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Guia de viatge  /   Deportació Bagenca, Catalana i Espanyola 
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Ajuntament de Manresa 

 



Projecte Manresa - Mauthausen 
 

P
àg

in
a1

 

 
 

La llargària del camí, 
 la seva feixuguesa cruenta, 

 no poden ésser motiu de fallença: 
 cadascú haurà triomfat 

 quan la humanitat sencera triomfi. 
 

JOAQUIM AMAT-PINIELLA, K.L. Reich 
 
 
 
 

… em sembla que així 
els morts no són tant mort, 

que a fer justícia de debò 
 encara hi som a temps, 

 encara podem creure en un món millor 
 

  JOAQUIM AMAT-PINIELLA 
 

 

 
 
 

K.L Reich fou escrita el 1946... 
És quasi una gran novel·la èpica, 

escrita per un home que va lluitar 
tota la vida per trobar el punt just 

entre l’esperança i l’escepticisme del derrotat 
 

MONTSERRAT ROIG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Per més que expliquem les barbaritats 
 que vam patir als camps nazis, 

 cap paraula no és suficient 
per descriure’n l’horror” 

JACINT CARRIÓ VILASECA 
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“He conegut molts ex-deportats catalans, hi he vist reaccions i actituds 

diverses davant de la deportació nazi i les seves romanalles, però foren 

els ulls terriblement cansats de l’Amat-Piniella allò que més coses em 

van saber dir del que havia significat l’infern nazi”. 

MONTSERRAT ROIG 
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DEPORTACIÓ DE REPUBLICANS BAGENCS, CATALANS I ESPANYOLS A MAUTHAUSEN 

 

MEMÒRIA I PREVENCIÓ DEL FEIXISME 

 

Proposta de projecte pedagògic 

 

PROJECTE CONJUNT DE FILOSOFIA i HISTÒRIA 

 

El centenari del naixement de l’escriptor manresà Joaquim Amat-Piniella1 animà  l’Ajuntament 

de Manresa, Òmnium Cultural, la Institució de les Lletres Catalanes i l’associació Memòria.cat2 

a sumar esforços per dissenyar un programa ampli i divers que contribuís a donar a conèixer la 

seva obra i a reconèixer la seva figura com a intel·lectual compromès, que ha esdevingut 

símbol i testimoni del seu temps.  

Els instituts Pius Font i Quer i Lluís de Peguera, juntament amb el Centre de Recursos 

Pedagògics del Bages, ens vam implicar estretament en la celebració, aportant-hi la nostra 

vessant pedagògica. Ací començà a caminar el Projecte Manresa-Mauthausen. Més enllà 

d’aquesta efemèride puntual, hi hem volgut donar continuïtat, integrant-nos en la Xarxa de 

Memòria i Prevenció del Feixisme, proposta de treball plantejada per l’Amical de Mauthausen i 

altres camps; i també hi hem donat extensió, ampliant el nostre focus d’interès a la deportació 

bagenca –catalana i espanyola-. La nostra tasca pedagògica s’lnscriu en la Xarxa europeu de 

Memòria i Prevenció 

El projecte exposa quins són els objectius i les línies de treball pedagògic que es proposen. Una  

de les finalitats principals, és fer arribar i difondre la història dels camps de concentració a 

l’alumnat, per tal que en siguin coneixedors i per a que mai caigui en l’oblit la greu situació 

viscuda. També, esdevenir,  una eina actual que pugui ajudar a l’alumnat a prendre consciència 

dels valors democràtics i esdevenir crítics davant d’algunes situacions presents. Per tant, ens 

trobem davant d’un projecte obert que es pot aplicar cada curs per anar conscienciant  

diferents promocions. 

Des de l’inici del projecte, sempre hem cregut en viatjar als camps com a eina pedagògica, en 

el nostre cas molt centrat en Mauthausen-Gusen. L’experiència vital és insubstituïble. Si us 

acosteu a la tasca3 que hem anat realitzant, podreu palpar-hi una reflexió al voltant de la 

condició humana: la dignitat de la persona, la llibertat, el respecte, l’expressió del mal, la 

tossuda recerca del bé, de la bellesa i de la justícia. 

 

Xavier Valls i Josep Castilla 

INS Pius Font i Quer i Lluís de Peguera 

 

                                                           
1
 http://www.lasequia.cat/centenari-amat-piniella/centenari-amat-piniella/ 

2
 Memòria i Història de Manresa (memoria.cat) 

3
 L’home dels ulls tristos (https://allunyament.wordpress.com/) 

http://www.lasequia.cat/centenari-amat-piniella/centenari-amat-piniella/
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L’ALUMNAT  parla del Projecte. 

Acollida en el marc solemne del Parlament de Catalunya - el 16 de març-  tingué lloc la Trobada 

de Joves 20154, per commemorar el 70è aniversari de l’alliberament dels camps. Es presentà la 

Xarxa de Memòria, Deportació i Prevenció del Feixisme “Mai Més” , en la qual s’inscriu el 

Projecte Manresa-Mauthausen, que fou explicat pel nostre alumnat.  

1. MEMÒRIA 

Som alumnes dels Instituts de Manresa Pius Font i Queri 

Lluís de Peguera que des de fa dos anys tenim 

l’oportunitat de participar en els actes d’homenatge 

d’alliberament del camp de Mauthausen juntament amb 

l’Amical amb un projecte comú de recuperació de la 

memòria històrica en que també l’Ajuntament de 

Manresa hi col·labora.  

Aquest serà el tercer viatge compartit, però quelcom 

més que un viatge, és una experiència i sobretot un acte 

d’agraïment a tota una generació de persones varen deixar una part molt important de les 

seves vides en aquests camps, alguns malauradament no van tenir l’oportunitat de tornar per 

explicar-ho. Per tant, ens prenem aquest record com un deute envers tots aquells que varen 

lluitar per la defensa dels valors principals que han de regir les relacions de qualsevol grup 

humà, la llibertat, la tolerància i la democràcia.  

MEMÒRIA HISTÒRICA: Enguany es commemoren el 70é aniversari de l’alliberament dels 

camps, i per tant de la fi de la ignomínia humana que s’havia produït en aquests indrets. Però 

malauradament per nosaltres el patiment començà abans, quan el nostre país es va veure 

immers en una Guerra Civil del 1936 al 1939.  

Com totes les guerres, va ser una tragèdia col·lectiva que va marcar la vida, els anhels, els 

projectes de futur de les generacions que la van viure i patir. Així mateix, moltes de les 

persones que tenien com a objectiu defensar una Espanya lliure i republicana, es van veure 

forçats a iniciar l'exili, un pas que no seria gens fàcil.  

Milers d'Espanyols es van dirigir cap a la frontera, amb condicions precàries, constants atacs en 

avions per part del bàndol franquista que els obligava a deixar enrere qualsevol tipus de record 

que haguessin pogut salvar abans de sortir del lloc de residència (algú ha pensat mai que 

s’enduria si d’un dia per l’altre et diguessin que has de marxar i tot el que puguis endur-te ha 

de caber en una petita maleta...).  

Així doncs el 9 de març de 1939 a França hi van haver uns 440.000 refugiats, dels quals 170.000 

eren dones, nens i ancians, 220.000 soldats i milicians, 40.000 invàlids i 10.000 ferits. 

L'arribada a França no va suposar una millora de les seves condicions, les esperances 

                                                           
4
 L’home dels ulls tristos / https://allunyament.wordpress.com/els-camps-dextermini/2329-2/trobada-

de-joves-al-parlament-de-catalunya/ 

Gemma Matamala 
INS Lluís de Peguera 
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dipositades en els nostres veïns ràpidament van quedar dissipades quan es van veure tancats 

en els camps de les platges franceses com Argelers.  

El destí d'aquests exiliats ens porta a destins molt diferents: els homes en edat militar, es van 

veure immersos com a combatents en la imminent Segona guerra mundial, romandre a França 

integrats en batallons de treball forçat o enrolats en l'exèrcit francès. Aquesta situació va 

provocar que gairebé 9.000 republicans espanyols es trobessin també entre els qui van sofrir la 

deportació als camps de concentració i d’extermini nazis.  

En aquests camps de concentració van morir uns 4.440 espanyols dels quals uns 2000 eren 
Catalans, principalment en el camp de Mathausen i Gusen. D’aquests 24 eren manresans, dels 
que només van ser alliberats amb vida 8.  
L'alliberament dels camps de concentració del 5 de Maig de 1945, semblava la fi de un gran 
genocidi nazi, de les barbàries produïdes en aquests camps on milions de persones van patir i 
morir.  
Però el destí dels republicans va ser un camí diferent al dels altres deportats, ja que, tornar 
Espanya suposava posar en perill les seves vides davant de la dictadura Franquista.  
D'aquesta manera molts dels deportats espanyols no van poder tornar al seu lloc d'origen i van 
haver de seguir exiliats. D'altres van tornar amb les conseqüències que això comportava: 
integració a l'exèrcit franquista, condemna a la presó i fins i tot la sentència a mort.  
 
REFLEXIÓ FINAL: Dit això, els que vam néixer uns anys més tard vam trobar-nos amb una 
Espanya lliure democràtica on ens sembla que ens ha vingut regalada, però la veritat és que 
pel camí moltes persones van morir o han patit injustícies per defensar la causa d’una societat 
lliure.  
Actualment Europa està vivint uns moments de crisi econòmica i social que està posant de 
manifest les diferències entre diferents cultures.  
Tanmateix, els extremistes estan guanyant cada vegada més força, amb el perill que això 
suposa; incrementant el suport de partits d’ultradreta , alguns d’ells amb ideologia neonazi i 
per tant és aquí on hem de tenir present més que mai els valors que van defensar totes 
aquelles persones a les que avui rendim homenatge.  
Per acabar m'agradaria llegir un fragment del llibre K.L. Reich, escrit per Joaquim Amat i 
Piniella un deportat Manresà que va restà al camp de concentració de Mauthausen:  
 

”Per si no n’hi havia prou amb les víctimes de la guerra civil, amb els assassinats pel 

falangisme, amb els centenars de milers que es podrien a les presons i camps espanyols, 

amb el paper gloriós dels voluntaris als exèrcits aliats i amb les sofrences pròpies de l’exili 

en la massa dels desterrats, els nostres milers de morts a les terres hostils del Reich 

constitueixen l’exponent més segur de l’esforç peninsular a la causa de la llibertat”.  
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2 TESTIMONIATGE 

“Al llarg de la meva curta vida he viatjat. Però mai fins el 9 

de Maig de l’any passat -2014- havia estat en un camp de 

concentració. Aquella pinzellada de 72 hores em va 

apropar a una realitat que, fins el moment, tan sòls 

coneixia per pel·lícules, documentals, xerrades i 

explicacions a classe. 

Res equiparable a ser-hi. 

L’impacte d’un crisantem ja quasi sense vida, marcit a 

l’entrada d’una sala blanca, fosca, buida, amb només 

unes insignificants canonades al sostre, és quelcom que s’ha de viure. 

La barreja entre solidaritat, ràbia, dolor i orgull en sentir, d’una banda la cançó escrita per un 

grup de deportats alemanys Die Moorsoldaten i d’altre l’himne republicà espanyol fou de les 

millors sensacions que mai he experimentat. 

Els milers de noms de llum sobre un fons negre i les famílies buscant-ne un, o potser més, en 

llibres ordenats alfabèticament dividits en toms pel seu gran volum és una imatge, síntesi de la 

barbàrie humana que anys enrere tingué lloc i que ara és mereixedora de ser recordada. 

Aquelles, ja llunyanes 72 hores que se’m van regalar, em van permetre apreciar el valor i 

rendir homenatge a totes aquelles persones que ara fa 70 anys van haver de lluitar sense 

saber-ho ni voler-ho per la seva vida, l’única cosa que estem segurs de posseir. 

Des d’aquell viatge, quan sento a parlar de les conseqüències del nacionalsocialisme, m’hi 

sento una mica més identificada a la vegada que satisfeta d’haver format part de la construcció 

d’aquest gran edifici que és la memòria col•lectiva i que ha de tancar portes i finestres a 

qualsevol possible amenaça vers la llibertat de pensament i la igualtat entre pobles.” 

 

 
 El passat 9 de maig, juntament amb uns companys i professors 
del Lluís de Peguera i del Pius Font i Quer de Manresa, 
marxàvem de Barcelona en direcció Àustria per iniciar un 
viatge escolar. Aparentment era només això, un viatge escolar 
en el qual durant tres dies, visitaríem acompanyats de 
membres de l'Amical de Mauthausen d'arreu, alguns dels llocs 
més significatius del que coneixem com l'holocaust nazi, però 
la realitat és que va suposar molt més que un simple viatge. 

Aquells tres dies ens van servir, a mi i als meus companys, per 
ser mínimament conscients del que va suposar el 
nacionalsocialisme per a milers i milers de persones, que a 
mitjans de s. XX, van veure com de cop i volta les seves vides es 
veien truncades pel simple fet de voler defensar la llibertat. A 
tots, en major o menor mesura, ens han explicat què va passar 

Carmen Hans González. 
 2n bat.  INS Pius Font i Quer 

Marc Romera 2n batx 

. INS Lluís de Peguera de Manresa 
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durant la II Guerra Mundial o si més no per què es va produir, però realment, per molts llibres 
d'història que llegim o per molts documentals que veiem, un no arriba a ser mai conscient del 
què va passar o què va suposar per totes aquelles persones que van patir o s'hi van veure 
involucrades. Fer el viatge acompanyats de l'Amical ens va permetre gaudir d'una mica més de 
proximitat amb els fets, una mica més de proximitat amb tots aquells herois anònims que van 
lluitar, van patir i molts van morir per la causa de tots. Com he esmentat abans fou per la 
llibertat que molts van patir les atrocitats del nazisme. 

És curiós, avui en dia el concepte de llibertat tothom l'utilitza i tothom en parla, ara bé no 
n'estic gaire segur que tothom sigui capaç de definir-lo. Les noves generacions hem crescut en 
un món de comoditats, no hem hagut de patir gens ni mica. Hem crescut en pau i harmonia 
sense preocupar-nos de gaire bé res. Tot ho teníem i ningú ens ho qüestionava, però, en algun 
moment ens hem parat a pensar per què les coses avui en dia són així? No, en cap moment ho 
hem fet. Precisament aquest viatge ens va obligar en certa manera a obrir els ulls, a fer-nos 
donar compte i reflexionar de tot el que van suposar, per molta gent, aquests fets. Vam poder 
trepitjar llocs tan significatius com els camps de Mauthausen o Gusen, camps on hi van morir 
milers de persones de les maneres més injustes i cruentes que ens puguem imaginar. Milers i 
milers de persones van trepitjar aquests camps pel simple fet de creure i defensar unes 
ideologies que es fonamentaven en el respecte entre els individus i en drets tant bàsics i 
fonamentals com la llibertat de pensament, els van trepitjar per somniar amb una societat 
basada en el diàleg i la sobirania del poble 

És per això que estem avui aquí, per retre'ls-hi homenatge. Avui els protagonistes són ells i 
totes les persones aquí presents que no han deixat de lluitar en cap moment per fer que el seu 
record i tot allò que van fer per la causa no quedi en l'oblit. La seva presència en els camps de 
concentració, és a dir, la seva història sembla ser que ha quedaten part força oblidada per 
molta gent. Molt pocs s'han parat a pensar en algun moment la raó per la qual estem en la 
situació que estem, doncs tal raó és gràcies a tothom que va fer front a tals atrocitats i que en 
conseqüència les va patir. A nivell individual, l'experiència del viatge em va servir per adonar-
me de tot això. La història no s'escriu per què si, la història l'escriu tota persona que en el seu 
moment va fer quelcom que influís en la societat del moment, i si en aquell moment just de la 
nostra història no haguessin existit tals persones, ara les coses probablement serien molt 
diferents. Compartir l'experiència amb aquesta gent que ha lluitat per la memòria històrica, 
ens va permetre viure-ho, per dir-ho així d'una manera més directa. Són persones, també 
herois anònims, que han destinat les seves vides a lluitar per evitar l'oblit d'aquells que van 
passar per les mans del nazisme i que gràcies a ells avui sabem tot el que sabem. 

Des d'aquí només vull demanar que es valori aquesta tasca tali com es mereix. Expliquem les 

coses tal i com són als joves. No intentem amagar per por o vergonya tot el que va passar. Dels 

errors se n'aprenen i és per això que entre tots escrivim la història. Em considero un afortunat 

per poder ser partícip d'aquellviatge,  he tingut la sort de veure i contemplar la realitat des 

d'una perspectiva molt més directa que en cap moment m'ha pogut oferir el llibre de classe. 

Un viatge plegat d'emocions que ens serví a tots per ser conscients de l'incalculable valor que 

per a tota la gent aquí present va tenir la vida de les persones que moriren per la llibertat. Fora 

bo promoure aquest tipus d'experiències a molts més estudiants ja que si s'aconseguís, hi 

hauria molta més gent que prendria consciència i que podria fer alguna cosa per millorar la 

nostra societat. 

Només falta ara ja, donar les gràcies a tots els que van fer possible i l'experiència i a tots 
aquells amb qui la vaig compartir. 
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“Quan em van proposar fer un viatge per a conèixer els 

camps de concentració no em podia imaginar el que 

aquest em suposaria. 

Aquell cap de setmana va ser molt intens. El primer matí 

vam rendir homenatge a les víctimes mortes per 

eutanàsia, la qual no era voluntària. El que més em va 

frapar van ser les columnes de noms que hi havia a 

l’avantsala de la cambra de gas i el fet que darrere de 

cada nom hi existís una identitat pròpia, amb amics, 

família i una vida per davant que va ser arrabassada per 

la crueltat del nazisme. 

El dia següent va manar al camp de concentració de Mauthausen, i quan vaig trepitjar el terra 

de les barraques on havien viscut els deportats se’m va posar la pell de gallina, quan vaig 

entrar dins la cambra se’m va posar la pell de gallina, quan vaig entrar dins la cambra de gas 

se’m va encongir el cor, mentre passàvem pels passadissos del museu del camp, entre les 

llistes de noms dels deportats morts se m’entelaven els ulls només d’imaginar eks horrors que 

havien d’haver passat. 

Però el que de veritat va fer que la commoció aflorés en mi, va ser la commemoració de 

l’alliberament del camp que vam assistir l’últim dia. El fet de veure tantes persones juntes, 

unides per una causa comuna, em va fer veure que aquestes tragèdies uneixen a les persones 

per sobre de les seves nacionalitats, creences i religions amb l’objectiu de que no es repeteixin 

mai ,és les barbaritats comeses. 

