (p. 63-64)

Durant l’any 1943 la situació dels amagats a la Casa del darrere, i 
d’Holanda en general, entra en un moment crític.

g Quin temor els assalta a finals de març? (p. 67-68) De quina mane-
ra es va deteriorant la seva situació i les relacions entre uns i al-
tres? (p. 70 i 74)

L’adolescència també afecta profundament l’Anna, tot 
i que ella troba consol explicant què sent al diari i parlant 
amb en Peter.

què l’escola Montessori, on ingressa l’Anna, és la més adequada per 
a ella? (p. 17) Què li agradaria ser de gran? (p. 19)

b Pel que fa a l’Otto, quina relació manté amb els seus empleats? (p. 20)

A Alemanya, mentrestant, es dicten noves lleis antisemites i 
l’opressió contra els jueus s’intensifica.

c Quin incident desencadena una repressió terrible a Alemanya? 
Què va passar durant la “Nit dels vidres trencats”? (p. 21-22)

En aplicació de la seva política expansiva, en Hitler va envair 
Àustria el 1938 i Polònia el 1939, una acció que va desencadenar 
la Segona Guerra Mundial. En poc temps, Alemanya va ocupar gairebé 
tot Europa, Holanda inclosa. La submissió militar va comportar la im-
posició progressiva de les lleis antisemites alemanyes als països envaïts.

d Com queda afectada l’Anna per aquestes lleis? (p. 27) Què li recrimina 
el seu nou professor de matemàtiques i com reacciona ella? (p. 28-29)

e Quin regal molt especial fan els pares de l’Anna a la seva filla el 12 de 
juny de 1942, la data del seu aniversari? Quin nom dona ella a aquest 
regal i per què? (p. 30) Pocs dies després, a qui coneix l’Anna i quina 
relació estableixen tots dos? (p. 32-33)

Finalment, a Holanda es comença a aplicar la “solució final” dels na-
zis. Això explica que el 5 de juliol arribi una citació dirigida a la Margot 
a casa dels Frank exigint que la jove es presenti davant les autoritats. La 
notícia alarma l’Otto i accelera els plans que estava gestant.

f Què li hauria passat a la Margot si hagués anat a l’estació, tal com se 
li ordenava? (p. 35) Quina decisió pren l’Otto? (p. 35-36) Per què els 
Frank deixen la casa tan desordenada?

Tancats a la Casa del darrere
A partir d’aquest moment s’inicien els dos anys de reclusió que l’An-

na immortalitzarà al seu Diari. A la “Casa del darrere”, la part pos-
terior de l’edifici on s’havia instal·lat l’empresa Opekta, els Frank 

es veuran obligats a conviure amb una altra família sense cri-
dar l’atenció de veïns i autoritats.
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Un poble mil·lenari i tenaç
Els jueus són un poble molt antic, molt poc nombrós i dispers per tot 
el món. Des del segle i aC fins al 1948, data en què es va proclamar el 
nou estat d’Israel, els jueus no van tenir mai un estat propi i sempre van 
constituir una exigua minoria en tots aquells països als quals, al llarg 
dels segles, van ser deportats o van haver d’exiliar-se. Dominats i opri-
mits per poderoses nacions, en el desterrament van perseverar en la se-
va fe religiosa i van mantenir els seus costums ancestrals. Aquest feno-
men, conegut amb el nom de diàspora (‘dispersió’), és un dels trets més 
característics del poble jueu i explica en part el seu vell anhel de tornar 
a la «Terra Promesa» d’Israel. 

Durant centenars d’anys, els jueus van escriure la Bíblia, el llibre més 
influent de tots els temps, on s’exposen els preceptes d’una religió que, 
per primera vegada a la història, expressava la creença en un únic Déu. 
Uns segles després, aquesta fe seria compartida pel cristianisme i l’isla-
misme, religions hereves del judaisme. Avui dia, tres quartes parts de la 
població mundial professen una d’aquestes tres confessions monoteistes.

