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L’instint assassí 

 

 Amb la publicació, fa un parell d’anys en castellà i ara en català, d’Observacions 

sobre Hitler, la figura de Sebastian Haffner, periodista i escriptor alemany emigrat a 

Anglaterra el 1938, ha acabat d’emergir d’un silenci de molts anys. El 2000 van veure la 

llum unes memòries de joventut escrites a finals dels anys trenta, que s’havien 

mantingut inèdites fins al moment de la seva mort, el 1999. Aquestes memòries (edició 

espanyola: Historia de un alemán. Memorias 1914-1933, Barcelona, Destino, 2002) 

constitueixen un document de gran valor perquè mostren, des de la pròpia experiència 

de l’autor, el poder letal de la intoxicació ideològica. Haffner, víctima ell mateix de la 

propaganda nacionalista, s’entusiasma amb la guerra del 14 com la gran majoria de 

joves alemanys. D’aquest ambient, enfortit per les condicions imposades a Alemanya al 

Tractat de Versalles, sorgirà un nacionalisme encara més fanàtic que conduirà al 

nazisme.  El populisme, el catastrofisme, la identificació d’un enemic extern a la 

comunitat que s’exalta, responsable de tots els mals que l’assetgen, i el prestigi nebulós 

de la utopia promesa o del messies que l’encarna són els ingredients amb què es cuinen 

tots els crims polítics. Per confirmar-ho, només cal donar un cop d’ull al segle XX, un 

segle que, segons els càlculs de Brezezinsky (reproduïts per Valentí Puig a L’home de 

l’abric), ha deixat la xifra aproximada de 175 milions d’assassinats per motius 

ideològics.  

 Buscar en els mecanismes psicològics i mentals dels individus els fonaments 

d’aquesta tragèdia és aprofundir en el coneixement de la naturalesa humana, però molts 

s’han negat a fer-ho perquè els reconfortava la idea de trobar-ho incomprensible, lluny 

de l’abast de tot allò que tenim per humà. No és, per sort, el cas de Haffner, que en el 

seu llibre sobre Hitler, publicat per primera vegada el 1978, s’esforça a  desentranyar la 

personalitat del Führer per explicar-se les dimensions del seu odi i l’aparent 

incoherència de les seves últimes accions bèl·liques. Cal advertir al lector que Haffner 

no opera amb el rigor científic dels historiadors: no presenta informes que avalin les 

seves suposicions, no cita a peu de pàgina la procedència dels documents que utilitza (la 

majoria declaracions de testimonis), i estableix molts dels seus punts de vista a partir de 

conjectures impossibles de demostrar. A pesar d’aquesta manera de fer, o potser gràcies 

a aquesta manera de fer, el llibre resulta totalment convincent. És sens dubte el tipus 

d’obra que irritaria un acadèmic, i encara més si aquest acadèmic fos de tendència 



 2 

marxista, perquè Haffner es riu obertament de la pretensió d’explicar-ho tot a partir de 

la lluita de classes i les relacions socioeconòmiques, cosa que demostra un valor 

excepcional si tenim en compte que el llibre es va escriure a la dècada dels setanta. Qui 

sap si, precisament per això, ha trigat més de vint anys a ser reeditat i traduït.  

Observacions sobre Hitler és, doncs, un assaig en el sentit més tradicional del 

terme, una obra d’especulació guiada pel sentit comú i l’experiència. La intuïció de 

l’autor, fonamentada en la capacitat que té tota persona intel·ligent d’observar la realitat 

i extreure’n conseqüències lògiques, estimula la intuïció del lector, que també sent que 

els fets interpretats per Haffner no devien seguir camins gaire diferents dels que ell traça 

amb raonaments impecables. Tant és així, que moltes de les hipòtesis que aventura 

Haffner han estat després adoptades per la majoria d’historiadors. 

L’eix del llibre el constitueixen els dos objectius, les dues obsessions (res més 

humà que una obsessió, sigui dit de passada) que Hitler va adquirir en la primera etapa 

de la seva vida, abans de prendre la decisió de dedicar-se activament a la política, cosa 

que va fer quan ja tenia trenta anys, després de portar una existència grisa d’artista 

fracassat —pintava quadres— sense res d’important a l’horitzó. Aquestes obsessions 

eren el nacionalisme pangermànic i l’antisemitisme. La primera, que és el que el va fer 

traslladar-se a Baviera des de la seva Àustria natal, la va contraure, com tants joves de 

cultura alemanya, a l’inici de la Gran Guerra; la segona, amb tota probabilitat, ja s’havia 

covat a Àustria. En aquest punt, es fa una mica difícil seguir al peu de la lletra les 

afirmacions de Haffner, segons les quals l’antisemitisme, ben viu a Viena i a tots els 

països de l’Est, havia pràcticament desaparegut a l’Europa de l’Oest  en el tombant de 

segle. Remeto el lector al llibre de Michel Winock Nationalisme, antisémitisme et 

fascisme en France, on es mostra amb tota claredat com l’odi als jueus, teoritzat de 

manera monumental a l’obra de 1200 pàgines La France juive (1886), d’Edouard 

Drumont, no va expirar a França, com creuen molts, després de l’afer Dreyfus, sinó que 

va rebrotar, i amb fúria, en els anys previs a la Segona Guerra Mundial. En qualsevol 

cas, aquest detall no invalida els pressupòsits de Haffner: és de domini públic que tota la 

carrera política de Hitler està determinada per aquestes dues obsessions, que ja 

apareixen de manera vertebradora a Mein Kampf  (1924). 

