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DESCOBRIR UNA LLENGUA  

 (Foto-narració) 

Dorothea Petersen, Dinamarca 

 

Aquesta fotografia és d‟un dia d‟estiu, de bon matí, a 

l‟estació de tren de Flensburg, l‟any 1948, i la va fer un fotògraf 

del Flensburg Avis, un diari danès que es publica al sud de la 

frontera amb Alemanya. El dia següent, probablement s‟hi 

podia llegir l‟article amb les imatges sobre sobre aquests fills de 

famílies alemanyes amb mentalitat danesa, que es trobaven en 

una situació precària. Els infants serien allotjats durant un 

temps amb famílies d‟acollida de Dinamarca. Jo sóc una de les 

més petites de la colla. Cinc anys, i la més menuda de quatre 

germans. 
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Quan miro la fotografia d‟aquest grup de nens i nenes amb 

els seus pares penso en el meu primer viatge d‟Alemanya a 

Dinamarca. Aquest viatge va tenir molt de pes en la decisió que 

vaig prendre més tard d‟immigrar a Dinamarca. 

La meva llengua materna és l‟alemany. I igual que la 

majoria de famílies que vivien a Alemanya durant els anys 

després de la Segona Guerra Mundial, nosaltres també érem 

pobres.   

Els meus pares ja m‟havien dit que hauria de marxar sola a 

Dinamarca i viure amb gent que encara no coneixia. Però una 

vegada fos allà, cada dia podria menjar tant com volgués. 

Potser també em donarien roba d‟abric i joguines. Somiava que 

em regalarien una nina d‟aquelles amb ulls de vidre que 

s‟obrien i es tancaven. La meva mare pensava que la família 

danesa potser era tan benestant que fins i tot em donaria regals, 

que em podria endur a casa, per als meus tres germans grans. 

Com que era ben petita, jo encara no havia entès el que 

significava i implicava viatjar tota sola i viure amb desconeguts 

durant un temps. Persones amb una llengua que no entenia.   

Quan miro aquesta imatge, torno a reviure el meu primer 

viatge a Brande, una ciutat de província a la regió de Jutland. 

Recordo el so i la melodia d‟una llengua que en aquell moment 

encara desconeixia. Torno a sentir la por i les ganes de tornar a 

casa. Però també recordo els meus pares d‟acollida, pacients i 

afectuosos: en Knud i la Paula.   

Quan miro aquesta imatge, sembla que no faci tant de 

temps que vaig emprendre un viatge cap a un país que llavors 

era desconegut per a mi: Dinamarca. Però, tot i que de fet ja 

han passat més de seixanta anys, és com si fos ahir mateix que 

el meu pare i jo érem a l‟estació, agafats de la mà.   

Hi havia molta gent a l‟estació aquell dia d‟estiu. Era plena 

de criatures amb els seus pares. Tot allò m‟aclaparava. El pare 
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em duia l‟equipatge, una enorme maleta de color marró, gairebé 

buida. La idea és que hi hagués prou espai per posar-hi els 

regals de la meva família d‟acollida el dia que tornés a casa. La 

mare m‟havia teixit una jaqueta d‟estiu per a l‟ocasió i m‟havia 

posat un barret blanc que em protegiria del sol quan anés al 

camp. Érem a l‟estació i esperàvem. Jo m‟arrapava ben fort a la 

mà del meu pare, ben decidida a no deixar-la anar.   

Una dona amb un gran barret blau parlava amb el pare. Ell 

assentia i li va dir quelcom que no vaig entendre. La senyora 

del barret em va penjar del coll un cartell de color rosa amb 

lletres blaves, amb una goma elàstica, ampla i vermella, i 

després em va donar uns copets a la galta. Però qui s‟havia 

cregut que era? Enrabiada, vaig voler clavar-li una puntada de 

peu, però malauradament vaig donar un cop a la maleta i em 

vaig fer mal al peu. 

