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Janusz Korczak és un pediatra, escrip-
tor i educador polonès que morí al 
camp d’extermini de Treblinka. Janusz 

Korczak és el pseudònim de Henryk 
Goldszmit, un pseudònim que va comen-
çar a utilitzar en un dels premis literaris 
en els que va participar de ben jove i que 
finalment va acabar suplantant el nom 
original.

Va néixer a Varsòvia (Polònia) en el si 
d’una família burgesa i lliberal d’origen 
jueu. Quan va morir el pare, poc abans 
que Korczak iniciés els seus estudis de 
Pediatria, la família va traslladar-se a un 
sector més popular i humil de la capital 
polonesa i aquest canvi d’estatus familiar 
li va fer obrir els ulls davant les pèssimes 
condicions de vida en la que vivien molts 
ciutadans i especialment els infants. Les 
seves passejades pels barris més pobres 
de la ciutat amb un amic seu, poeta, el 
van portar a conèixer i escriure sobre 
les situacions dels nens de carrer i van 
despertar en ell la seva vocació per la 
cura dels infants. Després d’uns anys 
d’exercici de la pediatria i d’un intens 
activisme polític contra el règim del Tsar, 
s’inicia, a través d’un contacte amb l’obra 
del pedagog Pestalozzi, com a educador 
d’unes colònies de vacances per a nens 

pobres. Després d’aquesta experiència 
deixa la pediatria per a dedicar-se de ple 
als nens orfes fundant i dirigint “La casa 
de l’orfe” fins a la seva mort. 

Un cop Varsòvia va ser ocupada per 
l’exèrcit hitlerià, van concentrar tota la 
població jueva en un sector tancat de la 
ciutat (el Gueto de Varsòvia) i Korczak va 
haver de deixar l’orfenat i instal·lar-se en un 
edifici petit del gueto amb els seus nens.

Tot i que amics de fora de l’orfenat li 
van oferir la possibilitat de sortir del gueto 
mitjançant un salconduit, ell s’hi va resistir 
sempre.

Un petit detall dóna mostra de la seva 
profunda humanitat i reconeixement: Al 
camp d’extermini de Treblinka hi ha una 
mena de jardí de pedres que duen grava-
des els noms de les diferents nacionalitats 
del quasi un milió de víctimes que es cal-
cula que van perdre la vida en el camp, 
però hi consta un únic nom propi individual 
amb un acompanyament ben significatiu: 
“Janusz Korczak (Henryk Goldszmit) i els 
infants”

De la seva activitat literària ens han que-
dat obres de teatre, contes infantils, poesia 
i assajos entre les que cal destacar el trac-
tat pedagògic Com estimar l’Infant o l’obra 
de teatre El Rei Mathies. L’obra que aquí 
anirem publicant progressivament, Tot 
sol amb Déu. Pregàries dels qui mai no 
resen, va ser escrita a Varsòvia el 1922 i 
es conserva en una única edició en fran-
cès. És potser l’obra menys coneguda i 
més confusa de l’autor que, d’una manera 
directa i descarnada, ens acosta a la seva 
espiritualitat.
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Pregària de la Mare

M’inclino sobre tu, petitó meu, com
pot ser que t’estimi tant? Sé que ets semblant
a milers d’altres, però em penso, n’estic segura,
que fins sense veure’t et reconeixeria
només sentint la teva veu; i si la veu no m’arribés, 
els teus llavis sobre el meu pit
m’indicarien de seguida la teva presència, fillet,
únic al món!

T’entenc sense paraules, no et calen els 
plors per arrencar-me del son més fondo,
n’hi ha prou amb un dels teus esguards-desigs
perquè jo sigui tota teva.

Nen meu, única veritat de la meva vida, tota la meva esperança,
coratge meu, dolç somni nostàlgic.

Sigues feliç, petitó meu. Déu, perdona’m que no
et parli tant com a ell i que la meva única
pregària sigui la que neix de la por! Sí, jo prego 
de por que no li arribi algun mal, perquè, gelós
del meu amor per ell, Tu no li facis cap mal.
Mira, no goso refiar-me’n del tot, perquè
Tu prens a les mares els seus nens, i als nens
les seves mares. Per què ho fas? No és un retret,
tan sols una pregunta.

M’he d’excusar, Déu, d’estimar-lo més que no 
t’estimo a Tu. Li he donat la vida, però no en sóc pas
l’única responsable. Si existeix, si ja sofreix,
en som culpables tots dos. Cal que vetllem
per ell plegats.
Encara plora, potser pateix?
Déu, podria ser que aquest amor desenraonat, que 
li tinc, sigui la meva manera d’estimar-te? Oi que 
ets present en el més petit? Que no és això el teu
misteri més gran?
No crec en el pecat, perquè si existís, el meu amor
també seria culpable. Ara bé, és impossible que una
mare pequi perquè s’estima massa el seu fill!
Sé que n’hi ha d’altres que sofreixen, que les llàgrimes
són moltes aquí baix, però aquestes no m’incumbeixen.
Per què hauria de mentir? Només les del meu
petit em trasbalsen, només els seus somriures em



38  CATALUNYA FRANCISCANA

toquen el cor, ell és la meva única preocupació!
Nen, dolça presó de gessamins i estels,
tu eixamples la meva indulgència, m’anuncies
la joia del rescat, ets el meu sol i la meva fe, el meu
núvol rosat, l’ocell que canta la meva esperança.
Dóna-li sort, Déu, que algun dia
no ens recrimini haver-li donat la vida.
No sabria pas dir què és la sort, però
Tu, Déu, Tu has de saber-ho, fins i tot és per Tu
un deure saber-ho. Fes que tingui sort!

M’inclino sobre tu, amor meu, mira tots els meus
esforços, el fervor de la meva pregària, m’entens, digues,
m’entens? Digues-m’ho amb un lleuger
parpelleig, amb un moviment de la teva maneta,
amb un senyal que només entendrem dos:
Déu i jo, la teva mare. Promet-me que mai
no lamentaràs d’haver vingut al món, que  
no m’ho retrauràs ni a mi ni a la vida, nen meu,
tu, la més sincera de les meves pregàries. 


