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L'Holocaust per bales 
Yahad - In Unum, deu anys de recerca 

Yahad - In Unum (‘junts’ en hebreu i en llatí) és una organització amb seu a París. Va ser 
fundada el 2004 pel pare Patrick Desbois i està dedicada a identificar i documentar 
sistemàticament els llocs de les execucions massives de jueus dutes a terme per les unitats 
mòbils de la mort dels nazis (els Einsatzgruppen) a Europa de l'Est durant la Segona Guerra 
Mundial. 

Aquests afusellaments massius no van ser secrets; sovint van ser perpetrats davant ulls dels 
veïns, que estigueren presents al lloc de l'execució, bé per haver sigut forçats a mirar o 
observant de forma voluntària. 

L'objectiu d'aquest treball és: 

• Reunir proves de cada execució per afusellament durant l'Holocaust per bales. 

• Detenir les mentides des qui neguen l'Holocaust avui i demà. 

• Mostrar el degut respecte als llocs d'enterrament de les víctimes i fer-ne possible la 
preservació. 

• Prevenir altres genocidis. 

En els últims 10 anys s'han fet 79 viatges de recerca en 8 països: Bielorússia, Lituània, la 
República de Macedònia, la República de Moldàvia, Rússia, Polònia, Romania i Ucraïna. S'han 
recollit més de 3.600 entrevistes a testimonis oculars dels crims i s'han identificat més de 
1.350 llocs de massacres a jueus. 

Exposició 

Després de deu anys de recerca, Yahad finalment pot presentar les diferents etapes dels crims 
comesos en contra dels jueus per les unitats nazis als territoris que van ocupar. L'exposició 
ajuda a la comprensió del paper que exerceix “L'Holocaust per bales” com a precursor i model 
dels crims massius d'avui. 

Aquesta consisteix en cinc elements o mòduls que presenten la transversalitat del procés 
criminal que hi ha darrere de la multiplicitat d'aquests crims i un resum final amb un plafó. 
L'arrest, el camí, el despullament, l'afusellament, el saqueig. Cada etapa criminal es presenta 
en un mòdul, combinant les proves recollides per Yahad i les dels arxius. 
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FOTO: “Afusellament massiu de 42 jueus en Wielopole Skryznski el 30 de juny de 1942”, foto 
feta per Roman Lipa, març de 1984. Roman Lipa, resident de Wielopole Skrzynski (regió de 
Podkarpackie, Polònia) va pintar les massacres sobre la base de les històries dels testimonis. 

Donació de Steven Teitelbaum per a Yahad - In Unum 
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LES ETAPES DEL CRIM 
L'ARREST 

El dia de l'execució de jueus en un poble, els homes dels Einsatzgruppen arriben amb la policia 
local a les cases de totes les persones jueves. Encerclen cada família i les empenten cap a fora 
amb la punta dels fusell. No els deixen que s’emporten res i no els diuen tampoc cap a on els 
porten. D'aquesta manera van reunint tota la població jueva en un edifici, en un pati o a la 
plaça de la ciutat. Els jueus són mantinguts als llocs de reunió durant unes quantes hores 
mentre estan sent reagrupats tots. 

 

EL CAMÍ 

FOTO: Jueus amb les seues pertinences de camí cap al punt de reunió, Lubny, Ucraïna, 1941. 

Una vegada reunits, els jueus són portats al lloc de l'execució a peu o en camions o carretes 
confiscades dels camperols locals a fi de transportar els ancians i els dèbils. Són conduïts cap 
allà amb colps dels homes de l’Einsatzgruppe, amb bastons de la policia i sota la mirada dels 
seus veïns. Aquells que intenten escapar, els disparen a l'acte. Aquestes futures víctimes no 
saben que estan portant-les a la mort fins que el camí fa una revolta i s'obri a un camp, un 
barranc o un bosc, on seran executats. 

FOTO: Dones i xiquets jueus de Mizoch desvestint-se abans de ser assassinats. Ucraïna, 1942. 

 

 



 

EL DESPULLAMENT 

Quan les víctimes arriben al lloc d'execució, les fosses on seran executades les acaben de cavar 
altres jueus o pobladors reclutats. Algunes vegades s’han de cavar les fosses ells mateixos. 
Després, amb els colps i els crits dels guàrdies, els homes, les dones, els xiquets i els ancians 
són obligats a desvestir-se completament, fins i tot a l'hivern. Han de col·locar totes les 
pertinences a terra o sobre carretes fins que són despullats de tots els seus objectes de valor. 

L'AFUSELLAMENT 

FOTO: Membres d'un Einsatzkommando disparant en esquadró a un grup d'homes que estan 
drets sota ells en una clotada. 

Després de desvestir-se, les víctimes són obligades a alinear-se a la vora de la fossa o dins 
d'aquesta. L'Einsatzgruppe o membres d'altres unitats nazis disparen a les víctimes a 
l'esquena, al coll o al cap. Sovint els xiquets més menuts són llançats vius a la fossa o els 
disparen als braços de les seues mares. Un grup darrere l’altre, totes les víctimes cauen a la 
fossa amb els tirs dels executors. Molts encara no han mort quan els camperols reclutats 
omplin la fossa. 

