
J Rudolf Höss (1900-1947), 
responsable de posar en fun-
cionament l’escorxador hu-
mà més gran de la història, 
segons les seves pròpies pa-
raules, explica el seu objec-
tiu, amb commovedora fre-
dor i sense mostrar cap me-
na de signe de penediment, 
a la seva autobiografia –
Yo, comandante de Ausch- 
witz–. Malgrat l’enfonsament 
del Tercer Reich i a pocs me-
sos de ser penjat en aquell 
mateix camp, fa gala del seu 
fervor nazi i vindica la seva 
tasca. Com indica Primo Levi, 
en un pròleg imprescindible 
de 1985, Höss qualifica d’er-
ror (no de crim) l’Holocaust. 

RUDOLF HÖSS

El comandant d’Auschwitz
Els annexos són 
impressionants. 
Per una banda, 
descriu sat is-
fet com va apli-
car la solució fi-
nal amb el gas 
Zyclon B acon-
seguint una mort 
ràpida, massiva, 
incolora (sense 
sang) i neta (sen-
se excrements), 
que facilitava que es pogues-
sin treure posteriorment den-
tadures i cabelleres dels cadà-
vers. Per l’altra, no té desperdi-
ci el retrat dels principals caps 
de les SS i directors de camps 
d’extermini. De Himmler es-

dos caps de camps d’extermini defensen el nazisme

J La millor peça, sense cap 
dubte, caçada pel famós ca-
çanazis Simon Wiesenthal 
va ser la de Franz Stangl, ex-
tradit el 1968, als 60 anys, pel 
Brasil a la República Federal 
d’Alemanya. Dos anys més 
tard un tribunal el va condem-
nar a cadena perpètua acu-
sat de l’extermini de 900.000 
persones a Treblinka. A dife-
rència de Himmler i Höss, el 
que marca la vida de Stangl 
(nascut el 1908) no és la guer-
ra sinó el seu treball a la po-
licia política austríaca. Des-
prés de l’annexió al Tercer 
Reich, l’elegant Stangl, d’uns 
trenta anys, va ingressar a les 
SS i va ser destinat al progra-

FRANZ STANGL

El botxí de Treblinka
Sereny, a Desde 
aquella oscuri-
dad , el nazis-
me i la seva ac-
tuació d’acord 
amb la legalitat 
vigent. Fins i tot 
es vanagloria, 
com un eficient 
director general 
de producció, 
d’haver acon-
seguit «proces-

sar» a Treblinka 5.000 per-
sones diàries en tres hores. 
No creu que el motiu princi-
pal de l’eliminació dels ju-
eus fos l’antisemitisme sinó 
la cobdícia: «volien [els na-
zis] els diners dels jueus».

criu: «Era el més 
típic represen-
tant d’una doc-
trina basada en 
el principi de lide-
ratge; cada ale-
many s’havia de 
sotmetre, sense 
condicions i sen-
se crítiques, als 
dirigents de l’Es-
tat (...) Tot ciuta-
dà que no se sot-

metés a la doctrina havia de 
ser eliminat de la vida pública. 
Amb aquest fi, Himmler va cre-
ar i va educar les seves SS, va 
fundar els camps de concen-
tració i la Direcció General de 
Seguretat del Reich».

ma d’eutanàsia, 
que va causar la 
mort i esterilit-
zació de dese-
nes de milers de 
persones. Quan 
es va posar en 
marxa la solu-
ció final, Stangl 
va ser nomenat 
comandant dels 
camps d’exter-
min i  de Sobi-
bor i de Treblinka. Al final de 
la guerra, el Vaticà (concre-
tament el bisbe Aloïs Hudal) 
va facilitar la seva fugida i la 
de la seva família. Malgrat el 
pas del temps, Stangl defen-
sa davant la periodista Gitta 
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U n dels nusos que als estu·
diants de català (!i a molts 
catalanoparlants!) els toca 

desfer en l’aprenentatge formal de 
la llengua és el de l’ús del doncs. Col·
loquialment i fins i tot per escrit, 
molta gent tendeix a atorgar a la 
conjunció un valor causal, men·
tre que hauria d’expressar conse·
qüència o conclusió. 
 Dies enrere, arran de l’atorga·
ment del premi Llibreter de nar·
rativa 2009, Ada Castells plante·
java en un article una certa dico·
tomia entre l’obra guanyadora, 
Winesburg, Ohio, de l’autor nord·
americà Sherwood Anderson, i 
una de les finalistes, Olor de Colònia, 
de la berguedana Sílvia Alcàntara. 

¿Locals?
Doncs, 
globals

JAUME

Subirana

deesi Tal com apunta Castells, tots dos 
llibres fan localisme, però la novel·
lista i periodista venia a dir que 
sembla que el d’un nord·americà 
quedi més guai que el nostre. 
 No sé si això és sempre així (se 
m’acut que avui al sector alimen·
tari i al futbolístic, per exemple, 
passa més aviat a l’inrevés), però 
temo que literàriament per la nos·
tra banda no hi ha gaire alterna·
tiva a la relació il·lativa del petit 
al més gran. Vull dir que som lo·
cals i per tant globals, no pas locals 
perquè som globals. Pot semblar 
un joc de paraules però no ho és: 
aquí hi ha primer un ou i després 
una gallina. Visca doncs el localis·
me, perquè en un cert sentit avui 

