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Diari d’un adolescent a la guerra

Kíiv, dimecres 23 de febrer de 2022

Avui, com cada dia, he anat a l’institut. Ha estat un dia molt normalet, és a dir, 

que no he fet res d’especial. Les classes han estat molt avorrides i llargues, 

sobretot la de matemàtiques. Estava desitjant que acabessin per anar a jugar a 

futbol amb en Luka a la plaça. 

Després de gaudir de la tarda lliure, he arribat a casa i la meva família feia cara 

de tensió i preocupació. M’han explicat que les coses al nostre país s’estaven  

complicant. Des de fa uns anys, Rússia i el meu país Ucraïna tenen maneres 

de pensar i de gestionar-se diferents, cosa que  provoca molts enfrontaments i 

malestar. Això ha arribat a tenir un nivell de tensió tan alt que estem en perill 

d’entrar en guerra. 

Ens hem passat tota la nit mirant les notícies que sortien per la televisió i 

internet, i fent motxilles per si havíem de fugir de casa, és tot una incertesa. 

Kíiv, dijous 24 de febrer de 2022

Ens hem llevat amb la terrible notícia: ha començat la guerra. Hem hagut de 

sortir de casa per anar a refugiar-nos dintre d’un búnquer. La por envaïa tots 

els carrers de la ciutat i el silenci era inquietantment terrorífic. 

 

Quan hem arribat hi havia molta gent, tan espantats com nosaltres, i també ens 

hem trobat amb el Luka i la seva família. 

Hem començat a organitzar-nos per a poder conviure tots junts durant un 

temps en aquell petit búnquer però sense saber quants dies passaríem tancats 



i si ens faltaria menjar. Aquesta sensació d'incertesa provoca molta por, una 

por que pot ser visible als rostres de totes les persones que estem allà. 

Les hores es fan eternes, el soroll de les alarmes i les bombes ens fan entrar 

en pànic. Cadascú intenta buscar la manera de gestionar les seves emocions: 

uns ploren, altres resen, alguns no parlen, d’altres llegeixen, mediten… i tots 

intentem ajudar-nos en tot el que podem. 

Kíiv, divendres 25 de febrer de 2022

M’agradaria dir que tot s'ha acabat i que només era un malson, però la veritat 

és que no és així. Tot segueix amb la mateixa tensió que ahir, i no puc creure 

que la meva vida hagi canviat tant. Jo em queixava fa uns dies perquè havia 

d’anar a l’institut per anar a classe, i ara no et pots imaginar quant el trobo a 

faltar.

Els adults estan parlant per intentar buscar la manera de fugir del país i anar a 

un lloc on poder estar més segurs. Però sense deixar de banda la manera 

d’ajudar a tots aquells i aquelles que estan lluitant pel nostre país. 

El pare ha vingut i ens ha explicat que marxarem amb un tren per intentar 

arribar a Romania i així poder estar més segurs. Però ell s’ha de quedar per 

poder ajudar al nostre país a sortir de la guerra. Això no m'ha agradat gens i 

m’ha fet estar preocupat i, a la vegada, profundament trist.  

El comiat amb el pare ha estat molt dur i trist, tant com les imatges desoladores 

que ens arriben d’aquest infortuni. No podia... no podia deixar d’abraçar-lo i 

m’ha promès que no trigarem a tornar a estar tots junts. Jo li he promès que 

cuidaré molt a la mare i els meus germans petits. 

Camí a Romania, dissabte 26 de febrer de 2022

Hem arribat a l’estació i estava de gom a gom, com nosaltres hi ha molta gent 

que vol fugir d’aquest malson. Després de molta estona esperant, hem pogut 

aconseguir pujar. 



El camí cap a Romania s'està fent molt llarg, sobretot perquè no puc deixar de 

pensar amb el pare. És molt dur el que estem passant i no puc parar de pensar 

en l’afortunats que érem abans de la guerra. Molt sovint ens queixem perquè 

tenim molts deures i hem d’estudiar molt però això no és res comparat amb el 

que està passant ara.  

Dintre del tren la gent s’intenta ajudar i col·laborar perquè tothom estigui el 

millor possible. Nosaltres tenim el suport i la inestimable companyia de la 

família d’en Luka. Són molt bona gent i ell és el meu millor amic, sempre ha 

estat al meu costat quan l’he necessitat, ja sigui en el bons moments i en els no 

tan bons, com aquest... 

Romania, diumenge 27 de febrer de 2022

Hem arribat a l’estació de tren de Romania i allà ens esperava un tiet llunyà del 

pare que ens acollirà a casa seva fins que passi tot això. La rebuda a casa el 

tiet ha estat molt bona, i estem molt agraïts per la seva hospitalitat i estima que 

tant necessitem en aquest moments. 

 

Hem rebut notícies del pare i això és molt bona senyal. Diu que està ajudant 

molt a curar militars que estan combatent, ja que ell és metge.  Nosaltres estem 

bé i segurs, però molt preocupats per la situació del nostre país i familiars que 

estan lluitant perquè tot acabi.

 

Desitjo amb totes les meves forces poder escriure un final dintre de molt poc, 

però no podrà ser un final feliç perquè en aquesta guerra TOTS hem perdut. 