Vam cantar tots junts una cançó davant de l‟estació. No 

sabia com anava i no entenia què deia, però vaig intentar 

seguir-la com vaig poder. El pare la cantussejava i era força 

bonica. Tot d‟una, sense cap mena d‟avís, el pare em va deixar 

anar la mà. Em va fer una abraçada a corre-cuita i va 

desaparèixer entre la munió de gent, abans que pogués tornar a 

agafar-lo. “Papa, papa”, el cridava. Volia anar amb ell cap a 

casa. Els pares de les altres criatures també marxaven. La 

senyora del barret blau em va estrènyer els braços. Per sort, 

aquesta vegada vaig encertar el cop de peu. Però ella no va dir 

res, es va limitar a subjectar-me encara més fort amb una 

expressió d‟irritació al rostre. Les seves mans eren de ferro, i 

era impossible desempallegar-me‟n. Ja havia perdut de vista el 

meu pare. La senyora del barret em va agafar la maleta i se‟m 

va endur. Jo no parava de plorar.   

I així és com va anar. Vaig col·laborar perquè la senyora del 

barret no m‟hagués de dur arrossegant i em vaig poder alliberar 

de les seves urpes de ferro. Vam pujar i baixar escales fins que 
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finalment vam ser dins d‟un tren estacionat, i vaig asseure‟m en 

un dels seients del compartiment. Es va sentir un xiulet a 

l‟andana i el tren va començar a moure‟s lentament. No podia 

parar de plorar. Era conscient que em seria molt difícil trobar 

el camí de tornada a Harrislee tota sola. Com ho aconseguiria? 

I la senyora del barret blau que ara seia davant meu no era per 

res del món amiga meva, més aviat era una enemiga. Era 

dolenta. No tenia cap sentit demanar-li que m‟ajudés. Desitjava 

que el meu cop de peu li hagués deixat una bona ferida a la 

cama, que no es curés mai. Això hauria fet que em deixés de 

molestar a mi i a més nens i nenes alemanys en el futur.  

El viatge semblava que no s‟acabés mai. No vaig tocar el 

dinar que m‟havia preparat la mare. Tenia pensat guardar-me‟l 

per al viatge de tornada a Harrislee. Tan aviat com pogués 

fugiria i tornaria a casa, amb la meva família.   

Érem molts els nens que vam baixar del tren amb les 

maletes a Brande. Les persones que ens esperaven llegien els 

cartrons amb el nostre nom amb impaciència. Jo vaig 

començar a plorar quan un home pèl-roig em va agafar la mà i 

la maleta després de llegir el meu nom. No volia que se 

m‟endugués. Va pronunciar unes paraules que no vaig 

entendre, em va donar uns copets a la galta i em va pujar a coll 

amb els seus braços forts.  

Els meus primers pares d‟acollida danesos van ser la Paula i 

en Knud, i amb ells vaig passar bona part de l‟estiu. La granja 

que tenien era molt gran. Jo tenia una habitació amb joguines, 

tota per a mi sola. A Harrislee tots sis compartíem un pis petit 

de dues habitacions, així que ara em sentia com si estigués 

totalment sola al món. També de nit.  

La Paula i en Knud no tenien fills. “Paula” i “Knud”, no es 

cansaven de repetir el primer vespre que vaig ser allà. Molt bé, 

d‟acord, ja he entès que us dieu Paula i Knud. Per sort, a 

Alemanya, on visc jo, no tenim noms tan estúpids. Per què no 
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em deixaven en pau? Per què no entenien que havia de tornar 

immediatament a Harrislee? De seguida. Tornar a casa, amb la 

mare, el pare i els meus germans. M‟heu d‟entendre, Knud i 

Paula, si us plau.  

Però la Paula i en Knud no podien entendre res del que 

deia. La Paula em va donar uns copets a la galta. Com s‟atrevia? 

Aquell dia semblava que tots els adults pensessin que uns 

copets a la galta ho arreglaven tot. Vaig voler clavar-li una 

puntada de peu, però vaig tornar a fallar. La Paula em va 

asseure a la falda i va deixar que em desfogués. Em vaig 

adormir als seus braços, exhausta i profundament trasbalsada.   

Vaig plorar molt aquells primers dies. No els parlava. No 

entenia la seva llengua. No podia i no tornaria a parlar mai més 

amb ningú. Trobava a faltar casa meva, volia trobar algú que 

parlés la meva llengua i m‟ajudés a trobar el camí de tornada a 

casa. La Paula i en Knud em continuaven parlant amb molta 

paciència. Em cantaven cançons i m‟amanyagaven. Van 

esforçar-se molt a fer-me sentir fora de perill. Però jo no els 

deia res de res, no volia.  