FOTO: Un policia alemany buscant entre les pertinences dels jueus que han sigut assassinats al 
barranc de Babi Yar, Kíev, Ucraïna, 1941. 

EL SAQUEIG 

Mentre les víctimes estan sent assassinades i s'omplin les fosses, els executors i la policia 
furguen entre les pertinences de les víctimes tractant de trobar-hi algun objecte de valor 
amagat. Les pertinences després són carregades pels executors o molt sovint pels camperols, 
en camions o carretes. Després, es guarden en un edifici per portar-les a Alemanya o per ser 
subhastades pels alemanys o per l'administració local. Les cases dels jueus i els guetos també 
són completament escorcollar i algunes vegades desmantellats fins a l'última peça de fusta 
pels alemanys, la policia i alguns pobladors locals. 

 

ESBORRANT LES PISTES 
FOTO: Presoners de guerra soviètics i soldats alemanys al barranc de Babi Yar cobrint les fosses 
comunes. Kíev, Ucraïna, 1941. 

 

 

 

 



 

…DESCOBRINT-LES 
 

 

 

Els objectes d’aquestes fotos els van trobar els equips de recerca de Yahad - In Unum utilitzant 
un detector de metalls a l'escena del crim on havien fet que les víctimes es despullaren. 

L'exposició L'Holocaust per bales 
Yahad - In Unum agraeix a: 

• Escenografia 

• Construcció i impressió 

• Yahad - In Unum 

• Fotògrafs de Yahad - In Unum 

• Arxius fotogràfics 

 Museu Estatal de la Història de la Gran Guerra Patriòtica de Bielorússia 

 Arxiu d'Imatges del Patrimoni Cultural Prussià 

 Fundació Centre de Documentació Jueva Contemporània 

 Arxiu de Documentació de la Resistència de l'Oester Richi 

 Arxius Federals Alemanys 

 Institut per a la Recerca Social d'Hamburg / Col·lecció Johannes Hähle 

 Museu de la Guerra Imperial 

 Institut de la Memòria Nacional (Polònia) 

 MJHNYC – Centre d'Investigació de l'Holocaust 

 Museu de l'Exèrcit Polonès 



 Arxius Regionals de Renània del Nord-Westfàlia 

 Arxius Regionals de Schleswig-Holstein 

 Arxius de l'Estat Rus de Documents de Cinema i Fotografia 

 Museu en Memòria de l'Holocaust dels Estats Units 

 Museu en Memòria de l'Holocaust dels Estats Units / G. Kadish / Z. Kadushin 

 Museu en Memòria de l'Holocaust dels Estats Units / J. Tomaszewski 

 Museu en Memòria de l'Holocaust dels Estats Units / L. Chagoll 

 Museu en Memòria de l'Holocaust dels Estats Units / S. Weithorn 

 Museu en Memòria de l'Holocaust dels Estats Units / Institut IIVO  
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L'Equip de Yahad - In Unum al Camp 
FOTOS 

Grymayliv, regió de Ternopil, Ucraïna, maig de 2009. 
Sofrincani, regió de Balti, Moldàvia, maig de 2013. 
Ladozhskaya, regió de Krasnodar, Rússia, març de 2012. 
Mikhaylovskaya, regió de Krasnodar, Rússia, març de 2012. 
Hiriseni, regió d'Orhei, Moldàvia, novembre de 2012. 
Corzhova, Transnístria, agost de 2013. 
Siemnice, regió de Lublin, Polònia, agost de 2012. 
Tomashovka, regió de Brest, Bielorússia, abril de 2009. 
Vidukle, regió de Siauliai, Lituània, novembre de 2013. 
Goyan, Transnístria, agost de 2013. 
Chyzhove, regió d'Odessa, Ucraïna, agost de 2011. 
Bubiai, regió de Siauliai, Lituània, novembre de2 013. 
Orhei, regió d'Orhei, Moldàvia, novembre de 2012. 
Gorodishtshe, regió de Brest, Bielorússia, març de 2010. 
Diversos dels equips de recerca de Yahad - In Unum viatgen a través de pobles d'Europa de 
l'Est més de 15 vegades l'any, buscant testimonis de l'Holocaust per bales i les fosses comunes 
de les víctimes. 
 
Els membres d'aquests equips internacionals provenen de França i Alemanya, així com dels 
països investigats: Bielorússia, Rússia, Ucraïna, Polònia, Lituània… i d'altres països, com 
Guatemala i Costa Rica. 



En cada viatge la recerca la porten una dotzena de persones: un líder d'equip, dos intèrprets, 
dos investigadors a càrrec de localitzar als testimonis, un càmera professional, un fotògraf 
professional, una persona a càrrec del reportatge d’investigació i conductors de vehicles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els pobles, 70 anys després de l'Holocaust per bales 
FOTOS 

Novozlatopil, regió de Zaporizhya, Ucraïna, desembre de 2006. 

Malorita, regió de Brest, Bielorússia, maig de 2008. 

Chyzhove, regió d'Odessa, Ucraïna, agost de 2011. 

Pokrovka, regió de Mykolaiv, Ucraïna, novembre de 2011. 