3 COMPROMÍS 

 En un acte d’homenatge com el d’avui no puc evitar 

recordar les fotos que, plenes de detalls macabres, 

ens mostren a aquells cossos agonitzant per les 

pitjors crueltats, aquelles persones esquelet víctimes 

de tota mena d’abusos, les muntanyes de cadàvers 

d’innocents apilonats com si de deixalles es 

tractessin… Malauradament, no només em refereixo 

a les víctimes de l’horror nazi d’ara fa 70 anys, sinó 

també a la criminal massacre de fa tant sols 2 mesos 

a la ciutat nigeriana de Baga, on van morir de la pitjor 

manera centenars de persones a mans del grup 

jihadista Boko Haram, actualment integrat dints de l’ Estat “criminal” Islàmic. Les xifres més 

pessimistes ens parlen de 2000 morts, 2000 persones assassinades de la pitjor manera, com si 

dels temps del 3r Reich es tractessin. També es conten per milers els morts de civils innocents, 

víctimes del fanatisme, al pròxim orient i altres zones del planeta. És que no hem après res dels 

horrors del feixisme? Quantes vegades els humans ens hem entrampussat amb la mateixa 

pedra? És per això que avui no parlo de jueus, de gitanos ni de comunistes, sinó de 

subsaharians, de siris, d’estudiants mexicans, de minories ètniques víctimes de l’integrisme… 

Joan Gort Vicente .  en representació de l’alumnat 

/  INS Pius Font i Quer. 2n Batx. 

Mariona Soler Lladó  
2n batx.INS Pius Font i Quer 
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perquè ells són les víctimes de l’holocaust del segle XXI, i de la mateixa manera que recordem 

el patiment dels nostres avis ens hem de preocupar dels nostres germans més vulnerables 

d’altres parts del món. Però així com hem de combatre els genocidis de la modernitat, no hem 

de deixar tampoc de combatre el feixisme més reaccionari que, malauradament, segueix 

existint al nostre país. Grups neonazis, partits falangistes legals, l’auge del racisme… com es 

pot permetre tot això des de les nostres pròpies institucions? Espanya no és un país modèlic 

en aquest sentit. Que pensaríeu si a Alemanya existís una fundació que es dediqués a rebre 

homenatge a Adolf Hitler? O si a Itàlia existís una associació que defensés el llegat de 

Mussolini? Surrealista, oi? Doncs a espanya existeix la Fundación Nacional Francisco Franco, i 

no només està legalitzada sinó que, a més a més, rep subvenció estatal. El súmmum dels 

súmmums, un país lliure i en teoria democràtic on es fan homenatges a voluntaris nazis durant 

la segona guerra mundial, on es permeten organitzacions feixistes, on des de les pròpies 

institucions, successores d’un règim dictatorial, no es jutja ni es deixa jutjar a genocides 

criminals de delictes de lesa humanitat, mentre que aquelles persones a qui van assassinar 

segueixen enterrades, en fosses comunes, sota la terra que trepitgem. On partits polítics 

abandonen càmeres o senzillament voten en contra quan es tracta de lleis de memòria 

històrica o de condemna a l’exaltació del nazisme. Podem deixar que això passi mentre ara i 

aquí homenatgem a les víctimes de l’holocaust? Així doncs, hem de canviar moltes coses dins i 

fora del nostre país. Perquè el millor homenatge a les víctimes de l’holocaust no és un discurs 

ni un acte, no és una estàtua ni és un monument, ni una cançó o un poema: el millor 

homenatge que els podem oferir als màrtirs del nazisme és la lluita, la lluita en defensa dels 

drets i la vida de les persones, la lluita perquè mai més es repeteixin les brutalitats del camps 

d’Auschwitz, Ravensbruck o Mathausen a la carn de cap altre ésser humà. 

 

Refermem el nostre compromís i ho fem retornant a 

Mauthausen. Nosaltres hem fet un vídeo5 per intentar 

plasmar el que vam fer a Manresa el 27 de gener, Dia 

Internacional en Record de les Víctimes de l’Holocaust. 

Dir-vos que al final del vídeo hi ha una part, que 

especialment ens plau, que és de recerca d’un testimoni 

inèdit, les cartes que enviava a la seva dona un deportat, 

que es deia Joan Poch Sardà, un deportat català. Va 

néixer en un poble de l’Alt Penedés –Torrelavit-, però va 

viure bona part de la seva vida a Cabrianes, el Bages. La 

seva família ens ha deixat el seu testimoni i l’hem pogut 

plasmar en aquest vídeo. I voldria llegir-vos un fragment d’una carta, que em va emocionar: 

“Ya sé que más adelante saldrán muchas coses que ignoro. Es mucho lo que tengo que decirte, 

pero en carta me es imposible” –entenc que era perquè estava censurat- “Si puedo regresar a 

nuestra patria, te contaré la historia de mi vida”. No va poder tornar, es va morir, el van matar 

els nazis. 

 

                                                           
5
 L’home dels ulls tristos.    https://allunyament.wordpress.com/els-camps-dextermini/2329-2/trobada-

de-joves-al-parlament-de-catalunya/ 

Pol Torres Vila. 1r de batxillerat. INS Pius 
Font i Quer. 
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EL VIATGE COM A EINA PEGAGÒGICA 
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1.INTRODUCCIÓ 

Un cop més viatgem a Mauthausen i ho fem amb la millor companyia que podríem trobar, 
joves estudiants amb voluntat d'aprendre i reflexionar, tot compartint experiències i 
emocions en els mateixos indrets on milers de republicans foren esclavitzats i assassinats. 
Homes i dones que penaren la defensa dels seus ideals i la seva lluita per les llibertats, 
enfront les agressions del feixisme internacional, amb el càstig més ignominiós, la pèrdua 
de la seva identitat i de la seva condició humana. Els republicans, primers combatents 
antifeixistes d'Europa, homes i dones de totes les condicions i de tots els indrets 
d'Espanya, foren internats als camps per la seva condició d'enemics de Franco i enemics de 
Hitler i per la seva contribució pionera a la Resistència francesa en contra de l'ocupant 
nazi.  

No se'ns amaga que en els moments de dificultats en les quals vivim, pot desvirtuar-se o 
relegar-se tot allò referit al nostre passat recent, a la memòria col·lectiva, amb l'afegit que 
el pas inexorable del temps decanta la balança en contra dels que foren protagonistes 
directes d’aquella ignomínia. No obstant, els valors pels quals lluitaren els republicans, les 
mostres d'ajut entre gent de totes les nacionalitats que es produïren en les condicions 
extremes del món concentracionari, esdevenen una lliçó d'apropament afectiu i solidari, 
que avui haurien de ser guia enfront les temptacions de l'egoisme individualista i el domini 
dels forts sobre els febles.  

Visitem els camps per fer dels indrets d’infame record un marc de celebració de pau i 
d’entesa internacionalista, per homenatjar les víctimes d’arreu del món i per deixar palès 
que el testimoni del compromís travessa generacions, però sobretot per aprendre i 
comprendre, per viure la història i transformar-la en memòria de futur, de manera que 
Mauthausen, emblema de la deportació republicana, esdevingui llar permanent del passat.  

Damunt d’un turó poblat de granges, on arribaven les visions i les olors del mal, la 
fortalesa de Mauthausen roman en peu, com també el castell d’Hartheim, un dels sis grans 
centres d’eutanàsia del Reich, i les restes del camp annex de Gusen, on moriren la majoria 
de republicans. Avui, cases unifamiliars s’aixequen damunt els fonaments dels antics 
barracots, les pedreres de grans empreses segueixen subministrant materials al país, i 
camins i carreteres són recorregudes per excursionistes que gaudeixen del paisatge 
excepcional de l’Alta Àustria. Destrucció dels rastres, sistemàtica o accidental, davant la 
qual ens queda el coneixement històric, per teixir els fils que ens apropin al projecte de 
destrucció d’un estat criminal, que va comptar amb entusiàstiques adhesions i 
col·laboracions i, sobretot, amb milers i milers de persones obstinades en no veure i en no 
sentir el que succeïa davant dels seus propis ulls, sense que això signifiqui menystenir 
actes de resistència i solidaritat que es donaren a tot el Reich i també a la zona de 
Mauthausen, en forma d’amagatalls o subministres. Així els escenaris dels crims ens 
apropen a homes i dones comuns i obren un ampli ventall de reflexions entorn la natura 
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humana i la fragilitat de les conductes davant les cares en aparença inofensives dels 
botxins i davant la indiferència dels espectadors passius. 

La pel·lícula dels records dels antics deportats i la seva il·lustració dels esdeveniments és la 
font més valuosa per compartir coneixements, en la mesura que la seva experiència 
substitueix tot allò que el temps, les mutacions de la natura i l’acció dels homes ha 
esborrat o esmorteït. Tanmateix, també existeix la memòria amagada sovint en els racons 
insondables de la ment de les víctimes, sense gosar sortir a la llum, la memòria 
exculpatòria dels botxins i els seus còmplices, la dels veïnatges interessats i passius, a la 
qual no hi podrem tenir accés, però que roman a l’espera de les nostres reflexions i de la 
nostra predisposició a sentir les veus interiors que ens alertin cara al futur.  

Aquest viatge és un acte de justícia vers els antics deportats. Justament Joaquim Amat-
Piniella -un dels fundadors de l'Amical, en aquell llunyà 1962, en els temps difícils de la 
clandestinitat-, del qual enguany es compleix el centenari del seu naixement a Manresa, 
mereix aquest desgreuge, com emblema del que significà la ignomínia de la Dictadura 
franquista, que ignorà i perseguí Amat i els seus companys, fins a l'extrem de negar-los 
l'existència. Sempre foren i seran els Rotspaniers, dissidents polítics sense pàtria, donat 
que el govern de Franco els havia negat la seva condició de ciutadans espanyols i els abocà 
a la crueltat ignominiosa del nazisme. Ens pertoca, com a hereus seus, situar-los al lloc que 
els correspon i reconèixer-li la seva tasca, el seu testimoni i la fidelitat als seus ideals.  

És per això que dediquem el viatge a aprofundir en la persona i en l'obra d'Amat-Piniella, 
que escriví amb la ment orientada vers a l'homenatge als seus companys d'infortuni que 
mai pogueren retornar a la seva terra. La 
il·lustració de l'experiència concentracionària 
intentem reflectir-la a partir de fragments de la 
seva obra, K-L Reich, tot i el risc que comporta 
aquesta fragmentació, en la mesura que 
empobreix la riquesa literària de la novel·la. No 
obstant, hem pretès, modestament, fer 
esdevenir Amat i els seus companys guies pels 
camins que recorrerem durant el viatge, i fer 
de nosaltres una baula per vincular-nos, també 
amb modèstia, amb la generació estroncada 
per la Guerra civil, l'exili i la deportació. 

Rosa Toran, Presidenta de l’Amical (2013) 

 

 

Homenatge internacional al Memorial de Gusen 
11 de maig de 2013 
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2.BIOGRAFIA DE JOAQUIM AMAT-PINIELLA  
Llegiu, descobriu, divulgueu Joaquim Amat-Piniella 

Joaquim Amat-Piniella (Manresa, 1913 – Ciutat Sanitària de Bellvitge, 1974) és una 
personalitat interessantíssima de la nostra història. Si hagués nascut en un altre país seria 
molt conegut i la seva novel·la sobre l’horror de Mauthausen s’hauria traduït a bastament. 
Per què a Catalunya no valorem i divulguem com es mereixen personalitats de la talla 
cultural i humana d’Amat-Piniella? D’entrada, fou un escriptor precoç. Als 16 anys 
comença a publicar al diari manresà “El Dia” articles sobre cultura i política. Val molt la 
pena llegir-los. A l’Amat li interessa tot: el teatre, el cinema, la literatura, les arts 
plàstiques, la contemporaneïtat, el debat de les idees... Fins i tot crea una revista 
avantguardista (“Ara”) i presenta el jazz a Manresa. Aquell Amat tan jove sembla que 
s’hagi de menjar el món... 

Alhora, com a home compromès amb els ideals de llibertat i justícia social, viu amb 
intensitat el període de la República, amb l’entusiasme inicial i la decepció posterior en 
veure com es retallen les aspiracions nacionals de Catalunya. És secretari de l’alcalde de 
Manresa i, per tant, espectador privilegiat de la vida de la ciutat. A conseqüència dels fets 
del 6 d’octubre va a la presó.  

Durant la guerra lluita al front d’Andalusia. El juliol de 1939 travessa la frontera. Després 
de diverses vicissituds acaba en mans dels alemanys, que el condueixen a Mauthausen, on 
viurà 4 anys i mig d’horror, barbàrie, indignitat, misèria humana...  

En sortir, escriu K.L. Reich, una novel·la on descriu el que va viure i veure als camps nazis. 
Ho fa en homenatge a aquells que hi van perdre la vida i perquè mai més no es repeteixin 
uns fets tan salvatges. Els qui no la conegueu, us recomano que la llegiu. Pel valor del seu 
testimoniatge, per la dignitat que traspua el text, sense ombra de ressentiment, per 
l’anàlisi que fa de la condició humana, per la seva actualitat, per la proximitat de fets i 
persones, perquè està al nivell de les obres de Levi, Kertész i Semprún, però, a més, 
perquè és la novel·la catalana de referència als camps nazis i l’acaba d’escriure el 1946 
(encara que no la podrà publicar fins al 1963!).  

L’han alliberat dels camps nazis però torna a una altra presó, la de l’Espanya franquista. 
Tot aquell esclat cultural dels anys 30 ja només és un record. El feixisme ha guanyat la 
guerra i ho farà pagar car a l’Amat, que ni tan sols pot tornar a viure a la seva Manresa. Les 
il·lusions perdudes. Les esperances frustrades. Els somnis trencats... Amat forma part de la 
generació sacrificada a qui la guerra i el franquisme va estroncar de ple. 

Joaquim Aloy, Memòria.cat 
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Exili i deportació 

Joaquim Amat-Piniella no marxà a França, en les setmanes posteriors a la caiguda de 
Catalunya, tal com feren la majoria dels components de l'Exèrcit Popular, sinó que maldà 
per mantenir-se a la seva terra, però, ateses les dificultats, optà per fer-ho pocs mesos 
després. El 14 de juliol de 1939 arribà al país veí, pel pas de la frontera de la Tour de 
Querol. A partir d'aleshores compartí destí amb la major part dels seus companys 
republicans, amb l'internament als infames camps del Rosselló: primer a Barcarès, des del 
16 fins el dia 30 de juliol, i després a Saint-Cyprien, fins el 21 de desembre de 1939.  

Són ben conegudes les pressions del govern francès per fer retornar a Espanya als que 
foren catalogats com a "rojos indeseables"; tanmateix Amat, com bona part dels que 
havien estat combatents en les files republicanes, es mantingué a França i compartí el 
destí de la majoria d'ells, passant a formar part de la 109 Companyia de Treballadors 
Estrangers, una més de les centenars que s'anaren formant a ls camps d'internament, i a la 
qual estigué adscrit des del 24 de desembre de 1939 fins al juny de 1940.  

Moltes d'aquestes companyies foren destinades al nord de França, i per la seva posició 
geogràfica, en produir-se l'atac alemany, es trobaren en mig de la línia de foc. Amat es 
trobava a Delle (Departament de Belfort), on fou detingut el juny de 1940.  

El destí dels republicans que no pogueren fugir o escapolir-se i que acabaren en mans de 
l'exèrcit alemany, fou l'internament als Frontstalags (camps de presoners de guerra en el 
mateix front), i aquest fou el destí d'Amat que fou tancat al Frontstalag de Belfort, on hi 
romangué des del moment de la seva detenció fins el mes de desembre de 1940. 
Aleshores va ser traslladat al Stalag XI-B (camp de presoners de guerra, situats la majoria 
en territori del Reich), situat a Fallingbostel, al nordoest d'Alemanya, per acabar, poc 
després, a Mauthausen.  

Amat fou conduit al camp en el transport més nombrós de la història de la deportació 
republicana. El comboi, format per 1.506 espanyols, la majoria detinguts als departaments 
dels Vosgues i del Territori de Belfort, partí el 25 de gener i arribà a Mauthausen dos dies 
després. En aquest transport hi figuraven també 30 presoners de nacionalitat francesa, 
tres polonesos i un rus, els quals havien estat "confosos" com a republicans espanyols, i 
que foren retornats, poc després, al Stalag XI B, fet que palesa la persecució exclusiva cap 
als republicans, seleccionats, en els dies anteriors a la seva deportació, per la temuda 
policia política del Reich: la Gestapo. Del total dels 1.472 espanyols d'aquest transport, 
1.079 (71,6%) van trobar la mort en els mesos següents: 932 a Gusen i altres 112 a la 
cambra de gas de Hartheim. 
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A partir de la seva entrada a Mauthausen, Amat-Piniella perdé la seva identitat per 
esdevenir el número 6211, gravat en mig del triangle blau -color atribuït als apàtrides-, i la 
seva llarga permanència al camp es caracteritzà, com per a la majoria de republicans, per 
una llarga corrua de destinacions que determinaren, en part, la seva mort o supervivència. 
Mauthausen era un camp central, del qual depenien una cinquantena de comandos, 
variants en funció de les necessitats de guerra i de les arribades massives de deportats. 
Amat, després de la seva estada al recinte de Mauthausen, formà part de diversos 
comandos, entre ells, Ternberg, a la primavera de 1942 fins que a la tardor de 1944 fou 
retornat per uns dies al camp central, i Redl Zipf, on hi romangué des de finals d'aquest 
any. Quan la guerra s'apropava al seu final, molts dels comandos foren dissolts i els seus 
components dispersats en altres, de forma que Amat acabà al terrible comando 
d'Ebensee, el març de 1945, on fou alliberat el dia 6 de maig, un dia després que les tropes 
americanes entressin al camp de Mauthausen. 

Després de l'alliberament, pels 
republicans s'obria un futur incert i 
difícil, atesa la impossibilitat de 
retornar a Espanya, fins que foren 
acollits per França, en bona part 
gràcies a les gestions dels 
companys deportats francesos 
prop de De Gaulle. Amat-Piniella 
arribà a França, a finals de maig, i 
hi romangué fins a la seva estada a 
Andorra. L'abril de 1946 retornà a 
Catalunya.  

Rosa Toran 

 

3.LA CONSTRUCCIÓ DE LA MEMÒRIA 

Sembla que hi ha un consens establert en la cultura occidental contemporània sobre la 
necessitat de la memòria per poder construir una societat justa i democràtica. No obstant 
això, probablement no seria així en el cas que aquesta societat hagués assolit els nivells de 
felicitat i progrés desitjables. Hi hauria alguna cosa millor que una vida instaurada en l'oblit 
permanent com la d'un estiu de vacances escolars, sense responsabilitats ni compromisos? 
Vida i joc, sense més. Però no hi ha cap societat ni del present ni del futur que pugui ser 
comparable a aquesta situació utòpica de la vida com un joc permanent sense fi, ni 
finalitat. 