La pretensió del Führer de construir un imperi pangermànic que dominés tot el 

continent europeu es fa incompatible en l’última etapa de la guerra amb la idea fixa 

d’exterminar els jueus, i el dictador es decanta decididament per la segona opció. Si 

l’objectiu principal hagués estat consolidar aquest imperi, quan els alemanys ja s’havien 
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apoderat de França, Hitler hauria pogut negociar la pau i unir Europa sota comandament 

germànic, però no en té prou i,  embrancat ja de ple en la invasió de Rússia, comet 

l’error fatal de declarar la guerra als Estats Units. Al final, acorralat pels aliats al front 

de l’oest i pels soviètics al de l’est, quan ja ho pot donar tot per perdut, encara llança 

l’ofensiva de les Ardenes el desembre del 1944. Aquesta última iniciativa, 

incomprensible des del punt de vista estratègic, s’ha explicat tradicionalment com un 

intent desesperat de fer recular els aliats i recuperar l’hegemonia a l’oest, però la 

pretensió resulta massa insensata per atribuir-la a un home que havia donat clares 

mostres d’intel·ligència militar els primers anys del conflicte. Segons Haffner, Hitler 

només volia allargar la guerra, guanyar temps per assassinar el màxim nombre possible 

de jueus, i en aquesta operació va invertir recursos humans i logístics que hauria pogut 

usar per fer front a les ofensives dels enemics. Però la solució final, l’extermini de tots 

els jueus, no el satisfeïa prou i, a l’últim moment, veient que tot se li enfonsava, va 

decretar també l’assassinat dels mateixos alemanys com abans havia fet amb els súbdits 

dels països conquistats. “Hitler sempre havia estat una persona plena d’odi —escriu 

Haffner—, i matar li proporcionava un gran plaer interior. La força del seu odi, l’instint 

assassí que durant anys s’havia desfogat en els jueus, polonesos i russos, ara també es 

dirigia obertament contra els alemanys.” 

Aquest és l’objectiu essencial d’Observacions sobre Hitler: mostrar com la 

neurosi d’un home pot explicar per si sola la marxa dels esdeveniments històrics, però 

no voldria acabar aquest comentari sense referir-me a una altra de les provocacions (és a 

dir, dels encerts) de l’autor. En contra del que tothom dóna per descomptat, Haffner 

nega que el nazisme es pugui considerar de dretes. A diferència del fexisme, no 

recolzava el seu poder en les elits socials; és més, proclamava obertament l’abolició de 

les classes i odiava la burgesia. El que en realitat es proposava era la plena socialització 

de l’home, el que Haffner anomena “l’alienació de l’home envers l’home”, la destrucció 

definitiva de tota idea de llibertat individual, propòsit que no pot ser més contrari a 

l’esperit de la dreta ni més semblant al del comunisme. Són molt il·lustradors, en aquest 

aspecte, els paral·lels que assenyala l’autor entre la vida sota el nazisme i la vida sota el 

règim de l’Alemanya de l’Est, encara vigent quan escrivia el llibre. Són tants i tan 

espectaculars que al final un es pregunta on hi ha la diferència. És més, de tots els 

funestos dirigents que el segle XX va prodigar amb generositat, si n’hi ha un que es 

pugui considerar idèntic a Hitler, aquest és certament Stalin. Una obra com Koba el 

temible, de Martin Amis —publicada aquest mateix any i molt complementària de la 
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lectura d’Observacions sobre Hitler—, esvaeix tots els dubtes que encara poguessin 

quedar. Tots dos s’emparaven en una ideologia dogmàtica i en una estructura de partit 

únic. Tots dos exaltaven les activitats gremials, la joventut patriòtica i l’esport. Tots dos 

estaven posseïts pel mateix instint assassí i tots dos es van guanyar l’amor incondicional 

dels seus pobles respectius. Diu Amis que, en ple Terror, els escriptors Ehrenburg i 

Pasternak es van trobar en un carrer de Moscou i un li va dir a l’altre: “Si almenys 

expliquessin a Stalin el que està passant!”.  Diu Haffner que, quan Hitler va arribar al 

poder i els seus partidaris maltractaven la població, hi havia una frase que corria de boca 

en boca: “Si això ho sabés el Führer!”. 

 

       (Quadern d'El País, 2005) 

 