Sernyky, regió de Rivne, Ucraïna, gener de 2008. 
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• 1. L'ARREST 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“Els alemanys entraven a les cases i preguntaven si hi havia algun jueu allí.” 

Alexander, nascut en 1930 

“Els xiquets eren arrestats a l'escola.” 

Vladimir, nascut en 1935 

“En aquell quadern hi havia una llista de tots els jueus, juntament amb els noms de les 
persones que els estaven albergant. Ell va revisar la llista per veure si tots els jueus eren 
presents i els va dir que carregaren les seues pertinences a les carretes.” 

Temirgoyeskaja, regió de Krasnodar, Rússia. 10 d'abril de 2012. 

“Capturaven els xiquets i els cridaven ‘Juden! Juden! Juden!’. Els agarraven, els posaven en un 
camió i se’ls enduien.” 

 

 

 

 

 



FOTO: Un grup de dones jueves a l'entrada del gueto de Brody, Ucraïna, 1942. 
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Anna, nascuda en 1924 

“Vaig veure com reunien els meus veïns jueus en un edifici que albergava tractors i material 
mecànic per als kolkhozos.” 

Zlynka, regió de Bryansk, Rússia. 30 d'octubre de 2010. 

Ryszard, nascut en 1931 

“Els jueus eren posats en quarantena a la sinagoga i a la casa d'oració.” 

Kolo, regió de la Gran Polònia, Polònia. 22 de novembre de 2012. 

Ievgueni, nascut en 1932 

“Els jueus d'Odessa van ser tancats al galliner.” 

Yastrebinove, regió de Mykolaev, Ucraïna. 15 de novembre de 2011. 

Anatoli, nascut en 1930 

“Ja feia fred fora i totes les nits els jueus morien de fred a l'edifici de l'escola.” 

Mostove, regió de Mykolaev, Ucraïna. 12 de novembre de 2011. 

Galina, nascuda en 1930 

“Els alemanys van reunir tots els jueus enfront de l'edifici del consell rural per endur-se’ls a 
una altra banda. L’starost mateix entrava a les cases per dir als jueus que es reuniren allí.” 

Izloutchysté, regió de Dnipropetrovsk, Ucraïna. 26 de maig de 2010. 
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FOTO: Anna va veure com reunien els jueus en un graner abans de l'afusellament.  
Vyssokoye, regió de Brest, Bielorússia. 6 d'abril de 2009. 
 
FOTO: Abans de ser portats a l'afusellament, els jueus de Maryanovka van ser reunits en 
aquesta casa. 
Maryanovka, regió d'Odessa, Ucraïna. 2 d'agost de 2011. 
 
FOTO: Les ruïnes d'una casa jueva en un antic assentament jueu a la regió de Dnipropetrovsk, a 
Ucraïna. 
 
Assentament jueu núm. 17, regió de Dnipropetrovsk, Ucraïna. 30 de juliol de 2010. 
 
FOTO: Poble de Novopodilske, regió de Dnipropetrovsk, Ucraïna. 28 de maig de 2010. 
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Lidia, nascuda en 1930 

“Aquella nit ningú no va dormir al poble. Cap a les sis del matí va passar un camió pels carrers 
amb un altaveu. Vam sentir: ‘Tots els jueus han d'agafar els seus objectes de valor, roba 
d'hivern i reunir-se a l'escola. Tots els altres han de tancar les finestres i no eixir’. Iakov Bukh, 
el nostre veí jueu, vingué a casa nostra a demanar prestat un carretó per a portar a la seua 
mare discapacitada… La família Gurevich ens va deixar el seu gat i ens va demanar que el 
cuidàrem… Altres veïns vingueren a demanar-nos sabates per al seu petit fill… Tots estàvem 
trists. Ploràvem mentre els observàvem caminant carrer avall cap al centre del poble…” 

Ievpatoria, República Autònoma de Crimea, Ucraïna. 19 de maig de 2013. 

Oleksii, nascut en 1934 

“Alguns dies després de l’arribada dels alemanys van dir als jueus que prengueren els seus 
objectes de valor i que es reuniren al club amb les seues coses. Els vam veure partir cap a allà. 
No hi havia més remei, els policies tàrtars els seguien. Els van dir que els portarien a Palestina 
però… El club era un gran edifici i els jueus van ser reunits a l'habitació més gran. Allí van ser 
colpejats, podíem sentir els seus laments…” 

Saki, República Autònoma de Crimea, Ucraïna. 16 de maig de 2013. 

 



Semen, nascut en 1934 

“La policia i els alemanys van envoltar els jueus al gueto per poder buscar en totes les cases. 
Van calar foc al gueto i els jueus van començar a eixir de les seues cases en flames! Com si 
encara fóra avui, veig un jovenet jueu d'uns quinze o setze anys eixint corrent de sa casa 
cremant i el policia apuntant-lo amb una pistola. Ell li va dir: ‘No em dispare. Em fa terror morir 
d'un tir de bala’. Després, va prendre un mocador de tela blanca, es va cobrir els ulls i va tornar 
corrent cap a sa casa en flames, d’on el sostre es va enfonsar darrere d'ell…” 

FOTOS: De dalt cap avall, d'esquerra a dreta 

FOTO 1: Un senyal d'advertiment enganxat en el cercle de filferro espinós que tancava el gueto 
de Minsk. Bielorússia, 1941. 