Un matí la Paula em va despertar i va col·locar una patata 

molt grossa sobre la tauleta que hi havia al costat del llit. Què 

pretenia? La Paula es va asseure a la vora del llit, va treure una 

capsa de llumins, va esmolar-los la punta amb un ganivet i els 

va anar clavant a la patata formant cercles concèntrics. Després 

va enganxar una pansa a banda i banda de la patata. De sobte, 

la patata s‟havia convertit en un eriçó viu. Em mirava amb els 

seus ulls de pansa grossos i foscos. Semblava una mica trist i 

preocupat. A continuació la Paula va extreure una de les 

punxes de l‟eriçó, i amb molt de compte va col·locar un trosset 

de tireta sobre la ferida que ara tenia al cos.   

La nena callada de les vacances té un amic que no parla 

gens. Es dirà Igel.  
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Cada matí la Paula i jo fèiem torns per treure-li una de les 

punxes. I cobríem la ferida del dia amb un trosset de tireta. 

Vaig adonar-me que arribaria un dia que a l‟Igel ja no li 

quedarien més punxes. I llavors, què passaria? Tenia la sensació 

que la Paula en sabia alguna cosa, que hi hauria una gran 

alegria, un gran canvi, el dia que li treiéssim l‟última punxa. Puc 

recordar amb claredat el sentiment intens de curiositat i 

anticipació.   

La Paula i en Knud eren uns pares d‟acollida amables i 

afectuosos. Al principi no entenia gairebé res del que deien. 

Però el to melòdic de la seva llengua, i els seus somriures, les 

abraçades i les cançons em van animar a escoltar-los. 

Pacientment, sense forçar les coses, em van ensenyar en poc 

temps a comprendre algunes paraules en danès. “Dukke”, deia 

la Paula, quan jo assenyalava la nina. Va començar a resultar 

emocionant buscar les paraules daneses i trobar-les gràcies a 

l‟ajuda i paciència de la Paula. Així vaig descobrir aquesta 

llengua.  

En Knud i la Paula es feien molts petons durant el dia. Jo 

mai no havia vist que el pare i la mare es fessin cap petó a casa, 

així que al principi em va resultar incòmode. Tancava els ulls 

perquè així no els havia de veure. Però ben aviat se‟m va fer 

natural i agradable que es fessin petons o abraçades. I quasi 

sempre jo també rebia una abraçada especial de cadascun.  

A vegades em feia sentir incòmode aprendre una llengua 

que els meus pares a Harrislee no podien entendre. Ara penso 

que aquesta trobada constant amb la cultura i la llengua 

daneses em superava. Hi havia vegades que no podia assimilar 

totes aquestes impressions i experiències noves. Potser tot va 

anar massa ràpid. Ara crec que és possible que tingués mala 

consciència perquè el meu entusiasme per aprendre danès a 

vegades em feia aparcar l‟enyorança que sentia per la meva 

família a Harrislee. No ho podia assimilar tot en tan poc temps. 
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No podia unir les meves experiències danesa i alemanya del 

món. Em resultava impossible trobar les paraules que 

poguessin crear un pont que unís els dos universos. No tenia 

ningú amb qui compartir el conflicte de viure en dos mons 

inconnexos. A quin dels dos pertanyia? 

Vaig rebre moltes abraçades com a felicitació pels meus 

progressos amb la llengua. Me‟n sentia orgullosa. Era una 

noieta llesta, no n‟hi havia dubte. Però explicar els meus 

sentiments, això sí que no ho podia fer. Ni en danès ni en 

alemany. No trobava les paraules.  

Llesta i orgullosa. Curiosa i delerosa de paraules. Però 

sovint em feia mal la panxa. No dormia bé a les nits i em 

despertava moltes vegades.  

En Knud deixava que m‟assegués a la seva falda quan 

conduïa el tractor al camp. Ben aviat em va deixar maniobrar-

lo, i col·locava les seves mans, fortes i protectores sobre les 

meves. Però era jo qui conduïa. “Més de pressa, més de 

pressa”, li deia emocionada. I en Knud li donava més gas. 