En el moment històric de l'alliberament dels camps, un oficial de l'exèrcit nord-americà, en 
entrar a Buchenwald, es preguntava per la responsabilitat dels habitants de Weimar, i, per 
extensió, per la de tots els alemanys. Potser aquesta sigui la connexió no només 
metafòrica entre els conceptes d'indiferència i crim que ens hem de plantejar. 

Hay muy pocas cosas más extrañas que la tranquilidad indiferente y engreída con 
que nosotros, yo y mis semejantes, contemplamos el inicio de la revolución nazi en 
Alemania como si estuviéramos en el palco de un teatro, viendo un proceso cuyo 

Coll de Manrella, un dels passos de l’exili republicà i del President 
Companys. Pels camins de l’exili: la Vajol, platja d’Argelers i 
Maternitat d’Elna. INS Pius Font i Quer, Octubre de 2013. 
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objetivo, al fin y al cabo, era exactamente borrarnos de la faz de la tierra. Tal vez 
más extraño aún sea el hecho de que, incluso años más tarde y teniéndonos a 
nosotros de ejemplo, toda Europa se permitiera la misma actitud de espectadora 
engreída, entretenida y pasiva mientras los nazis llevaban ya mucho tiempo 
prendiendo la mecha por los cuatro costados. 

Sebastián Haffner: Historia de un alemán6 

Probablement un viatge a Mauthausen i a qualsevol altre camp de concentració és, o 
hauria de ser, un mecanisme d'aprenentatge, d'educació sobre els nostres valors i sobre la 
nostra responsabilitat. La responsabilitat que ens devem tots amb tots, sense excepció. 
Això evitaria la possible connexió entre indiferència i crim.  

Passaran una o dues generacions més i la memòria de la humanitat dels antics deportats ja 
no serà recordada. Què haurem perdut amb ella? Com podrem seguir educant a partir 
d'aquest moment? Encara que no tinguem el seu testimoni viu i el de tots aquells que van 
patir les conseqüències de l'enorme capacitat de destrucció que l'ésser humà ha estat 
capaç d'adquirir sobre si mateix, també és necessari. Cap a aquest moment de la 
humanitat, encara no del tot imaginable, hem de dirigir la nostra mirada. 

La paraula humanitat ha de ser un dels punts clau de la nostra anàlisi i del nostre 
aprenentatge comú. Paraula que conté en el seu significat inherent unes altres que la 
constitueixen: dignitat, identitat, consciència universal, compromís, coherència. Molts dels 
testimonis que han fet un relat de la seva experiència en els camps parlen de sentiments i 
de valors positius: la solidaritat entre companys, la continuïtat de la lluita, fins i tot arriben 
a insinuar que van experimentar una certa felicitat que podríem qualificar de paradoxal i 
gairebé insensata. Seria com si tot el que som en sentit positiu, com si la bellesa o el bé 
que podem generar també poguessin formar part de l'experiència de l'horror que va ser el 
camp. Indagar en aquesta experiència, escoltar el seu relat, permetrà conèixer els 
fonaments d'aquesta humanitat compartida, d'aquesta consciència universal del que som i 
del que hem de ser si aprenem la lliçó de Mauthausen, la lliçó dels deportats republicans 
espanyols. 

4.EL VIATGE VERS LA DESTRUCCIÓ DE LA DIGNITAT 

El terme dignitat comença a ser introduït al segle XX 
de forma creixent en molts textos jurídics, sovint a 
conseqüència d'un exercici excessiu de l'autoritat de 
l'estat. Per exemple, apareix en el preàmbul de la 
"Carta de les Nacions Unides" del 26 de juny de 1945 i 
també en el mateix pròleg de la "Declaració Universal 
dels Drets Humans" de 1948, on s'afirma que "el 
reconeixement de la dignitat humana inherent a tots 
els membres de la família humana i els drets iguals i 
inalienables constitueix el fonament de la llibertat, la 
justícia i la pau al món"7. Aquest adjectiu "inherent" 
indica un tret bàsic de la seva essència, es tracta d'una cosa pròpia, intrínseca de la nostra 

                                                           
6
 Sebastián Haffner, Historia de un alemán, Memorias (1914-1933), Destino, Barcelona, 2000, p. 113. 

7
 Jordi Beltrán de Rey, Antonio Roig, ed. Guía de los Derechos Humanos, Ed Alhambra, Madrid, 1990, p. 122 

Article I, Declaració Universal dels Drets Humans 
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humanitat, és una cosa que ens defineix en essència independentment de sobre qui 
s'aplica, de com actua, o de quins són els seus trets d'identitat. És, doncs, una condició 
fonamental de la nostra convivència, de l'ordre en la justícia, en la llibertat i en la pau que 
volem gaudir. Si no la respectem, aquest ordre desitjat i projectat, desapareix. 

Però, en què consisteix aquest ordre que hem de construir des de la nostra dignitat 
inherent, compartida? Què és, en definitiva la veritable dignitat humana? El viatge que els 
deportats als camps nazis van haver de suportar pot ser una perspectiva dolorosament 
instructiva per poder entendre-ho. Les dures condicions, les víctimes del propi trajecte, la 
deshumanització que comportava han de ser una mostra de l'inici del procés d'una dignitat 
perduda. La nostra és una proposta que pretén presentar un viatge en el doble vessant 
d'experiència interior i de coneixement exterior d'una realitat per intentar donar resposta 
a aquestes preguntes. Però també pretenem col·laborar en la promoció d'iniciatives 

perquè aquesta dignitat que busquem i de la qual tots 
els éssers humans hauríem de gaudir i treballar per 
aconseguir-la, sigui una realitat en les societats que 
entre tots estem construint. 

Hem de partir del convenciment que si aprofundim en 
la definició i configuració d'aquesta dignitat humana 
com una obertura de significat nou, es pot formar un 
procés de conscienciació en la societat que pugui 
impedir la repetició de les condicions d'aquests altres 
viatges dels deportats cap seva pròpia destrucció. 

4.1.ELS CAMINS VERS ELS CAMPS NAZIS 

Amb la derrota militar de la República per l'exèrcit feixista, un mig milió de persones es 
veié abocat a l'exili forçat i a l'internament als camps del sud de França, en condicions 
ignominioses. Les pressions del govern francès per deslliurar-se dels que consideraven 
“rojos indesitjables”, en comptes de proporcionar-los refugi, derivaren en un seguit de 
mesures: retorns forçats a Espanya, dispersió en diversos llocs de la geografia francesa de 
dones i nens i allistaments a l'exèrcit francès, bé a la Legió Estrangera, als Batallons de 
Marxa o a les Companyies de Treballadors Estrangers. 

La immensa majoria dels homes deportats a Mauthausen, entre 1940 i 1941, procedien 
sobretot de les Companyies de Treballadors Estrangers, on acabaren allistats uns 50.000 
homes, en més de 200 d'elles. Les CTE eren unitats militaritzades, a les ordres de l'exèrcit, 
moltes d'elles destinades al nord de França per a realitzar treballs de fortificacions, càrrega 
i descàrrega... Quan es va produir la invasió de França per la Wehrmacht, el 10 de maig de 
1940, uns 10.000 foren capturats pels alemanys i uns 5.000 moriren en els combats. 
Després de la seva detenció foren conduits als camps de presoners, frontstalags, en el 
mateix front, i stalags, al llarg de la geografia alemanya. 

En diverses trajectòries que els conduïren per diversos camps o presons, acabaren 
separats de la resta de capturats -francesos, anglesos, belgues...- i identificats per la 
Gestapo com a excombatents republicans, perdent així la seva condició de presoners de 
guerra. Aquesta singularitat fou deguda a l'acció del govern de Vichy que no volgué 
defensar els republicans com a combatents francesos i a les converses del règim de Franco 
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amb les altes autoritats nazis, en les quals no posaren cap impediment al seu internament 
en els camps de concentració, ans al contrari, els republicans espanyols, per la seva 
condició d'enemics de Franco, ho eren també de Hitler. Tan sols calia esperar que la 
logística dels transports permetés, al cap d'unes setmanes o mesos, el seu trasllat a 
Mauthausen. 

Entretant, a la zona ocupada de França, els republicans que no havien estat detinguts 
esdevingueren mà d'obra en règim de treball forçat o bé a les fàbriques del Reich o bé a 
les gegantesques construccions de l'Atlàntic, dirigides per l'Organització TODT, creada el 
1933 per Fritz Todt i adaptada a les necessitats de la guerra. Com a resultat, entre 1942 i 
1944, uns 60.000 republicans acabaren treballant a les ordres de l'Alemanya hiteriana. 
Alguns van temptar la possibilitat de combatre l’enemic amb mitjans molt diversos, des del 
sabotatge a la propaganda, accions que al costat de freqüents desercions i evasions 
acabaven sovint amb la deportació. Alguns dels republicans enrolats als Grups de 
Treballadors Estrangers, sota control alemany, van ser detinguts per participar en actes de 
Resistència i també foren deportats als camps nazis, 

I molts homes i dones republicans que havien aconseguit lliurar-se dels enrolaments 
forçats i que cercaven, fos com fos, trobar mitjans de subsistència i escapolir-se dels 
controls, foren pioners en els moviments de resistència contra l'ocupació nazi de França, 
que foren especialment actius des de 1942-1943. Actuaren amb les armes dins del maquis 
o en tasques no menys indispensables, en el cas de les dones, com a enllaços, infermeres, 
correus, agitadores... i si queien en mans de la Gestapo els esperaven afusellaments, 
llargues penes de presó o treballs forçats. Després de la invasió de Normandia, el juny de 
1944, els alemanys buidaren les presons de França i enviaren els condemnats als camps 
nazis. 

Així, als aproximadament 7.000 republicans internats a Mauthausen, entre 1940 i 1941, cal 
sumar els homes i dones que, procedents de les organitzacions de treball forçat i de les 
presons franceses també acabaren sent deportats a tots els camps del Reich. En total, la 
xifra supera les 9.000 persones. 

4.2.ELS TRANSPORTS 

Durant el mes d'agost de 1940 es va 
iniciar la deportació dels republicans 
que havien estat  internats en els 
stalags després de la seva detenció 
durant els mesos de maig i juny. El 
primer comboi va arribar a 
Mauthausen el dia 6 d'agost amb 
398 republicans i va ser seguit per 
quatre fins a sumar un total de 1.054 
republicans deportats durant tot aquell mes. D'aquests cinc transports el que va partir de 
la ciutat d'Angoulême el dia 20 va reunir unes característiques especials que el van 
convertir en únic en estar format per gairebé un miler de civils-homes adults, joves, dones 
i nens que, per diferents camins, havien trobat refugi al centre Les Alliers durant l'últim 
any. Els integrants d'aquest comboi, als quals cal adjudicar el dramàtic privilegi d'haver 
format part del primer comboi que des d'occident deportar població civil cap a territori 

"El comboi dels 927". TV3 30/04/2010 
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alemany, van patir les infrahumanes condicions d'un viatge, realitzat en vagons de 
mercaderies, durant quatre llargs dies sense rebre aliment fins Munic. 

A l'estació de Mauthausen, on van 
arribar el matí del dia 24, va tenir lloc 
una de les escenes més dramàtiques 
que van viure els republicans en el seu 
camí cap a la deportació: un total de 
421 homes, joves i adolescents van ser 
obligats a baixar del tren sent separats 
de les seves famílies i forçats a iniciar 
un camí ple d'incerteses i desconsol. 
L'intens dolor viscut a l'estació de 
Mauthausen els va acompanyar durant 
la resta dels seus dies ja que, per a 

molts d'ells, va significar la separació 
definitiva dels seus éssers estimats. Les 

dones i els menors van seguir un llarg i erràtic viatge que els va portar fins al nord 
d'Alemanya, de nou a França, passant per Angoulême, fins a ser abandonats a la frontera 
d'Espanya i posats sota control de les autoritats franquistes. 

D'aquells 421 republicans que van ingressar a Mauthausen el 24 d'agost, 286 (75%) van 
trobar la mort durant la seva deportació, la major part d'ells en el camp de Gusen al llarg 
de 1941. 

Entre desembre de 1940 i gener de 1941 la deportació dels republicans va prendre un nou 
impuls, en tan sols tres transports van ser deportats a Mauthausen una mica més de 3.000 
republicans. El primer gran comboi d'aquest període va partir del Stalag VD situat a 
Estrasburg el 11 de desembre, i va conduir un total de 846 espanyols fins al camp austríac 
dels quals un 60% va morir durant la seva deportació: 431 a Gusen i 42 gasejats al castell 
de Hartheim. 

Unes setmanes més tard, amb tan sols dos dies de diferència, en dos transports que van 
arribar el 25 i el 27 de gener, van ser inscrits en el camp 2.247 espanyols. El primer 
d'aquests dos combois ja estava format per 775 republicans, la major part havien estat 
allistats a la 9a i 117 ª CTE i havien estat detinguts durant els primers dies de juny a les 
platges de Dunkerque o en Bray-Dunes i conduïts, en primera estada, al Stalag VII C a 
Polònia, des d'on van ser transferits al Stalag XII D situat a Trèves, des d'on va partir cap a 
Mauthausen el dia 22 de gener. Dels components del comboi, 544 van trobar la mort 
(70%), 461 a Gusen, 55 a Hartheim i 15 a Mauthausen. El segon d'aquests transports i el 
més nombrós procedia del stalag de Fallingbostel i està descrit amb deteniment en la 
biografia d'Amat-Piniella. 

Els homes i les dones republicanes detinguts per accions de Resistència foren traslladats 
als diversos camps del Reich, i la majoria d'ells compartiren el viatge amb gent de totes les 
nacionalitats, especialment francesos, belgues, holandesos..., que foren concentrats al 
camp de trànsit de Compiègne, avantsala de la deportació, i on es formaven els combois 
cap els camps nazis, segons les necessitats de mà d'obra i les disponibilitats logístiques de 

Homenatge en el Memorial de l’Estació de tren de Mauthausen. 
11 de maig del 2013 
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transport. En els casos dels resistents espanyols, la seva identificació fou el triangle 
vermell, adjudicat als presos polítics, amb la S (Spanier) gravada en el seu centre. 

5. ELS ESPAIS D'ESCLAVITUD I MORT 

5.1. HARTHEIM. LA NEGACIÓ DE LA DIFERÈNCIA 

La identitat de qualsevol individu, evidentment també la 
dels deportats republicans espanyols, es manifesta en la 
seva singularitat, en la seva diferència. Per les 
circumstàncies que els va tocar viure, per la seva condició 
d'apàtrides, aquesta singularitat es manifestava en la seva 
experiència quotidiana de forma especialment dolorosa. 

La primera concreció d'aquesta violència es manifesta en 
la negació de la diferència i de la pluralitat. Dachau va ser 
construït per eradicar-les i els altres camps van ser una 
continuació. Evidentment, la diferència i la pluralitat 
havien de ser eliminades, segons el que dictava el cànon 
de la seva ideologia, on no hi tenien cabuda els gitanos, 
els homosexuals, els Testimonis de Jehovà, els jueus, els 
maçons, els asocials, però tampoc els d'ideologies 
considerades perilloses, massa distants de la 
nacionalsocialista. Com viu un "roig espanyol" aquesta 
diferència? Com suporta la negació de la seva identitat 
que implica la negació de tota forma d'expressió plural, 

política, filosòfica, religiosa, sexual o ètnica? 

La negació de la diferència no és més que l'exercici del no 
reconeixement de l'altre, de la negació dels seus trets 
característics, de la seva originalitat, com a primera etapa 
cap a la seva destrucció. Es tracta d'imposar un model 
únic, en tots els sentits de la configuració humana, 
enfront el concepte de democràcia, el model polític 
pensat per a l'acceptació de la diferència, de la minoria i 
per impulsar polítiques que facin possible l'adaptació 
social dels que tenen característiques propícies per a l'exclusió. 

Institut Hartheim 
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El Hartheim del passat i el Hartheim del present 
es converteixen en una reflexió sobre aquests dos 
models, sobre les possibilitats de convivència 
humana assumint les especificitats de cadascun, 
o la seva negació i aniquilació. Els mètodes 
pseudocientífics, el prog rama d'eutanàsia, és a 
dir, la matança sistemàtica dels malalts i 
discapacitats físics i mentals que va projectar el 
règim nacionalsocialista, són la constatació de 
l'exercici de la crueltat en el supòsit nom de la 
utilitat social. La raó convertida en mètode 
d'aniquilació i de barbàrie cap al més feble. 

5.1.1 EL CASTELL DE HARTHEIM 

El complex de Mauthausen es completava amb el 
castell de Hartheim, a la propera població de Alkoven, a 14 quilòmetres de Linz. Des de 
l'any 1943, va ser considerat comando i al 1944 va ser classificat com a camp annex. 

El castell renaixentista havia estat donat el 1898 pel seu 
propietari per acollir un asil de malalts mentals sota la 
tutela de les germanes de Sant Vicent de Paül, però el 
1939, va ser expropiat pels nazis per posar-lo al servei 
de les operacions d'eutanàsia. 

El terme eutanàsia (literalment "bona mort") es refereix 
a provocar la mort sense dolor a un individu que pateix 
una malaltia crònica o incurable. En l'ús nazi, es referia a 
la matança sistemàtica de discapacitats mentals i físics 
internats en institucions especials, sovint sense el 
coneixement de les seves pròpies famílies. Per als nazis, 
els malalts mentals constituïen una càrrega per a les 
famílies i el propi Estat, i el fet d'evitar una vida indigna 
per a aquestes persones era qüestió de compassió dins 
de l'ideari nazi, terme que apareixia sovint en els 
tractats de Eutanàsia. La "Teoria de la raça" va ser 
assimilada per la població, tot suggerint un procés de 
millora genètica de la societat amb l'expurgació dels 

elements que la contaminaven. Tot i això, aquests assassinats no van tenir un seguiment 
incondicional per part del conjunt de la població alemanya, ates que diferents esglésies i 
metges, alguns dels quals van acabar patint trastorns nerviosos, es van resistir al programa 
d'eutanàsia. 

El programa va començar el juliol de 1939, sota control directe de Hitler, ja que l'ordre va 
ser donada des de la Cancelleria del Führer. Gràcies a una forta campanya de 
conscienciació, la majoria de la comunitat mèdica va estar a favor, però, malgrat això, 
l'octubre de 1939, Hitler va signar una autorització secreta que protegia als metges, 
personal mèdic i als administradors de possibles procediments penals, al·legant que el 
programa responia a mesures de guerra. 

