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1953: Allegro

Beria va sortir del cotxe oficial i va topar amb la freda nit de març. L’hivern s’acabava, però encara

valia més no sortir al carrer en plena nit. La situació, però, requeria urgentment la seva presència

com a Comissari del Poble d’Afers Interns. 

Va afanyar-se fins a la porta i va trucar al timbre. Lozgatxev el va obrir amb la casaca de l’uniforme

descordada i visiblement alterat. 

- Ja he avisat als metges - va dir. 

Beria no va respondre. Va anar cap a la cambra, va obrir la porta i es va tapar la boca. L’olor era

insofrible. El tuf, d’orina, de suor, de malaltia, envoltava l’home més poderós i temut de Rússia. Stalin,

el Gran Arquitecte del Comunisme, agonitzava mentre Lozgatxev explicava en veu baixa com l’havia

trobat estès a terra incapaç d’articular cap paraula.

Es va acostar al llit. Va mirar el rostre del moribund per un moment i, quan en va apartar la vista, va

veure el tocadiscs al costat del llit. El disc que hi havia posat el va fer somriure, el va agafar i se’l va

emportar, deixant enrere l’home a l’ombra del qual havia forjat el seu poder.

1943: Adagio

Maria sortia de l’església, com cada diumenge dels darrers dos anys, els dos anys que feia que el

govern havia aixecat la prohibició de tota pràctica religiosa. Stalin creia que permetent la llibertat de

culte aconseguiria  més suport  del  poble  en la  guerra contra Hitler.  Però Maria,  com tants  altres

cristians, no oblidava l’assassinat de sacerdots i les persecucions que tanta gent havia patit des de

l’inici de la revolució.

Després de dinar es va dirigir cap a la ràdio. Volia provar el piano abans del concert. Asseguda a la

sala de retransmissions va tocar sola, sense públic, sense orquestra. Només Déu, Mozart i ella.

Al  cap d’una estona van arribar els  músics i,  com cada diumenge, Ràdio Moscou va emetre un

concert en directe. El concert per a piano numero 23 de W. A. Mozart va arribar a totes les llars de

Moscou amb l’energia que Maria imprimia a cada nota per tal que els seus conciutadans oblidessin la

guerra i les injustícies d’Stalin, i gaudíssim de l’elegància del primer moviment, s’emocionessin amb

la intensitat del segon i rebessin l’enèrgica abraçada del rondó final. 



Després del concert, Maria, l’orquestra i el personal de la ràdio van tornar a les seves vides. Cap

d’ells podia saber que, en aquell  precís moment, Iòssif Vissariónovitx Djugaixvili,  conegut per tots

com a Iòssif Stalin, apagava la ràdio i s’eixugava les llàgrimes.

L’endemà al matí Stalin trucava al seu amic de joventut i  home de confiança, Lavrenti  Beria,  per

encarregar-li una còpia del concert que havia sentit la tarda anterior. Beria no suportava quan aquell

engreït tocat de l’ala el tractava com al noi dels encàrrecs. Ell era un membre del Comissariat d’Afers

Interns de la Unió Soviètica, el seu país estava immers en una guerra d’abast mundial, i ara havia de

perdre  el  temps  a  causa  un  disc  estúpid  d’una dona,  missaire  i  setciències,  que havia  mostrat

públicament en més d’una ocasió la seva manca de fidelitat a la revolució! Va encarregar l’assumpte

al seu secretari i es va oblidar del tema.

El director de Ràdio Moscou va penjar el telèfon. Es va servir un got de vodka i se’l va beure de cop.

Després va tornar a agafar el telèfon:

- Olevskaya!  Convoqui  immediatament  els  músics,  els  tècnics,  el  director  de

l’orquestra i aquella maleïda pianista perquè tornin a tocar el concert d’ahir! I que ho facin

igual! Ja ho sé quina hora és! tan me fa! doncs haver enregistrat el concert! Li explica vostè

al camarada Beria? o prefereix parlar directament amb el Kremlin? 

Vint-i-quatre  hores  després  d’haver-lo  demanat,  Stalin  rebia  el  disc  amb el  concert  per  a  piano

número 23 de Mozart interpretat per l’orquestra de Ràdio Moscou i la pianista Maria Yúdina.

Uns dies més tard, Maria es va sorprende de rebre una carta amb l’anagrama del Kremlin. Quan va

obrir el sobre hi va trobar un text escrit a mà:

Camarada Yúdina:  La  seva interpretació  del  concert  numero 23 de Mozart  m’acompanya en els

moments en què un home de la meva responsabilitat necessita trobar-se amb si mateix. La grandesa

de la seva música és la grandesa de la Unió Sovètica i de la revolució. En mostra de la importància

que té el vostre treball per a construir el Socialisme, he ordenat que us facin arribar 20.000 rubles en

senyal d’agraïment. Iòsif Stalin.



Maria va tancar els ulls i va pregar. Quina havia de ser la seva resposta? Aquell tirà la sorprenia ara

demostrant sensibilitat cap al seu art? Ella feia música per a construir un món més humà i bell i aquell

ésser maligne havia sabut copsar-ne l’essència? o potser no havia entès res? Necessitava pregar

intensament, reflexionar i escoltar la veu de Déu que tantes vegades l’havia ajudada.

1953: Allegro assai

Des de la seva cel·la, Beria mirava la neu sobre les teulades. En els darrers nou mesos havia passat

de Comissari d’Afers Interns a culpable d’alta traïció. I tot per culpa d’en Krushov, que havia posat el

partit en contra seva. L’hivern anterior s’acabava quan Stalin va morir i ara en començava un de nou,

coincidint amb la seva mort: L’endemà, 23 de desembre, Lavrenti Beria seria afusellat.

Entre els pocs objectes personals que havia pogut portar a la presó hi havia aquell disc manllevat

-més per curiositat que per cap altre motiu- del costat del llit d’Stalin. Durant tot aquell temps el disc

havia quedat oblidat  en un calaix.  En ser detingut,  Beria havia arreplegat diverses carpetes amb

presses  i  el  disc  d’aquella  dona  a  qui  ell  havia  menyspreat,  va  venir  amb  el  paquet  de  forma

accidental. 

Va ser una sort. Malgrat la condemna, havien respectat el seu estatus i gaudia d’una cel·la espaiosa i

li  havien permès demanar un tocadiscs. Només tenia aquell disc i el  va escoltar moltes vegades

durant els últims dies de la seva vida. Quan la música sonava, Beria sentia el pes del passat mentre

rellegia la sorprenent nota que havia trobat dins de la funda del disc i que una dona havia escrit deu

anys enrere. Una dona que havia sembrat una ínfima llavor de bondat dins d’un món construït per

homes sense humanitat:

Camarada Stalin: Em satisfà enormement que gaudiu de la meva música. La música i Déu són les

dues estrelles que guien la meva vida. Oferiré aquests diners a la meva església i resaré al Senyor

perquè perdoni els vostres pecats contra el nostre poble. Déu és misericordiós i us perdonarà. Maria

Veniaminovna Yúdina, Moscou, 1943.