FOTO 2: Els jueus traslladen les seues pertinences d'ús domèstic al gueto de Kaunas, Lituània, 
1941. 

FOTO 3: Els jueus caminen pel poble durant una acció de deportació des del gueto de 
Kremenets, Ucraïna, 1942. 

FOTO 4: Els soldats alemanys es preparen per a una batuda al gueto de Kaunas, mentre alguns 
residents jueus observen, Lituània, 1941-1943. 

FOTO 5: Jueus ucraïnesos de camí cap al registrament després de l'ocupació alemanya i 
romanesa a Odessa, Ucraïna, 1941. 

 

FOTO 6: 
Un anunci, Ucraïna, 16 d'octubre de 1941 
– “Tots els jueus residents de la ciutat de Lubny han de presentar-se el 16 d'octubre de 1941 a 
les 9:00 del matí al carrer Zamostie núm. 3 (antigament ‘Gorodskye Dachi’) per a ser ressituats. 
– Cal portar aliments per a tres dies i roba d'hivern. 
– Els qui no complisquen aquesta ordre seran AFUSELLATS. 
– Qualsevol que entre a les cases jueves tancades o s'involucre en el saqueig d'aqueixes cases 
serà afusellat. 
– Es crida els residents d'Aryan (russos i ucraïnesos) a denunciar als jueus que no complisquen 
aquesta ordre.” 

FOTO 7: Jueus traslladant les seues pertinences a nous barris seguint la Llei del Petit Gueto de 
4 d'octubre de 1941, Kaunas, Lituània. 

FOTO 8: Jueus romanesos esperant ser deportats a Transnístria, a Yampol, Ucraïna, 1941. 

FOTO 9: Jueus romanesos esperant ser deportats a Transnístria, a Yampol, Ucraïna, 1941. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MÒDUL 2, CARA A 

• 2. EL CAMÍ 

 
 

“Van arribar en columnes de quatre des del poble de Siniavka cap al poblet.” 

Lioubov, nascuda en 1926 

“De matí van anar a traure els jueus de les seues cases.” 

Gafiia, nascuda en 1931 

“Hi havia dones, mares carregant els seus fills, pares sostenint de la mà els més ancians.” 

Narashevichi, regió de Brest, Bielorússia. 4 d'abril de 2010. 

“Van haver d’endur-se els passaports i algunes pertinences. Caminaven amb un soldat a cada 
extrem de la columna. Caminaven tranquils. Van agafar el carrer principal i després per les 
muntanyes.” 

Torun, regió de Transcarpàcia, Ucraïna. 18 de maig de 2012. 

 

FOTO 1 Interior: Jueus amb les seues pertinences de camí cap al punt de reunió, Lubny, 
Ucraïna, 1941. 
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Elena, nascuda en 1927 

“Els refugiats jueus havien de venir d'Ucraïna, de Rostov. Després de l'arribada dels alemanys, 
vaig veure que portaven els jueus en columnes al llarg de l'estació del tren fins al lloc de 
l'afusellament…” 

Proletarsk, regió de Rostov, Rússia. 4 d'octubre de 2011. 

Ió, nascut en 1933 

“La columna de jueus va passar pel poble. Hi havia homes, dones i xiquets. Alguns veïns es 
feien el senyal de la creu mentre passava la columna. Tots anaven caminant, no hi havia 
carretes.” 

Gura, Moldàvia. 27 de maig de 2012. 

Leszek, nascut en 1925 

“Jo treballava a l'aeroport amb jueus. Una vesprada va venir un camió per a endur-se’ls. No 
van portar els jueus a la plaça del mercat, com era habitual, sinó al cementeri jueu. Allí havien 
cavat fosses amb anterioritat.” 

Komarow-Agosarada, regió de Lublin, Polònia. 9 d'agost de 2012. 

Maria, nascuda en 1932 

“Un grup de jueus va travessar el poble. Entre ells hi havia una dona embarassada que va 
començar a tenir contraccions. Es va gitar a un costat del carrer i una dona moldava va venir a 
ajudar-la. El bebè va nàixer. La mare estava tan cansada que no podia continuar.” 

Hincauti, Moldàvia. 10 de maig de 2013. 

 

 



 

Afanassia, nascuda en 1916 

“Havien dit als jueus que els traslladarien a un altre campament. Després, de colp, les carretes 
van girar cap al bosc. Quatre motociclistes els seguien. Aquestes desgraciades persones van 
comprendre que estava a punt de passar-los alguna cosa. Van començar a cridar.” 

Pogorila, regió de Vinnystia, Ucraïna. 22 de desembre de 2010. 

 

FOTO INTERIOR: Jueus deportats caminant pels carrers de Kamianets-Podilskyi al lloc 
d'execució fora de la ciutat. Ucraïna, 1941. 
 
