
Holocaust 

Nom amb el qual és designat el genocidi dut a terme pel règim nacionalsocialista del Tercer 
Reich sobre els jueus entre els anys 1933 i 1945. 

De vegades, s’hi inclou la persecució i extermini per part del règim nazi de minories o altres 
pobles, especialment el gitano, dels homosexuals i de dissidents polítics (com els republicans 
espanyols contraris a la dictadura de Franco). Aquest genocidi tenia com a objectiu la creació 
d’una comunitat nacional –Volksgemeinschaft– racialment pura. Amb les lleis de Nuremberg 
(“Llei de ciutadania del Reich” i “Lleis per a la protecció del poble i l’honor alemanys” del 15 de 
setembre de 1935) es privava de la ciutadania alemanya aquells que no eren de sang ària i es 
prohibien les relacions entre jueus i súbdits alemanys o de raça ària. Seguint aquesta 
estratègia agressiva vers els jueus, la ruptura massiva d’aparadors d’uns 7.000 comerços jueus 
i l’assassinat de prop d’un centenar de jueus (Kristallnacht, 9-10 de novembre de 1938) 
marcaren un punt d’inflexió. Finalment, en la reunió celebrada a Wannsee, 20 de gener de 
1942, s’aprovà la “Solució final”, que consistia en l’eliminació física, per mitjà dels treballs 
forçats, dels jueus internats en camps d'extermini (Auschwitz-Birkenau, Chełmno, Bełżec, 
Majdanek, Mauthausen, Sobibor i Treblinka). L’any 1945, amb la fi de la Segona Guerra 
mundial, més de sis milions de jueus, d’una població total de vuit milions en els països ocupats 
pels nazis, havien estat assassinats. 

Després de la guerra i del procés de Nuremberg, es donà a Europa Occidental un rebuig explícit 
al nazisme i les seves conseqüencies, amb l’Holocaust com a exemple màxim del que no havia 
de tornar a succeir. A la República Federal d’Alemanya, en particular, i també a Àustria, hi 
tingué lloc un moviment d’autoexamen i l’adopció de mesures de desnazificació: en ambdós 
països hom prohibí per llei el partit nazi, així com els símbols i la propaganda d’aquesta 
ideologia i la negació de l’Holocaust (propi de l’extrema dreta). Contra la difusió pública 
d’aquestes afirmacions, s’han dictat lleis de contundència diversa, a banda d’Alemanya i 
Àustria, a Bèlgica, França, Lituània, Polònia i els Països Baixos (no pas a Espanya). En altres 
països, especialment els anglosaxons, la negació de l’Holocaust no és il·legal a l’empara de la 
llibertat d’expressió. El 2007 la Unió Europea aprovà una llei que castigava la negació de 
l’Holocaust, malgrat que la seva aplicació es deixava al criteri de cada Estat membre. 
Actualemnt,diversos camps de concentració s’han convertit en museus, dels quals destaca el 
d’Auschwitz, a Polònia.    

Auschwitz 

Nom alemany amb què és coneguda la ciutat polonesa d’Oświęcin al sud-est de Katowice, on a 
l'abril de 1940 els nazis construïren diversos camps de concentració. L'àrea en què es trobaven 
aquests camps ocupava uns 40 km2. Els presoners eren primer civils polonesos i soldats russos, 
però des del 1941, que es convertí en camp d’extermini sota la direcció de Rudolf Höss, hi 
foren destinats sobretot jueus (90%). Els presoners eren meticulosament classificats segons 
l’origen i altres particularitats (jueus, gitanos, homosexuals, Testimonis de Jehovà, etc.). 

Auschwitz constava, bàsicament, de tres camps. Als dos primers hi havia les cambres de gas on 
els presoners eren assassinats en massa, entre 1,1 i 1,5 milions segons les estimacions més 
fiables, i els crematoris. La capacitat de les cambres de gas podia arribar als 2.000 morts per 
hora i, després de diverses provatures, s'hi utilitzà el gas Zyklon B de manera sistemàtica. A 
banda, cal afegir-hi gairebé mig milió de víctimes mortes a conseqüència de la fam, les 
malalties i els experiments mèdics dirigits per Josef Mengele. El tecer camp era destinat 



sobretot a treballs forçats per a la indústria alemanya, juntament amb la majoria de la 
quarantena de camps secundaris construïts a la zona circumdant. Auschwitz fou alliberat per 
les tropes soviètiques el 27 de gener de 1945 (posteriorment declarat Dia Internacional de 
l’Holocaust), que hi trobaren tan sols uns 7.000 supervivents. 
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