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Dibuix de Petr. MUSEU
YAD VASHEM DE JERUSALEM

A sota, Nina, que en
sortir del camp de
concentració es va

dedicar a la pintura i
l’escenografia. EL ALEPH

Maxim Gorki) o la situació
dels presos (“Respecto a los
presos políticos, parece que
ha habido cambios: la Bu-
tirka se ha convertido en su
cárcel. Ahora ya no suelen
deportarlos sin proceso ni
instrucción, como hace
cinco años”, anota el 28 de
novembre del 1935).

Crítiques càustiques. A Nina
l’obliguen a desfilar contra
la seva voluntat. A Petr no li
permeten celebrar el 53è
aniversari de Hitler penjant
banderes amb la creu gam-
mada a casa seva com estan
obligats a fer els txecs aris.
Nina escriu càustiques crí-
tiques al sistema i apassio-
nades diatribes contra Sta-
lin (“Sus promesas de dic-
tador, bribón y canalla, vil
georgiano que mutila a
Rusia. ¿Cómo es posible? La
gran Rusia ha caído por en-
tero en las manos de un be-
llaco”, s’esbrava el 24 de

març del 1933), i Petr apun-
ta tot allò que atrau la seva
atenció, des de la declaració
de guerra del Japó als EUA
fins a notícies relacionades
amb el transport d’amics i
familiars (“Els Popper han
estat exclosos del transport.
Es veu que han subornat
algú de la Gestapo. Diuen
que costa 50.000 corones
per persona”, consigna el
24 de juliol del 1942).

I en una cosa coincidei-
xen. Petr diu l’1 de gener del
1942: “[...] De fet, en passen
de tots colors, però ni es veu.
Allò que ara és ben habitual,

en temps normals desperta-
ria una commoció”. I Nina, el
30 de desembre del 1934, co-
mentant la repressió arran
de l’assassinat de Kirov, diu:
“Hoy han fusilado a otros
cuatrocientos ‘conspirado-
res’. Todos esos cientos por
una sola vida bolchevique.
Esto recuerda involuntaria-
mente el reinado de Alejan-
dro II, en el s. XIX, y las ac-
ciones de ‘Narodnaia Volia’.
Qué fúria y qué agitación se
desencadenó entre el pueblo
cuando se llevaron a cabo la
ejecuciones de los seis asesi-
nos. ¿Por qué ahora nadie se
indigna? ¿Por qué ahora
todo esto se considera per-
fectamente normal y natu-
ral?”. Són dues veus joves
que constaten que viuen en
un món capgirat, però que
no podien preveure que
aquesta situació els faria em-
mudir per sempre. Des dels
seus diaris, les seves parau-
les clamen per ells.

Nina no veia clar
el futur i dubtava
del seu talent,
però somniava
ser escriptora