FOTO EXTERIOR 1: Entrevistant un testimoni a Bulăiești, Moldàvia. 25 de maig de 2012 
 
FOTO EXTERIOR 2: Entrevistant Aleksandra, nascuda en 1927. 
Kurganinsk, Krasnodar Krai, a Rússia. 21 d'abril de 2012. 
 
FOTO GENERAL: Camí pres pel jueus cap al lloc de l'afusellament. Fîntîna Albă, Moldàvia. 
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Lidia, nascuda en 1927 

“La columna caminava a poc a poc i els jueus eixien de les cases i se'ls incorporaven. A poc a 
poc, la columna anava creixent i quan va arribar al pont semblava com un corrent de lava que 
avançava lentament. Aquesta massa de gent no anava caminant com ho fan els joves, plens de 
salut, no; ells avançaven lentament arrossegant els peus. No volien morir, s'aferraven als seus 
últims minuts de vida.” 

Pavoloch, regió de Zhitomir, Ucraïna. 3 de juny de 2013. 

Sofia, nascuda en 1913 

“Els xiquets estaven plorant, els vam donar un tros de pa i algunes pomes. La policia encara els 
feia moure. Va ser horrible, mares carregant al braç els seus bebès i arrossegant els altres 
xiquets de la mà.” 

Lissivtsi, regió de Ternopil, Ucraïna. 10 d'agost de 2005. 

Leonid, nascut en 1930 

“A l'inici es va anunciar que portarien tots els jueus al gueto a Polònia. Els van portar en 
autobusos confortables per mantenir la il·lusió de la deportació fins al final. Quan els 
autobusos van girar cap al bosc, els van explicar que era una parada per a descansar una mica 
abans del llarg camí… I després se’ls van endur a la fossa.” 

Radomyshi, regió de Zhitomir, Ucraïna. 8 de juny de 2013. 

 



FOTOS INTERIOR: De dalt cap avall, d'esquerra a dreta 

FOTO 1: Jueus amb les seues pertinences de camí cap al punt de reunió, Lubny, Ucraïna, 1941. 

FOTO 2: Jueus de Krivoy Rog conduïts fora del poble cap al punt de reunió, Ucraïna, 1941. 

FOTO 3: Jueus al punt de reunió, Lubny, Ucraïna, 1941. 

FOTO 4: Dones jueves reunides per soldats alemanys abans de l'execució massiva. En l'original, 
la llegenda alemanya al fons es pot llegir: “A punt de ser massacrades.” Skvira, Ucraïna, 1941. 

FOTO 5: Jueus al punt de reunió, Lubny, Ucraïna, 1941. 

FOTO 6: Jueus al punt de reunió, Lubny, Ucraïna, 1941. 

FOTO 7: Jueus al punt de reunió, Lubny, Ucraïna, 1941. 

FOTO 8: Homes jueus de Zhitomir són portats a un cementeri on seran afusellats per tropes 
alemanyes, Ucraïna, 1941. 

FOTO 9: Deportats jueus sota la guàrdia alemanya caminen pels carrers de Kamenets-Podolsk 
cap a un lloc d'execució fora de la ciutat, Ucraïna, 1941. 

FOTO 10: Jueus abans de l'execució a Fort VII a Kaunas, Lituània, 1941. 
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• 3. EL DESPULLAMENT 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Els jueus caminaven en grups de sis, agafats de la mà. 

Mikhail, nascut en 1928 

“Els jueus s'havien de desvestir completament.” 

Ouliana, nascuda en 1925 

 

 

 

 

 “S’havien de desvestir a la vora de la fossa.” 

Kostiukovichi, regió de Mogilev, Bielorússia. 14 de juny de 2013. 

“Aquesta roba va ser usada com a drap per a netejar el terra a l'edifici de la Gestapo.” 

Velikorita, regió de Brest, Bielorússia. 31 de març de 2009. 

FOTO INTERIOR: Pertinences de jueus assassinats al barranc de Babi Yar, Kíev, Ucraïna, 1941. 
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Ivan, nascut en 1921 

“Em van obligar a seguir la columna de jueus. Una vegada que vam arribar al lloc, ens van 
donar unes pales.” 

Krichev, regió de Mogilev, Bielorússia. 17 de juny de 2013. 

Viktor, nascut en 1931 

“Els vaig veure baixar de les carretes d'un en un. Els van obligar a desvestir-se a les carretes i 
van ser portats d'un en un cap a la fossa.” 

Bronnaya Gora, regió de Brest. Bielorússia. 8 d'abril de 2009. 

Maria, nascuda en 1922 

“La fossa, la va cavar la població local a la vora del bosc. Les persones que l'havien cavada van 
veure tot l'afusellament dels jueus.” 

Lanchyn, regió d'Ivano-Frankivsk, Ucraïna. 8 de setembre de 2013. 

Viktor, nascut en 1928 

“El meu pare va ser reclutat amb la seua pala per a cavar la fossa.” 

Grodzianka, regió de Mogilev, Bielorússia. 21 de juliol di 2013. 

Nikolai, nascut en 1926 

“Els jueus van ser reunits a la plaça del soviet (‘consell rural’). Els van obligar a desvestir-se i 
després els van portar al lloc de l'afusellament. 