“Knud, explica‟m la història del Klods Ham”, li demanava 

una vegada i una altra. I en Knud no es cansava mai d‟explicar-

me la història d‟aquell noi pobre que havia fet somriure la 

princesa i així és com va aconseguir la noia i la corona. Al 

vespre cantàvem cançons infantils. La que més m‟agradava era 

Mester Jakob, que cantàvem en cànon. En Knud comptava tot 

marcant el ritme a terra: un, dos, tres, i llavors la Paula 

començava a cantar amb la seva veu aguda: “Mester Jakob, 

Mester Jakob, sover du, sover du”. Després en Knud i jo 

començàvem a cantar a la vegada. Jo havia de cantar: “bim bam 

bum, bim bam bum”, tota l‟estona.   

L‟Igel semblava molt trist. Li quedaven poques punxes i el 

seu cos de patata era ple de tiretes. La Paula i jo ja havíem 

començat a treure-li les punxes de l‟últim cercle. “Només en 
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queda una”, va dir la Paula. “Demà tornaràs a Harrislee, a casa, 

amb els teus pares”. “Em puc emportar l‟Igel? M‟agradaria que 

visqués amb mi a Alemanya”, li vaig demanar. Vaig prometre-li 

que en tindria cura. 

Embolcallat amb compte amb paper de diari, l‟Igel va 

ocupar el lloc que li pertocava a la maleta. Reposava 

còmodament sobre el nou vestit que m‟havia fet la Paula. 

M‟havien emplenat la maleta amb roba interior nova i un abric 

gruixut. També em van donar la nina que hi havia a la meva 

habitació de Brande com a regal de comiat, un joc de llençols 

usats per als meus pares, i una bossa gegant de caramels per a 

tota la família.   

A l‟estació de Brande, una altra senyora amb barret em va 

tornar a posar un cartell amb el meu nom i una goma elàstica al 

voltant del coll. “Adéu-siau”, Thea. En Knud i la Paula em van 

fer una gran abraçada i un petó a la galta. Vaig entrar al tren, les 

portes es van tancar, va sonar un xiulet i ja anàvem cap al sud. 

“Adéu-siau i „Tschüss‟”, Knud i Paula.  

Em vindria a recollir el pare a l‟estació? Li havien dit que 

arribava avui? Em seria molt difícil trobar el camí a casa pel 

meu compte. No ho aconseguiria, havia de buscar altres nens 

que fossin de Harrislee i seguir-los. Tot plegat em tenia 

preocupada.  

A l‟estació de Flensburg ens va venir a rebre una munió de 

gent. Des de lluny ja vaig poder distingir el meu pare. Alt i 

prim, s‟alçava com un far sobre la resta del grup. La meva 

preocupació va donar pas a una gran alegria. “Ja sóc aquí, 

papa”, cridava. El pare ja m‟havia vist. “Hola, Thea”. Em va 

aixecar i em va abraçar. Jo li vaig abaixar la solapa del barret 

fins que li va tapar les orelles, i vaig amagar el cap a la seva 

jaqueta. No el deixaria anar mai més. 
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“Igel, ara som a casa, a Harrislee. Ara viurem a Alemanya”. 

El vaig desembolicar amb molt de compte i el vaig posar al 

prestatge de fusta que hi havia sobre el llit. L‟Igel em fitava 

amb els seus ulls de pansa cansats. El viatge l‟havia deixat 

esgotat. Se‟l veia prim i malgirbat. “Demà et posaré punxes 

noves, Igel”.  

Era meravellós tornar a ser a casa. Tota la família remenava 

els regals que havia portat de Brande. L‟endemà els explicaria 

als meus pares la història de Klods Hans. I tots cantaríem el 

Mester Jakob. “Però com es diu Klods Hans en alemany? I quina 

és la lletra en alemany de Mester Jakob?” L‟Igel es limitava a 

mirar-me mandrosament, sense oferir cap resposta. “Sembla 

ser que això no ho podrem fer aquí a Alemanya, Igel”.  

Ja començava a enyorar una mica en Knud i la Paula. 

Trobava a faltar les seves abraçades, la seva proximitat, i les 

seves cançons. La seva llengua. Potser aviat anirien a recollir 

una altra nena alemanya a l‟estació de Brande que també 

conduiria al camp amb en Knud i cantaria amb ells Mester 

Jakob. M‟entristia una mica pensar-hi. “Bim bam bum, bim 

bam bum. Canta amb mi, Igel”.  

