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de setembre de 1939 les tropes alemanles lravcssaven la
frontera polonesa Tot lust comengava la ll Guerra N'lundtal' un
conflrcte ternblement des(ructtu que encara avut. sts decades
me. tard. conttnua colprnt les consclencles de mtltons de persones
cl arreu del mon
No comentarem aqui aspeclcs esscnctals. ben coneguts daltra

banda. com el genocrdr del poble lueu el dcsembarcament de Norman
dra. l atac lapones sobre Pearl Harbour Ens proposem lcr esment d un
esDlsoLll Jc l.r ll t'uLrr.r vunLllal rclrll\amcnl P(\ !oncgul - LJqa nns
tra lo.upa.t,'Jc l.,lonlJ. no,,'llmcnt ncrl.r.r.tt n'tzt >tno tamhc lcr
RolS -r\lcllL. (r\'ufJ(lL' quc
llargs cle polirnesos. aproxtmadament
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!a sulu<rr lr m"rl J' h,mlllrrns
cl lll% dr: la poblacro del pats

La Il (;uerra Mundral va anar precedtda pel Pacle germanosovtettc
srqnJl .12|.'.1.,go-t Jc lJlo P\r\on Rrh\'nLrof ' pcr Volott'r' mtnt'Lrci dAIr> I:xlcrlL,l5 Jcl5.lot par-', Aquc:l lraLlat J' nn aqrcsct'r'

rcrttrhl, monu'ncnl al l'tnttm. mct Jc>rct{"nrtl grrantta a llttlct la
lt.rnLull lrtJl uuc ne(cs>llard.r Ia rct.rgulrJa f'er lJl dc loJcl ("n'cnIrrr cl: >, u' cl..tlu,, n l all,: r l turop.r Oiit''lcntal lcr -taltn L l pa' t'
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permetia allunyar l'amenaQa nazi durant un temps preci6s, alhora que
obtenia importants compensacions terdtorials. Eren dies plens de joia i
de confianda per a tots dos dictadors, abans enemics mortals i ara aliats
circumstancials. Aquest pacte contranatura va obviar Ia ideologia, la va
deixar en un segon pla. Molts comunistes d'arreu del m6n no s'ho
podien creure. El feixisme, sistema contra el que havien lluitat arriscant
la r rda. ara havia esdevrngut lespe( rable. Aixi ho havra decrdrr el cama
rada Stalin, l'inefable guia de la classe obrera internacronal. Aquells
(omunisles coherents que van rebuLjar aque<ta estrafoliria alianga no
van trigar gaire temps en ser elimina|s fisicament per <contrarevolucionaris), i per (rraidors al proletariat).
Lacord enrre I'Alianga nazi i I'URSS sralinisra es va ler a costa de
Poldnia que, un cop m6s, pagaria un altissim preu per tenir la desgra(ld. drguem-ne geoSralrca. destar situada enmrg de les dues .uperpotEncies. Corn ja s'ha dit, l'1 de setembre de 1939 Hitler invadeix
Poldnia per l'oest. Doncs b6, nomds serze dies m6s tard, I'Exircit Roig
entrava a Poldnia per l'est. Els habirants del dissorLat pais van rebre els
russos entre aplaudimentsja que es pensaven, en la seva ingenuitat, que
eren alli per alliberarlos dels nazis. Res mds Iluny de la realirat. Les
deslilades conjuntes de tots dos exarcits, l'acord evidenr, van fer enren
dre al poble polonds que no havien esdevingur sind una moneda de
canvi entre totes dues dlctadures
Els objectius que tant Hirler com Stalin es van marcar a partir d'aquesl moment van ser l'anthilament de Poldnia, I'anorreament sistemetic de tot vestigi cultural propi dels polonesos i, en definitiva, la reduccj6 del pais a un ens buit, sense consciEncia de poble.
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d'Europa, i especialment Polbnia, era I'area d'expansi6 natural de la raga
aria, un territori poblat per esclaus inferiors que havien de ser reciclats
en servidors dels alemanys. Calia germanitzar i explotar tant com es
poguds fins a I'ultim racd d'aquell pais. Per aixd, es va dividir la zona
nazi de Polonia en tres divisions administmtives i es va practicar a totes
tres una neteja atnica brural. M€s de 2 milions de polonesos foren obligats a traslladar se a I'est o b€ foren obligars a marxar cap a Alemanya
en qualitat de treballadors forgosos. Per conrra, m€s de 700.000 alemanys atnics, procedents dels paisos bahics i d'altres zones llunyanes,
foren instal.lats com a colons en les irees despoblades per la forga de
les armes. Aquest procds va ser dut a terme enmig d'atrocitats sense
pari6. Els jueus polonesos, prop de 3 milions, van ser confinats a guettos de grans ciutats com ara Varsdvia, Cracdvia i Lodz, i exterminats
poste orment, a partir de 1943, quan els jerarques nazis van decidir
aplicar la <solucio final>.
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Pel que [a a l'ocupaci6 soviatica de la Poldnia Oriental, esta clar que
fou tan brutal o mes que la nazi. Es va procedir a la deportacio de prop
de 1.200.000 polonesos cap a les zones m6s remotes de Russia.
Loficialitat de l'exercit Polonas, formada per uns 15 000 homes, va ser
internada a camps de concentracid i assassinada en massa Els cossos
van ser inhumats d'amagat a grans fosses del bosc de Katyn. Cap auto-

ritat sovictica va explicir mai aquesta desaparici6. Aquests oficials,
igual que milers de metges, de juristes, de professors, d'obrers especiaIitzats, d'universitaris, etc. eren una amenaea per Stalin,.ja que representaven el millor de Poldnia. Per aquesta ra6 foren exterminats. Quan
el Govern polonds a I'exili, instal.lat a Londres, va demanar informaci6
sobre aqueit afer, la resposta del Kremlin fou fulminant: Trencament de
relacrons diplomrnques sota I'acusaci6 de <col.laboraci6 amb
l'Alemanva nazir.
La lluna de mel entre Hitler i Stalin va finalitzar el 22 de juny de
19,11, quan I'exdrcit alemany envaeix I'URSS. Com a consequancia, la
polllica inlernacional va patir un fort trasbals. alhora que els interessos
.anviaren sobtadament. Stalin va abandonar antigue, amistdl' I ara
esdevenia aliaL de les denostades democracies burgeses. Per aixd
Roosevelt i Churchill, que coneixien perfectament Ia veritat sobre el que
havia passat a Poldnia, no van moure ni un dit per por d'incomodar el
rira del Kremlin. Stalin era llavors un aliat molt valu6s, i el seu pais esta
va carregant amb la major part del pes de la guerra
El poble polones. per la seva banda. mai no va oblidar als seus mar
tirs desapareguts. Lis sospites e<devingueren realitats quan Vlat)
Gorbatxov valeconaixer oliiialment l'autoria sovictica en la matanqa de
Kat).n i va demanar perd6. Polonia va ser humiliada i enfonsada despieiadament
pieradament durant la 1l Guerra Mundial, perd el seu sentiment nacional va sobreviure, un cop m6s, al conflicte. 5r, Poldnia va vencer de nou
als esdevenimenrs perversos de la histbria. I Hitler i Stalin fa temps que
van deixar de ser una amenaqa. Les besties dormen per sempre, encara
que els seus admiradors continuen fent molt de mal periodicament.
Perd aixo ia 6s una altra hisloria.