La història del poble jueu, sacsejada per alts i baixos constants, és tan 
dramàtica com fascinant. La tragèdia de l’Holocaust, l’extermini siste-
màtic de sis milions de jueus, no és més que l’últim capítol, i el més fu-
nest, d’una història carregada de situacions en què la pervivència del 

Mont Sinaí



138 139

Els primitius hebreus van ser unes tribus nòmades que es dedica-
ven al pasturatge i que es van acabar assentant a Canaan, un territori 
fronterer entre els poderosos imperis d’Egipte, al sud, i Mesopotàmia, 
al nord-est. El relat bíblic ens parla del moment fundacional del poble 
israelita, quan l’hebreu Abraham, que havia nascut a Mesopotàmia al 
voltant dels segles xx-xvii aC, va emigrar a Canaan amb la seva tribu per 
complir un mandat diví. Un cop allà, Jahvè va establir una aliança amb 
Abraham segons la qual Ell havia de ser l’únic déu del gran patriarca i 
dels seus descendents, que esdevindrien «una nació gran», «una multi-
tud de pobles», segons el Gènesi. Com a senyal d’aquesta aliança, a par-
tir d’aquell moment tots els nens hebreus havien de ser circumcidats 
poc després de néixer.

Dues generacions més tard, Josep, un net d’Abraham, va ser venut 
a Egipte com a esclau a un funcionari del Faraó. Al palau reial, Josep es 
va acabar convertint en un cortesà poderós i influent que va ajudar els 
seus onze germans quan, a causa de la fam, tots van anar a buscar gra  
a les fèrtils terres banyades pel Nil. Els dotze germans, origen de les 

poble hebreu va estar en perill. En aquest sentit, no és arriscat afirmar 
que la seva història és la crònica d’una tenacitat admirable en la llui-
ta per aferrar-se a les seves creences i sobreviure, com ho evidencia el 
fet que el poble jueu és l’únic del món que, per refermar la seva identi-
tat, ha ressuscitat una llengua morta com l’hebreu fins a convertir-la en 
l’idioma oficial d’Israel.

Els orígens del “Poble de Déu”
Des de fa molt de temps, els jueus han conservat la consciència d’un 
origen mític. De la seva història primigènia, només algunes dades pro-
venen de fonts històriques, per la qual cosa sovint hem de recórrer a la 
Bíblia per saber qui els va governar, en quins conflictes bèl·lics es van 
veure implicats i com era la seva organització social i econòmica. No 
obstant això, cal ser molt cautelosos amb la veracitat dels fets narrats a 
la Bíblia, ja que a les Sagrades Escriptures hi abunden els episodis i per-
sonatges parcialment o totalment llegendaris.
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A l’esquerra, il·lustració d’un manuscrit del segle xv en què es mostra la circumcisió, un ritual 
que consisteix a tallar una part del prepuci del nen vuit dies després de néixer. A la dreta, Jo-
sep presenta els seus germans al Faraó (il·lustració de James Tissot).
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normes morals i religioses que regulen des de la justícia i l’ètica fins a 
l’alimentació i la higiene. Aquest pacte o «aliança», que en la tradició 
jueva va convertir els israelites en el Poble Escollit de Déu, els obligava a 
obeir tots els manaments i reafirmava el caràcter monoteista de la seva 
religió. D’aquesta manera, el poble d’Israel quedava sota la protecció de 
Déu, i qualsevol desgràcia que li esdevingués en el futur seria interpre-
tada com un càstig diví causada per l’incompliment de la Llei.

El viatge pel desert va durar uns quaranta anys, però abans d’arribar 
a la Terra Promesa, Moisès va morir i el seu lloc va ser ocupat per Josuè, 
que va completar la conquesta de Canaan i va repartir tot el territori en-
tre les dotze tribus israelites.

De la monarquia al captiveri
Durant uns 150 anys, les dotze tribus van formar una confederació que 
acostumava a unir les seves forces per lluitar contra els enemics co-
muns, i el seu vincle principal era l’aliança religiosa al voltant d’una deï-
tat única. A vegades es reunien en assemblees a Silo, el santuari que 
preservava l’Arca de l’Aliança, un cofre que contenia els Deu Mana-
ments. Sense abandonar el pasturatge i el nomadisme, els israelites es 
van dedicar també a l’agricultura i van fundar ciutats. Liderats per cab-
dills locals coneguts com a «Jutges», es defensaven amb èxit de l’hosti-
litat d’altres tribus cananees, però els costava molt resistir els atacs dels 
filisteus, un poble de procedència indoeuropea que s’havia assentat a la 
costa, posseïa un exèrcit poderós, utilitzava armes de ferro i carros de 
combat temibles.

