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L’obra periodística d’Eugeni Xammar 
se’ns presenta com un veritable descobri-
ment que ha estat ignorat i poc valorat per 
molts experts de fora i de dins de la comu-
nitat catalana. Xammar fou un periodista 
i corresponsal rodamón: «Quan l’esperaves 
a París era a Ginebra, quan el buscaves a 
Ginebra era a Berlín, quan et creies que 
era a Berlín havia marxat a Londres...» 
(Bellmunt 64). Tenia una personalitat in-
quisitiva innata que creava un periodisme 
de la més alta qualitat o, com d’altres autors 
han afirmat, «un periodisme de dades, de 
fets, d’esdeveniments, d’anàlisis de notícies» 
(Casassús 168). El moment històric en què 
va viure, un temps de canvis socials i polítics 
accelerats, li va permetre desenvolupar du-
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Cuauthémoc García-García és investigador a la Uni-
versitat de Stanford. En el marc del Departament 
de Cultures Ibèriques i Llatinoamericanes, sota la 
direcció de Joan Ramon Resina, prepara una tesi de 
doctorat sobre l’evolució divergent del periodisme 
brasiler i portugués-europeu als anys 20 i 30.

rant molts anys una crònica impecable que 
ens fa possible seguir pas a pas l’adveniment 
del nazisme. Avui, la lectura de les cròni-
ques de Xammar ens dóna la informació 
que permet entendre millor d’una manera 
retrospectiva aquests esdeveniments que va-
ren canviar la història del món. La crònica 
de Xammar, especialment en els anys del 
sorgiment del nazisme, és insubstituïble. 
S’establí a Alemanya l’any 1922 per tre-
ballar-hi com a corresponsal per a diversos 
diaris com La Veu de Catalunya (1922), 
La Publicitat (1924) i des del 1930 com 
a corresponsal pel modest diari Ahora de 
Madrid. El seu treball a Ahora li va permetre 
donar informació que no podia ser publi-
cada a Alemanya (on no hi havia llibertat 
de premsa) o a d’altres països amb convenis 
de premsa amb el govern alemany. Xammar 
trucava al diari Ahora i donava la informa-
ció sobre la situació a Alemanya. Les seves 
cròniques criticaven agudament el sistema 
polític alemany d’una manera impensable 
a qualsevol diari alemany de l’època, i sens 
dubte, les seves opinions mai no podrien 
haver estat publicades en l’Alemanya que 
sorgí de la destrucció de la República de 
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Weimar. Gràcies al fet que el diari Ahora no 
tenia gaire ressò internacional, pogué passar 
moltes vegades sota el radar de la censura 
alemanya. Però Xammar fou sempre molt 
curós amb les seves cròniques. Passats els 
anys diria que «els corresponsals eren certa-
ment vigilats i controlats tant pel Ministeri 
de Propaganda com per la mateixa policia, 
la famosa Geheime Staatspolizei, fundada 
per Göring. Calia fer la tria de les notícies 
amb molta cura, saber distingir les infor-
macions bones de les falses i d’informacions 
d’origen oficial que moltes vegades eren 
intencionadament falses» (Xammar, «Sei-
xanta anys» 362). La seua obra «tota sola» 
dóna una representació molt completa del 
desenvolupament del nazisme a Alemanya i 
diu molt de la qualitat del periodisme català 
d’aquell temps. En aquest assaig tractaré 
quatre punts importants que es poden de- 
duir de la lectura de l’obra de Xammar res - 
pecte al nazisme: la retòrica de Hitler, Hit-
ler i el poble espanyol, els errors que van 
permetre la pujada de Hitler al poder i la 
maquinària del partit nacionalsocialista.

