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Llibres

La història dels camps de concentració soviètics
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na de les grans efemèrides d’aquest 2017 és
l’aniversari –sens cap motiu de celebració– de
la Revolució Russa que va acabar amb la proclamació de la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques.
El què va venir després va ser un dels règims totalitaris més repressius i cruels dels que es té documentació en la història. Només durant el segle XX,
en totes les seves aplicacions a diferents països,
passaria l’esgarrifosa factura de 100 milions de
morts.
El llibre de la historiadora Anna Appleblaum, Gulag
(Editorial Debate) guanyador del Premi Pulitzer, explica una part important d’aquesta història tant negre però que convé no oblidar i mantenir-la viva per
no repetir-la mai més.
El llibre mostra, de manera documentada, en què
va consistir el sistema dels gulags, els camps de
treball soviètics, durant el període soviètic. Aquest
sistema de treball ja existia en la Rússia zarista
però no serà fins l’època de Stalin on aquests
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camps, fixats en l’imaginari col·lectiu gràcies a Arxipèlag Gulag d’Alexandre Solzhenistsin -una de les
grans obres de la literatura universal de tots els
temps- quan el Gulag es transformarà en part important de l‘engranatge de terror que caracteritzarà
el règim soviètic.
En resum, els comunistes van instaurar un règim arbitrari, eliminant qualsevol garantia jurídica i on,
pràcticament sense cap prova ni requisit, tothom en
qualsevol moment podia ser acusat de ser “enemic
de l’Estat”. La societat es va anar trencant, les
famílies es van anar diluint, donant pas a la gran
col·lectivitat soviètica on l’home es deshumanitza
per poder, després, aplicar la violència de l’Estat
amb més efectivitat.
Appleblaum estima en 18 milions, les persones que
van ser presoneres en un gulag en un moment o altre, i les estimacions de víctimes del règim comunista a Rússia oscil·len entre els 30 i 50 milions de persones. Convé tenir-ho present.