Davant el setge dels filisteus, els israelites van decidir crear una mo-
narquia que unís les tribus i van escollir com a rei Saül, un jove «ben 
plantat» de la tribu de Benjamí. Saül va aconseguir repel·lir en diverses 
batalles els filisteus, però el seu caràcter insegur, violent i envejós va pro-
vocar el rebuig del profeta Samuel, que l’havia ungit rei per mandat di-
ví. Per substituir Saül, Samuel va escollir David, un guerrer jove i valent 
que s’havia fet famós després de vèncer el gegant filisteu Goliat armat 
tan sols amb una fona de pastor. David, que aleshores era rei de Judea, 
es va assegurar la lleialtat de les tribus del nord i, cap a l’any 1000 aC,  
va conquerir Jerusalem, que va passar a ser la capital del regne i la ciu-
tat on va ser traslladada l’Arca de l’Aliança.

dotze tribus d’Israel, van prosperar a Egipte, però els seus descendents 
van ser esclavitzats.

Malgrat que tant Abraham com Josep són probablement personat-
ges llegendaris, tots dos donen cos a fets històrics: l’emigració dels avant-
passats dels hebreus a una rica cruïlla de camins com Canaan i, poste-
riorment, a Egipte, un imperi que a partir del s. xviii aC va gaudir d’una 
prosperitat econòmica que va atreure mà d’obra dels països veïns. En 
qualsevol cas, o bé com a súbdits o bé com a esclaus, els hebreus van con-
viure amb els egipcis durant quatre segles. Cap al segle xiii aC, tanmateix, 
el poble hebreu va voler alliberar-se de l’esclavitud a què, segons la Bí-
blia, l’havien sotmès a Egipte, i va fugir cap a Canaan sota el lideratge de 
Moisès, un personatge tant transcendental per als jueus com Abraham.

Al llibre bíblic de l’Èxode s’explica que Moisès va ser criat a la cort 
faraònica i que, després de matar un egipci que estava pegant un he-
breu, es va haver d’exiliar al país de Madian. Mentre pasturava les ove-
lles en aquell país va presenciar una aparició divina que li va ordenar 
que anés a alliberar els israelites de l’esclavitud i li va atorgar el poder 
de fer prodigis. Després de tornar a Egipte i enfrontar-se al Faraó, Moi-
sès va guiar el seu poble fins a la seva terra d’origen. Tot i que la Bíblia 
afirma que els fugitius van ser 600 000, en realitat amb prou feines de-
vien ser 5000. Al cap d’uns quinze mesos van arribar al mont Sinaí, on 
Moisès va rebre de Jahvè els Deu Manaments i fins a sis-centes lleis i 

En aquest oli de Juan Montero de Rojas (1613-1683) es descriu el moment en què els hebreus, 
de camí a la Terra Promesa, creuen el curs sec del riu Jordà, encapçalats per quatre sacerdots 
que porten l’Arca de l’Aliança.
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el que consideraven un tracte abusiu i, receloses de la preponderància 
dels sacerdots del Temple, van acabar adorant algunes deïtats dels cana-
neus. Per això, a la mort de Salomó, el regne es va escindir en dos estats: 
al sud, Judea, constituïda per les tribus de Judà i Benjamí i governada 
pel rei Roboam, fill de Salomó; al nord, Israel, que aglutinava les altres 
deu tribus i al capdavant del qual es va situar Jeroboam, un antic oficial 
de Salomó que s’havia rebel·lat contra el seu senyor.