CONTEXT HISTÒRIC

Durant els últims anys de la dècada de 
1920, Alemanya vivia sota les condicions 
del tractat de Versalles, que imposava grans 
pagaments, en concepte de reparacions de 
guerra, a països com França i Anglaterra. 
Aquestes imposicions, a més de generar 
tensions dins de l’Estat alemany, van pro-
moure un sentiment nacionalista en molts 
sectors de la població, principalment al 
sud d’Alemanya. Certes conseqüències 
d’aquest sentiment nacionalista van ma-
nifestar-se en un rebuig dels jueus als qui 

es feia responsables de la misèria del poble 
alemany. En aquella època Adolf Hitler, cap 
del partit nacionalsocialista, començava a 
consolidar la seva posició i la seva imatge 
dins d’Alemanya. 

En les seves Crónicas desde Berlín, Eu-
geni Xammar suggereix que el naixement 
del nazisme es va deure a una sèrie d’esde-
veniments dels quals Hitler en va traure 
profit. L’any 1924, en una de les seves cartes 
a Josep Pla, explicava molt clarament la 
situació volàtil de la política europea: «...
amic Pla, cada dia estic més convençut que 
els catalans hem de fer uns ulls com unes 
taronges sobre el que passa en el món» 
(Xammar, «Cartes a Josep Pla» 68). La seva 
visió del nazisme explica com l’expulsió de 
jueus i musulmans d’Espanya va tenir gran 
influència en el pensament de Hitler, i con-
següentment, explica per què Hitler sentia 
afinitat amb el poble espanyol. La lectura 
de Xammar ens fa repensar novament el 
vell debat acadèmic sobre la influència de 
Nietzsche en Mein Kampf: «No hi ha res 
en Mein Kampf que pugui suggerir fins 
a quin punt Hitler coneixia els escrits de 
Nietzsche. Percy Schramm remarca que 
potser a Hitler només li havien colpit els 
títols d’obres de Nietzsche com ara La vo-
luntat de poder o Més enllà del bé i del mal» 
(Maser, 77). Potser aquesta mena de vincles 
tan superficials hi van tenir un paper.

Però les confessions que va fer-los Hitler 
a Pla i Xammar durant una entrevista dela-
ten la clara influència espanyola en Hitler. 
Es pot suggerir que algunes idees principals 
del Mein Kampf (com la segregació dels 
jueus) van ser adaptacions o derivacions 
de les polítiques d’exclusió que trobem a 
la història d’Espanya aplicades a la realitat 
alemanya de principi del segle XX.



135
HITLER I EL PODER 

DE LA SEVA ORATÒRIA

Per a Xammar el Hitler dels anys 20 no era 
un home de grans proeses: Hitler era un 
«ximple, un xerraire incontinent, un tipus 
primari acabat de l’analfabet capaç de llegir 
i escriure» (Xammar, «Seixanta anys» 268) 
que havia guanyat una creu de ferro de sego-
na classe gràcies a una ferida fortuïta durant 
la guerra... Tanmateix, ja se n’havia adonat 
que Adolf Hitler posseïa una facultat rara a 
Alemanya: «el do de parlar en públic sense 
fer gaires embuts i durant tanta estona com 
fos necessari» (Xammar, «Seixanta anys» 
268). Després de la Segona Guerra Mundial 
molts autors reconegueren i destacaren el 
poder de la retòrica de Hitler, però Xammar, 
juntament amb uns pocs escriptors, ja ho 
havia dit als anys 20 i als 30 («Report of a 
Meeting» 6; Domarus). Es pot afirmar que 
la retòrica fou l’instrument més important 
del poder de Hitler. El cas Hitler demostra 
com un orador de talent pot captivar un 
poble que estava a mercè de la incertesa 
del moment històric. En el seu llibre Mein 
Kampf , Hitler fa esment de la importància 
de l’oratòria en temps de turbulència:

Tanmateix, el poder que trobem rere les 
grans commocions religioses i polítiques al 
llarg de la història ha sigut sempre, des de 
temps immemorials, el poder màgic de la 
paraula. Les grans masses d’un poble s’han 
sotmès tothora a la força de l’oratòria. I tots 
els grans moviments són moviments nacio-
nals, erupcions volcàniques de passions hu - 
manes i d’emocions íntimes, que esclaten 
per obra de la deïtat cruel de la necessitat o 
per la torxa encesa de la paraula vessada da-
munt les masses, i no per efusions ensucra-
des de literats massa alambinats o d’herois 

d’estar per casa. Un canvi en el destí d’un 
poble només el pot promoure una tempesta 
de passió roent, però aquesta passió només 
pot desencadenar-la qui la porta al seu pit. 
Aquesta passió només la pot transmetre 
qui sap triar les paraules que, com si fossin 
martellades, són capaces d’obrir les portes 
del cor d’un poble (Domarus, 52).

