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P
etr Ginz va néi-
xer a Praga el
1928, de pare
jueu i mare
txeca i ària.

Nina Lugovskaia va néixer a
Moscou el 1918, filla d’un ac-
tivista del Partit Socialista
Revolucionari i una profes-
sora. Petr escrivia novel·les
d’aventures –el seu ídol era
Jules Verne–, poemes i arti-
cles, dibuixava, feia les tra-
pelleries típiques d’un noi
adolescent i portava un diari.
Nina anava a l’escola obliga-
tòria, alimentava l’aspiració
de ser escriptora, s’enamo-
rava i desenamorava amb la
rapidesa dels adolescents i
portava un diari.

El trasllat cap al gueto de Te-
rezin –on havien d’anar a
partir dels 14 anys, segons
la llei nazi, tots els fills de
matrimonis mixtos entre
jueus i aris txecs– l’octubre
del 1942 no va fer callar la
veu de Petr: les joguines que
s’hi va emportar van ser
paper, linòleum per fer gra-
vats, una novel·la inacabada
que volia enllestir, un tros
de cuir per enquadernar i
un parell d’aquarel·les mig
trencades. Un cop al gueto
va ser director i fundador de
la revista Vedem, hi va es-
criure articles, va llegir
(London, Musil, Wells, Bal-
zac, Gorki, Dickens, Mann,
Wilde...) i va preparar el seu
intel·lecte estudiant geogra-
fia, ciències, història, zoolo-
gia, art, anglès... Només
Auschwitz, on va ser tras-
lladat el 28 de setembre del
1944, va silenciar-lo.

La detenció de Serguei
Lugovskoi, el pare de Nina,
el 1929 va deixar la família,
en altres temps pròspera,
en la pobresa. Inadaptada a
un sistema educatiu amb
classes dedicades a la lectu-
ra del discurs de Stalin per
al VIII Congrés Extraordi-
nari del Soviets o amb hores
de pràctiques militars i fre-
gant la clandestinitat per la
situació del seu pare, Nina
no veia clar el seu futur i
dubtava del seu talent. Tot i

Els diaris d’un noi jueu txec i una noia russa antibolxevic són testimonis
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gràcia. / A cap tren no has de
pujar, / a cap taxi ni a cap
tram. / I per més que et vin-
gui al cap / no entris mai a
cap bar, / no passegis per la
riba, / pels museus o per la
fira, / per correus, pel parc de
Troja, / pels mercats o per les
mostres, / no podràs anar al
casino a fer-te el viu, / ni en-
trar a un bar a fer-hi un riu. /
I que no se’t vegi gaire / pels
carrers ni places principals,
/ ni pels centres comercials,
/ i quan vulguis viatjar / ja
pots córrer als cementiris, /
busca un lloc entre les tom-
bes, allà on siguis. / I aprofita
per respirar / perquè enlloc
més no pots anar”).

Codi secret. En el cas de
Nina, a més de patir regis-
tres domiciliaris i desconfi-
ar de la gent fins a l’extrem
d’establir codis de segure-
tat, com ara pactar una de-
terminada manera de tru-
car a la porta, l’anormalitat
es fa evident en la major
part dels àmbits de la vida
quotidiana: des de l’escola
(“Qué clima reaccionario
tan horrendo impera en la
Unión Soviética, nunca
antes se había visto algo
igual. [...] Nos educan para
ser esclavos dóciles, destru-
yendo inexorablemente
todo espíritu contestata-
rio”, escriu el 30 de gener
del 1935) fins a la situació
d’escassedat i encariment
dels aliments (“¡60 kopeks
por un kilo de pan blanco!
¡50 kopeks por un litro de
queroseno! Moscú murmu-
ra. En las colas la gente, ir-
ritada, hambrienta, cansa-
da, despotrica contra el
poder y maldice la vida. No
se oye por ninguna parte
una palabra en defensa de
los odiados bolcheviques”,
apunta el 21 d’agost del
1933), passant per la desin-
formació (“Lo cierto es que
no poseo ninguna informa-
ción fiable acerca de este úl-
timo dato, y no puede cre-
erse lo que publican nues-
tros periódicos”, escriu el
19 de maig del 1935, arran
de l’accident de l’avió

això, somniava ser escripto-
ra, llegia autors russos
(Tolstoi, Turgueniev, Puix-
kin, Esenin, Lermontov),
s’identificava amb els per-
sonatges de Txèkhov i amb
l’Oblomov, de Goncharov,
mai va combregar amb la
ideologia bolxevic i va abo-
car al seu diari contundents
crítiques sobre el règim, la
situació del seu país i l’actu-
ació de Stalin. La seva veu
només va callar a partir del
4 de gener del 1937, quan la
policia va registrar el pis
moscovita on vivia amb la
seva família, va requisar
tota la correspondència re-
lacionada amb el seu pare,
els llibres sobre socialistes
revolucionaris i els diaris de
Nina i la seva germana Lia-
lia. Amb això va començar
el procés contra Nina, les
seves germanes bessones i
la seva mare que les va con-
demnar a cinc anys als
camps de concentració.
Quan Nina va sortir del
camp de Kolima va renun-
ciar a les paraules i va girar
la vista cap a la pintura.

Els diaris de Petr (dos
quaderns, escrits entre el
24 de gener del 1941 i el 23
de febrer del 1942) i de
Nina (tres quaderns, escrits
entre el 8 d’octubre del
1932 i el 3 de gener del
1937) s’han publicat re-
centment a casa nostra. El
primer, Diari de Praga
(1941-1942), a cura de
Chava Pressburger (la ger-
mana de Petr Ginz), l’ha
editat Quaderns Crema. El
segon, El diario de Nina, a
cura d’Irina Osipova (mem-
bre del Centre d’Estudis Me-
morial de Moscou), l’ha pu-
blicat El Aleph. I per sobre
dels dos plana l’ombra
d’Anna Frank, autora del
diari d’una adolescent més
famós del món, que com-
parteix amb Petr i Nina, a
més de joventut i destí trà-
gic, el paper de testimoni de
la vida sota un règim totali-
tari. Igual que Anna Frank,
les veus de Petr i Nina in-
trodueixen el lector dins del
gueto. Si en el cas d’Anna

Petr es va en dur al
gueto de Terezin
una novel·la
inacabada que
volia enllestir

Frank és l’espai tancat de
l’edifici del carrer Prinsen-
gracht d’Amsterdam, en el
de Petr és el gueto sense
murs de la ciutat de Praga, i
en el de Nina, l’encara més
ampli de l’enorme Rússia.

A través de les paraules de
Petr i Nina el lector s’endin-
sa en la situació de falsa nor-
malitat en què viuen tots dos
adolescents sota dos règims
opressius, el nazisme i l’esta-
linisme. En el cas del noi
jueu, es palesa en múltiples
circumstàncies, la possibili-
tat que els jueus poguessin
continuar celebrant les fes-
tes religioses alternada amb

el tracte vexatori i l’espoli sis-
temàtic dels seus béns –fins
i tot els més minúsculs, com
botes d’esquí, jerseis i
abrics–; la continuïtat de les
classes a l’escola jueva, tot i la
progressiva marxa de mes-
tres i companys en els suc-
cessius transports cap al
gueto de Terezin o cap a Po-
lònia; el manteniment de la
vida social tot i la progressi-
va dificultat per moure’s per
la ciutat (com recull aquest
fragment d’un poema satíric
del mateix Petr: “Acostuma’t
a anar a peu / faci sol o caigui
neu. / Millor no surtis de
casa / que a ningú no li fas
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