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L’aparició en català del Diari de

Praga, escrit per Petr Ginz,
permet afegir una nova perspectiva a

la història de l’Holocaust. En aquest

cas, a partir dels ulls adolescents

d’un noi observador i talentós, que

va anotar minuciosament tots els

subtils moviments que van decantar el

seu poble a la (quasi) aniquilació.

El volum, editat per Quaderns Crema

amb la solvència habitual, inclou

fotografies, textos complementaris i

notes d’un text que ha estat

considerat germà del més

popular diari d’Anna Frank

(Text: Joan Vint)

La infàmia
des d'uns ulls adolescents

Tot comença amb una marca obli-
gatòria: l’estrella de sis puntes que els jueus han de
dur visible per circular per la seva pròpia ciutat, en
aquest cas Praga. El jove Petr Ginz arrenca el seu
diari el 19 de setembre de 1941, precisament el ma-
teix dia que s’implanta la marca infame. Les restric-

cions se succeiran amb rapidesa: no podran pujar als
tramvies, no podran comprar verdures, no podran
passejar vora el riu... El diari d’aquest jove inquiet
aixeca crònica de la tenaç operació dels nazis contra
els jueus, que coronaria en l’Holocaust. El mateix
Ginz morirà en una cambra de gas a Polònia tot just

tres anys després d’escriure la primera entrada del
seu diari, prèvia estada en un camp de concentració.

Els dos quaderns que formen el dietari tenen un
valor més documental que no pas literari. I això que
l’infant Petr Ginz posseïa alhora talent i vel·leïtats:
amb catorze anys ja havia escrit cinc novel·les (amb
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El diari de Petr Ginz
barreja entrades
costumistes amb
anotacions
reveladores de com
els nazis anaven
avançant en el seu
pla de despullar de
llibertats el poble jueu

Petr Ginz, al costat de la seva germana Chava Pressburger

Ginz va inventar un alfabet secret per als seus textos.

una forta influència de Jules Verne), a banda d’em-
pescar-se poemes, dibuixos, aquarel·les, gravats en
linòleum i, fins i tot, dissenyar un canó de potència
gens menyspreable. Però quan Ginz s’enfrontava al
seu diari, no ho feia amb pretensions literàries, sinó
que hi buscava el refugi de la quotidianitat, un mi-
rall serè on abocar impressions desproveïdes de va-
loracions morals, en la majoria de casos. Hi barreja
entrades costumistes amb anotacions de com els
nazis avancen en el seu pla de despullar de llibertats
el poble jueu. En la mateixa entrada que explica com
ha estat escollit delegat de la classe, s’hi llegeixen
observacions com: “Pel camí ens hem assabentat que
(pel que sembla) últimament hi ha bufetades (als
jueus, és clar), així que hem provat d’amagar les es-
trelles”.

El jove autor intenta en aquestes pàgines assumir
allò inconcebible. L’aparença és de normalitat, però
a mesura que passen els dies, la seva cal·ligrafia es
torna molt més inquieta i inintel·ligible, probable-
ment sabedor que l’hora que el cridarien per al trans-

port (la deportació a Polònia) era cada cop més pro-
pera i inexorable. Ginz se sorprèn: “allò que ara és
ben habitual, en temps normals despertaria una gran
commoció”. I, en un poema que forma part dels dia-
ris, fa servir rodolins similars als de les auques per
ironitzar sobre tot allò que els jueus ja no poden fer.
La tirallonga de versos conclou: “Però el jueu no es
planyerà / les normes s’han de servar / i ell ho farà
tan alegre”.

Són temps de misèria i fred i gana, a més. “Les
cartilles de racionament de tabac no les reben ni els
presoners, ni els bojos ni els jueus”, explica Ginz.
Dies després, revela que s’ha promogut un regla-
ment que permet fer llonganisses amb carn de gos.
La guerra surt cara a Alemanya, i els jueus són els
primers als quals exigeixen les riqueses, els jerseis, la
maquinària...

El relatiu optimisme bonhomiós de Petr Ginz
contrasta amb els textos que complementen el llibre,
a càrrec de la seva germana –i supervivent de la ma-
tança– Chava Pressburger. El llibre inclou també il-

lustracions del jove Petr, fotografies de família i tex-
tos esparsos escrits per l’inquiet vailet durant la seva
dura estada a Terezin.

Però a pesar dels rigors que va patir, s’observa la
riquesa espiritual del jove jueu: “Ens van arrencar in-
justament de la terra fèrtil de la feina, l’alegria i la
cultura, de la terra de la qual s’havia de nodrir la nos-
tra joventut. Amb això persegueixen un sol objectiu:
aniquilar-nos no pas físicament, sinó anímicament i
moral. ¿Ho aconseguiran? Mai! Privats de les fonts
de cultura antigues, en crearem de noves. Separats
dels manantials dels antics goigs, bastirem una vida
exultant de joia!”. Probablement Ginz expressava en
aquest passatge més els seus desigs que no pas les
conviccions. No és una anàlisi, sinó un conjur per
dissipar una por íntima. Per fortuna per al seu equi-
libri, encara no sospitava que l’aniquilació envers el
poble jueu sí que resultaria, al capdavall, física. I que
ell mateix engreixaria les llistes de víctimes de la ma-
quinària de la mort nazi, en una cambra de gas, als
setze anys.

Ginz demostrava també un incipient talent com a pintor.

Reproducció de la primera pàgina del seu diari.