Xammar també va reconèixer que Hitler 
en els seus discursos parlava una i altra ve-
gada sobre el mateix tema condicionant al 
poble alemany. «Sus discursos son siempre 
el mismo discurso. Hitler es un hombre de 
un solo disco. Promete paz, trabajo y liber-
tad...» (Xammar, «Crónicas desde Berlín» 
77). Independentment de les seves ironies, 
ja el 1935 mostrava molta preocupació so-
bre el curs dels esdeveniments a Alemanya, 
i parlava sobre l’amnèsia, sobre la pèrdua de 
la memòria del poble alemany:

Contra el régimen nacionalsocialista no 
existe ya, ni podrá volver a existir en mucho 
tiempo, una oposición interior organizada. 
Han ido cayendo, uno tras otro, los reductos 
de la resistencia: los partidos políticos, los 
sindicatos obreros, los estados autónomos, 
la presidencia del Reich, los Cascos de 
Acero, el ejército. Han desaparecido las 
banderas tradicionales. Es impresionante la 
tranquilidad con que la nueva Alemania se 
desentiende del pasado. Es irresistible el ím-
petu con que el partido nacionalsocialista 
se hace presente en todas partes (Xammar, 
«Crónicas desde Berlín» 305).

HITLER I EL POBLE ESPANYOL

L’any 1923, Eugeni Xammar i Josep Pla 
van tenir l’oportunitat d’entrevistar Hitler. 
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En aquesta secció exposo algunes reflexions 
basades en els textos d’aquests reporters.  
La impressió que Xammar tenia sobre la si-
tuació de Hitler, segons descriu en les seves 
Crónicas desde Berlín i als articles recollits al 
volum L’ou de la serp, és que Hitler, a més 
de ser el líder del partit nacionalsocialista, 
era el veritable director del diari Völkischer 
Beobachter, diari que era considerat un dels 
pilars de la propaganda nazi. Hitler era el 
centre de la maquinària que impulsava 
les idees del nacionalisme alemany, de la 
identitat germànica i de l’antisemitisme. 
Josep Pla, paral·lelament a les opinions 
de Xammar, descriu Hitler com «un bon 
revolucionari, un home de vida irregular 
i d’activitat constant i desequilibrada».  
Però abans de res convé que ens preguntem 
com és que Hitler va concedir una entrevis-
ta a Xammar i a Pla. Què hi havia d’especial 
en aquells dos reporters? La resposta es tro-
ba en les paraules del mateix Hitler, segons 
descriu Xammar: «Els espanyols a Baviera 
tenen totes les portes obertes (...) per la 
resta d’estrangers professem molt poca sim-
patia (...)» (Xammar, L’ou de la serp 205). 
Pla fa esment al mateix cas: «(...) la força 
moral que ens dóna, en aquesta situació 
bavaresa, pertànyer a l’estat espanyol, ens 
ho facilita» (Xammar, L’ou de la serp 208). 
Hitler tenia un gran rebuig pels estrangers. 
Segons ell, eren un dels principals proble-
mes d’Alemanya, especialment els jueus. 
Hitler, en aquella entrevista, va plantejar 
molt clarament el que en deia el «problema 
jueu» en els termes següents:  «El món no 
ha entès el problema de la qüestió jueva 
per la simple raó que el món està dominat 
pels jueus» (Xammar, L’ou de la serp 205).  
Però, tornant a la nostra pregunta original: 
què hi havia en el pensament de Hitler 

