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Herwig Czech, doctor enHistòria, expert enmedicina del Tercer Reich

“No tots els científics eren nazis, però
molts van aprofitar la conjuntura”

Tinc 45 anys. Austríac. Soc investigador postdoctoral a laUniversitatMèdica deViena, però fa nou
mesos que soc a laUniversitat de Berlín investigant la història de la neurociència durant el Tercer
Reich.M’alarmen el canvi climàtic i la creixent inestabilitat dels sistemesmundials. Soc ateu

Estudia l’explotació de cervells
víctimesdelnazisme?
Sí, durant i després de la Segona
GuerraMundial, a importants ins-
titucionscientífiques.Ungranpro-

jectedelaUniversitatMèdicadeViena, lad’Ox-
fordBrookes, l’Acadèmia deCiènciesNacional
d’Alemanya i laUniversitatTècnicadeMunic.

Encara hi ha restes de col·leccions de cer-
vellsdenens iadults.
Ésveritat, la SocietatMaxPlanck, implicadaen
la investigació, conservava fragments de cer-
vells d’un gran nombre de nens i adults matats
perquètenienmalaltiesmentals.Aquellesmos-
tres es van continuar utilitzant per fer estudis
científics finsalsanysvuitanta.

Cervells de víctimes de l’eutanàsia nazi
utilitzatspercientíficsnonazis?
No hi havia una distinció clara entre la ciència
neta i la nazi; és a dir, es podia practicar una
ciència vàlida sota criteris purament científics
ambcervellsobtingutsd’unamaneranoètica.

Neuròlegsprestigiosos?
El cap del departament de neuropatologia de
l’Institut Kàiser Guillem per a la Investigació
del Cervell de Berlín, Julius Hallervorden, re-
conegutcientífic,vaestaresperantqueposessin

fi a la vida, enuna cambrade gas a propdeBer-
lín, de 50 nens escollits amb finalitats científi-
ques. Va obtenir els cervells immediatament
desprésde la sevamort.

Quineseren les finalitatscientífiques?
Investigar sobre les patologies cerebrals, però
també l’eugenèsia, la idea de la genètica pre-
ventiva.

Elfi justificaelsmitjans?
Vaser l’explotaciód’uncrimagranescala, i si la
ciència perd de vista aquestes demarcacions
ètiques, escorromp.

I va ser habitual a l’època? Fins i tot a les
universitats?
En aquest projecte, investiguem instituts fora
del sistema universitari, però hi ha exemples
dins de les universitats. August Hirt, professor
d’anatomia, un dels acusats a Nuremberg si no
hagués mort, que col·leccionava esquelets
jueus,eraresponsabledelamortde86persones
intentant documentar les diferències anatòmi-
quesde la raça jueva.

Estaven obsessionats que eren diferents,
peròéscuriósvenintde laciència.
La psicosi no és una explicació suficient per al
quevapassar.Ésméscomplicat, sónmésaprop
del nostre pensament del que volem admetre.

No tots els científics erennazis, peròmolts van
aprofitar laconjuntura.

Al final somnosaltres, elshumans, elsque
hovamfer.
Sí. Per això ens cal transparència radical. Puc
acceptar altres punts de vista i discutir-los, pe-
rònoacceptoel “nohovolemsaber”.Johovull
saber, si hi ha un arxiu tancat, vull obrir-lo.
D’alguna manera jo faig autòpsia dels arxius, i
devegadesno t’hoposen fàcil.

Fa vint anys que estudia la història de la
medicina ielnacionalsocialisme.
Vaig començar investigant els serveis de salut
pública, una cosamolt poc vistosa, i va resultar
que,desdel1935finsal1945,l’Alemanyanaziva
construir una xarxa d’oficines de salut pública
que, amb aquell nom tan innocu, es va dedicar
sistemàticamentamillorar la raça.

Dequèestemparlant?
D’eutanàsia denens, esterilització forçada, po-
lítiques de matrimoni... La salut i l’existència
biològica de la població es van convertir en un
objectiud’intervenció.El temavamoltmésen-
llàdels judicisdeNuremberg.

Lainstituciómèdicaprefereixnofurgar-hi?
Hopreferia.Enelsúltims20anysel temahaes-
tatcentred’atenciódesprésd’anysd’ignorància.

Perquèunasocietatnormalitzacosesque
èticamentsónreprovables?
Finsals anysnorantavamtenir aquellesmatei-
xes persones que van aprofitar la conjuntura
per a les seves investigacions o els seus deixe-
bles immediats en posicions de poder, així que
noobrienels arxius, i aquellapartde lahistòria
noespodiaescriure.

Doni-me’nunexemple.
HeinrichGrosseraunpsiquiatreaustríac,met-
ge principal de la clínica d’eutanàsia infantil
AmSpiegelgrund, responsable de lamort amb
somnífersde800criaturesaViena.Desprésde
la guerra es va convertir en un dels psiquiatres
més coneguts d’Àustria i va publicar dotzenes
d’articles sobreels cervells dels infants queha-
viaajudatamatar.

Vuit-centssónmolts.
Viena era un centre d’eutanàsia infantil. Am
Spiegelgrund formavapartdelprojecteAktion
T4, que va exterminar 70.000malaltsmentals
encambresdegas.L’oficinacentral estavaubi-
cada a casa d’un jueu expulsat, on avui hi ha la
Filharmònica de Berlín. Va ser el primer pas
cap a l’Holocaust, allà es va desenvolupar el
mètodepermatarmilersdepersones.

HansAspergertampocnoeraelSchindler
delsnensautistes...
La llegendablancaquesobreAspergers’estava
establint no està basada en la realitat històrica.
Hanhagutdepassar setanta anysdesprésde la
guerra per poder consultar els documents que
demostren que va col·laborar en el programa
d’eutanàsia nazi i va decidir sobre la vida de
nensinenesdesprésd’enviar-losaAmSpiegel-
grund.

KIM MANRESA

Ima Sanchís

Sobre ciència
i ètica

Dedicar-se a estudiar lahis-
tòria de la medicina i el na-
cionalisme a Àustria no és
una tasca fàcil, molta gent
encara s’hi resisteix, però
Czech persisteix i la seva
producció científica és in-
discutible. Al seu últim lli-
bre,HansAsperger,autismo

yTercerReich(NED),Czech
desmunta la impecable bio-
grafiad’aquestpediatreque
havia aconseguit passar a la
història com un heroi anti-
nazi.PeròAspergervadiag-
nosticarmoltscasosdenens
ambproblemespsiquiàtrics
“noeducables” i fins i tot en
vaenviar algunsaAmSpie-
gelgrund, clínicaonentreel
1940 iel 1945vanassassinar
800nensambsobredosisde
droguesoperaltresmitjans.
“El cas d’Asperger demos-
tra una vegada més que no
cal ser un gran criminal ni
tenir una vocació de ser-ho
per ser part significativa
d’unsistemacriminal”.
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