FOTOS INTERIOR: Pertinences de jueus assassinats al barranc de Babi Yar, Kíev. Ucraïna, 1941. 



FOTO EXTERIOR 1: Camí del poble pel qual van ser conduïts els jueus cap a l’afusellament. 
Petopavlovskaia Krasnodar Krai. Rússia, 1 d'abril de 2012. 

FOTO EXTERIOR 2: El testimoni Mikhail condueix l'equip al lloc de l'execució de refugiats jueus 
a Ladozhskaya. Ladozshkaya, Krasnoder, Rússia, 1 d'abril de 2012. 

FOTO GENERAL: Fosses comunes de refugiats jueus. 

 

  

MÒDUL 3, CARA C 

 
Iossif, nascut en 1927 

“Va ser la gent del nostre carrer la que va cavar la fossa. Ho sé perquè jo també vaig cavar. 
Mon pare em va dir: ‘Vés i cava! Jo he d'encarregar-me del camp.” 

Bibrka, regió de Lviv, Ucraïna. 7 de gener de 2009. 

 

Ievguenii, nascut en 1926 

“La columna es va detenir a uns cinc metres de les fosses i els jueus van ser obligats a 
desvestir-se. Els altres conductors de camió i jo vam esperar a la muntanya per agafar les 
pertinences dels jueus i vam veure com els van afusellar.” 

Ingulets, regió de Dnipropetrovsk, Ucraïna. 2 de juny de 2010. 

 

Nikolai, nascut en 1927 

“Els presoners de guerra van començar a cavar la fossa. Els jueus van acabar la feina.” 

Krasnopilka, regió de Tcherkassy, Ucraïna. 18 de desembre de 2010. 



 

 

 

FOTO: Max Epstein (esquerra), la seua germana Mia Malka i una dona desconeguda 
desvestint-se abans de la seua execució a Shkeden, prop de Liepaja, Letònia, 1941 

FOTO EXTERIOR: Kazimierz, nascut en 1927, al lloc de l'afusellament. 

FOTOS INTERIOR: De dalt cap avall, d'esquerra a dreta 

FOTO 1: Jueus al punt de reunió, Lubny, Ucraïna, 1941. 

FOTO 2: Jueus obligats a cavar la seua pròpia fossa a Storov, Ucraïna, 1941. 

FOTO 3: Jueus caven la seua pròpia fossa comuna, Dubno, Ucraïna, 1941. 

FOTO 4: Jueus al punt de reunió, Lubny, Ucraïna, 1941. 

FOTO 5: Jueus al punt de reunió, Lubny, Ucraïna, 1941. 

FOTO 6: Max Epstein (esquerra), la seua germana Mia Malka i una dona desconeguda 
desvestint-se abans de la seua execució a Shkeden, prop de Liepaja, Letònia, 1941. 

FOTO 7: Jueus al punt de reunió, Lubny, Ucraïna, 1941. 

FOTO 8: Jueus al punt de reunió, Lubny, Ucraïna, 1941. 

FOTO 9: Dones jueves i xiquets de Mizoch desvestint-se abans de ser assassinats, Ucraïna, 
1942. 

FOTO 10: A Tluste, un poblet prop de Zaleszczyki, els alemanys van obligar els habitants jueus a 
desvestir-se abans d'executar-los. Ucraïna, 1941. 

FOTO 11: Pertinences dels jueus que van ser assassinats al barranc de Babi Yar, Kíev, Ucraïna, 
1941. 

FOTO 12: Pertinences dels jueus que van ser assassinats al barranc de Babi Yar, Kíev, Ucraïna, 
1941. 

FOTO 13: Pertinences dels jueus que van ser assassinats al barranc de Babi Yar, Kíev, Ucraïna, 
1941. 
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• 4. L'AFUSELLAMENT 

 

 

 

 

 

 

 

“Dos alemanys van portar els jueus de dos en dos i els van disparar al coll.” 

Pelagueia, nascuda en 1930 

 

 “Jo vaig veure els cadàvers. Hi havia gent que únicament estava ferida.” 

Mikhayl, nascut en 1934 

“Després van empentar els cossos amb els peus per fer-los caure a la fossa.” 

Iekaterinovka, regió de Rostov, Rússia. 14 de novembre de 2011. 

“Els xiquets agitaven les mans cap avant i cap arrere per desfer-se de les mosques. Hi havia 
xiquets i adults, famílies senceres. Els van disparar a tots. No es va salvar ningú.” 

Ladozhskaya, regió de Krasnodar, Rússia. 31 de març de 2012. 

FOTO INTERIOR: Membres d'un equip de l'Einsatzkommando disparant a un grup d'homes 
situat sota ells en una trinxera. URSS, 1941-1942. 
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Natalia, nascuda en 1926 

“Els jueus es van posar en fila a la vora de la fossa. Van ser afusellats i tots van caure dins de la 
fossa.” 

Potchep, regió de Briansk, Rússia. 25 d'octubre de 2010. 

Feodossia, nascuda en 1926 

“L'afusellament es va dur a terme de vesprada en un barranc darrere del poble. Des 
d’aleshores, els veïns del poble anomenen aquest lloc el ‘barranc dels Jueus’. Van ser afusellats 
amb metralladores.” 