Com era previsible, el cisma religiós i polític va debilitar tant Isra-
el com Judea, perquè els va fer perdre molts territoris conquerits i els 
va subordinar al poder dels imperis veïns, als quals pagaven tributs. Is-
rael va sobreviure amb dificultats uns dos-cents anys, però el 721 aC va 
sucumbir davant l’atac del rei d’Assíria Sargó II. Els assiris van depor-
tar una bona part de la població israelita a Mesopotàmia i la van substi-
tuir per colons procedents de Síria i Babilònia. Judea no trigaria a córrer 
la mateixa sort. Víctima de la rivalitat entre Babilònia i Egipte, la nació 
jueva es va aliar amb aquest últim Imperi, en aquella època més dèbil, i 
va pagar tràgicament aquest error. Després de tres rebel·lions successi-

Sota el mandat de David, Israel va ampliar el seu territori, va reforçar 
la seva capacitat militar i va assolir una gran prosperitat que va conver-
tir el seu regnat i el del seu fill en l’edat daurada de la història dels ju-
eus. A David se li atribueix la creació de l’estel de sis puntes format per 
dos triangles superposats que representa la unió entre el Cel i la Terra i 
que constitueix el símbol del judaisme i de l’estat d’Israel.

El seu fill Salomó, que va heretar el tron cap al 970 aC, va concen-
trar les seves energies a desenvolupar el comerç i a construir nombrosos 
edificis públics, entre ells un palau molt luxós i el Temple de Jerusalem, 
el santuari destinat a la custòdia de l’Arca de l’Aliança que es converti-
ria així en el centre del culte religiós dels jueus. La prosperitat econò-
mica va permetre a més l’auge de la cultura, ja que en aquella època es 
van escriure el llibre bíblic de Samuel i la història dels orígens de l’es-
tat d’Israel. A David, arpista virtuós i home apassionat que va estimar 
moltes dones, se li atribueix la composició d’alguns dels Salms de la Bí-
blia. Salomó, conegut com «el Magnífic», va ser considerat un savi que 
va escriure el llibre dels Proverbis i possiblement el Càntic dels Càntics, 
un poema amorós bellíssim.

El nou país, fundat per David i Salomó, exigia una administració 
molt complexa que va obligar a augmentar els impostos i a oferir gra-
tuïtament serveis a l’Estat. Les tribus del nord es van negar a acceptar 
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A l’oli de Caravaggio, David talla el cap de Goliat després d’haver-lo vençut armat tan sols 
amb una fona. En aquest combat desigual, s’hi ha volgut veure la lluita dels jueus contra po-
bles més poderosos. A la dreta, Jeroboam peca d’idolatria en oferir sacrificis a un vedell d’or.
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«Canteu-nos algun càntic de Sió.»
Com podíem cantar cants del Senyor
en una terra estrangera?
Si mai t’oblidava, Jerusalem,
que caigui en l’oblit la meva mà dreta.

Malgrat la duresa del desterrament, a Babilònia els jueus van ser ben 
tractats, i se’ls va permetre practicar lliurement els seus oficis i la seva 
fe. Molt lluny de Jerusalem i del seu Temple, els erudits i escribes van 
començar a estudiar, compilar i escriure els cinc primers llibres de la Bí-
blia (la Torà o Pentateuc). Així doncs, a l’exili de Babilònia, paradoxal-
ment, es va produir un renaixement religiós que determinaria l’essèn-
cia del judaisme.

No obstant això, l’Imperi babilònic no va perdurar gaire. L’any 539 
aC l’emperador de Pèrsia, Cir el Gran, va conquerir Babilònia i, un any 
després, va decretar la creació de la província de Judea i va autoritzar els 
jueus a retornar a la seva terra. Molts d’ells, tanmateix, s’havien integrat 
plenament en el nou país i alguns fins i tot havien arribat a ostentar càr-
recs rellevants a la cort persa, per la qual cosa van decidir quedar-se per 
sempre a Babilònia. Allà van constituir la comunitat més antiga i im-
portant de la diàspora, que avui dia continua existint.