que li donava certa afinitat amb el poble 
espanyol? Segons Hitler, Alemanya i Espa-
nya van coincidir en el «problema jueu». 
Per a ell les dues nacions havien patit la 
presència jueva que extreia riqueses dels 
seus habitants. Hitler els aclareix als dos 
periodistes catalans que tot i que el «pro-
blema jueu» existia a Espanya, els Reis 
Catòlics no el van entendre del tot: «Els 
reis catòlics no van comprendre el proble-
ma jueu. Van creure que era un problema 
d’origen religiós i van donar als jueus el dret 
de romandre a Espanya si es convertien al 
catolicisme» (Xammar, L’ou de la serp 207).  
Com ho confirma la citació anterior, Hitler 
se sent identificat amb Espanya, ja que les 
dues nacions han patit el problema jueu, 
però Hitler difereix radicalment dels Reis 
Catòlics per dues raons: 1) La naturalesa 
del problema jueu; i 2) La resolució del 
problema jueu. Pel que fa al primer punt, 
Hitler deixa molt clara la solució: «El 
problema jueu, cal que ens adonem d’una 
vegada per totes, no és religiós. És un pro-
blema de raça». Pel que fa al segon punt, 
Hitler segueix aclarint en la seva conversa: 
«La manera de resoldre-ho és l’expulsió. 
Però l’expulsió de tots els que siguin de 
raça jueva, tant els practicants com els in- 
diferents com els conversos» (Xammar, 
L’ou de la serp 208). Per això, Hitler els 
hi fa una confessió a Xammar i Pla sobre 
l’estat actual del problema jueu a Baviera: 
«A Baviera les expulsions dels jueus ja 
han començat, però amb certa timidesa».1 
Durant la conversa (de fet monòleg, com va 
assenyalar Pla, ja que Hitler no els va donar 
oportunitat de parlar, únicament els dictava 
idees i punts de vista), Hitler esmenta que 
ell ja té un pla establert per acabar amb el 
«problema jueu»: 
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La qüestió jueva és un càncer que rossega 
l’organisme nacional germànic. Un càncer 
polític i social. Afortunadament, els càn-
cers polítics i socials no són una malaltia 
incurable. Tenim l’extirpació. Si volem que 
Alemanya visqui, hem d’eliminar els jueus 
(...) (Xammar, L’ou de la serp 206).

Maser remarca, quant a això:

Per a Hitler l’antítesi de l’ari era el jueu. Ja 
molt d’hora, el 1919, considerava els jueus 
no com una comunitat religiosa sinó com 
a membres d’una raça que no assimilaven 
dels pobles que els acollien gairebé res més 
que la llengua, gent que mai es consideraven 
membres de l’estat on es trobaven, sinó sem-
pre com a jueus que simplement parlaven la 
llengua de la nació que els envoltava. Segons 
ell la religió no era el criteri decisiu de per-
tinència jueva (puix que el problema era de 
raça), els jueus havien mantingut les seves 
característiques racials al llarg «de mil anys» 
per l’endogàmia tot i viure enmig d’altres 
nacions, i la condició de jueu depenia de 
factors materials (Maser, 158).

Hitler deixa molt clar que el centre de 
la política del seu partit consistia a dur 
a terme una acció immediata en totes 
aquelles qüestions que pateix Alemanya. 
Durant l’entrevista, o monòleg com deia 
Pla, Hitler vol manifestar dues coses molt 
importants. La primera, la seva simpatia 
pel poble espanyol i la segona la justifica-
ció de les seves accions polítiques. Durant 
aquesta entrevista breu es conclou quina era 
l’agenda de Hitler i l’empenta que tenia per 
dur-la a terme. 

És molt interessant que el 1933, quan 
l’expulsió i segregació dels jueus d’Alema-
nya prenia embranzida, Xammar va escriure 

una crònica titulada «Millares de ciudada-
nos alemanes ponen su ilusión en España». 
El contrast amb l’Espanya de Hitler era 
palès. Escrivia Xammar: «(...) –la España 
Republicana– es hoy una tierra donde 
tienen puesta su ilusión y su esperanza 
muchos millares de ciudadanos alemanes. 
Son naturalmente hombres de raza, religión 
o ascendencia judia que en la tierra donde 
nacieron no van a poder vivir (...)»2 (Xam-
mar, «Crónicas desde Berlín» 131).

