
El diari de Zlata (Zlata Filipovic) 

 
 

Dimarts 5 de maig de 1992 

Dear Mimmy, 

Sembla que la cosa es calma. Ja han provocat prou desgràcies; quines?, no ho 

sé. Tot això és política, i espero que aquests "estimats patufets" s'entendran. 

sí, tant de bo s'entenguin, perquè puguem tornar a viure i respirar com 

tothom. És horrible el que ens passa. Vull que tot això s'acabi, per sempre, 

PEACE! PEACE! 

 

Dijous 7 de maig de 1992 

Dear Mimmy, 

Estava gairebé segura que la guerra s'aturaria, i avui... Avui han disparat un 

obús o una bomba al parc que hi ha just al costat de casa. Al parc on jugava, 

on em trobava amb les amigues per passar-nos-ho bé. Hi ha hagut una pila de 

ferits. Entre els que conec hi ha la Jaca, la seva mare, la Selma, la Nina, en 

Dado, el nostre veí, i no sé quanta gent que passava per allà per casualitat. En 

Dado, la Jaca i la seva mare han tornat de l'hospital. Pel que fa a la Selma, li 

han hagut de treure un ronyó, i no sé com es troba, perquè encara és a 

l'hospital. LA NINA ÉS MORTA. Un bocí de metralla li ha partit el crani. I 

és morta. Una nena tan ferma. Anàvem juntes a la guarderia, i al parc solíem 

jugar totes dues plegades. Ara ja no la veuré mai més... no, no pot ser. Nina, 

onze anys, víctima innocent d'una guerra estúpida. Estic trista. Ploro. No 

comprenc, per què és morta. No havia fet res de res. Una guerra fastigosa 

s’ha emportat una petita vida d'infant. Nina, sempre et recordaré com una 

nena meravellosa.  
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Mimmy, t'estimo. Zlata. 

 

Dijous 19 de novembre de 1992 

Dear Mimmy,  

Pel que fa a la política, res de nou. Es voten resolucions, els "estimats 

patufets" continuen discutint i, mentrestant, nosaltres ens morim, ens gelem, 

ens morim de gana, acomiadem els amics, deixem la gent que més ens estimem. 

Em passo tot el temps mirant d'entendre aquesta política idiota, ja que em 

fa l'efecte que és ella el que ha provocat la guerra i que per ella la guerra és 

la nostra vida de cada dia. La guerra ha eliminat el temps que passa, l'ha 

reemplaçat per l'horror. Em fa la sensació que la política vol dir serbis, croats 

i musulmans. Persones que són totes iguals. Que totes s'assemblen. Que no 

tenen diferències. Que tenen totes braços, cames, un cap, que caminen, que 

parlen, però que "alguna cosa" intenta tossudament fer-les tornar diferents 

entre elles.  

Entre els meus companys, els meus amics, la meva família hi ha serbis, croats 

i musulmans. Formem un grup de gent molt barrejada, i jo no he sabut mai qui 

era serbi, ni qui era croat, ni qui era musulmà. Ara la política hi ha ficat el nas 

a dins i ha escrit una "S" sobre els serbis, una "M" sobre els musulmans i una 

"C" sobre els croats. Els vol separar. I per escriure-hi aquestes lletres, ha 

agafat el pitjor, el més negre dels llapis. El llapis de la guerra, que només sap 

escriure desgràcia i mort.  

Per què la política ens fa tornar desgraciats, per què vol separar-nos, si tots 

sols ja sabem qui és bo i qui no ho és? Els bons els anem a veure sovint, els 

dolents, no. Entre els bons hi trobem serbis, croats i musulmans. I entre els 

dolents, els primers hi són tan nombrosos com els segons i els tercers. Molt 

bé, no entenc res, és veritat que sóc "petita" i que la política és cosa dels 

"grans". Però de totes maneres, em fa l'efecte que, la política, els "petits" la 

faríem millor. Nosaltres de segur que no hauríem escollit la guerra.  

Els "estimats patufets" es diverteixen, i és per aquesta raó que nosaltres, 

els infants, no ens podem divertir; és per això que ens morim de fam, que 

patim, que no podem gaudir del sol ni de les flors; és per això que no podem 

fruir de la nostra infantesa. ÉS PER AIXÒ QUE PLOREM. 

Zlata 

 
Zlata té 11 anys, viu a Sarajevo i escriu un diari on explica les coses que fa, que 

descobreix… Fins que la guerra esclata als Balcans i el seu diari deixa de ser els 

altres de les noies de la seva edat. Ara és un diari de la por, el sofriment, els 

bombardejos, la vida sense electricitat, aigua o menjar… Amb la veu de la nena que 

és, Zlata ens relata, de primera mà, com pot canviar la vida d’un moment a l’altre i, 

sobretot, què significa créixer enmig d’una guerra. 