El successor de Cir, l’emperador Darios, va nomenar governador de 
Judea el príncep jueu Sesbasar i li va ordenar que tornés al seu país i re-
construís el Temple. Però Jerusalem estava arrasada, a Judea predomi-
nava la misèria i el nou Temple, molt menys majestuós que l’anterior de 
Salomó, no es va poder acabar fins al 515 aC. Durant els dos segles se-
güents els emperadors perses van enviar a Judea diversos governadors 
i profetes, com ara Nehemies i Esdres, que van intentar revitalitzar la 
província i van reforçar els preceptes de la seva fe religiosa amb la seva 
autoritat espiritual i els seus escrits.

Les dominacions hel·lenística i romana
Emplaçada en una zona fronterera entre grans imperis, Judea era sem-
pre una fruita temptadora per als seus veïns. El 336 aC, el joveníssim rei 
de Macedònia Alexandre el Gran va decidir expandir el seu regne cap a 
l’est i el sud, i en només deu anys va conquerir els perses i va crear l’im-
peri més gran de la història de la humanitat. Tota la població jueva va 

ves contra Babilònia, el 589 aC el rei Nabucodonosor II va assetjar Jeru-
salem i, un any i mig més tard, va assaltar la ciutat, la va saquejar i arra-
sar, en va enderrocar les muralles i va executar una bona part dels seus 
dirigents. Sedecies, el rei dels jueus, va rebre un càstig atroç: Nabucodo-
nosor el va obligar a presenciar com degollaven els seus fills, i després el 
va cegar i se’l va endur com a captiu a Babilònia. Amb ell va ser deporta-
da gairebé tota la població de Judea, excepte alguns pagesos que es van 
quedar al país per conrear-hi la terra.

En poc més d’un segle Israel i Judea havien perdut la sobirania, i una 
bona part de la seva antiga població vivia a l’exili, un trauma que reflec-
teixen aquests versos commovedors del Salm 137:

Vora els rius de Babilònia
ens assèiem i ploràvem
d’enyorança de Sió [‘Jerusalem’];
teníem penjades les lires
als salzes d’aquella ciutat.
Els qui ens havien deportat
volien que cantéssim;
ens demanaven cants de festa
els qui ens havien entristit:

La il·lustració de l’esquerra recrea el moment en què el botxí talla el cap als fills de Sedecies 
en presència de Nabucodonosor II. A la dreta, «Les filles de Judea a Babilònia» (1892), oli de 
Gustave Schmalz que reprodueix una escena del trist exili de Babilònia.
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L’extinent de l’exèrcit Otto Frank sempre s’havia sentit tan jueu com alemany, 
però l’arribada dels nazis al poder el 1933 el va desenganyar totalment. Adolf 
Hitler tenia la intenció d’anihilar els jueus, i per aconseguir-ho els va assetjar,  
els va robar les propietats i els va tancar en camps de concentració. Cons-
cient de la greu amenaça que planava damunt de la seva família, l’Otto Frank 
va decidir que havien d’exiliar-se a Amsterdam, on va fundar una petita 
companyia de pectina. A la capital holandesa, les seves dues filles, la Margot 
i l’Anna, no van trigar a fer amistats i a adaptar-se a l’escola. La més peti-
ta, l’Anna, era una nena divertida i molt xerraire, aficionada a la lectura i de 
caràcter fort. Amb tot, quan les tropes alemanyes van envair Holanda, la fa-
mília Frank es va veure obligada a amagar-se en una casa annexa a l’edifici 
de la seva empresa en companyia dels van Pels i del dentista Fritz Pfeffer. 
Enclaustrada durant dos anys i en una edat conflictiva, l’Anna va abocar al 
seu famós diari les seves queixes davant les dificultats de la convivència, els 
seus estats d’ànim canviants, els seus somnis irrenunciables, els dolorosos 
enfrontaments amb la seva mare, l’enyorança de les amigues, el descobri-
ment torbador de l’amor... i l’amarga pregunta de per què els jueus eren 
perseguits. La seva vida breu i el seu testimoni commovedor mantindran 
sempre viva la memòria de l’Holocaust.

La biografia novel·lada de l’Anna Frank es completa amb la fascinant i dra- 
màtica història dels jueus, un poble menyspreat i perseguit des de fa 
mil·lennis. Amb aquest relat subjugant s’intenta respondre la pregunta que 
més turmentava la jove protagonista i que de segur inquietarà els lectors.
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