
Adéu vida, hola guerra

31 de Desembre del 1939

Hola estimat diari, avui és el primer dia amb tu, ah si no et vaig dir com em dic, em
dic Àlex Morgan Martinez, tinc 19 anys i visc a California. Avui anem a celebrar l’any
nou i menjarem pollastre amb salsa.

12 de Gener del 1940

Avui he vist en el diari que els nazis van reclamar la segona guerra mundial al
Regne Unit i al meu país, a Estats Units i no vull que m’enviïn una carta dient:
“Hola, et reclamem que vinguis amb nosaltres o si no, seràs executat”
Espero que no em toqui.

16 de Gener del 1940

Noooo el meu malson s’ha fet realitat!
Vaig rebre una carta que deia això:
“Hola senyor Morgan t’ha tocat anar a Washington D.C. amb l'exèrcit” T’esperem!

I això no m’agrada res perquè no vull morir.

22 de Gener del 1940

Avui tinc que anar a Wall Street House Government que és un camp de
concentració i em van portar en un cotxe policial. En aquell moment estava molt
nerviós.Em van dir on havia d’anar i vaig deixar les meves pertinences a la meva
guixeta que era la 957 de la fila A.

25 de Gener del 1940

Ahir vaig conèixer als meus companys de guerra eren molt alts, eren una torre
comparat amb mi que medeixo 1,77. Avui he utilitzat per primera vegada una arma
que era una AK-47 amb un calibre 12.15. Era increïble!



2 de Febrer del 1940

Avui han començat a arribar els nazis que era el 3er país amb més potència
mundial.

3 de Febrer del 1940

Avui han assassinat al meu millor amic i sense ell estic molt sol.

7 de Febrer del 1940

Hola, avui ha sigut tot que ha succeït, sóc el seu pare, el Francesc. L'Àlex ha mort i
aquest era el seu diari però avui incinerem l'Àlex i vull que incinerem el diari perque
vull que em digui tot en el cel. Adéu diari de l’Àlex, ara tens una altre vida.