L’Espanya del 1933 era el lloc ideal per 
a molts alemanys, perquè hi havia «una Re-
pública –la nuestra– donde el prejuicio de 
raza y el recelo ante el extranjero son inexis-
tentes» (Xammar, «Crónicas desde Berlín» 
131). Es pot especular que l’odi de Hitler 
cap als jueus i descobrir que l’Espanya Repu-
blicana podria presentar-se com un asil per 
als jueus exiliats, van ajudar, entre d’altres 
factors, al fet que, arribat el moment, Hitler 
canalitzés recursos a la causa de Franco. 

ALGUNS ERRORS 
QUE VAN PROMOURE L’ASCENS 

AL PODER DE HITLER

Seria una equivocació dir que Hitler i el po-
ble alemany van ser els únics factors que van 
projectar l’ascens del nazisme a Alemanya. 
Durant els anys 20 i principis dels 30, hi 
havia una gran divisió de visions polítiques 
dins d’Alemanya, com la que enfrontava els 
comunistes i els nacionalsocialistes. La gran 
polarització i falta d’unitat dels alemanys 
van produir un conflicte endèmic amb 
moltes tensions que arribarien a tal extrem 
que Xammar el descrivia dient que «la pu-
nyalada trapera y el balazo a quemarropa 
en la boca del estómago están a la orden del 
día» (Xammar, «Crónicas desde Berlín» 50). 
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No només la divisió d’idees sinó també la 
pobresa material determinada per la pèrdua 
de la guerra i perpetuada pel Tractat de Ver-
salles generaven un sentiment nacionalista 
entre la població. Aquesta pèssima situació 
li va donar a Hitler una excusa molt bona 
per adoctrinar al poble alemany. En molts 
discursos Hitler deia que «los culpables de 
la miseria del pueblo serán perseguidos sin 
piedad. Se hará justicia caiga quien caiga, 
etc.»3 (Xammar, «Crónicas desde Berlín» 
78). Xammar va criticar la situació al 
voltant del Tractat de Versalles per no ajus-
tar-se a la realitat alemanya i posar molta 
pressió sobre el poble alemany:

[Alemania] No puede pagar efectivamente 
los 210.000 millones de marcos oro que 
le pide el Banco de Pagos de Londres. No 
puede pagarlos porque los vale Alemania 
entera (...) 50.000 millones de marcos oro 
(...) no podría pagarlos Francia en 30 años 
sin arruinar sus finanzas. A duras penas In-
glaterra o los Estados Unidos (...) (Xammar, 
L’ou de la serp 37).

Òbviament, Xammar pensava que hi 
havia un problema de base que França i 
Anglaterra no volien encarar:

El problema de las reparaciones ha entrado 
en una fase que hace insuficiente el «qué» y 
exige además un «cómo». Además la cues-
tión de principio, no resuelta por el Tratado 
de Versalles, se presenta como un problema 
de método que el Tratado no resuelve (Xam-
mar, L’ou de la serp 29).

D’altra banda, criticava els governs 
d’Alemanya i França perquè considerava 
que el pagament de les reparacions tenia 
un fons polític:

Alemania piensa que, encadenando una 
moratoria con otra, quizá llegue el día de 
no tener que pagar nada. Y Francia piensa 
que, conservando tanto como se pueda la 
posición de acreedor no satisfecho, tal vez 
no llegue el día de irse de las tierras del Rin 
(Xammar, L’ou de la serp 37).