Alumnat manresà al Castell de Hartheim, 
10 de maig, 2013 

Schloss Hartheim 
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El nombre clau del programa va ser T4, fent menció al carrer Tiergartenstrasse 4, on estava 
situada l'oficina central a Berlín, i el seu seguiment es feia des de tres institucions: la 
Fundació general d'instituts psiquiàtrics que comptava amb personal propi, la Comissió de 
treball del Reich d'hospitals neuropsiquiàtrics i la Societat d'utilitat pública de transport de 
malalts. Totes les operacions d'extermini estaven sota el comandament del Dr. Karl Brandt 
que disposava de 350 metges SS i de sis instal·lacions amb cambres de gas: Bernburg, 
Brandenburg, Grafeneck, Hadamar, Hartheim i Sonnestein, a més de les unitats mòbils 
d'asfíxia que visitaven els asils de Polònia. A Hartheim, anomenat cínicament "La casa de 
repòs", hi van treballar unes 70 o 80 persones que realitzaven el seu treball amb unes 
rigoroses mesures de seguretat. A més dels experiments mèdics que s'hi duien a terme, 
l'edifici disposava d'una cambra de gas i d'un forn crematori. 

Les víctimes del programa eren nens 
o adults amb incapacitat o alguna 
anomalia física o malaltia mental. Els 
metges de la T4 seleccionaven els 
pacients per a la mort actuant com a 
simples perits, avaluant el malalt 
sense contemplar la possibilitat de 
guarir-lo. El 18 d'agost de 1939, tant 
metges com infermeres van ser 
obligats a informar d'aquells nens 
que nasquessin amb malformacions, 
destinant-los d'aquesta manera a una 
mort segura a través d'injeccions de 
morfina o escopolamina. 

Els seleccionats eren transportats pel personal de la T4 als sanatoris on es deia a les 
víctimes que anaven a sotmetre a una revisió mèdica i a prendre una dutxa per a la 
desinfecció, quan en realitat, eren assassinats en cambres de gas utilitzant monòxid de 
carboni pur. Els seus cossos eren cremats en els crematoris adjacents als edificis de les 
cambres, i les seves restes mortals eren barrejades en un munt i dipositades en urnes, 
sense preocupar-se de la correcta identificació de les víctimes. El grau de cinisme arribava 
a l'extrem d'enviar una urna a la família de cada víctima, adjuntant un certificat de 
defunció que enumerava una causa i una data de decés fictícia. La mort imprevista de 
milers de persones i certificats de defunció de característiques molt similars van fer aixecar 
sospites, de manera que el programa d'eutanàsia es va convertir en un secret de domini 
públic. 

Hitler va ordenar la fi del programa al Dr Brandt a finals d'agost de 1941 a causa del 
coneixement públic de l'activitat i l'allau de protestes tant públiques com privades; 
tanmateix, els assassinats van prosseguir a partir de 1942, encara que de forma secreta, 
mitjançant injecció letal o sobredosi de drogues, en comptes de gasejament. El programa 
va continuar fins als últims dies de la II Guerra Mundial, creixent i ampliant el ventall de 
víctimes, amb la inclusió dels anomenats asocials, pacients geriàtrics, víctimes de 
bombardejos i deportats dels camps de concentració veïns. El tribunal militar de 
Nuremberg va calcular que la T4 s'havia cobrat un total de 275.000 vides humanes. 

Homenatge als republicans gasejats a Hartheim. 
9 de maig de 2014 



Projecte Manresa - Mauthausen 
 

P
àg

in
a2

4
 

Els primers transports de persones que ja no eren aptes per treballar van arribar a 
Hartheim des de diferents camps, a partir de maig de 1940, quan ja estava finalitzada la 
cambra de gas. En els seus 55 mesos de funcionament s'hi van arribar a cometre de 30.000 
a 40.000 assassinats, entre els quals 409 republicans. El 12 de desembre de 1944 les SS van 
rebre l'ordre de transformar Hartheim en un inofensiu centre d'acollida infantil. A partir 
del mes de gener de 1945, un comando de 20 presoners de Mauthausen, entre ells 
espanyols, van ser enviats al castell per dur a terme les tasques de demolicions i 
desmuntatge de les trituradores d'ossos, les fosses comunes i de les cambres de gas, 
mentre que una part de les instal·lacions van ser traslladades a una granja propera. 

En l'actualitat el castell de Hartheim s'ha convertit, d'una banda, en el Memorial que 
recorda i difon el que allà es va dur a terme durant l'època nazi, i de l'altra, en l'Institut 
Hartheim, un dels centres dependents del govern d'Àustria que ofereix serveis de 
reinserció a persones discapacitades. En aquest Institut, hi treballen unes 350 persones 
aplicant diferents teràpies per ajudar els aproximadament 345 alumnes a gaudir d'una 
major independència i qualitat de vida. 

5.2. MAUTHAUSEN I LA 
CONFIGURACIÓ DE LA 
IDENTITAT REPUBLICANA 

Qui eren els republicans 
deportats a Mauthausen i 
als altres camps del 
nacionalsocialisme? Què els 
definia? Quin tret de la 
seva identitat va fer 
possible convertir-los en 
deportat, en "roig 
espanyol" i per què? La 

identitat és un dels principals factors de creació dels conflictes que es generen en la 
condició humana, i podem acostar-nos a ella com una mera aparença, però també pel que 
és en si mateixa, la conseqüència de la relació amb les altres realitats, sobretot amb les 
altres identitats, és a dir, amb les persones que ens envolten i que nosaltres no som; 
presències d'identitats que acaben definint la 

nostra. Com seria el temps del postfranquisme sense els deportats als camps nazis com 
representants minoritaris numèricament d'una població que es va definir, com totes, per 
la seva actitud i per la seva acció concreta, realitzada, experiència de lluita i de sofriment? 
I, al final, encara que no ho puguin veure, de victòria. Però només la nostra identitat d'ara, 
la dels que els van sobreviure, i la dels que ens considerem, d'alguna manera, els seus 
hereus, podem aconseguir aquesta victòria. També des de la nostra actitud i des de la 
nostra acció convertida en experiència quotidiana. 

Nosaltres volem presentar aquest concepte, el de la identitat, des d'una perspectiva 
determinada: la de la mirada, en el sentit que li atorga el professor Reyes Mate. En efecte, 
al·ludeix al fet que, quan l'home fa seva la mirada de l'altre, es constitueix en subjecte 
humà i funda la seva responsabilitat davant dels altres. Seria com afirmar que ens defineix 
el que no som, el que és de l'altre, i que des d'aquest altre que ens contempla, es 

Els ex-deportats de l’exèrcit republicà que van sobreviure a Mauthausen. Al 
fons, el cartell de benvinguda als alliberadors fet per Francesc Teix, que en 
algunes fotografies dels aliats ha desaparegut. 
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configura també la nostra identitat. Així acabem sent el que no podem ser mai: la mirada 
dels altres. Però aquesta mirada adquireix molts angles, moltes possibilitats. 

Probablement, en aquest moment de la nostra història, podem afirmar que avui la 
identitat de qualsevol republicà espanyol passa per la memòria de Mauthausen i de tots 
els camps nazis on hi va haver víctimes de la nostra deportació. Mauthausen va ser el seu 
destí, en aquest lloc i amb aquest nom se cita la concreció del seu tràgic final. Actualment, 
els antics deportats es defineixen més per la seva condició de tals que per les diferents 
ideologies i militàncies del passat.  

Els trets de la identitat d'aquest republicà espanyol que ens mira des del nostre passat 
col·lectiu ha de fer possible la construcció de la nostra identitat col·lectiva del present. La 
seva lluita per les llibertats, el seu sacrifici per la justícia social i per la democràcia, pel 
respecte dels drets de tots sense excepció, el sacrifici de la seva vida, de la seva llibertat i 
de la seva família, i la solidaritat lliurada en el dia a dia de l'experiència quotidiana del 
camp pels seus, pels altres "rojos espanyols", seran el substrat de la democràcia espanyola 
del present i del futur. 

Els espais de la visita al camp de Mauthausen són concrecions visuals d'aquesta 
experiència de l'altre que va ser el deportat republicà espanyol. Cada espai del camp, cada 
lloc: els blocs, l'entrada, la pedrera, les dutxes, els crematoris, l'escala, etc. són l'espai de la 
memòria de la construcció d'aquesta identitat del present i del futur. L'exercici final que es 
proposa al visitant seria una mena de comparació de mirades, la del republicà deportat 
quan arriba i viu al camp, i la nostra en el moment de fer la visita.  

5.2.1. El camp central de Mauthausen 

 Localització: Mauthausen, prop de la ciutat de Linz  (Àustria) 

Visita i Homenatges al Camp de Mauthausen.  10 i 11 de maig del 2014 
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 Construcció: agost de 1938 

 Alliberament: 5 de maig de 1945 

 Nombre aproximat de víctimes: 195.000 internats, amb 120.000 morts 

 

 

 

 

 

 

 

 

Després de l’annexió d'Àustria, a la localitat de Mauthausen, es va iniciar la construcció 
d'un camp de concentració per internar els enemics del III Reich. Els primers presoners van 
arribar del camp alemany de Dachau el 8 d'agost de 1938, i en finalitzar l'any havien estat 
transferits uns 800 presos més de Dachau i de Sachsenhausen, la major part d'ells 
dissidents polítics, als quals s'havia de reeducar políticament. 

El cap de policia, Himmler, va realitzar àmplies batudes per detenir els rodamons, els 
captaires, els gitanos i la gent que no tenia residència fixa, i 

també els homosexuals, que conformaren la població del camp junt als criminals comuns 
condemnats per la justícia alemanya. D'aquesta manera, l'agost de 1939, la població 
reclusa de Mauthausen assolia el nombre d'uns 2.700 presos, dels quals el 80% el 
formaven els presos comuns i els anomenats asocials, mentre que la resta eren presos 
polítics, Testimonis de Jehovà i homosexuals. Tots ells treballaven a la pedrera, per obtenir 
granit per pavimentar els carrers de nombroses ciutats austríaques i també per proveir els 
edificis 
megalòmans 
ideats per Hitler. 

Fins a 1940, el 
recinte comprenia 
uns vint barracots 
als que es van 
anar afegint la 
bugaderia, les 
dutxes 
subterrànies, les 
cuines, la presó i 
el búnquer 
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subterrani... ,tot envoltat per un filat elèctric i torres de vigilància. Va ser entre 1941 i 1942 
quan el camp va adquirir l'aspecte d'una fortalesa, amb les seves torres de vigilància, les 
muralles, el camí de ronda, els garatges dels SS i la Kommandantur.; i fou en aquesta 
època quan els republicans espanyols amb coneixement dels oficis manuals relacionats 
amb la construcció van haver de treballar en les obres. 

Els republicans van arribar a Mauthausen des de l'inici del mes d'agost de 1940 i durant 
l'any 1941 i, aproximadament, uns 350 van ser destinats, a les obres d'ampliació descrites, 
uns 1.500 a la càrrega de pesades pedres en les barcasses que navegaven pel Danubi o a 
les excavacions i aplanament dels voltants, i altres a treballs a la pedrera dels fatídics 186 
esglaons. Quan deixaven de ser rendibles, ja fos per debilitat o malaltia, eren traslladats al 
pròxim camp de Gusen. 

El 1943 es van instal·lar la cambra de gas i el crematori i es va ampliar el camp amb un 
recinte (camp II) destinat a la "quarantena". El 1944 va tenir lloc una altra ampliació (camp 
III) conegut com el "camp de les tendes" on van anar a parar les dones i els més afeblits. 
Aproximadament uns 200.000 interns van patir les condicions inhumanes del camp i els 
mètodes de tortura dels SS. Més de la meitat no va sobreviure, a causa de fatiga física, 
epidèmies causades per la falta d'higiene, tortures, assassinats a trets per la guàrdia dels 
SS o en les cambres de gas. Alguns van optar pel suïcidi, llançant-se a les filferrades 
electrificades que envoltaven el camp. 

L'alliberament es va produir el 5 de maig de 1945 i des de llavors s'ha convertit en un 
centre de pelegrinatge dels deportats i els seus familiars, que cada mes de maig es troben 
per recordar les seves víctimes. 

5.2.2. Gusen, camp annex de Mauthausen 

 Localització: a uns 4 quilòmetres a l'oest de Mauthasuen.  

 Construcció: desembre de 1939  

 Alliberament: 5 de maig de 1945 

 Nombre aproximat de víctimes: 40.000  

 

 

 

 

 

El regidor de Cultura, Sr. Joan Calmet, col·loca la 
placa  d’homenatge, en el Memorial de Gusen 

La ciutat de Manresa als manresans 
que van patir i morir als camps de 
concentració i a totes les víctimes de 
l’holocaust nazi 

Manresans en l’homenatge a Gusen. 
11 de maig del 2013 
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1. Gusen II  
2. Blocs administració de les SS 
3. Barracots presoners 6 i 7/8 
4. Prostíbul 
5. Porta d'entrada 
6. Torre de vigilància, nordoest 
7. Torre de vigilància, nord 
8. Cuina 
9. Dependències de les SS 
10. Camp soviètic 
11. Infermeria 
12. Pedrera de Gusen 
13. Pedrera “Oberbruch” 
14. Pedrera “Unterbruch” 
15. Trituradora de pedra 
16. Sistema de túnel “Kellerbrau” 
17. Fàbrica d’armament 

La construcció de Gusen es va iniciar, el desembre de 1939, amb la mà d'obra d'uns 400 
presoners procedents del camp de Mauthausen, en un paratge situat entre les localitats 
de Saint George i Langenstein. A la primavera de 1940 ja estaven construïts els primers 
barracons envoltats, després, amb una filferrada electrificada. Els primers 480 presoners 
van arribar al maig de 1940: un grup de sacerdots i delinqüents austríacs i alemanys, els 
quals van morir ràpidament com a conseqüència de les condicions del treball. El camp va 
passar d'uns 800 interns a uns 4.000 el 1941, i la mortalitat anà en augment, ja que al 
voltant de 1.500 presoners hi van morir al llarg de 1940, tant pel seu treball a la pedrera 
com a la fàbrica de maons situada a Lungitz. 

Al gener de 1941 els camps de Gusen i Mauthausen van esdevenir els únics camps de 
categoria III (camps de no retorn) de manera que qui era enviat a ells l'esperava la mort 
com a destí, fet que explica l'entrada en funcionament del crematori, en la mateixa època. 
A finals de 1941, amb uns 8.500 presos, ja superava, en un miler aproximadament, als que 
hi havia al camp central de Mauthausen. Quan es va decidir construir una trituradora de 
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pedra (la més gran d'Europa), el treball es va encomanar principalment als espanyols que, 
des Mauthausen, havien estat traslladats a Gusen al llarg de 1941, i en aquesta tasca hi 
van trobar la mort uns 2.000 republicans. 

Al març de 1941, els SS van començar a traçar una línia de ferrocarril entre l'estació de 
St.Georgen-Gusen i el camp, i durant els treballs es va trobar un jaciment de l'edat de 
bronze, fet que dugué al comandant Chmielewski a ordenar la paralització de les obres i a 
endegar una excavació arqueològica per organitzar un petit museu en el camp. Tanmateix, 
després de les excavacions va seguir la construcció de la línia ferroviària que començà els 
seus serveis a la primavera de 1943, després d'un ritme de treball brutal, com ho explica el 
fet que el pont de Schleppbahnbruecke, que encara existeix, va ser construït pels presos 
de Gusen en un dia i una nit de treball, el 15 de setembre de 1941. 

A partir de 1943 es van ampliar les instal·lacions de Gusen per afavorir la fabricació de 
peces per als motors dels avions, bucs... i posteriorment es van excavar grans túnels a 
prova de bombardejos, que van costar un elevat nombre de víctimes. Davant la ingent 
tasca i les morts produïdes, els SS van demanar més 
presoners que van arribar de diferents camps repartits per 
tota Europa, tot ampliant l'extensió del camp amb 
l'organització de Gusen II i, posteriorment, Gusen III. En 
finalitzar la guerra, a Gusen I hi treballaven uns 12.000 
presos, a Gusen II 12.500 i a Gusen III, 274. 

Els SS havien previst eliminar els interns amb la voladura 

dels túnels de Gusen I i II, però l'alliberament ho impedí, 
quan, el dia 5 de maig de 1945, arribà un contingent d'uns 
25 homes de l'exèrcit americà. 

Els terrenys on s'ubica el camp va ser privatitzat a la dècada dels 50 i sobre els indrets de 
patiment de tants milers de persones s'hi construiren diversos habitatges. I va ser gràcies a 
l'acció d'un italià, que va comprar una àrea de 1.750 m2 al voltant dels crematoris de 

Gusen, en record a un germà que va morir al camp, que 
pogué erigir-se un monument, al maig de 1965, en 
memòria dels 40.000 éssers humans que hi van perdre la 

vida. El monument va ser 
cedit a la República 
d'Àustria el maig de 1997. 

 

 

 
  

Espai per recordar els qui van morir treballant 
als túnels de Gusen 

Honor y memoria para los republicanos 
deportados, primeros combatientes 
antifascistas. Los pueblos de España 
nunca os olvidaran. Amical de 
Mauthausen y otros campos y de todas 
la víctimas del nazismo de España. 60 
aniversario de la liberación de los 
campos. Mayo 2005 

Crematori del Memorial de Gusen 

Trobada Internacional d’Homenatge. 
Memorial de Gusen , 10 maig del 2014 
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Manresans deportats als camps nazis 

En el camp de Mauthausen hi van morir entre 120.000 i 150.000 persones de diferents 

nacionalitats. És el camp de concentració nazi on més espanyols van morir. De 7.300 espanyols 

republicans que van anar a parar a aquest camp, en van morir 6.500 aproximadament. Tot i 

així el nombre d’espanyols morts va ser inferior al d’altres nacionalitats degut a que aquests 

tenien un tracte millor dintre dels camps. Les feines de tots els presos eren més o menys les 

mateixes però a ells, a diferència dels jueus, no se’ls hi aplicaven càstigs o tortures. Dels 800 

supervivents que hi van haver, una gran part van ser catalans. Entre aquests hi van haver 

manresans, dos dels quals van poder sobreviure: Joaquim Amat-Piniella i Jacint Carrió i 

Vilaseca. A continuació adjuntem una taula que indica els morts manresans, que la majoria van 

morir a Mauthausen o a Gusen8: 

Relació de manresans morts als camps d'extermini nazis (16)9 

 Cognoms  i nom Edat 
Lloc de la 

mort 

Data de la 

mort 

ARNAU SOLER, JOSEP 22 Gusen 14/11/1941 

BARRULL CUENCA, PERE 55 Gusen 23/09/1941 

BRUNET FERRER, PERE (*) 28 Flossenbürg 20/05/1944 

CAMPS PUIGGRÒS, MIQUEL 24 Gusen 15/01/1942 

CAMPS VIVES, ANTONI 42 Gusen 30/12/1941 

COLOM ARMENGOL, AGAPITO   Gusen 02/06/1941 

DALMAU COLOM, JESÚS 25 Gusen 10/02/1942 

MUNT COSTA, ENRIC 35 Gusen 01/10/1941 

PARÉS SANS, PERE 30 Mauthausen 10/09/1941 

RIBAS PUJOL, MAURICI 33 Gusen 01/11/1941 

SÁNCHEZ MOLINA, RAMIRO (*) 41 Gusen 04/11/1941 

SALLÉS OLIVERAS, JOAN 38 Mauthausen 31/03/1942 

SERRE, ISIDORO (*) (1) 51 Majdanek 08/03/1944 

                                                           
8
 https://allunyament.wordpress.com/els-camps-dextermini/manresans-a-mauthausen/ 

9
 http://www.memoria.cat/jacint/content/manresans-deportats-als-camps-nazis 
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SERRATOSA PONS, JOAN 31 Gusen 18/05/1941 

TORAN MARTÍNEZ, BERNAT 23 Gusen 06/01/1942 

VILAGROSA MONTRAVETA, 

JAUME 
  Mauthausen 31/03/1942 

  

(*) Noms de manresans deportats que es desconeixien fins ara 

(1) És nascut a Manresa el 21/10/1893, però es desconeix on estava domiciliat abans de 

la Guerra Civil 

 

Relació de manresans deportats alliberats el 5/05/1945 (8) 

AMAT-PINIELLA, JOAQUIM 

CARRIÓ VILASECA, JACINT 

CUNILL MARFÀ, ENRIC 

PLANELL CARRIÓ, IGNAS (1) 

PLAYÀ TRESSERRES, FRANCESC 

PONS PÉREZ, JOSEP 

REAL, JOSEP 

SEÑAL ESCLUSA, JOSEP 
  

 (1) Ignasi Planell Carrió va néixer el 12/12/1900 a Manresa, si bé després va anar a 

viure a Périgueux. Era el cosí de Jacint Carrió i va atendre aquest durant l'exili. 