Quan miro aquesta fotografia, penso en com de difícil i 

solitari era per a una nena de cinc anys viatjar tota sola a 

Dinamarca. No puc oblidar l‟angoixa que sentia. Però també va 

ser un viatge que més tard, quan ja vaig ser adulta, em va donar 

la possibilitat de tenir una bona vida a Dinamarca. Va ser el 

viatge en què, mentre buscava les paraules, vaig descobrir la 

llengua danesa.  

Quan miro aquesta fotografia del 1948 penso en molts 

altres viatges que he fet de nena i també de joveneta a 

Dinamarca. Penso en la decisió que vaig prendre de continuar 

els meus estudis a Dinamarca després d‟acabar l‟escola a 

Alemanya; em vaig casar allà, vaig obtenir la ciutadania danesa, 

i vaig poder gaudir d‟una vida professional plena. Ara sóc 
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bilingüe, visc a Dinamarca, tinc fills i néts, i encara m‟agrada 

viatjar a països exòtics. He descobert moltes llengües. 

Moltes persones m‟han preguntat com em sento ara 

respecte a la meva nacionalitat. No puc respondre a aquesta 

pregunta triant-ne una o altra. Em sento part d‟Europa.  

 

Motivació del veredicte del jurat 

La història "Descobrir una llengua" ens remunta a l’experiència de 

molts nens que, després de la Segona Guerra Mundial, foren enviats 

pels seus propis pares a viure amb famílies d’altres països, lluny dels 

llocs on la guerra havia creat devastació i on les condicions de vida 

s’havien endurit. Ens situem a l’any 1948 i Dorothea, una nena 

alemanya de 5 anys, veu com, juntament amb altres nens, està a punt 

d’emprendre un viatge sense els seus pares a un altre país, 

Dinamarca, per passar l’estiu amb una altra família.   

La història ens porta a descobrir d’una manera 

extraordinàriament directa els pensaments i les emocions d’una nena 

que lluita contra una experiència traumàtica i molt personal i que es 

troba en un entorn completament diferent a l’habitual, amb una altra 

família (els seus “pares d’acollida”, tal i com ella els anomena) i, 

sobretot, amb una altra llengua. Amb l’atenció i l’amor de la Paula i el 

Knud, els seus pares d’acollida, arriba un dia en què, com descriu 

l’autora: “Va començar a resultar emocionant buscar les paraules 

daneses i trobar-les gràcies a l’ajuda i paciència de la Paula. Així vaig 

descobrir aquesta llengua”. 

Els anys següents de joventut ella seguí anant a Dinamarca per 

completar els seus estudis i, al final, acabà casant-s’hi i establint-s’hi.  

Les raons per les quals el jurat decidí incloure aquesta història 

entre els “premis especials” són diverses. D’una banda, pel talent 

narratiu de l’escriptora, però sobretot perquè la història tracta dos 

temes fonamentals per a l’Europa d’ahir i la d’avui.  
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El primer tema  és el de “Descobrir una llengua” per construir 

relacions i trobades amb els “pobles” d’Europa. No s’ha d’entendre 

només en el sentit literal de la llengua com a “paraules”, sinó més 

aviat en termes relatius a la “llengua de trobada i de relacions”, que es 

produeix abans que l’aprenentatge d’idiomes en el sentit més estricte, 

tal i com la història mostra clarament: a la Dorothea no li hauria estat 

possible “Descobrir una llengua” si no s’hagués creat una relació 

significativa entre ella i els seus “pares d’acollida”.   

Un altre element que emergeix de la història és el de la identitat 

com a sentiment de pertinença múltiple. En aquest sentit, Dorothea i 

els altres nens que, com ella, passaren per aquesta experiència 

particular de descobrir una altra cultura i una llengua d’alguna forma 

han anticipat el que s’està convertint en la condició de molts habitants 

d’Europa que es troben —per necessitat o desig— vivint a diversos 

llocs i en mig de diferents cultures. Aquesta identitat múltiple és 

probablement un dels principals aspectes de “sentir-se europeu”.  

