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A partir de l’1 de juny
al quiosc

Gaudeix d’aquest estiu
amb propostes per menjar bé dins i fora de casa

Visita + cata de cerveses 

a la Fàbrica Moritz

(més informació a l’interior)

PREMI!

Cada trimestre les millors
propostes de temporada

DES DEL JUDICI de Nuremberg es 
creu que la solució final —el pla nazi 
per exterminar els jueus— era un se-
cret d’Estat compartit per les elits; te-
oria que Florent Brayard desmunta.

—Com sap que els líders nazis no  
coneixien la solució final?
—Diversos documents han estat mal 
interpretats, especialment el protocol 
de la Conferència de Wannsee, cele-
brada el gener del 1942 i fins ara con-
siderada el moment en què el conjunt 
de l’aparell estatal nazi coneix la 
solució final. En aquesta reunió, 
Heydrich, cap de l’Oficina Central de 
Seguretat del Reich, explica els pro-
tocols respecte de la transferència de 
jueus cap a l’est d’Europa, però no fa 
referència a una eliminació global. 

—Quan comença el silenci?
—Des del 1941, el Reich elimina ju-
eus a l’Europa de l’Est. D’aquesta fase 
l’administració nazi n’està al corrent. 
El secretisme dura de l’abril del 1942, 
quan comença l’eliminació de jueus 
a Alemanya i a l’oest d’Europa, fins a 
l’octubre del 1943, quan en el discurs 
de Posen Hitler i Himmler informen 
de la solució final. 

—Fan diferències entre jueus...
—Sí. Segons els nazis, els jueus de 
l’est són l’enemic. En canvi, els ju-
eus alemanys són assimilats. Per això 
l’eliminació d’aquests és secreta. 

—Per tant, quan comença oficial-
ment la política d’extermini?

—Quan entre l’abril i el juny del 1942 
s’aboca la idea que els jueus de l’est 
i els jueus alemanys són el mateix i, 
per tant, han de tenir igual destí. A 
partir del juny es consolida la solució 
final i s’estipula un any per eliminar 
tots els jueus dels països ocupats. 

— La ignorància els exculpa?
—No, de cap manera. En el discurs 
de Posen l’aparell de l’Estat nazi ja sa-
bia que la intenció final era el genoci-
di dels jueus, el que no sabien era que 
la via escollida havia estat l’extermini 
sistemàtic. M. C.

“ El secretisme comença quan s’inicia 
l’eliminació de jueus a Alemanya”
L’HISTORIADOR I DIRECTOR D’INVESTIGACIÓ DEL CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE DE FRANÇA QÜESTIONA EN EL SEU DARRER LLIBRE EL MOMENT EN QUÈ ELS LÍDERS 
NAZIS VAN ASSABENTAR-SE DE L’ANOMENADA ‘SOLUCIÓ FINAL’.

UNA RESERVA EXTRAEUROPEA

ELS JUEUS, UN PERILL?
Brayard afirma que la decisió de l’extermini es va 
prendre per evitar que “els jueus obstaculitzessin 
una possible victòria alemanya”. El 1925, en el Mein 
Kampf, Hitler ja havia escrit que si 
50.000 jueus haguessin estat eliminats 
el 1917, la victòria d’Alemanya a la Gran 
Guerra hauria estat possible. A més, en 
ple conflicte, no es podia assumir el cost 
de crear una reserva jueva extraeuropea 
a Madagascar o a la Unió Soviètica, 
projecte amb què havien especulat.
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