  



Projecte Manresa - Mauthausen 
 

P
àg

in
a3

2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K.L REICH 

LA VEU DE JOAQUIM AMAT-PINIELLA 
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Amb la següent selecció de textos, hem intentat reflectir els diversos aspectes de la vida i 
de la mort del camp de Mauthausen, amb un criteri generalista, per tal de poder fer 
extensives al conjunt dels deportats les experiències d'Amat-Piniella (1913-1974), sens 
dubte, personals i intransferibles. I és en aquest sentit que queden obertes moltes 
qüestions, que tan sols poden intentar comprendre's, amb tota la seva complexitat, a 
partir de la lectura completa de l'obra. 
 

Acompanyant el text podem veure alguns dibuixos10 de Daniel Piquée-Audrain amb els 
comentaris que hi va escriure Jacint Carrió Vilaseca (1916-2000); així com fotografies força 
conegudes de Mauthausen 

  

                                                           
10

 Arxiu Comarcal del Bages 

Febrer de 1940. D'esquerra a dreta: Josep Arnal, Ferran Planes, Pere Vives i Joaquim Amat, com a integrants 
d'una Companyia de Treballadors Estrangers, al Loira. Arnal, Vives i Amat poc temps després serien deportats 
a Mauthausen, on Pere Vives trobaria la mort. 

Jacint Carrió, número de deportat 4.676, reconeixent-se en 
una fotografia exposada al museu de Mauthausen. 



Projecte Manresa - Mauthausen 
 

P
àg

in
a3

4
 

 
 
L'ESTACIÓ DE MAUTHAUSEN 
 
L'estació del poble de Mauthausen està ubicada en mig del nucli urbà, i des d'allà els 

deportats iniciaven la marxa cap el camp, a la vista de tothom.  

 

Camí a Mauthausen des de l’estació 

“Per què, doncs, en baixar del tren, després dels dos dies de viatge, apareixien uns alemanys 

nous, ben diferents dels coneguts? Per què aquells cops de culata, aquelles puntades de peu al 

cul, aquell baladrejar, aquelles precaucions? ... 

La formació no tenia fi, i el dia pàl·lid com si no hagués dormit, no es decidia a ésser una mica 

més amable. A través de la boira cada vegada més espessa, es distingia la corrua negrosa i 

compacta dels presoners i les taques verd-grises dels sentinelles repartits amb meticulositat al 

llarg de la comitiva... I comença aleshores la tasca complicada del recompte... El recompte fou 
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donat per clos, però la columna no s’acabava de posar en marxa. El fred anava pujant 

impertorbable cames amunt d’aquells homes que portaven dos dies sencers sense dormir ni 

menjar calent... “ (K-L Reich, pàgs. 27, 28, 29) 

 

L'ARRIBADA A LA FORTALESA 

Tots els deportats recorden la seva primera impressió en albirar la fortalesa del camp, així com 

els múltiples interrogants que es plantejaven, sense que oblidessin l'impacte desesperançador 

que els produí la vista dels internats. 

 

“El camp estava instal·lat al cim del turó més alt de tota una contrada, on el terreny 
produeix la impressió d'una mar agitada que s'hagi solidificat de sobte. No són muntanyes, 
sinó ondulacions força pronunciades, vestides de tant en tant amb espesses taques de bosc 
que, en aquella època de l'any, destaquen damunt la llisor blanca de les grans extensions 
nevades... 
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El camí havia estat llarg i fatigant, la comitiva interminable dels mil cinc-cents 
homes arribava finalment a la mateixa filferreda del recinte exterior... 

L'emmurallat del recinte interior estava per acabar. Els enormes panys de pedra 
picada, formant una mola immensa que s'imposava esclafadora sobre l'esperit encongit 
dels nous hostes, donaven a l'hora grisa una tonalitat blavosa. Culminaven aquells murs 
unes torres a mig fer, repartides a trams regulars... 

Els nous arribats no tenien prou ulls per a fixar-se en tots els detalls. Per a ells no 

existien fred, fatiga, pes o dolor pels cops rebuts, sinó una curiositat creixent que 

s'imposava per damunt de tots els altres sentiments. El secret s'anava obrint a pleret als 

sentits excitats i àvids d'aquella multitud. Un camp de concentració, car ningú no dubtava 

ja que allò ho era, els rebia i els feia dignes de la seva coneixença. En les propagandes 

antifeixistes se n'havia parlat prou, dels camps de concentració alemanys, però 

segurament cap dels arribats no se l'hauria imaginat amb aquella aparença de gran 

fortalesa. Quines sorpreses més els esperaven en aquell clos imponent?” (K.L.R, pàg. 33-34)      

PÈRDUA DE LA HUMANITAT 

La reclusió al camp no significava tan sols la manca de llibertat, sinó l'oblit de la pròpia història 

i la renúncia als sentiments, per immergir-se en un món en el qual hi faltava tot punt de 

referència amb les rutines comunes i amb les afeccions del passat. 

“Aclimatar-se, doncs, a un lloc així era ben difícil, i venia només a força de temps, 
quan lentament el dolor físic o el moral trobaven l'analgèsic en la seva mateixa continuïtat. 
Calia adormir la sensibilitat amb la droga que anava destil·lant la limitació encofurnada del 
camp. Al moment en què hom restringia l'abast dels sentits al món en què estava obligat a 
viure, quan un assolia l'oblit d'un exterior al qual havia deixat de pertànyer, quan família, 

Barberia, dutxa i càmera de gas 
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amics, béns, guerra, ideologies, havien perdut tot l'interès i la rutina vegetativa ocupava i 
omplia totes les dimensions, hom podia dir que estava aclimatat. La incomunicació exigia 
la renúncia de tot el que hom havia estat o volia ésser; però, en acceptar-la sense reserves, 
un cop passada la violència dels primers moments, portava en si l'única consolació 
possible. Una reclusió al camp era una nit polar d'una durada desconeguda; per a adaptar-
s'hi calia ignorar l'existència de la llum. 

Era l'embrutiment total de l'home. Per als famolencs, la fal·lera instintiva de la 
consecució d'aliments; per als privilegiats, la submersió en una bassa pestilent d'egoismes, 
brutalitats i vicis.” (K.L.R, pàg. 79)  
 

LA DIFERÈNCIA HUMILIADA 

La diversitat de la deportació republicana queda manifesta també amb la presència d'un jove 

guineà, que despertà la curiositat malsana i cruel dels guardians, que arribaren a utilitzar-lo 

com a cambrer, a la manera de bufó. 

 “Entre el color terrós de la 
multitud destacava un punt 
negre. Era un xicot de Barcelona 
nascut a l'Àfrica espanyola. Un 
oficial que l'havia remarcat del 
mirador estant el va fer avisar 
perquè es presentés. El cos 
robust i ben musculat (el fet 
d'ésser negre li hauria valgut un 
bon Kommando) sorprengué als 
alemanys. A llur criteri, els 

negres havien de tenir les 
extremitats magres, el ventre 
abombat i l'expressió d'un 

caníbal, i aquell xicot no solament era bell, sinó culte i tot. Parlava diversos idiomes i es feia 
entendre en alemany. Un cop al mirador, hagué de romandre una estona en posició de 
"ferms", mentre el grup de SS, cada vegada més nombrosos, satisfeia la seva curiositat. Es 
prejudicis racistes trontollaven. Un d'aquells soldats, jove, limfàtic, amb cara d'infeliç, no 
pogué refrenar la necessitat de comprovar que no hi havia superxeria; es mullà amb saliva 
l´índex de la seva mà dreta i fregà amb força la pell del negre. La seva fesomia va traslluir 
una barreja de desencís i d'admiració: aquella pintura no deixava...” (K.L.R. pàgs. 119-120) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carles Grevkey, nascut a Barcelona –la seva familia era oriünda de 
Fernando Poo-, deportat a Mauthausen. 
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L'IMPOSSIBLE REPÒS A LA NIT 
El barracot, un dels signes més clars del món concentracionari, amb la seva promiscuïtat i 
la lluita per a l'espai, però també l'oportunitat de substreure's a la dura realitat. 
 

  “Si hom hagué pogut jeure pla i 
estirat! Però no està bé demanar un segon 
miracle tot just produït el primer, i ho era 
prou que aquells dos-cents homes cabessin 
a la cambra com ara estaven. En aquelles 
màrfegues esteses a terra es desmentia el 
principi de la impenetrabilitat dels cossos. 
Les mantes escampades pel damunt 
d'aquell empedrat de cossos capiculats 
uniformaven el sòl i li donaven l'aparença 
d'una catifa immensa on hi hagués hagut 
dues-centes decapitacions...  

I tanmateix era l'hora del somni, el 
moment de les evasions a mons millors on 
els camps de concentració eren ignorats, 

l'instant curt, l'únic de tots que era 
curt, per als que tenien la sort de 
dormir.  

Malgrat la seva gran fatiga, 
l'Emili no podia cloure els ulls. La 
poqueta llum que entrava per les 
finestres, els feixos de baf, que es 
blanquejaven com una boira en sortir 
dels muntants oberts, el respirar 
compassat dels veïns, els roncs que li 
arribaven de tots costats, les 
trepitjades dels que sortien per anar a 
orinar, tot el mantenia despert a despit 
dels seus esforços per abaltir-se...” 
(K.L.R. pàg. 49) 
 

L'OBSESSIÓ DEL MENJAR 

L'afebliment i la migradesa dels cossos es cobrava vides, però inclús en aquestes condicions el 

menjar esdeven  ia una obsessió pels deportats. 

“Vicenç tenia fam. Quan acabava de menjar aquell litre escàs de sopa aigualida del migdia 

o el rosegó de pa negre que era tot el seu sopar, tenia més fam que abans de començar. 

Vicenç no podia adormir aquell estómac exigent que es cargolava dolorosament durant 

aquelles inactivitats digestives que hom li concedia amb tanta prodigalitat. Sofria tothora 

Esperant el toc del silenci per a dormir 

Els primers mesos com sardines dormíem 
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aquella tortura lenta, sorda, sense atenuants possibles, i el seu cos esdevenia cada dia més 

magre, els seus genolls ja no tenien cap força, els seus braços es doblegaven qual calia 

empènyer la furgoneta i els seus ulls no resistien la llum dels dies de sol. Vicenç era un 

condemnat i ell ho sabia; però abans de morir es defensava com una fera assetjada.” 

 

 

EL TREBALL ESCLAU A LA PEDRERA 

La pedrera i el seu accés a través dels 186 esglaons és l'indret emblemàtic del camp. Avui, un 

dels impactes més grans en recórrer l'espai, regenerat per la natura, és la dificultat en imaginar 

les condicions en que hagueren de treballar els deportats, amb el soroll constant de les 

descàrregues de dinamita, de les vagonetes i dels picapedrers. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribució de pa Distribució de sopa a les galeries 

Sortida diària de grups de treball i un castigat de tants lligat, per fer més respecte 
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 “El camí que, des del capdamunt de l'escala de la pedrera, portava fins al camp, no 

tenia filferrades ni sentinelles més que per la banda esquerra, ja que, per la banda dreta, 
estava prou ben guardat amb el precipici de l'explotació, tallat a plomada i d'una 
cinquantena de metres de profunditat. Quan la columna dels jueus o els castigats en 
general havia aconseguit pujar per l'escala fins al camí, amb les enormes pedres que els 
eren carregades, aquells que durant el viatge quedaven rerassagats o que, malgrat les 
vergassades, havien d'abandonar la càrrega a mitja escala, eren "amablement" invitats a 
llançar-se daltabaix de l'abisme. Tota resistència era inútil, i no feia sinó perllongar 
dolorosament el període d'arguments "persuasius". El promig de "suïcidis" venia a ésser de 
sis a deu per viatge.” (K.L.R. pàgs. 215- 216) 
 

 

 

 

 

 

 

La pedrera de Mauthausen. Pot observar-se el camí d’accés que baixa des del camp, amb el tram final de 
l’escala de la mort; així com, el mur dels “paracaigudistes”, on eren estimbats els jueus o altres col·lectius. Al 
fons, deportats en un dia feiner. 
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<<- Cual fue el gran horror padecido por usted? 

- Cuando trabajé en una cantera. Cada día tenía que hacer ocho viajes transportando 

piedras de 30 y 40 kilos. Nuestros zapatos tenían la suela de madera. Era un constante 

resbalar sobre la nieve” (1966)>>11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Amat parla de la seva estada als camps (1971), revista Historia y vida.  

La secció especial de castigats. Algun quedava viu per mostra 
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L'OCI I LA 

RESISTÈNCIA 

A mesura que passaven els anys, els deportats pogueren endegar estratègies de supervivència, 

entre les quals no hi manca l'organització de l'oci, amb jocs, música, teatre..., en un marc, a 

simple vista, contradictori amb la vida concentracionària; tanmateix aquesta realitat va ser 

també aprofitada per enfortir els actes de resistència. 

 

“L'aspecte del camps els dies de festa, sobretot si feia bo, era ben diferent del dels dies 

feiners. Els carrers es veien concorreguts, a la plaça es celebraven partits de futbol, a les portes 

dels Blocks es muntaven barberies per al personal i, en general, la insòlita animació del clos de 

barraques tenia realment quelcom de festivitat. Després de portar una temporada al camp, 

quan arribava l'aclimatació a força de renúncies i d'esmussament mental, aquell lloc de tortura 

i de mort prenia als ulls de l'internat l'aparença d'un poble, com una imatge deformada del 

món exterior. Un poble monstruós, una paròdia tràgica i grotesca dels de debò, participant-ne, 

però de les característiques essencials. El que un observador foraster pogués trobar xocant no 

era cap motiu de sorpresa per als aclimatats. De la mateixa manera que els ulls s'acostumen a 

vidres graduats, els presos trobaven normal aquella disfressa de vida i s'hi habituaven.” (K.L.R. 

pàg. 127) 

 

L'EXPLOTACIÓ FEMENINA: EL BORDELL 

Retorn al camp. Vius o morts 
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Una de les paradoxes del món concentracionari era l'existència de cantina, presó, infermeria i 

inclús de bordell, instal·lacions que, pel seu ús i característiques, en pervertien el nom. Els 

serveis del bordell estaven reservats als privilegiats del camp i corrien a càrrec de dones 

presoneres procedents d'altres camps. 

 

“Ernest explicà que cada "client" (del bordell) 

anava proveït d'una papereta "personal i 

intransferible" amb una signatura del SS -encarregat i 

un número que no passava de deu. Exactament com si 

fos una rifa! Cadascuna de les deu dones de la casa, 

com tots els altres éssers vivents a Alemanya, bèsties 

incloses (l'aviram, per exemple, el portaven lligat a les 

potes), gaudia del privilegi nazi de portar un 

"número", que, en el cas present, coincidia amb el de 

la cambra de "treball". Contràriament al que succeeix 

en les cases d'aquest tipus, els clients no podien triar; 

era a l'atzar que el SS-organitzador del servei, repartia 

els números sobre les paperetes, igualant així la feina 

de cada hora. Quatre homes per a cadascuna i quinze 

minuts per a cada home. Una hora de treball cada 

jornada, dos marcs de guanys i garanties absolutes 

contra les passions amoroses. Per a demanar 

"relacions", sigui dit de passada, calia signar per 

cinquanta pfennings en el full del compte corrent de la cantina. La cantina venia amor a dos 

El bordell que obriren els SS a Gusen. Avui és una vivenda particular 
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rals la peça, i el que no tenia diners...” (K.L.R. pàgs. 149-150) 

LA MORT DELS MALALTS A L'INFERMERIA 

Els internats a la infermeria no hi romanien a l'espera de la seva curació, sinó que era l'indret 

on morien aquells que no tenien forces per a seguir el ritme de treball. Les injeccions letals 

eren el mitjà més utilitzat per posar fi a la seva vida. 

 

“Tragué el cap encara, i va llambregar els llits que tenia a banda i banda. La palla 

esbocinada i polsosa, les teles de sac clapades de taques sòrdides, les mantes polsoses i suades, 

tot el que el voltava coneixia una llarga història de crueltat i de tristesa. Quants companys de 

captiveri hi havien passat abans que ell i els seus veïns? I ningú hi havia trobat més que 

l'hospitalitat repugnant i precària dels darrers moments; res de companyia, res de tendresa, 

només fàstic i por... 

No solament s'emportaven els morts, sinó que el Kapo dels infermers no parava 

d'entrar i sortir amb una llista a les mans...No sabia res de les fitxes amb la creu vermella, però 

no creia escapar-se de la pròxima selecció que es produís. Però l'angoixa s'havia esvaït! Hagué 

de sotmetre's a una certa violència per a fer-se càrrec que aquella podia ésser l'última 

matinada. Se l'havia imaginada de les mil 

maneres possibles, però mai no hauria 

cregut que pogués arribar amb la placidesa 

interior que en aquell moment tornava a 

sentir. Potser unes hores més tard jauria 

estibat i nu al dipòsit del crematori; però, 

amb tot, no tenia por de res, el seu cor 

batia amb regularitat i, per més esforços 

que fes, no sabia endevinar per enlloc la 

proximitat de cap abisme. Al contrari, veia 

davant seu com un pendís suau, sense fi, on 

els sentits deixaven de sentir cap 

molèstia...” (K.L.R. pàgs. 187-188)  

 

 

LA MORT INDUSTRIAL: LA CAMBRA DE GAS 

Després de l'aturada del centre d'eutanàsia de Hartheim, s'instal·là una petita cambra de gas a 

Mauthausen, on hom calcula que hi foren gasejades unes 3.500 persones, sobretot jueus i 

soviètics, sent la darrera operació d'extermini la realitzada el 29 d'abril de 1945. També el 

camp annex de Gusen disposava d'aquesta sinistra instal·lació. 

