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Un experiment amb l’amor

L’any 1943 va semblar que el mitjà més barat per portar a ter-
me esterilitzacions massives als camps de concentració seria la 
irradiació amb raigs X. Es dubtava que l’esterilitat obtinguda 
per aquesta via fos permanent. Vam reunir un presoner de sexe 
masculí i un de femení per tal de portar a terme un experiment. 
L’espai que hi estava reservat era més ampli que no pas la ma-
joria de cel·les, i recobert amb catifes procedents de la direcció 
del camp. L’esperança que els presoners, en trobar-se en aquella 
cel·la decorada per a una nit de noces, efectuessin el procés 
necessari per a l’experiment, no es va acomplir.

¿Estaven assabentats de l ’esterilització que havien sofert?

No era de suposar. Els dos presoners es van asseure en dos 
racons diferents de la cel·la de paviment de fusta cobert amb 
catifes. A través de l’ull de bou que servia per observar-los 
des de fora no era possible esbrinar si havien parlat entre ells 
d’ençà que se’ls havia reunit. En tot cas, no mantenien cap 
conversa. La passivitat resultava especialment molesta pel fet 
que s’havia anunciat l’assistència de convidats d’alta categoria 
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que desitjaven observar l’experiment; per tal d’accelerar-ne el 
progrés, el metge encarregat del camp i director de l’assaig va 
donar ordre de treure els vestits als dos presoners.

¿Els subjectes de l ’experiment estaven avergonyits?

No es pot afirmar que els subjectes de l’experiment s’avergo-
nyissin. Un cop privats de roba, bàsicament van mantenir les 
mateixes posicions que havien adoptat; semblava que dormissin. 
Ara els espavilarem una mica, va dir el director de l’experiment. 
Hom va anar a buscar discos. A través de l’ull de bou es va cons-
tatar que en un primer moment els dos presoners reaccionaven a 
la música. Però al cap de poca estona van recaure en l’estat apàtic 
previ. Resultava important per a l’experiment que els subjectes 
iniciessin per fi el procediment, ja que tan sols així era possible 
constatar de forma segura si l’esterilitat generada en secret es 
mantenia efectiva durant períodes de temps llargs en les per-
sones sotmeses al tractament. Els equips implicats en l’experi-
ment s’esperaven als passadissos de la fortalesa, a uns metres de 
distància de la porta de la cel·la. En general, guardaven silenci. 
Havien rebut instruccions de comunicar-se entre si tan sols xiu-
xiuejant. Un observador controlava el curs dels esdeveniments a 
l’interior de la cel·la. D’aquesta manera es pretenia generar en 
els dos presoners la creença que ara estaven sols.

Tot i així, a la cel·la no es va generar cap mena de tensió 
eròtica. Els responsables gairebé començaven a pensar que hau-
ria calgut triar un espai més reduït. D’altra banda, els subjectes 
de l’experiment havien estat acuradament escollits. D’acord amb 
els seus expedients, tots dos subjectes havien de sentir per força 
un elevat interès eròtic mutu.
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¿Com se sabia, això?

J., filla d’un alt funcionari administratiu de Braunschweig, nas-
cuda el 1915, per tant d’aproximadament vint-i-vuit anys, casada 
amb un marit ari, amb examen final de batxillerat (Abitur) 
superat i estudis d’història de l’art, era considerada a la petita 
ciutat G., de la Baixa Saxònia, com a inseparable del subjecte 
masculí de l’experiment, un tal P., nascut el 1900, sense pro-
fessió. J. va abandonar el marit ari que l’hauria salvat per tal de 
seguir P. Va seguir el seu amant fins a Praga i més tard fins a 
París. El 1938 fou possible detenir P. en territori del Reich. Pocs 
dies després, J. va aparèixer en territori del Reich a la recerca 
de P. i fou detinguda igualment. A la presó i posteriorment al 
camp de concentració, tots dos van intentar diverses vegades 
retrobar-se. Això explica la nostra decepció: ara per fi podien 
fer-ho, i justament ara no ho volien.

¿L’actitud dels subjectes de l ’experiment era rebel?

En general eren obedients. Per tant, jo diria: dòcils.

¿Estaven ben alimentats els presoners?

Les persones previstes com a subjectes de l’experiment ja ha vien 
rebut una alimentació especialment bona força temps abans que 
s’iniciés l’assaig. Ara ja feia dos dies que eren a la mateixa cel·la 
sense que es poguessin constatar intents d’aproximació. Els vam 
donar gelatina proteínica procedent d’ous, els presoners van 
engolir amb delit la clara d’ou. El sergent de les SS Wilhelm 
els va fer ruixar amb mànegues de jardí, i acte seguit van ser 
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retornats a la cel·la encatifada, però la necessitat d’escalfor tam-
poc no fou suficient per aproximar-los tot i estar enfredorits.

¿Que potser temien el llibertinatge al qual eren induïts? 
¿Que potser es creien sotmesos a una prova en la qual havien 
de demostrar la seva moralitat? ¿Que potser la dissort del camp de 
concentració s’interposava entre ells talment un alt mur?

¿Sabien que en cas d’embaràs tots dos cossos serien sotmesos  
a dissecció i estudi?

És improbable que els subjectes de l’experiment ho sabessin 
o fins i tot que ho intuïssin. Des de la direcció del camp se’ls 
havien fet reiterades promeses en sentit positiu en cas de super-
vivència. Jo crec que no volien. Amb gran decepció del general 
de les SS A. Zerbst, que s’havia desplaçat a posta amb els seus 
acompanyants, no va ser possible portar a terme l’experiment, 
ja que cap dels mitjans emprats, fins i tot els violents, no va 
abocar a un resultat positiu. Vam prémer els cossos l’un contra 
l’altre, els vam mantenir en contacte incrementant la tempera-
tura ambiental, els vam friccionar amb alcohol i vam donar-los 
a beure, vi negre amb ou batut, així com els vam péixer amb 
carn i xampany, vam ajustar la il·luminació de la cel·la, però res 
de tot plegat no va produir excitació.

¿Realment es va intentar tot?

Puc assegurar que es van intentar tots els mitjans possibles. Te-
níem amb nosaltres un sergent de les SS que n’era força expert.

Va anar assajant un rere altre tots els mitjans que no solen 
fallar mai. Al cap i a la fi, no podíem entrar-hi nosaltres a provar 
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sort, perquè hauria estat Rassenschande, un crim contra la puresa 
racial. Cap dels mitjans que es van posar a prova no va generar 
excitació.

¿Vam experimentar excitació nosaltres mateixos?

Com a mínim, més que no pas els ocupants de la cel·la; al-
menys, ho semblava. Per altra banda, ens hauria estat prohibit. 
Així doncs, no crec pas que estiguéssim excitats. Potser ener-
vats, perquè la cosa no rutllava.

Si vull fer-te tota meva, 
¿vindràs a mi aquesta nit?

No hi havia cap possibilitat d’obtenir una reacció definida dels 
subjectes, de manera que l’experiment fou suspès sense assolir 
cap resultat. Posteriorment fou reprès amb altres subjectes.

¿Què els va passar, als subjectes de l ’experiment?

Els subjectes rebels van ser afusellats.

¿Vol dir doncs que en arribar a un punt determinat de malaurança 
ja no hi ha manera de posar en pràctica l ’amor?
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