Val la pena, en aquest sentit, citar el que escriu Dorothea al final 

de la seva història: “Ara sóc bilingüe, visc a Dinamarca, tinc fills i néts, i 

encara m’agrada viatjar a països exòtics. He descobert moltes 

llengües. Moltes persones m’han preguntat com em sento ara 

respecte a la meva nacionalitat. No puc respondre a aquesta pregunta 

triant-ne una o altra. Em sento part d’Europa”.  
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Informació general sobre la història 

 

Descobrir una llengua 

Àrees temàtiques: Instantània d’Europa 
 

Any dels fets narrats:  
 

1948 

Llocs geogràfics on es van produir 
els fets narrats: 

Dinamarca 

 

Any en què s’ha realitzat el 
treball:  
 

2009 

 

Llegeixi o descarregui aquesta i altres històries des de l'arxiu 
digital: http://www.europeanmemories.org/cat/Stories 

 

Altres informacions sobre el context 
Dinamarca és un país petit i, per tant, sempre s’ha vist molt 

influenciat pels països veïns més grans —i potser fins i tot ha arribat a 

dependre’n—, sobretot d’Alemanya, amb la qual delimita al sud. 

Durant la Segona Guerra Mundial, el govern danès tractà d’adoptar 

una política de neutralitat. No obstant això, no durà molt i el maig de 

1940 Dinamarca fou ocupada per l’Alemanya nazi, oficialment com a 

un mitjà per “protegir” el país.  

Durant els primers anys de l’ocupació la feina parlamentària 

danesa, la policia danesa i la llei danesa de corts seguien funcionant 

àmpliament. 

Més endavant, les coses es complicaren. Naturalment, els 

danesos de classe mitjana experimentaren durant aquests anys el que   

era viure en un país ocupat amb restriccions, en què escassejaven els 

béns i hi havia moltes limitacions. Tanmateix, el govern danès instà a 

la cooperació i les empreses daneses treballaren obertament per al 

http://www.europeanmemories.eu/eng/Stories
http://www.europeanmemories.eu/eng/Stories
http://www.europeanmemories.eu/eng/Stories
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 gran veí del sud. En general, aquests anys poden ser descrits com uns 

anys de col·laboració pragmàtica, però també asimètrica. D’altra 

banda, també cal mencionar que molt abans que s’establissin els 

grups d’oposició, es dugueren a terme activitats de sabotatge 

valentes, i el 1943 el govern danès donà per finalitzada la “política de 

col·laboració”, ja que l’acte d’equilibri resultava massa difícil i 

comprometedor. La relació pragmàtica i ambivalent amb Alemanya 

complicà una solució judicialment efectiva després de la guerra, però 

pot ser la raó per la qual Alemanya, després de tot, sobrevisqués 

relativament il·lesa aquests anys. Al final de la guerra, la primavera de 

1945, diverses famílies alemanyes fugiren de l’Exèrcit Roig cap a 

Dinamarca. Amb la derrota final d’Alemanya, aproximadament un 

quart de milió de refugiats foren internats a Dinamarca. Aquesta 

situació també plantejà una tasca complicada: d’una banda, aquestes 

persones representaven “l’enemic” i, d’altra banda, tenien dret a un 

tractament adequat i digne. Sobre si se’ls concedí aquest tractament 

digne o no encara se’n parla avui en dia.  

Després de la guerra, diverses famílies daneses s’encarregaren de 

donar la possibilitat de viure altres experiències a nens alemanys 

traumatitzats   que   vivien   a   zones  del  país   que   havien   quedat  

destrossades. Els nens entraven a formar part de les famílies com a 

nens d’acollida, se’ls donà menjar, una atenció adequada i, sobretot, 

l’oportunitat de ser nens i nenes.  

De fet, la situació fou similar a la dels nens de Viena que foren 

acollits per famílies daneses després de la Primera Guerra Mundial.  

La història de Dorothea Petersen "Descobrir una llengua" se situa 

en aquest context. És una descripció molt convincent des de la 

perspectiva d’una nena, de com se sent arrencada del que la rodeja a 

Harrislee, al nord d’Alemanya, lluny de la protecció dels seus pares, 

però també lluny de la pobresa i de la postguerra.  

Pot ser difícil per a una nena de cinc anys entendre la nova 

situació i obrir-se a l’atenció i a l’alegria dels pares d’acollida.  

La història se situa a l’any 1948. Queda molt per reconstruir, la 

gent ha d’establir i restablir les relaciones, de la mateixa manera que 

ha de trobar una llengua en comú...   
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