Xemenei del crematori 
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Cap procediment tan expeditiu, però, com la cambra de gas, instal·lada feia poc al soterrani del 

crematori del camp. En aparença, una inofensiva sala de dutxes! El trespol era de mosaic i les 

parets tenien un fris de rajola vidrada que brillava a la llum potent dels globus penjats del 

sostre. D'un engraellat de tubs eixien a intervals regulars les peres de la 

dutxa. La porta era massissa i tancava a pressió contra un bastiment 

cautxutat, i a través d'una finestrella hom podia observar des de fora el 

que passava.  

Si els condemnats eren nouvinguts desconeixedors del camp, hom els 

feia despullar en una antesala rodejada de penja-robes i, en el moment 

d'entrar a la cambra, els eren donats uns trossets de sabó i unes 

tovalloles. Aquestes entrades no depenien del camp, sinó directament 

de la Gestapo. Famílies senceres, homes, dones i infants, havien passat 

per allí... 

Quan es tractava d'exterminar els malalts del camp, els refinaments del sabó i la de la tovallola 

eren jutjats innecessaris. Els escollits sortien de la infermeria nus de pèl a pèl i eren menats al 

suplici com els moltons a l'escorxador, a bastonades. (K.L.R. pàg. 225) 
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"Despullats per entrar al forn crematori. Alguns encara no eren morts. Els vestits són obligats a fer aquest treball" 

 

LA DESAPARICIÓ DELS COSSOS 

Els morts a qualsevol indret del camp o a la cambra de gas eren dipositats en recintes 

adjacents als crematoris, fins que la seva disponibilitat en permetia la cremació. A mesura que 

es multiplicaven els assassinats, malgrat l'augment del nombre de forns, aquests no eren 

suficients, i era freqüent la incineració en grans pires, o el simple abandó dels cadàvers, tal 

com succeí en les setmanes anteriors a l'alliberament. 

 

“Els cadàvers eren introduïts per una porta que donava a l'altra fatxada de l'edifici. Els 

portaven nus, amb una xapa de llauna amb el número de pres lligada al coll i, en espera d'ésser 

incinerats, els estibaven en una gran cambra frigorífica. Com que el forn no era gran i només 

cremava un centenar de cossos cada vint-i-quatre hores, promig sovint ultrapassat per la 

mortalitat del camp, res d'estrany no tenia que alguns cadàvers portessin setmanes i setmanes 

de dipòsit. 

Rubio s'adonà que, davant d'aquell espectacle, sentia més repugnància que pietat. Frantisek 

ruixava amb el seu aparell les dues piràmides de cadàvers tan curosament acastellats. D'uns es 

veia el cap; dels altres, els peus. La llum feble que entrava per una finestreta arran de terra 

semblava donar un volum excessiu a les dues muntanyes. Les exhalacions mefítiques es 

barrejaven a la picantor del desinfectant...” (K.L.R. pàg. 199) 
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GEORG BACHMAYER 

Tot i que la màxima autoritat del camp era Franz Ziereis, el SS més conegut pels deportats era 

el capità Bachmayer. Amb posat amenaçador es passejava amb els seus gossos pel camp i va 

ser autor de nombrosos i cruels assassinats. Després de l'alliberament, matà la seva dona i 

filles i se suïcidà. 

 “Hans Gupper, el "Negre", acabava d'entrar al seu despatx. Cada dia, 

als voltants de les nou, sortia de casa seva, una vil·la que s'havia fet 

construir pels mateixos presos a un parell de quilòmetres del camp, i 

amb la motocicleta, feia el trajecte en escassos minuts. Era el 

Comnadant efectiu del camp i el més temut dels SS que voltaven per 

aquells tocons. Fundador del partit en territori austríac, prengué part 

en totes les bregues d'aquell temps, sobretot en el putsch Dollfuss, 

després del qual es vegé obligat a refugiar-se a Alemanya, per a no 

retornar la seu país fins que l'exèrcit hitlerià realitzà l'Anchluss. 

Gupper entrà a Viena amb el coll i el pit plens d'estrelles; galons i 

ferralla. Cada grau i cada condecoració devien representar centenars 

de vides immolades a la causa de la "Gran Alemanya". El flamant 

Obersturmführer de la SS portava l'aurèola dels herois a força de 

matar jueus i comunistes!... 

-Gupper ha entrat al camp! Gupper ha entrat al camp! 

I la veu corria d'una barraca a l'altra. Els Blockältesters, 

Stubenältesters i Secretaris prenien a corre-cuita llurs precaucions. 

Hom endreçava el que ja estava endreçat, netejava el que ja estava 

net i amagava el que estava amagat. Sobretot això darrer, car Gupper 

era un gat vell i coneixia tots els trucs dels quals es valien els presos 

que tenien càrrecs d'"administració", per a estraperlejar amb 

queviures, roba i materials de totes classes. Quan Gupper descobria un "organitzador" (a 

Alemanya, l'argot els donava aquest nom), les mesures solien ésser molt severes. Imbuït de la 

seva missió assignada pel Règim als camps de concentració, Gupper tenia una mà de ferro; 

quan entrava al seu, no tenia cor: obeïa ordres i les donava.” (K.L.R. pàgs. 65- 66) 
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LES PUNICIONS PÚBLIQUES 

Qualsevol error en el compliment de la rutina disciplinària del camp era castigat, a la vista de 

tothom, sent el suplici de les fuetades al cavallet un dels més freqüents, sense que 

manquessin, a tothora, els insults, les patacades o les mossegades dels gossos. 

 

 “Francesc no l'havia vist mai aquella cadireta, però tal com els càstigs només excepcionalment 

eren públics, però moltes vegades n'havia sentit parlar. Era la tortura més corrent als camps de 

concentració alemanys, qualsevol falta, una petita indisciplina, passar cobert davant d'un SS, 

requisar una patata, trencar per desgràcia una eina de treball, un no-res bastava per a jeure un 

home damunt del cavallet i, amb un vit de bou, aplicar-li una sèrie de vint-i-cinc fuetades, per 

botxins escollits entre els SS més vigorosos. Entre ells s'establia una mena de competència 

esportiva; aquell qui donava una major volada al fuet i millor marcava els solcs a les natges del 

supliciat era considerat un recordman. I no bastava amb això. Les víctimes eren obligades a 

comptar els cops amb veu alta, i, si alguna perdia el cap i es descomptava, pitjor per a ell, car li 

calia recomençar la sèrie. Caiguda la darrera vergassada, encara s'havien de quadrar davant 

del botxí, amb el gest de donat les gràcies...“ (K.L.R. pàg 102) 
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L'ARRIBADA DE JUEUS 

Entre 1941 i 1942 començaren a arribar combois de jueus, entre ells uns 1.300 holandesos, 

que foren exterminats en pocs dies, en les companyies disciplinàries de la pedrera, a trets o 

llençats pel penya-segat, sense que manquessin casos de suïcidis. 

“Aquells centenars de jueus holandesos que 

acabaven d'arribar inauguraven la temporada 

dels grans carnatges... 

Els jueus hagueren de despullar-se, després de 

buidar les butxaques i d'obrir paquets i maletes, i 

els SS, que acudien en tropell, restaren un moment 

esbalaïts sota el doll d'aquell corn de l'abundància 

que semblava providencial. Vestits, abrics, roba 

interior (de seda!), cigarrets de luxe, capses de bombons vitaminats, pastilles senceres de 

xocolata, fruites confitades, rellotges, anells, agulles de corbata, carteres plenes de florins... i 

monedes d'or!... 

No és que, als SS, els preocupés gaire cobrir les aparences; però, per tal que no fos dit que 

s'enduien les coses de franc, procuraven, en entrar i sortir d e l'aiguabarreig, donar una prova 

de llur fervor antisemita. Així, començaven a repartir cops de puny i puntades de peu al primer 

que es posava a tret, sense, però, entretenir-se gaire; es passaven després una bona estona 

triant i embutxacant-se i s'acomiadaven per fi amb unes poques demostracions més de sagrada 

fúria, poques, per evitar que amb els moviments se'ls buidessin les butxaques.”  (K.L.R. 

pàgs.105-106) 

 

 

ELS PRESONERS SOVIÈTICS 

A finals de 1941 arribà el primer 

contingent nombrós de presoners 

soviètics, destinats a una mort 

immediata, cosa que es consumà amb 

treballs extenuants. 

“Ja a primera hora havia començat 

d'organitzar-se la recepció més 

important en la història del camp: 

arribaven dos mil russos... 

Passaven uns minuts de l'hora assenyalada quan, des de la porta del camp, es distingí com una 

taca fosca, rogenca, que serpentejava carretera amunt. Una estona més i començava d'entrar 

la guàrdia de conducció, armada amb metralletes i bombes de mà. Els hússars de la policia 

especial feren llavors un aparició d'opereta i es posaren a la feina d'arrenglerar la columna de 



Projecte Manresa - Mauthausen 
 

P
àg

in
a5

0
 

presoners. Els "monstres" s'anaven escolant per 

l'entrada, i, certament, hauria estat difícil 

trobar-ne un que pesés més de cinquanta 

quilos. Amb cara de fam, bruts, mig nus, 

descalços la majoria, tremolaven com fulles 

d'arbre, cada vegada que el vent es ficava per 

entremig del barracar. Els SS reien de tot cor 

davant d'aquell desastre... 

Quatre dies nus, bo i passant-se en formacions 

al carrer la major part del temps! Molts no pogueren vestir-se mai més! Els facinerosos de la 

policia interior van tenir ocasió de lluir l'uniforme i la ferocitat. El sabre fou substituït per una 

goma farcida de sorra, i en aquell clos de cinc barraques regnaren tot l'hivern la fam, el fred, el 

terror i la mort... (K.L.R. pàgs 170- 171) 

Se'ls deixà sense menjar altra cosa que uns pocs naps bullits, i se'ls obligà a un treball intensiu 

al camp. Cada migdia i cada tarda, quan ja 

tothom estava format pel recompte, 

entraven al camp sostenint-se els uns amb els 

altres, tentinejant i entrebacant-se per entre 

la comitiva cada cop més delmada, en un s 

carros regimentals que havien pertangut a 

l'exèrcit francès, sobreeixint de cadàvers i 

d'agonitzants tots barrejats i posats de 

qualsevol manera que eren descarregats 

davant la porta del crematori.”  (pàg. 217) 

 

LA IGNOMÍNIA DEL CAMP RUS 

Fora del recinte de Mauthasen s'aixecà el camp rus o 

camps dels malalts, quina denominació és deguda a que 

fou construït per presoners soviètics, a partir de 1942. 

Sense que ni tan sols les SS gosessin entrar-hi, aquest 

camp esdevingué la instal·lació on milers de presoners 

malalts, sense a penes menjar, romanien a l'espera de la 

mort. 

 “A sota el camí i per la banda esquerra, jeien els 

monstres adormits de les barraques del "camp rus", 

rodejades pel fistó de llum de les filferrades. Aquell camp 

suplementari, acabat feia pocs mesos i destinat en 

principi als "innombrables presoners  

 

Memorial de la nit del 17 al 18 de febrer de 
1945, faltant menys de tres mesos pel final 
de la guerra, els SS començaren a tirar 
aigua molt freda a uns 500 deportats entre 
els quals, el general rus, Dimitri Kárbyshev. 
A 12 graus sota zero, de peu i despullats, el 
general i compatriotes quedaren 
congelats. 
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soviètics que havien de fer-se" i que no s'havien fet, era ara un enorme camp-hospital. Milers i 

milers de malalts, sense tractament mèdic, sense aliments, dormint tres i quatre a cada llit de 

setanta centímetres d'ample, esperaven pacientment l'hora de la mort. Només els sentinelles 

marcaven uns punts mòbils al defora de les filferrades i vetllaven l'angoixós silenci de la massa 

condemnada...” (K.L.R. pàg. 275) 

  

ELS INICIS DE LA RESISTÈNCIA 

El dia 22 de juny de 1941, amb el pretext d'una desinfecció, tot i que la perversitat SS la féu 

coincidir amb la celebració de la invasió a la URSS, els deportats foren obligats a romandre, 

despullats, al pati dels garatges, durant gairebé 24 hores. Aquesta especial circumstància, 

tanmateix, va servir per establir contactes entre els republicans, que posaren les bases per a 

una mínima organització clandestina. 

“Una ordre havia estat donada: "Demà, diumenge, a les sis del matí, tothom estarà preparat 

per a procedir a la desinfecció general del camp. Els presos deixaran totes les peces de llur 

equip dintre de la barraca i, previ el subministrament d'una ració en fred, seran reunits a la 

plaça del garatge, on romandran fins a l'acabament de l'operació..." 

La plaça del garatge no era pas gaire gran, i amb les seves fonts de gasolina, els taulons per a 

la càrrega i descàrrega, l'estiba dels bidons buits i un camió desmantellat sotingut per cavallet,  
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no tenia altra cosa de penitenciaria que els murs altíssims que la rodejaven i les escales de 

pedra que conduïen a la porta xinesa del camp. Els sentinelles creuaven focs amb llurs fusells-

metralladors, des de cadascun dels angles de la galeria que coronava el mur per tres dels 

costats de la plaça. Sense sobrar-li grandària per a tant de personal com havia de baixar, a 

aquella hora del matí encara quedava lloc per a encabir-ne el doble. L'espectacle no era gens 

corrent. La multitud s'havia arredossat contra els murs i cercava en l'amuntegament la tebior 

que el matí els negava. La pell es posava de gallina, i els mots escassos que algú s'atrevís a 

pronunciar es veien sacsejats per un espasmòdic petar de dents.” (K.L.R. pàg. 116) 

 

LA CONSECUCIÓ D'AVANTATGES 

A mesura que el camp esdevenia un complex superpoblat i amb múltiples comandos, les SS 

necessitaven auxiliars per garantir-ne el funcionament. 

Alguns republicans, sobretot al camp central, 

aconseguiren ocupar, no sense lluites, alguns llocs com 

a subalterns en les oficines, cuines, neteja..., fet que 

permeté disposar d'informació i estretar les xarxes 

d'ajut. 

“I tot va canviar. Els espanyols reprengueren el terreny 

perdut i encara en guanyaren de nou. Al lloc de 

Metzinger hi ha un txec amb el qual anem d'acord; un 

company del malaguanyat Francesc, un tal Manuel, 

treballa a la secretaria; a tots els Kommandos hi ha esp  

anyols, i fins l'Ernest ha pujat a la categoria de Kapo de 

Abril del 1987. Imatges de l’exposició “Exili, 
resistència i deportació”, instal·lada a 
l’Ajuntament de Manresa, organitzada per 
l’Amical de Mauthausen, Entre els 
organitzadors, Antoni Roig, de l’Amical de 
Mauthausen i Jacint Carrió. 

El dia de la desinfecció (21 de juny de 1941): els deportats republicans s’organitzen per primera vegada al camp 
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les patates. Amb tants llocs de privilegi, estem aconseguint el nostre 

somni que no hi hagi cap espanyol que passi fam. Amb en Manuel 

realitzem el que no fou possible fer quan tu no eres aquí, ja que, al 

moment en què els estómacs estiguin normals, anirem per 

l'establiment d'enllaços amb els Kommandos exteriors, a fi d'estar 

preparats per a qualsevol eventualitat... 

No voldria fer-vos una pintura equivocada del nostre camp. En 

rellegir la lletra, m'adono de l'embalament que se m'ha endut. No, 

no. La diferència entre els que estan bé i els altres són encara molt 

marcades. La mortalitat és tal vegada superior i tot, ja que amb 

l'allau dels nouvinguts que omplen uns camps de quarantena, 

construïts fa poc, no hi ha res a fer. El camp rus és tot ell una 

infermeria monumental on la gent mor a centenars; la cambra de 

gas treballa més que mai i el cotxe fantasma no para d'anar i venir... 

La millora és per a nosaltres, els espanyols, un privilegi que crec que 

ens mereixem, després d'haver estat damnats en un seixanta per 

cent. No és així?” (K.L.R. pàg 237) 

 

 

Francesc Boix, després de 
l’alliberament. Fou un 
testimoni d’excepció al 
procés de Nuremberg: les 
seves fotografies i altres que 
havia pogut salvar dels arxius 
nazis serviren com a prova 
dels crims de guerra. 

Ex deportats catalans del camp de concentració de Mauthausen, Ferran Planes, Joan Pagès i Joaquim Amat-
Piniella. La foto de Pilar Aymerich és de novembre de 1972. 
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LES RIVALITATS POLÍTIQUES 

La trajectòria anterior dels republicans, des de la Guerra d'Espanya, determinà que les friccions 

polítiques, sobretot entre comunistes i anarquistes, seguissin vives i es reproduïssin en els 

cercles del camp. No obstant, els anys posteriors a l'alliberament, durant la Guerra freda foren 

els que contribuïren a magnificar, possiblement les diferències. 

“A la "casa gran" va succeir una cosa així. Quan hi va haver entre els espanyols una relativa 

abundància, la brega política entre comunistes i anticomunistes va experimentar una intensitat 

inusitada. La reclusió de tants anys deforma la realitat com un vidre corbat... Els comunistes 

van encetar aquesta tàctica de captació, d'acord amb llur principi que és l'adhesió el que 

compta i que el convenciment ja ve després. Els sindicalistes, temorencs de deixar-se perdre 

oportunitats, seguiren pel mateix camí. La competència per a arribar a llocs que signifiquessin 

poder econòmic fou acarnissada i sense pietat. Les divises que servien per a comprar prosèlits, 

influències i guardians SS eren robades. Tothom robava i arreu es robava... Miserables i 

privilegiats, famolencs i farts, egoistes i generosos, tots eren víctimes a cadascuna de les 

respectives situacions. L'esperit del camp tenia l'home vençut i endogalat i, si no s'operava un 

prodigi, amb poques possibilitats de redreçament.” (K.L.R. pàgs 254- 255). 

 

CORRESPONDÈNCIA AMB LA FAMÍLIA 

Quan ja havien mort molts dels republicans, el mes de 

novembre de 1942 i fins a les primeries de 1944, van ser 

autoritzats a escriure 25 línies en una targeta postal, cada 

sis setmanes, i a enviar-la a Espanya, sota els requisits de la 

pertinent censura. Aquesta minsa correspondència va ser el 

primer contacte que les famílies van tenir dels seus, ates 

que ignoraven totalment el se u destí des de l'any 1940. 