Ell creia que Alemanya necessitava un 
pla financer intel·ligent com el que sugge-
reix en aquests escrits; també pensava que 
el fet que els pagaments haguessin de sortir 
d’un augment de la tributació suposava 
un problema afegit, ja que implicava que 
eren «unas ganacias conseguidas a base de 
la miseria de muchos rentistas» (Xammar, 
L’ou de la serp 40). Era conscient que les de - 
valuacions del marc i el consegüent empo-
briment del poble alemany (que ja estava 
políticament polaritzat) podrien tenir con-
seqüències socials inesperades. En efecte, el 
Tractat de Versalles i la posterior ocupació 
de la Conca del Ruhr afectaven directament 
l’economia i la moral del poble alemany: 
aquesta situació va donar constantment 
substància a molts dels discursos de Hit-
ler, que es va aprofitar dels errors polítics 
d’Alemanya, França i Anglaterra per dur a 
terme el seu programa.

LA MAQUINÀRIA 
NACIONALSOCIALISTA

L’adveniment del nazisme fou un procés 
que va durar vint anys des de la formació 
del partit nacionalsocialista (1919) fins 
el principi de la Segona Guerra Mundial 
(1939). Durant aquest procés, Hitler va 
aparèixer com una figura política i en poc 
temps va arribar a ser el líder del partit 
nacionalsocialista. Hitler va imposar una 
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homogeneïtzacio ideològica del poble ale-
many i va portar Alemanya de la misèria 
a esdevenir una potència mundial. És clar 
que els mètodes de Hitler podrien fàcilment 
desbordar qualsevol llista de drets humans. 
Cal dir que l’obra de Xammar suggereix 
alguns punts clau que van garantir l’èxit 
de Hitler:

i. Establiment de Hitler com a canceller.
ii. Manipulació del poble alemany mit-

jançant la retòrica:

Hitler ha ejecutado a los ojos de todo ob-
servador desinteresado, la más espectacular 
y concluyente demostración de no poseer 
ninguna de las cualidades que se suponen 
en todos los jefes: valor, atrevimiento, 
imaginación, sentido de la maniobra, per-
cepción rápida de la situación, confianza en 
sí mismo, autoridad y habilidad para tratar 
con los demás. Pero sus doce millones de 
partidarios no son precisamente observado-
res desinteresados y es seguro que no se han 
dado cuenta de nada. A sus ojos, Hitler sigue 
siendo el hombre capaz de hacer milagros 
y si no los hace es porque no le dejan. Será 
absurdo pero es así (Xammar, «Crónicas 
desde Berlín» 92).

I encara més extrema aquesta observa-
ció: «Las gentes se extasían, rugen de en tu-
siasmo, juran estar dispuestas a dar su vida 
por el caudillo» (Xammar, «Crónicas desde 
Berlín» 92).

iii. Abolició de la llibertat de premsa.  
Xammar fou directament afectat per l’o-
pres sió que Hitler exercia contra els diaris, 
reporters i altres. Com he esmentat abans, 
els corresponsals eren vigilats i controlats 

tant pel Ministeri de Propaganda com 
per la Geheime Staatspolizei (la Gestapo). 
Hitler manipulava la realitat per produir 
l’efecte desitjat en l’opinió pública del poble 
alemany. Com Lippmann diu molt encer-
tadament: «L’única percepció que qualsevol 
individu pot tenir d’un esdeveniment que 
no ha viscut personalment és la percep-
ció generada per la seva imatge mental 
d’aquest esdeveniment» (Lippmann, 28). 
La política extrema que Hitler predicava 
generava tot tipus d’opinions, i per evitar 
que opinions adverses a la seva agenda tin - 
guessin un ressò en el subconscient del po- 
ble alemany Hitler recorria a la censura. 
Citant novament Lippmann: «Sense algun 
tipus de censura, la propaganda en el sentit 
estricte de la paraula és impossible. Per tal 
de promoure la propaganda, cal que hi hagi 
alguna mena de barrera entre el públic i 
els esdeveniments. S’ha de limitar l’accés 
a la realitat dels fets per tal que algú pugui 
crear una pseudorealitat que considera 
bona o desitjable» (Lippmann, 28). Allò 
extraordinari de l’obra de Xammar és que 
traspassava la maquinària repressiva nazi i 
donava una visió objectiva dels fets. En les 
seves pròpies paraules:

(...) la nueva ley cuyo primer artículo define 
la profesión periodística como una función 
pública reglamentada por el Estado, en sus 
derechos y deberes profesionales (...). Será 
periodista tan sólo el ario que obtenga el be-
neplácito del Estado y se resigne a perder el 
derecho de exponer sus opiniones personales 
(Xammar, «Crónicas desde Berlín» 144).

iv. Redacció de noves lleis i antisemi-
tisme. Hitler va establir una sèrie de lleis 
que legalitzaven un nou règim de terror i 
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que «justificaven» legalment l’exclusió i la 
segregació de la població jueva. Xammar 
esmenta clarament en les seves Crónicas 
desde Berlín que el problema més radical 
no és la violència quotidiana que apareix als 
carrers contra els jueus, sinó la promulga-
ció de preceptes que justifiquen en termes 
jurídics i en el marc de la legalitat una 
segregació sistemàtica contra els jueus. En 
altres paraules, el problema fonamental és 
l’aparició d’una nació en el marc jurídic de 
la qual es legalitza obertament la violència 
contra un grup racial i s’incorpora dins del 
subconscient dels seus habitants:

(...) lo verdaderamente interesante y grave 
en el antisemitismo no está en tales o cua- 
les incidentes violentos provocados por 
gentes irresponsables sino en el texto de 
algunas leyes recientes que establecen para 
los judíos una nueva ley diferencial: (...) los 
judíos serán obligados a pagar impuestos, no 
podrá ser funcionario público, si es médico 
no podrá trabajar en hospitales del Estado 
o municipios, no podrá ser catedrático de 
universidad, ni profesor de instituto, ni 
maestro (...) (Xammar, «Crónicas desde 
Berlín» 128).

v. Exterminació de partits polítics i de 
líders aliens al partit nacionalsocialista.
Hitler va dir molt clarament durant l’entre-
vista amb Pla i Xammar que «los cánceres 
políticos y sociales no son una enfermedad 
incurable. Tenemos la extirpación» (Xam-
mar, L’ou de la serp 205). L’atmosfera de 
terror generada per Hitler va fer que molts 
polítics cedissin terreny:

(...) el partido Nacionalista ha acordado 
disolverse voluntariamente, ni que decir 

tiene. La disolución ha sido acordada en una 
cordial entrevista que las personalidades más 
destacadas han celebrado con el canciller 
Hitler, el cual, según dice el comunicado 
oficial, ha felicitado a sus visitantes por la 
generosa iniciativa que acababan de tomar. 
Generosa y, sobre todo, oportuna. Más 
tarde o mañana sería demasiado tarde para 
tomarla (...) (Xammar, «Crónicas desde 
Berlín» 136).

vi. Exclusió d’Alemanya de la Societat 
de Nacions. La sortida de la Societat de Na-
cions va ser un indicador molt important 
sobre l’enfortiment intern d’Alemanya. Va 
ser també un dels errors més importants 
que França i Anglaterra van cometre durant 
l’època, ja que va ajudar a Hitler a invertir 
la situació econòmica i militar d’Alemanya 
per consolidar el Tercer Reich. Xammar 
comentà:

Alemania se retira de la Sociedad de Naci-
ones y de la Conferencia del Desarme (...) 
Podrá haber todavía quien crea que Hitler 
no es precisamente un hombre de Estado, 
pero nadie podrá dudar que Hitler es un 
hombre de palabra. Dijo que Alemania se 
marcharía de Ginebra si ciertas condiciones 
se producían, y al producirse esas condicio- 
nes Alemania se ha retirado. No puede 
pedirse más seriedad (Xammar, «Crónicas 
desde Berlín» 168).