Kolossovka, regió de Mykolaiv, Ucraïna. 8 de novembre de 2011. 

Adolf, nascut en 1927 

“Van ordenar eixir a tots els jueus i els van dir que anaren al terraplè. Hi havia alguns xiquets 
menuts. Es van agenollar i van observar els alemanys. Els alemanys van disparar una ràfega 
amb les seues metralladores. Tots van caure a terra. Ell es va acostar. Va rematar la feina amb 
una pistola amb els qui encara es movien.” 

Siemnice, regió de Lublin, Polònia. 18 d'agost de 2012. 

Mikhayl, nascut en 1934 

“Quan vaig arribar al lloc, l'afusellament ja havia acabat. Els cadàvers dels jueus no estaven en 
una fossa sinó en un barranc natural. Estaven nus i coberts de sang; alguns encara es movien.” 

Ladozhskaya, regió de Krasnodar, Rússia. 31 de març de 2012. 



Olga, nascuda en 1933 

“Els jueus els van afusellar nus, en grups de deu persones.” 

Kamin-Kashyrsky, regió de Volhynia, Ucraïna. 26 de juliol de 2013. 

FOTO EXTERIOR: El testimoniatge de Stanislav, nascut en 1931.  
Grymailiv, regió de Ternopil, Ucraïna. 
 
FOTO EXTERIOR: Feodossia al lloc de l'afusellament. 
Kolossivka, regió de Nykolaiv, Ucraïna. 8 de novembre de 2011. 
 
FOTO EXTERIOR: Fossa comuna on van ser assassinades al voltant de *3.000 víctimes. 
Naoumovitchi, regió de Grodno, Bielorússia. 
 
 
 
FOTO INTERIOR: Homes jueus preparats per a la seua execució per part de les tropes Waffen-
SS i oficials SD. Rússia, 1942. 
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Arkadii, nascut en 1929 

“Jo vaig veure els camions arribar amb dones jueves. Les van fer baixar, era un grup de vint a 
trenta persones, i després les van portar prop de l'entrada de la fossa, on s'havien de desvestir 
i després baixar pel talús. Les jueves hi van entrar i es van gitar sobre els cadàvers dels jueus 
que ja havien sigut afusellats. Quan estaven cap per avall sobre ells, l'alemany que estava més 
a prop parat a la vora de la fossa comuna els va disparar amb una metralladora. Després, amb 
una pistola va rematar la feina amb aquelles que estaven ferides, que encara no havien mort.” 

Lokachi, regió de Volhynia, Ucraïna. 4 de maig de 2012. 

 

Stepan, nascut en 1930 

“Va succeir al cementeri jueu. Els jueus van ser portats en grups de cinquanta i cada un anava 
custodiat per sis policies locals a cada costat. El grup es va detenir a set o deu metres de la 
fossa i, després, en grups de cinc els jueus van haver de desvestir-se i tirar la roba a la fossa. 
Després, es van parar davant de la fossa. Els adults van ser obligats a agenollar-se, els xiquets 
podien quedar-se drets. Cinc tiradors es van parar darrere dels jueus i els van disparar al coll.” 

Dubrovitsa, regió de Rivne, Ucraïna. 7 d'agost de 2013. 

 



 

Valentina, nascuda en 1927 

“Els jueus van ser portats en fila cap a un pou que hi havia a la part russa de l'assentament 
jueu. Una vegada allí, se'ls va posar de dos en dos a la vora del pou i els van disparar. Els qui no 
havien caigut al pou els hi van empentar dos xiquets jueus de la meua edat aleshores, a qui els 
havien promès que deixarien amb vida. Tot i això, al final els van portar a la vora del pou i 
també els van disparar.” 

Serebryanka, República Autònoma de Crimea, Ucraïna. 18 de maig de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOS INTERIORS: De dalt cap avall, d'esquerra a dreta 

Un membre de la policia alemanya dóna ordres a una família jueva a la vora d'una fossa 
comuna on seran afusellats. URSS, 1941-1943 

Jueus executats per les unitats de la policia alemanya. URSS, 1941-1943. 

Membres d'un Einsatzkommando obrint foc contra un grup d'homes parats sota ells en una 
clotada. URSS, 1941-1943. 

Un policia alemany dispara a una dona jueva asseguda a la vora d'una fossa comuna. URSS, 
1941-1943. 

Membres de la policia alemanya es preparen per disparar a una família jueva asseguda a la 
vora d'una fossa comuna. URSS, 1941-1943. 

Membres d'un Einsatzkommando disparen a jueus en un camp a Dubossary, Moldàvia, 1941. 

Membres de la policia alemanya disparen a una dona jueva i al seu fill asseguts a la vora d'una 
fossa comuna. URSS, 1941-1943. 

Jueus assassinats per un policia alemany. URSS, 1941-1943. 

Membres de la policia alemanya es preparen per executar homes i xiquets jueus nus que estan 
alineats a la vora d'una fossa comuna. Europa de l'Est, 1939-1943. 



Una fossa comuna que conté els cossos d’uns quants milers de jueus. Proskurov, Ucraïna, 
1941-1942. 