“Feia tot just un mes que els espanyols havien estat 

autoritzats a escriure una targeta amb un text dictat, igual 

per a tothom, i les primeres contestacions acabaven 

d'arribar. L'adreça del camp, hàbilment mistificada, donava 

entenent que era un camp de presoners de guerra i no de 

presos polítics. La condició de segrestats continuava, doncs; 

ningú, fora de les fronteres, no podia conèixer la veritat d'aquell tracte arbritrari a què eren 

sotmesos uns espanyols als quals ningú no podia imputar cap activitat antialemanya. 

L'Emili conservà la lletra als dits sense decidir-se a obrir-la. El pes d'aquells dos anys, comptats 

dia per dia, hora per hora, minut per minut, l'afeixugava com si s'hagués trobat de sobte sota 

la gran muntanya que formaven. El temps s'havia fet ostensible, corpori, quasi, i l'arribada 

d'aquella carta que ja no s'atrevia a esperar valorava de cop i volta la distància en el temps i 

l'espai que s'interposava entre ell i el món exterior.” (K.L.R. pàgs 230- 231) 
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LA MORT PER ALS EVADITS 

Les execucions dels presos que havien intentat evadir-se es duien a terme a l'appellplatz, amb 

tots els deportats en formació, obligats a contemplar la farsa sarcàstica dissenyada per les SS. 

Prengué especial rellevància el càstig i l'execució de Hans Bonarewitz, acte que es realitzà en 

dues jornades, el 29 i el 30 de juliol de 1942. 

 

“Un que volia escapar i alguns altres, també segons els SS, per fer sabotatge. Música i disciplina”. 

 

“De darrera la porta d'entrada arribaven els sons d'una marxa xiroia. Els presos aficionats a fer 

música en els seus lleures havien estat reunits i obligats a amenitzar la festa. I, al cap de 

segons, els SS que s'havien situat als miradors de les torres xineses esclafien grans riallades. 

Una plataforma damunt de rodes, arrossegada per dos presos i ornada amb banderoles i 

papers de colors, entrava al camp. Tres homes, els dos evadits i llur còmplice abandonat, 

anaven a la carretel·la. Els músics al davant i King-kong, amb la vara d'animador a les mans, 

precedint-los i marcant el compàs de la marxa. A guisa de baranes, la carreta portava unes 

pancartes: "Hem tornat perquè al camp s'hi està més bé"... 

Els tres condemnats, pàl·lids com si ja fossin morts, nus de mig cos per amunt, ensorraven el 

mentó dintre el pit. Llurs sofrences durant l'evasió i la detenció els havia deixat un solc profund 

en la fisonomia, accentuat encara per una barba de tres setmanes o un mes. Totes les befes 

organitzades per rebaixar la solemnitat de l'execució no feien sinó realçar-ne la seva grandesa 

tràgica. Aquells delinqüents comuns prenien als ulls de la multitud una categoria de màrtirs i, a 

poc a poc, la figura dels tres desgraciats esdevenia el símbol d'una causa de llibertat. per això 

la gent cloïa els punys i l'aire de la tarda era cada volta més pesat...” (K.L.R. pàgs. 123,124) 
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LA MORT PER ALS PARTISANS 

Amb motiu del 53 aniversari de Hitler, el comandant Ziereis rebé l'ordre d'executar, el 20 

d'abril de 1942, als partisans iugoslaus que havien estat traslladats des de Marburg. 

“Els SS tenien feina llarga: un grup de quaranta iugoslaus havia arribat aquell mateix migdia, i 

calia afusellar-los abans que es fes fosc. Per tal de donar al crim una major solemnitat, el 

Comandant decidí que, mentre durés, l'execució, el camp romandria format i en posició de 

"ferms".  

Els condemnats donaven la impressió de camperols i, entre ells, hi havia cinc dones. 

Presumptes encobridors dels "bandits" que lluitaven per la llibertat de la pàtria, aquells màrtirs 

foren detinguts en concepte d'ostatges. El Reich establiria amb llur mort un precedent 

exemplar...” (K.L.R. pàg. 179) 

 

LA CACERA DELS BANDITS 

La nit del 2 al 3 de febrer de 1945, uns 400 presoners soviètics, destinats a la mort, 

protagonitzaren una fuga espectacular, un cop neutralitzats els guardians. Fora del recinte 

foren perseguits durant tres dies amb l'ajut dels habitants de la zona, advertits de la presència 

de bandits. Tan sols 12 aconseguiren fer-se escàpols. 

“El secret més impenetrable no impedia que hom conegués detalls esgarrifosos del que passava 

a l'interior del Block 20, un petit clos rodejat de murs de pedra altíssims... 

S'havien escapat uns set-cents homes. La cacera durà dos o tres dies. Mentre els uns morien de 

fred i d'inanició, o de fatiga, els altres eren tocats pels trets de la SS llençada a llur encalç. Tots 

els boscos veïns aparegueren sembrats de cadàvers; però, malgrat la mobilització del país i el 

perllongat esforç dels persecutors, en donar-se per closa la batuda mancaven encara dos-cents 

homes que no foren trobats ni morts ni vius... 

Al camp es prengueren mesures extraordinàries. Obligat el personal a romandre a l'interior dels 

Blocks durant una setmana, patrulles de la SS rondaven el camp i tenien ordre de disparar 

damunt qualsevol pres que veiessin fora de la barraca o traient simplement el cap per la 

finestra...” (K.L.R. pàgs 285, 291) 

 

LA INTERNACIONALITZACIÓ DEL CAMP 

A mesura que els moviments de la Resistència proliferaven en les països ocupats, les 

detencions i les condemnes portaren homes i dones de tota Europa als camps. A Mauthausen 

l'arribada de francesos i antics brigadistes va contribuir a estrènyer els llaços entre els 

deportats i a teixir els fils de la resistència. 
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“Mentre els aliats reprenien la iniciativa al Volga i a l'Àfrica del Nord, els pobles d'Occident 

europeu començaven a reaccionar contra els ocupants alemanys. Les entrades al camp de 

resistents belgues i francesos constituïen un baròmetre registrador del progressiu esforç 

d'aquests dos països a favor de la causa antihitleriana. 

Pierre, obrer metal·lúrgic en una ciutat del Nord de França, va ésser detingut per la Gestapo 

acusat de sabotejador. Després de córrer per moltes presons, arribà al camp físicament desfet, 

i, ja el primer dia, sofrí la insolació corrent entre els qui, com ell, s'havien tants mesos sense 

sortir a la llum. Aquesta penalitat obrí la porta a les altres i, al cap de poques setmanes, ja 

l'edema s'havia apoderat d'ell. Uns quants dies a la infermeria i, quan la inflor baixava, uns 

quants dies de treball... A la tercera solia anar la vençuda!” (K.L.R. pàg. 224) 

ELS DIES FINALS 

Els darrers mesos, amb la seguretat que la guerra estava perduda pels nazis, el temor a un 

extermini massiu planava damunt dels presos, cosa que feu esperonar els moviments de 

resistència. 

“Hom preveia la fi de la guerra per a la primavera següent, però també podia produir-se abans, 

en el moment més impensat; per això mateix, aquells darrers mesos, aquelles darreres 

setmanes, aquells darrers dies, potser, s'escolaven amb una lentitud esclafadora. la pregunta 

es feia progressivament angoixosa. Què farà la SS en trobar-se perduda sense remei? No 

venjarà el fracàs damunt la massa indefensa de milers de presos? Tan aviat semblava que sí, 

com que no... 

Es constituí secretament un comitè internacional de protecció i d'ofensiva, en el qual en Rubio i 

Manuel tenien la representació espanyola. Les reunions es feien a vista de tothom, amb 

l'esperança d'estar passejant innocentment o, quan el cas s'ho valia, als soterranis de la 

desinfecció. Havien estat previstes totes les possibilitats, per a cadascuna es tenia la solució 

més adequada i els plans d'acció eren estudiats fins en el detall més insignificant.” (K.L.R. pàg. 

292) 

5 de maig de 1945. Rebuda de les tropes d’alliberament del camp-presos.  El cartell de benvinguda als 
alliberadors fou fet per Francesc Teix. 



Projecte Manresa - Mauthausen 
 

P
àg

in
a5

8
 

 

 

 

Els ex-deportats de l’exèrcit republicà que van sobreviure 

 L'ALLIBERAMENT 

Els alliberaments dels camps es van succeir a ritmes i en modalitats diferents. A l'est d'Europa, 

l'avanç de l'Exèrcit Roig va determinar l'abandonament dels recintes i el desmantellament i 

destrucció de les instal·lacions, al mateix temps que el desallotjament dels interns que seguien 

amb vida amb les terribles "marxes de la mort", tal com va succeir a Auschwitz. A l'oest, els 

camps van viure els seus pitjors moments, amb la superpoblació a causa dels deportats 

procedents de l'est, una manca total d'aliments i la propagació d'epidèmies. Així, Bergen-

Belsen exemplifica l'horror de l'última etapa de l'univers concentracionari nazi. 

Mauthausen, l'últim camp alliberat, va ser abandonat per les SS la nit del 2 al 3 de maig, i la 

seva custòdia va quedar en mans del cos de policia dels bombers de Viena. Els deportats que 

estaven en condicions, atents al perill que suposava una tornada de les SS, van agilitzar la seva 

estructura organitzativa i de resistència, que s'havia posat en marxa l'any anterior, i van poder 

rebre als dos tancs americans, la tarda del dia 5, fins que finalment l'endemà, les forces 

americanes van prendre definitivament el control del camp. Quedaven 64.800 persones amb 

vida, de les quals 1.734 eren dones, i entre elles algunes republicanes, evacuades setmanes 

abans des Ravensbrück. Com a la resta dels camps, s'iniciava la detenció dels botxins, la difícil 

recuperació física i mental dels interns i el complex procés de repatriacions als països d'origen, 

de les quals els republicans espanyols es van veure exclosos a causa de les característiques del 

règim de la seva pàtria, fins que finalment la gran majoria van ser acollits a França. 
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EL DESPERTAR A LA LLIBERTAT 

Amat-Piniella visqué l'alliberament a Ebensee, on l'acció dels internats havia impedit l'acció 

infame de les SS: el seu tancament a les galeries de treball i la seva dinamització. Finalment, el 

prodigi de la llibertat, materialitzada amb la desaparició dels guardians i amb la possibilitat de 

passejar pel recinte, amb les portes obertes a l'espera de les forces americanes. 

 

LES LLUNYANIES12 

Les llunyanies. Poemes d’exili (1940-1946) (1999) és un recull de poemes, reflex de la voluntat 
i la necessitat de Joaquim Amat-Piniella d’expressar la melangia, l’horror i el dolor que van 
acompanyar-lo en el seu exili: a França, als camps de concentració i a Andorra. Inclou setanta-
una peces, que van ser escrites a La Mosella (4), al Lager de Ternberg (25), al camp central de 
Mauthausen (9), a Redl Zipf (19), a Ebensee (2), a Würzburg (1), a París (2) a Sant Antonin (2), a 

Caussada (3), a Andorra la Vella (1) i a Sant Julià de Lòria (3). 

  

“Ho deixí tot per anar amb les aigües lliures 

i molta terra estranya ha precisat la meva absència. 

Però el món distret no ha parat la seva dansa 

i canvis hauran vingut, indiferents al meu parer… 

Tant se val que retorni una nit amb mil estels 

o un dia tebi i dolç com la fruita assolellada, 

que no trobaré pas el seient que fou per al meu pes 

en el tren del temps, sempre en marxa i sempre present… 

                                                           
12

 http://www.lasequia.cat/centenari-amat-piniella/obra/les-llunyanies-1/ 

El camp de concentració d’Ebensee fou un Kommando o 
camp anex del camp de Mauthausen, en el municipi austríac 
d’Ebensee –Alta Austria-. 

Alliberament del camp d’Ebensee 
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Ho deixí tot per anar amb els vents indòmits 

i núvols metàl·lics guarden el meu captiveri. 

(…)” 

Recança – Juliol de 1944 

“(…) 

Ningú no sap com les arrels poen aquesta terra 

que és llot pres a l’escalfor de cendres humanes. 

Ningú no sap com l’aire capta els perfums del bosc 

si els cossos cremant han posat amb llum fum l’horror a cada gorja. 

Pàl·lids els gestos de l’home torturat fins a la follia. 

Pàl·lida la vergonya del qui adorm l’oïda als clams de la fe…! 

Qui vol venir amb mi a desvetllar els cementiris? 

I els clarins de guerra cridaran a la revenja 

quan arribi amb esclat l’alba de les llums potents. 

Tots els ulls parlaran la llengua de l’odi sagrat, 

tots els braços aixecaran a pols l’arma triomfal. 

Pàl·lids de terror els assassins del qui ha estat just, 

pàl·lida la glòria que tornarà jove el blau del cel…! 

Veniu amb mi, tots, a desvetllar cementiris!“. 

La nostra campanya – K.L. Mauthausen, octubre de 1944 

 

70 ANIVERSARI DE L’ALLIBERAMENT (MAIG 1945-2015) 

Ens imaginem que l’Amat, amb la resta de bagencs deportats, ens pogués acompanyar en 

aquest 70è aniversari de l’alliberament dels camps de la mort? Que ens guiés en aquest 

recerca de la dignitat humana?  Doncs ho fa! Quan arribem al camp del mal, envoltat de 

bellesa natural “... els arbres canten quan estan contents? ... sí, també canten. A partir d’aquell 

moment els arbres tenen una veu invisible, una veu com la ... de tots aquells que hi són sense 

fer-se presents.”13  Ens han deixat el testimoniatge i les seves paraules eternes, com les del  

XXè aniversari: 

En el XX Aniversario de la Liberación Nuestro principal objetivo 

Han transcurrido veinte años, cierto; pero la imagen no me parece tan lejana: los 
"jeeps" y los tanques de los ejércitos aliados, en su rápido avance por tierras del 
agonizante III Reich, van abriendo de par en par, una tras otra, las puertas de los 
campos de concentración que encuentran a su paso; campos de siniestra memoria 
donde los nazis, desde su advenimiento al poder diez años antes, practicaban su 
deporte preferido: el martirio y asesinato masivo de seres humanos 

                                                           
13

 Una veu invisible (p.362) 
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No lejos de los "appelplatz", donde con el cuerpo quebrantado y el espíritu tenso, nos 
juntábamos los supervivientes para vitorear a los libertadores, en las dependencias de 
los Krematorium o en fosas comunes improvisadas se amontonaban los cadáveres que, 
por lo elevado de su número, no habían podido ser incinerados; pequeñas 
representaciones para siempre silenciosas y frías de los miles, centenares de miles, 
millones de compañeros que, con menos fortuna que nosotros, no habían podido llegar 
al episodio final de la gran tragedia de nuestro tiempo. Hace de eso veinte años. 
Mucho tiempo para que en los actos conmemorativos del XX Aniversario de la victoria 
aliada sobre el nacional-socialismo, puedan estar presentes cuantos lo merecieron. 
Muchos de aquellos supervivientes han caído después, apenas habían empezado a 
saborear la libertad tantos años anhelada. Otros, tal vez enfermos, tal vez demasiado 
ocupados, o faltos de medios económicos para el viaje, tampoco podrán 
acompañarnos. Pero, seamos pocos o muchos los afortunados que concurramos, no 
hay duda de que la emoción del reencuentro será de las que dejan huella profunda en 
el recuerdo. 

Y así nos impresionará el aspecto de los que habrán envejecido más de la cuenta, 
mientras celebraremos la inalterable buena salud de otros. Algunos habrá bien 
situados en la vida y también quienes, sin suerte, habrán tenido que resignarse al duro 
quehacer diario para sólo malvivir. Unos habrán hallado la paz y la pequeña felicidad 
en el seno de sus familias, pero tampoco faltarán los que se sientan solos en las puertas 
de una vejez sin atractivo alguno. Y los optimistas que no han perdido la capacidad de 
esperar sonriendo la llegada de tiempos mejores, harán contraste con los pesimistas de 
corazón cubierto por la amargura de los desengaños y de los sufrimientos. De todo 
habrá entre nosotros, pero en la infinita gradación de parecidos y diferencias, no nos 
será difícil reconocernos los unos a los otros, porque todos, absolutamente todos, 
llevaremos grabados en nuestros semblantes una misma exaltación vibrante, un mismo 
recuerdo doloroso y, a pesar de cuanto a ella se opone, una misma voluntad de unión 
en esta última etapa de nuestra lucha por la libertad que, veinte años atrás, sólo 
ganados a medias. 

Yo quisiera que ese contacto que vamos a establecer dentro de pocos días, todos 
nosotros algo más viejos que cuando nos separamos, pero nunca desalentados, sirviera 
para fortalecer aún la unión que se forjó ante el enemigo cuando, laceradas las carnes 
por las torturas nazis, pesaba sobre nuestro espíritu la constante amenaza de una 
muerte horrible. Sin radicalismos contraproducentes, con la mesura, el sentido práctico 
y la serenidad que la evolución del mundo impone para hacer viables propósitos como 
los que nos guían, es decir, con un total sentido de responsabilidad por otra parte 
perfectamente compatible con la máxima energía y dedicación, debemos hacer de 
nuestra solidaridad de exdeportados el núcleo compacto que sirva de estímulo y 
ejemplo para quienes, estén donde estén, comparten nuestros mismos anhelos. Si este 
perfeccionamiento de nuestra unión llega a ser realidad, podremos afirmar que la 
conmemoración del XX Aniversario de la Liberación habrá dado el mejor de los frutos 
posibles. 

J.Amat-Piniella 

(Article publicat a la revista "Hispania", 1965) 
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 AMAT AVUI?  

 Sobre  Catalunya. De l’època de la República (1931-1936)14 

 Els veritables catalanistes, els que senten el nacionalisme (nacionalisme reivindicatori 

d'allò que ens pertany, universalista, federatiu, sense gota d'imperialisme ni d'esperit 

bèl·lic), els que són patriotes, no poden sentir-se satisfets amb l'Estatut actual, que 

tirant enllà, no passa d'ésser un sinònim de descentralització minimalista; ningú no 

podrà dir que sigui una reconeixença de totes les qualitats nacionals de Catalunya. Per 

això mateix cal anar més lluny, cal treballar "Catalunya endins" per significar que no 

ens adormim en la via del nostre exponent de llibertat, que el nostre poble no claudica 

del seu esperit, que, jove com és, no s'espanta davant dels seus enemics, que 

envesteix, quan convé, i que té aquella prudència que li atorguen les seves tradicions i 

la seva idiosincràsia". 

 Amat aspirava a “una Catalunya ben lliure de tuteles i de controls” ja que “Catalunya té 

dret a totes les prerrogatives de llibertat, com a nació que és.” 

 "Els catalans nacionals, que no podem ésser més que republicans a ultrança, ens 
devem a Catalunya abans que ningú més". (“Catalanisme i República”, “El Dia”, 
13/04/1933). 