Hi havia també la farsa d’una política ex-
terior «pacifista». És difícil veure Hitler com 
un pacifista, però durant molts anys els seus 
discursos parlaven sobre pau i pactes. Hitler 
planejava rearmar i enfortir Alemanya, i 
parlar de pau li permetia guanyar temps 
necessari per dur la seva agenda a bon fi:
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Europa [y Alemania dentro de ella] em-
pieza a estar saturada de pactos; pero los 
pactos siguen siendo un gran elemento de 
distracción. Los hay de todas clases: Pactos 
de amistad, pactos de no agresión, pactos 
consultivos, pactos de renunciamiento al 
uso de la fuerza, pactos bilaterales, pactos 
triangulares, pactos de cuatro potencias, 
pactos que se apoyan en el Pacto de la Socie-
dad de Naciones, (...) (Xammar, «Crónicas 
desde Berlín» 166).

vii. Rearmament. L’any 1935 Hitler va 
anunciar la reorganització de la Wehrmacht 
que fins llavors es trobava reduïda a la míni-
ma expressió per mandat de la Societat de 
Nacions: «(...) Quinta: Alemania mantiene 
las cifras de su ejército tal como las anunció 
al restablecer el servicio militar obligatorio. 
Pero está dispuesta a limitar sus armamen-
tos en la proporción que los demás países 
lo limiten» (Xammar, «Crónicas desde 
Berlín» 271).

CONCLUSIÓ 

L’obra de Xammar és densa quant a la in-
formació que aporta i se’n poden extreure 
moltes conclusions, idees i percepcions ba-
sades en les seves cròniques, cartes, llibres, 
etc. Primerament, pel que fa a l’entrevista 
de Hitler amb Pla i Xammar, aquesta ens 
dóna un testimoni crític a partir del qual 
es pot suggerir que determinades idees del 
Mein Kampf de Hitler estaven influenciades 
per les pràctiques de segregació que s’havien 
dut a terme a Espanya en el passat. De fet, 
el mateix Hitler va reconèixer la influència 
de l’exemple d’Espanya. En segon terme, 
Xammar va reconèixer molt abans que d’al-

tres autors el poder de la retòrica de Hitler 
i correctament va predir el que succeiria en 
una Alemanya sota el seu poder. Finalment, 
Xammar descobrí que els errors de França i 
Anglaterra van promoure l’ascens de Hitler. 
Cal esmentar que aquestes prediccions es 
van fer enmig del desenvolupament dels 
fets i no després.

Hi ha hagut moltíssims acadèmics que 
han estudiat l’adveniment del nazisme; 
ajuntant tots els seus llibres es podrien om- 
plir biblioteques. Cada vegada que he tin-
gut l’oportunitat de fullejar un d’aquests 
llibres me n’he adonar que estaven plens de 
desenes de referències. Compaginaven fets 
d’una munió de fonts, reescrivien i reinter-
pretaven la història. L’obra de Xammar és 
diferent: no hi ha referències. Xammar va 
viure i escriure mentre es desenvolupava el 
nazisme, en va ser testimoni directe. La seva 
crítica aguda va crear una obra que ens dóna 
una visió global de l’Alemanya dels anys 20 
i 30. Xammar no demana als acadèmics 
que li descriguin els fets per reescriure’ls a 
la seva obra. Utilitza els fets mateixos com 
a única font. En altres paraules, la seva obra 
s’aguanta sola. El seu pensament inquisitiu 
i la seva objectivitat d’escriptura ens donen 
una visió molt clara del que va succeir en 
aquests moments de gran incertesa. L’obra 
de Xammar és una obra, en la meva opi-
nió, sense paral·lel, i representa un pilar 
del periodisme d’entreguerres. Després de 
la lectura de Xammar, m’he sorprès força 
que no se li doni el reconeixement que es 
mereix. Xammar ha passat desapercebut 
a molts acadèmics estrangers i fins fa poc 
al propi país; és, crec jo, una miopia de 
nosaltres, els que re-escrivim la història. ❒
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  1. Vol dir que l’expulsió dels jueus ja era un fet el 1924.
  2. Notem com Xammar invoca no Espanya, sinó l’Es-

panya Republicana.
  3. Atès el context, és possible que Hitler es refereixi 

en aquest text a les altres nacions, principalment 
França.


