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Idea inicial 

La hipòtesi que em vaig plantejar va 
ser la següent: Els soviètics van de-
portar als enginyers alemanys l’any 
1946 amb l’objectiu d’utilitzar el seu 
coneixement en la Guerra Freda? 
 L’objectiu del treball de recerca era 
esbrinar si realment la finalitat del 
reclutament era amb motiu de la 
Guerra o hi havien altres qüestions 
desconegudes com podrien ser un 
desenvolupament del país en àmbits 
econòmics i socials que condueixin al 
país a esdevenir una potència.  

Procés d'elaboració 
Aquest treball està enfocat en desco-
brir els detalls de la deportació realit-
zada al s. XIX, que van romandre en 
ocult fins a la dissolució de la Unió de 
Repúbliques Socialistes Soviètiques 
(URSS). És per aquest motiu que les 
fonts consultades varen ser de difícil 
accés i en llengua alemanya. Així 
doncs, no només vaig haver de fer 
recerca dels documents que em faci-
litaven la informació necessària per a 
l’elaboració del Treball, sinó que 
també vaig tenir la tasca de traduir 
totes les fonts. 

El treball consta de dues parts. La 
primera analitza els fets més impor-
tants en relació al reclutament. La 
segona part consta de dos eixos cro-
nològics que representen els esdeve-
niments amb major rellevància de la  

cursa espacial de la Guerra Freda i què 
va succeir al Cas Ossawakim. Després 
d’analitzar què passava durant els anys 
d’aquest període i comparar-los, vaig 
arribar a la conclusió final. 

 

Conclusions 
 

Les conclusions del treball han resultat 
sorprenents: un cop feta la comparació 
dels eixos, em vaig adonar que tot i que 
varen ser els soviètics els primers a arri-
bar a l’espai i a traslladar un objecte 
humà a la Lluna, el reconeixement mun-
dial dels mèrits obtinguts gràcies al seu 
esforç, s’ha atribuït als Estats Units com 
a conseqüència de l’arribada de l’ésser 
humà a la Lluna el 20 de juliol de 1969. 

L’altre fet, que va resultar encara més 
impactant dins de la meva investigació, 
és que el coet que va permetre l’astro-
nauta d’aterrar al satèl·lit va ser disse-
nyat, dirigit i elaborat per enginyers de 
procedència alemanya d’entre els quals 
destaquem la funció de Wernher von 
Braun (que curiosament havia estat de-
portat mitjançant l’operació Paperclip, 
que és el deportació realitzat pels nord-
americans). 
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