FOTO EXTERIOR GENERAL: Una fossa comuna on van ser assassinats 200 jueus. 
Ladozkhaya, regió de Krasnodar, Rússia. 31 de març de 2012. 
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“Els homes armats entren a les cases jueves per emportar-se’n les pertinences.” 

Elizabeta, nascuda en 1918 

“Els xiquets dels tiradors venien a l'escola vestits amb roba jueva.” 

Aniceta, nascuda en 1931 

“Ells volien obligar-nos a agafar la seua roba.” 

Zabriceni, regió d'Edineț, Moldàvia. 13 de maig de 2013. 

“Vostè ni tan sols es pot imaginar la nostra infantesa en aquells dies; érem molt pobres. Les 
sabates eren un autèntic luxe aleshores. Els meus companys de classe es vestien amb roba 
jueva.” 

Pabaliai, regió de Siauliai, Lituània. 25 de novembre de 2013. 

FOTO EXTERIOR: Alemanys d'unitats indefinides miren entre les pertinences dels jueus 
assassinats a Babi Yar. Ucraïna, 1941. 
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Valentin, nascuda en 1930 

“Els jueus es detenien just davant de la fossa i havien de llevar-se la roba i posar-la en una pila. 
Era realment una muntanya de roba. L’endemà al matí els camions venien a emportar-se les 
pertinences dels jueus.” 

Ió, nascut en 1923 

“Les botigues dels jueus, les seues terres, els seues vinyes i els seus mobles van ser subhastats 
al millor postor després de l'afusellament.” 

Olanesti, regió de Stefan Voda, Moldàvia. 20 d'agost de 2013. 

Ió, nascut en 1930 

“Les cases i botigues dels jueus van ser saquejades just després de l'afusellament. Ells s’ho van 
endur tot: carn, gas, rent…” 

Fîntîna Albă, regió d'Edineț, Moldàvia. 5 de novembre de 2012. 

Guenrikh, nascut en 1931 

“Les pertinences dels jueus van ser confiscades pels alemanys.” 

Boryslav, regió de Lviv, Ucraïna. 31 d'agost de 2013. 

Emilija, nascuda en 1930 

“Totes les pertinences dels jueus van ser portades a un celler. El pare d'un dels meus 
companys de classe estava a càrrec d'allò. El seu fill es vestia amb la roba d'un xiquet jueu, de 
manera que li vam posar per àlies ‘Leibukas’… que era el nom d'aquell xiquet jueu.” 

FOTO EXTERIOR: Seduva, regió de Siauliai, Lituània. 29 de novembre de 2013. 



FOTO EXTERIOR: El camí del poble pel qual els jueus van ser conduïts a l'afusellament. 
Petropavlovskaya, regió de Krasnodar, Rússia. 1 d'abril de 2012. 
 
FOTO EXTERIOR: La casa del rabí. 
Tytuvenai, regió de Siauliai, Lituània. 23 de novembre de 2013. 

FOTO EXTERIOR: El lloc d'execució dels jueus de Ryasna, regió de Mogilev, Bielorússia. 
24 d'abril de 2012. 
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Vasile, nascut en 1921 

“Com és possible que algú puga matar només per aconseguir un parell de pantalons o una 
jaqueta? El dia de l'afusellament hi havia criminals del nostre poble que van matar només per 
endur-se la roba dels jueus. Des d'aquell dia ja no he pogut creure en res.” 

Scaieni, regió d'Edineț, Moldàvia. 12 de maig de 2013. 

Ivan, nascut en 1927 

“Durant els tres dies que els jueus van estar al gueto era possible baratar objectes amb ells. 
Vostè podia baratar en qualsevol moment; era possible anar i demanar rellotges a canvi de pa, 
cansalada o cigarrets. El policia que estava fent guàrdia no deia gens. Molta gent venia per 
baratar, quasi la meitat del poble ho va fer. El dia que vam començar a portar jueus per a 
l'afusellament, la gent entrava al gueto a agafar els seus mobles, les portes i la roba en 
carretes. Hi va haver fins i tot gent dels pobles dels voltants que va venir a saquejar.” 

Ozeryany, regió de Volhynia, Ucraïna. 1 de maig de 2012. 



 

 

Volodymyr, nascut en 1927 

“Una vegada per setmana un camió ple de roba arribava i ho descarregava tot al pati de 
l'hospital. Persones locals del Volksdeutsche venien i començaven a classificar i furgar entre les 
robes col·locant-les en les seues carretes. Jo em vaig acostar i vaig veure que molta de la roba 
estava coberta de sang… Sabíem que era la roba dels jueus assassinats…” 

Volodarsk-Volynskyi, regió de Zhitomir, Ucraïna. 9 de juny de 2013. 

 

 

 

 

 

 

FOTO EXTERIOR: Lloc on es van desvestir els jueus a Shevchenko. 
Shevchenko, regió de Mykolaev, Ucraïna. 11 de novembre de 2011. 
 
FOTO INTERIOR: Policies alemanys arreplegant entre les pertinences dels jueus que van ser 
assassinats al barranc de Babi Yar, Kíev, Ucraïna, 1941. 
 


