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l dia 28 de març de
1945 el diputat laboris-
ta Ivor Thomas plante-
jà el següent dilema a la

Cambra dels Comuns: “Si un
soldat britànic es trobés amb
Hitler, hauria d’afusellar-lo o
bé agafar-lo viu?”. Pocs minuts
abans, el ministre d’Afers Es-
trangers, Anthony Eden, havia
comunicat que Hitler encapça-
lava la llista de criminals de
guerra elaborada pels aliats.
Finalment, Eden contestà que
la decisió corresponia única-
ment al soldat britànic, una rè-
plica rebuda per la Cambra
amb indissimulada satisfacció.

EL CERT, PERÒ, ÉS QUE A FINALS

de la II Guerra Mundial els
aliats tot just estaven en ple de-
bat sobre el destí dels crimi-
nals de guerra i la idea d’un ju-
dici era gairebé una entelè-
quia. De fet, el mateix concep-
te de “criminals de guerra” fou
un exercici acadèmic que no es
concretà en el pla jurídic fins a
la tipificació d’uns delictes lla-
vors sense precedents en la ju-
risprudència internacional. És
el cas del càrrec relatiu per
“crims contra la humanitat”
que s’emprà en els judicis de
Nuremberg amb el propòsit de
definir l’extermini en massa de
població civil per motius ra-
cials.

E ARA ENS POT SORPRENDRE, però
el camí que desembocà en els ju-
dicis de Nuremberg estigué ple
d’obstacles i dubtes. Hi havia qui
creia –com el mateix Eden– que
els crims eren de tal naturalesa
que s’escapaven de l’acció de la
justícia. Churchill era partidari
de les execucions sumàries, i així
ho manifestà en la conferència
de Jalta el febrer de l’any 1945.
En realitat, la posició britànica
expressava la por compartida pel
fiscal general dels Estats Units,
Tom C. Clark, en tant que si els
responsables nazis sortien ab-
solts “seria el crim més abomina-
ble de l’època.”

EN AQUEST SENTIT, LA POSICIÓ

nord-americana prèvia a la cons-
titució d’un tribunal es mogué en
l’ambivalència. Roosevelt ma-
teix féu una declaració conjunta
amb Winston Churchill, fruit de
la conferència del Quebec (11
d’agost de 1944), en què es quali-
ficava d’inoportú el processa-
ment de criminals de la magni-
tud de Hitler, Himmler, Göring i
Goebbels. Com a rerefons, la dis-
puta entre H. Morgenthau, se-
cretari del Tresor i favorable a les
execucions sumàries, i la figura
que al meu entendre fou decisiva
en el canvi d’orientació i la cele-
bració del procés: Henry Stim-
son, secretari de Defensa i un
ferm defensor dels procedi-

ments de la bill of rights: notifica-
ció dels càrrecs als acusats, dret
a ser escoltats i també presenta-
ció de testimonis per part de la
defensa.

CERTAMENT, ELS ESTATS UNITS
van acabar liderant el procés que
culminà amb la celebració dels

judicis de Nuremberg. Tanma-
teix, cal recordar que la ideologia
dels judicis té una matriu sovièti-
ca. El primer a suggerir-ho va ser
V. Molotov, ministre d’Afers Es-
trangers soviètic, en una carta
enviada a diversos mandataris
aliats a finals de 1942, en què
proposava la constitució d’un

“tribunal internacional espe-
cial.” De fet, Stimson va tenir
com a aliat el professor soviètic
A.N. Trainin en el seu esforç per
establir les bases d’un tribunal
que contrarestés la posició
d’aquells favorables a les execu-
cions –si bé cal fer notar que per
als soviètics la celebració del ju-
dici tenia una dimensió exem-
plar en la visualització dels crims
comesos i l’aplicació del “càstig
necessari” als culpables.

EXPLICO TOT AIXÒ perquè Nu-
remberg significà un abans i un
després per al dret internacio-
nal. Fou una tasca ingent: la im-
prescriptibilitat dels crims con-
tra la humanitat o la superació
del dilema de territorialitat en
són dues contribucions fona-
mentals. Evidentment hi hagué
greus llacunes i encara avui resta
oberta la disputa sobre la valide-
sa en contra o a favor dels judicis
entre els positivistes i els teòrics
del dret natural. Això no obstant,
fou una fita cabdal cap a la idea
de nació comuna. Per això ma-
teix els fets d’Abbottabad són un
preocupant indici en la manera
de fer les coses. Atès que ara fa
poc més de seixanta anys que
una generació d’homes va re-
nunciar a la idea de revenja en
suport d’un món on fins i tot la
barbàrie més atroç pogués diri-
mir-se davant d’un tribunal.

Nuremberg

SI ELS JUDICIS VAN OBRIR ETAPA AL
DRET INTERNACIONAL, ARA ELS FETS
D’ABBOTTABAD SÓN UN MAL INDICI
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La República de Costa Rica
és l’únic país del món que
no té exèrcit. Els costa-ri-
quenys aprecien molt els
catalans. Entre les dues
dades hi ha una relació di-
recta. El president que en

el període 1948-1949 abo-
lí l’exèrcit fou Josep Figue-
res Ferrer, fill d’immi-
grants catalans. Irrità les
autoritats franquistes per-
què emprà la nostra llen-
gua durant el viatge que
féu a Catalunya el 1956
per visitar la casa pairal
d’Os de Balaguer.

El mes de maig passat
vaig fer una estada acadè-
mica a la Universitat de
Costa Rica. Del president
Figueres hi ha un record
molt positiu en aquell

país. Els catalans tenim
allí bona fama. La immi-
gració catalana que ha re-
but aquella nació des del
segle XIX destaca pel com-
promís capdavanter amb
iniciatives econòmiques i
socials de progrés. Josep
Figueres fou un exemple
de la voluntat catalana
que maldà per distanciar-
se del capteniment domi-
nant en els descendents
dels conqueridors espa-
nyols. Maria Rosa Serrano
Jarne ho explica de mane-

ra rigorosa i exhaustiva en
la seva obra Catalanes en
Costa Rica.

Vaig llegir aquest llibre
abans de sortir cap aquell
indret d’Amèrica Central,
del qual ja havia trobat re-
ferències antigues en dos
clàssics del nostre perio-
disme. Un d’ells, el Josep
Carner d’En els tròpics, re-
cull d’articles de quan fou
cònsol a la capital, San Jo-
sé, cap al 1925. L’altre, el
Josep Maria de Sagarra de
La ruta blava, quan des

del vaixell que a finals del
1936 el duia a Tahití i la
Polinèsia albirà, un cop
passat Panamà, “la massa
volcànica de Costa Rica”.
Vaig pujar al volcà Irazú
per atalaiar el Pacífic, des
d’on Sagarra veia aquell
cim.

He observat en el llibre
de la doctora Serrano que
els del Casal Català de San
José han estat anys cele-
brant a Costa Rica el dia de
la Verge de Montserrat. Els
costa-riquenys també són

devots d’una marededéu
negra, la dels Àngels, tro-
bada per una pastora prop
de Cartago, la vella capital
colonial, el 2 d’agost de
1635. Les verges negres
són pròpies dels pobles pa-
cífics, tenaços i perseguits.
Així ho va escriure el repu-
blicà Carles Pi i Sunyer la
tardor del 1939 en imagi-
nar un diàleg entre la de
Montserrat i la de Czesto-
chowa, a Polònia, patrones
de dues pàtries ocupades
aleshores per feixistes.

Empremtes catalanes a Costa Rica
Josep Maria
Casasús
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