només es pot ser local. O la millor 
manera de ser global, d’accedir a 
una globalitat diguem·ne més sa·
na, és gràcies o a través de la locali·
tat, de la localització i, doncs, l’ar·
relament.
  Això, els que llegim llibres ho 
sabem fa temps perquè hem visi·
tat el món del més enllà sense sor·
tir d’Amherst gràcies a Emily Dic-

kinson, hem entès l’antisemitisme 
europeu als anys 30 sense sortir de 
Ferrara gràcies a Giorgio Bassani, 
hem après els riscos de mantenir 
una promesa entre esperits a Co·
mala de la mà de Juan Rulfo. Tots 
locals i, doncs, globals.
 En aquest sentit, Sílvia Alcàntara 
i el seu editor (Edicions de 1984) po·
den estar encantats d’haver posat 
la nostra Colònia al costat de Wi·
nesburg: per simples proporcions 
de les literatures respectives això 
és molt. I benvingut sigui el premi 
Llibreter que ens permet de fer·ho. 
Una altra cosa serà si resulta que 
els jurats estableixen categories 
de localitat. Però aquest, com deia 
aquell, ja és un altre tema. H

El premi Llibreter ha 
permès posar ‘Olor de 
Colònia’ al costat de 
‘Winesburg, Ohio’

ANDREU MAYAYO
BARCELONA

S
ense Adolf Hitler la his·
tòria alemanya i europea 
del segle XX hauria estat 
diferent. Sense Heinrich 

Himmler, el cap de les temibles SS 
(originàriament la milícia de protec·
ció del partit nazi i posteriorment 
del Tercer Reich) també, sobretot 
per a milions de jueus, gitanos, es·
laus, comunistes, homosexuals... En 
opinió de l’historiador alemany Pe·
ter Longerich: «l’aproximació bio·
gràfica és l’única via adequada per 
comprendre i explicar la història 
de la SS en totes les seves facetes». 
D’aquí ve que li hagi dedicat una 
monumental i exhaustiva biografia 
–Heinrich Himmler (RBA)– al nazi més 
radical i qui, després de Hitler, os·

tres en el terreny emocional, Himm·
ler es veia a si mateix com un soldat i 
desitjava viure en un univers militar 
ordenat, jerarquitzat i ple d’emoci·
ons patriòtiques. Per això no va dub·
tar a incorporar·se a l’aparell para·
militar més que al polític quan va 
abraçar amb passió (i des del 1924 
com a professional) el moviment na·
cionalsocialista.

FERVOR ESOTÈRIC / Himmler partici·
pava de la cosmovisió nazi fonamen·
tada en el nacionalisme exacerbat, 
la supremacia de la raça ària i l’anti·
semitisme, però amb un deix esotè·
ric i antimodern, que el va portar a 
estudiar agronomia per portar a ter·
me la seva utopia agrarista. Fins i tot 
al mateix Hitler, que el va nomenar 
cap de la policia del Reich el 1936, li 
semblava excessiu el seu fervor pels 
ancestres i rituals germànics, substi·
tutius de la «pesta del cristianisme» i 
el seu zel per convertir les SS en una 
ordre militar gairebé religiosa, on 
ell actuava com Déu totpoderós se·
leccionant els aspirants i les esposes 
a través de les fotografies per preser·
var la puresa racial de la nova noble·
sa germànica.  
 Longerich també subratlla la ma·
nia que tenia Himmler de ficar·se en 
la vida privada dels altres i de reco·
llir amb interès voyeur detalls íntims 
de la seva existència, fins al punt de 
llegir cartes de les nòvies dels seus 
amics. H
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Una gran biografia de Himmler 
certifica el radicalisme del nazi

L’obra de Longerich 
coincideix en llibreries 
amb dos testimonis de 
altres líders de les SS

tentava més poder. Longerich (Kre·
feld, 1955), prestigiós director del 
Centre d’Investigació de l’Holocaust 
i Història del Segle XX al Royal Ho·
lloway College de la Universitat de 
Londres, s’ha beneficiat d’un mate·
rial de primera mà de gran valor: els 
dietaris iniciats en la tendra infàn·
cia (també els de la seva dona), els co·
mentaris de les seves lectures i una 
copiosa correspondència («El meu 
estimat capgròs», era la fórmula uti·
litzada per la seva nòvia). En aquest 
sentit, Longerich aconsegueix cons·
truir un personatge des de dins en·
sorrant mites, tòpics i estereotips, 
difosos per les mirades externes i su·
perficials. 
 L’obra de Longerich coincideix a 
les llibreries amb dos títols més, in·
èdits fins ara en llengua castellana, 
que són el complement perfecte per 
comprendre l’ànima obscura dels 
homes de negre de la SS: l’autobio·
grafia de Rudolf Höss –Yo, comandan-
te de Auschwitz (Ediciones B)– i la llar·
ga entrevista que la periodista Gitta 
Sereny va realitzar a Franz Stangl, 
el botxí de Treblinka, el 1971, poc 

abans de morir a la presó –Desde aque-
lla oscuridad (Edhasa)–.
 Nascut amb el segle XX en el si 
d’una acomodada família munique·
sa de funcionaris, molt devota de la 
monarquia i la fe catòlica, Himmler 
pertanyia a la generació dels «joves 

de la guerra», aquells marcats per 
l’experiència de la primera guerra 
mundial tot i que, com en el seu pro·
pi cas, no arribessin mai a entrar en 
combat. Bon estudiant, poc donat a 
l’exercici físic, esquerp i acomplexat 
per no rebre el que esperava dels al·

33 Himmler (esquerra), durant un jurament de lleialtat a Hitler el 1938.
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