  

 

UNA INVITACIÓ A LA DESCOBERTA LITERÀRIA 

Durant la celebració del centenari natal d’Amat-Piniella, es presentà la represa de la reedició 

de l’obra literària, difícil de trobar a les llibreries. La presentació d’El Casino dels senyors, anà a 

càrrec de l’editor i escriptor Guillem Frontera, del qual recollim aquestes paraules que ens 

conviden a la descoberta: “Amb aquesta edició  volem acabar el mal fat, trencar el desencís 

que Amat va tenir al final: <<deixem-ho córrer! >> Amat va tenir mala sort ... i aquesta 

continuà en la seva obra, perquè fou víctima, també, de K.L Reich; que va eclipsar tota la seva 

obra. Ell mateix es desencisarà!.” 

 

 

 

                                                           
14

 Memòria i Història de Manresa. http://www.memoria.cat/amat/content/les-seves-
opinions#catalunya 
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REFLEXIONS DE FUTUR. 

 LA RESPONSABILITAT COMPARTIDA 



Projecte Manresa - Mauthausen 
 

P
àg

in
a6

4
 

 

Pau i responsabilitat, dues grans paraules pronunciades per l'Emili, el protagonista de K-L 

Reich. 

"Uno y otro le habían hablado a menudo de su fe en la justicia, pero, ciertamente, su 

coraje ante la muerte no nacía de esta fe, sino de la paz interior que habían 

encontrado, la misma que Emili va encontrando ahora. Una paz que no es pasividad y 

renuncia, sino un estado moral activo, como un estado de gracia. Con esta conquista 

que ha hecho ya no pueden ser estériles los cuatro años y medio del campo, como no 

será estéril la guerra si, esparcidos por el mundo, hay muchos otros hombres que 

conquisten también esta paz de dentro. La gran paz del mundo sólo podrá nacer el día 

que cada hombre sienta dentro de sí la pequeña paz de su alma. Y esto no es anécdota. 

Que las luchas entre los hombres continuarán, que otras guerras vendrán, es más que 

seguro. Pero, a cada nueva prueba, cada una más horrorosa que la anterior, más la 

angustia de los hombres hará que se extienda la semilla de la serenidad. La longitud del 

camino no debe desesperarnos, cuando cada uno haya triunfado, triunfará la 

humanidad entera. Sólo hay que sentirse bien de verdad y humildemente parte 

integrante de esta humanidad digna de lástima, como Emili se siente ahora. Todas las 

demás satisfacciones que la vida pueda ofrecer serán dadas por añadidura." 

Així com Mark Edelman es preguntava si indiferència i crim són el mateix15, Jean Cayrol, l'autor 

del text del conegut documental Nit i boira (1955) d'Alain Resnais ens increpa, apel·lant a la 

nostra responsabilitat compartida, per evitar que es torni a repetir l'experiència dels camps, 

perquè hauríem de ser conscients que, davant les conseqüències de l'horror que l'ésser humà 

es pot provocar a si mateix, la responsabilitat és de tots. 

Cal despertar a una futura acció que ens condueixi a construir una realitat social, política i 

cultural diferent, a partir de les emocions i reflexions pertinents. Parlar en comú, escoltar els 

testimonis, dialogar amb el grup de companys, aprendre d'un conferenciant especialitzat, són 

experiències que poden acompanyar-nos en aquest viatge emocional i intel-lectual que 

permetrà aquest procés. 

Hem d'entendre l'experiència dels camps nazis com un referent històric que ens imposa 

l'anàlisi intel·lectual, moral i cultural sobre el fenomen de la indiferència com una de les causes 

fonamentals que expliquen la violència estructural del nostre temps. El record de l'horror ha 

de permetre que el segle XXI pugui ser la demostració del trànsit del tipus d'experiència vital 

que implica la realitat històrica dels camps de concentració a una nova possibilitat de 

convivència on tothom és respectat i valorat. Ens considerem realment humans, quan posem a 

treballar les aptituds creatives que fan possible l'entesa, el desenvolupament de la pau i de la 

fraternitat que tant van anhelar els nostres deportats. Només així la nostra responsabilitat 

compartida serà el fonament de la construcció d'una societat millor per a les futures 

generacions. 

 

                                                           
15

 Citat a Reyes Mate, op. cit. p.9. 
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8.1. LES COMMEMORACIONS 

Cada any, en dates coincidents amb l'alliberament del camp, persones de tot el món 

convergeixen en el memorial de Mauthausen, per retre homenatge a les seves víctimes, en els 

escenaris dels crims i en els monuments erigits pels diversos països. 

8.1.1. Pelegrinar als camps 

"En las peregrinaciones el campo de concentración de Mauthausen asumimos el papel de guía, 

por mucho que estas visitas generan en nosotros una gran emotividad. Lo más difícil para 

nosotros es evitar, en la medida de lo posible, agravar el dolor incurable de las numerosas 

familias que nos acompañan y responder las preguntas sobre la vida concentracionaria 

mientras recorremos los espacios donde sus seres queridos fueron tan vilmente asesinados: 

esposas que durante años esperaron en vano el regreso, ignorando que ya eran viudas, hijos 

que nunca llegarían a conocer a su padre, nietos que necesitan recuperar el nombre de sus 

abuelos. 

Quienes hemos sufrido la crueldad de los campos nazis somos muy sensibles a estos encuentros 

por la alegría de poder abrazar de nuevo -o por primera vez- uno de nuestros compañeros de 

deportación y cautiverio... 

Desde aquel lejano 1962, año en que fue inaugurado el monumento conmemorativo a los 

republicanos españoles asesinados en Mauthausen, no hemos dejado de peregrinar a ella, a 

pesar del dolor que nos invade al revivir el escenario de tantos horrores, para rendir homenaje 

a los millones de víctimas de la barbarie nazi, entre los cuales los miles de republicanos 

españoles. 

Durante la larga dictadura de Franco, una pesada losa de silencio se abatió sobre nuestro país 

para sepultar la verdad histórica de la deportación y la aniquilación de miles de nuestros 

conciudadanos en los campos de exterminio nazis. Los que la mantenían bien sellada, también 

fueron responsables, por los cargos que ocupaban y por las decisiones que tomaban...” 

Francesc Batista Baila Mariner del Maria Rosa 16 

8.1.2. Compartir memòria i acció 

 

Perspektive Mauthausen és un col·lectiu d'activistes de Mauthausen amb seu a Viena 

interessats en la cultura i la història del seu país que lluita contra el menyspreu i la 

                                                           
16

 Ed. Antinea, Vinaròs, 2007. p. 126-127. 
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discriminació entre les persones. Treballen enèrgicament per convertir Mauthausen en un 

poble de memòria i mutu enteniment entre les persones, per això, col·laboren activament amb 

el Comitè Internacional de Mauthausen a Àustria. 

Es dediquen principalment a conscienciar les persones sobre els signes d'opressió dins de la 

societat en base als valors de democràcia i suport civil. És per això que visiten habitualment els 

camps de concentració i els testimonis vius d'aquesta barbàrie per ajudar a què les seves veus 

no s'apaguin. 

Un dels seus principals projectes, en col·laboració amb el Comitè Internacional de Mauthausen 

a Àustria, és el de la construcció d'un centre de treball i reunió per a joves que els ajudi a 

aprofundir en els aspectes de reflexió que els ocupen, i, promovent espais de memòria dins del 

mateix poble, com és el cas del monument erigit a l'estació de Mauthausen. 

Consideren indispensable el diàleg entre els joves i treballen amb afany per proporcionar eines 

que els permeti tenir una visió de la nostra història més àmplia per lluitar contra les tendències 

feixistes i racistes que ens amenacen actualment. 

Consideren que el nom de Mauthausen és, dins la història d'Àustria, una taca negra per les 

atrocitats comeses en el període nacionalsocialista, per això, per a ells és important no oblidar. 

 

8.1.3. Símbols i veus universals 

Els soldats del pantà 

Després de l'incendi del Reischtag a Berlín, al febrer de 1933, van començar a crear-se els 

camps de concentració a Alemanya i es van utilitzar presoners polítics per conrear les grans 

zones pantanoses de la regió de Emsland, a la Baixa Saxònia, amb aquesta finalitat es van 

construir 15 instal-lacions. Un dels primers va ser el Börgermoor, on van ser tancats uns 5.000 

alemanys, majoritàriament militants socialistes i comunistes. En estar prohibides les 

tradicionals cançons esquerranes, un grup organitzat de presoners va intentar compondre una 

nova cançó que inspirés a la resta de detinguts. El resultat va ser Die Moorsoldaten (Els Soldats 

del Pantà) amb text de Johann Esser i Wolfgang Langhoff i música de Rudi Goguel. L'estiu de 

1933, 16 presoners que formaven part d'un col·lectiu cultural anomenat sarcàsticament Circ 

Konzentrazani van interpretar la cançó per primera vegada, taral·lejada per més de 1.000 

presoners del camp, de forma que assolí tanta popularitat que, al cap de dos dies, es prohibia 

la cançó. Els presoners d'Esterwegen, que construïen els grans camps de concentració, van 

transmetre i popularitzar aquesta cançó fins arribar a esdevenir l'himne de tots els deportats i 

un testimoni de la resistència antifeixista. El compositor socialista Hans Eisler va escriure el 

1935: "Jo considero aquesta cançó una de les mes belles cançons revolucionàries del 

moviment internacional de la classe obrera”. El tenor alemany Ernst Busch va gravar una versió 

de Hans Eisler d'aquesta cançó, a Barcelona, amb el batalló Thaelmann de la XI Brigada 

internacional, en un disc que es va titular "Sis cançons per a la democràcia". Les sis cançons, 

cantades en alemany i espanyol, van ser “Hans Beimler”, "La columna Thaelmann", "La canción 

de las Brigadas Internacionales", "Los soldados del pantano", "La canción del Frente Unido" i " 

Los cuatro generales". 
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DIE MOORSOLDATEN 

Text: Johann Esser / Wolfgang Langhoff 

Música: Rudi Goguel / Hanns Eisler 

Wohin auch das Auge blicket. / Moor und Heide nur ringsum. / Vogelsang uns nicht erquicket. 

/ Eichen stehen kahl und krum. /  

Wir sind die Moorsoldate / nund ziehen mit dem Spaten / ins Moor.  

Auf und nieder geh´n die Posten, / keiner, keiner kann hindurch. / Flucht wird nur das Leben 

kosten, / vierfach ist umzäunt die Burg.  

Wir sind die Moorsoldaten / und ziehen mit dem Spaten / ins Moor. 

Doch für uns gibt es kein Klagen, / ewig kann nicht Winter sein, / einmal werden froh wir 

sagen: / Heimat du bist wieder mein. 

Dann zieh´n die Moorsoldaten / nicht mehr mit dem Spaten / ins Moor. 

 

LOS SOLDADOS DEL PANTANO 

(Adaptació: Pi de la Serra I Pere Camps) 

Todo cuanto el ojo abarca /está muerto no hay amor / Ni un pájaro nos alegra / Los robles 

desnudos nos dan temor. 

 Soldados del pantanolas / palas en la mano.(mmmm) 

Nos vigila la guardia dura / ¿Quién podría escapar? / Huir es la muerte segura / si disparan es 

para matar. / 

 Soldados del pantano / las palas en la mano.(mmmm) 

 De nada nos sirven los lamentos / El invierno pronto pasará / Llegará el día que gritemos 

contentos / Por fin la patria nuestra será. 

Ya no habrá más soldados / sufriendo en el pantano. / ¡Ya no! 

 

 

8.2. RELAT I MEMÒRIA COM A INSTRUMENTS DE PREVENCIÓ 

L'objecte de les informacions contingudes en aquest dossier i de les paraules dels deportats, no 

és cap altre que perseverar en la tasca de conservar la memòria de la deportació, amb la 

modesta pretensió de contribuir a deturar el ressorgiment de nous feixismes que, hores d'ara i 

en un context de crisi, enterboleixen el diàleg i la convivència a tota Europa 
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 "Cuando asistimos a rebrotes de xenofobia, a comportamientos y 

agresiones donde el motivo principal que lo genera es el hecho diferencial 

de la naturaleza que sea: la raza, la ideología, la etnia, la religión, el origen, 

la lengua... entonces nos debemos preguntar si no hemos traicionado 

nuestro deber de transmitir a las nuevas generaciones el bagaje histórico 

con el que deberíamos haber aprendido que el ser humano, por el hecho de serlo, no está libre 

de cometer las barbaridades más execrables y más ignominiosas. Que nada, ni la cultura ni los 

años y años de progreso de la especie humana, ni un nivel económico avanzado, ni el hecho de 

ser una sociedad desarrollada... casi nada puede evitar que el hombre cometa las atrocidades 

más detestables. Pero sí hay algunas cosas que pueden ayudar a la humanidad para que no 

llegue a sufrir situaciones como las que se vivieron en Europa bajo la influencia de la 

ideologías nazis y fascistas: uno de estos remedios es la educación en el respeto a la persona 

humana como portadora de los valores más importantes. Toda ideología que ponga por 

delante los valores económicos, la preponderancia de una nación, de una etnia, de una raza, 

de una religión sobre las otras; toda educación que supedite la persona humana a cualquier 

valor material, político, estratégico... lleva la semilla que puede acabar encendiendo la 

intolerancia, aniquilando la libertad, poniendo en marcha cualquier tipo de fascismo y 

posibilitando que una sociedad determinada caiga en la barbarie más absoluta" 

Josep San Martin Boncompte Memòria d'exilis i retorns17  

 

 “No s’ha d’abandonar mai, no s’ha de renunciar mai. Cal tornar fins i tot sobre 

les preguntes sense resposta; cal tornar a plantejar-les un cop i un altre; cal 

examinar-les sempre com si sempre fossin noves i urgents.” 

Elie Wiesel 

 “L’art feixista glorifica la rendició, exalta la falta de pensament, dona seducció a la mort.” 

 “La memòria és, dolorosament, l’única relació que podem sostenir amb els 

morts” perquè “la insensibilitat i l’amnèsia semblen anar juntes” Recordar no és 

un mer exercici memorístic  o històric, sinó que la valenta tasca de rememorar el 

passat amaga una ineludible carga ètica. 

 “Res hi ha de dolent en apartar-se i reflexionar. Ningú pot pensar i colpejar a algú al mateix 

temps.” 

Susan Sontang 

  “Auschwitz es obra de los hombres y no del demonio” (p.82)  

Vivir para contar. Escribir tras Auschwitz, Alpha-Decay, 2009 

Primo Levi 

 

                                                           
17

 Pagès editors, Lleida 2008, p. 161. 
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 “A lo largo de mi vida he visto avances técnicos increíbles. 

Cuando nací era raro tener un coche con motor, pero en la 

época en que cumplí cuarenta años el ser humano había 

aterrizado en la Luna. Curamos enfermedades, fabricamos 

armas nucleares, conocemos el mapa de nuestro ADN, 

navegamos por la red informática y desarrollamos 

alimentos y medicinas genéticamente modificados. En 

Occidente, al menos, la mayoría de nosotros tiene más riquezas de las que pudo llegar a 

imaginar una generación como la de mis abuelos. Sin embargo, en términos de humanidad, 

parece que en miles de años de experiencia hemos avanzado bien poco. 

Ana Frank escribió al final de su diario, justo antes de que la capturaran, que aún creía en la 

bondad interior de la gente, pero me pregunto qué habría pensado de haber sobrevivido a los 

campos de concentración de Auschwitz y Bergen-Belsen. Mis experiencias me revelaron que la 

humanidad tiene una capacidad única para la crueldad, la brutalidad y una indiferencia 

absoluta por el sufrimiento humano. Es fácil decir que cada uno de nosotros lleva el bien y el 

mal en su interior, pero yo he visto de cerca lo indigno que es la realidad, y eso me ha 

conducido a una vida entera de dudas sobre el alma humana. (p.121) 

Este libro reúne algunas de mis memorias de aquella época, pero el recuerdo debería 
tener menos peso en el mundo que las actuaciones para cambiar las cosas a mejor. 
(p.331) 

Hace unos meses me quedé mirando a un grupo de escolares al acabar mi charla, y 
una niña somalí de ojos oscuros levantó la mano vacilante y me preguntó: 

 -¿Cree usted que pasará otra vez? 
 No puedo responder a eso, pero quizá ustedes sí. ¿Pasará? Yo espero que no.” 

(p.333) 

Después de Auschwitz, Editorial Planeta, 2015 

Eva Schloss 

“Bajo circunstancias de libertad, todo individuo debería poder decidir 

lo que quiere ser , alemán o judío o lo que sea *…+ Si de mí dependiese, 

y es algo que no se puede alcanzar en la actualidad [1947], habría 

simplemente un cambio de las circunstancias, de tal forma que todos 

pudiesen elegir libremente dónde piensan desarrollar su 

responsabilidad política y en que tradición cultural se encuentran más 

cómodos.”  Arendt, Arendt a Jaspers pág. 127 

«Se puede dudar de si la política de los Aliados de expulsar a todas las 

minorías alemanas de países no alemanes —como si no hubiese suficientes apátridas en el 

mundo— fue una acción inteligente; pero está fuera de duda que, para los pueblos europeos 

que sufrieron durante la Guerra la criminal política de población alemana, el simple hecho de 

imaginarse tener que convivir con alemanes en el mismo territorio no sólo genera rabia, sino 
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horror.» 

 Visita en Alemania. Las consecuencias del régimen nazi (1950) 

“El pensament /…/ encara és possible, i sens dubte real, allà on els homes viuen en condicions 

de llibertat política. Malauradament /…/ cap altra capacitat humana és tan vulnerable; de fet, 

és més fàcil actuar en una tirania que no ho és pensar.” 

 “La vida serà menys inhumana en la mesura en què la nostra capacitat individual de pensar i 

d’actuar sigui major.” (100) 

 Hannah Arendt, La condició humana (1958) 

 

 “Lo más grave, en el caso de Eichmann, era precisamente que hubo muchos hombres como él, 

y que estos hombres no fueron pervertidos ni sádicos, sino que fueron, y siguen siendo, terrible 

y terroríficamente normales. “ (402)  

Fue como si en aquellos últimos minutos [Eichmann] resumiera la lección que su larga carrera 

de maldad nos ha enseñado, la lección de la terrible banalidad del mal, ante la que las 

palabras y el pensamiento se sienten impotentes” 

 “Toda la correspondencia que tuviera el asunto en cuestión, estaba sujeta a estrictas 

<<normas de lenguaje>> y /…/ difícilmente se encuentran documentos en los que se lean 

palabras tan claras como <<exterminio>>, <<liquidación>>, <<matanza>>. Las palabras que 

debían emplearse en ves de <<matar>>, eran <<Solución final>>, <<evacuación>> 

(Aussiedlung), y <<tratamiento especial>> (Sonderbehandlung). La deportación /…/ recibía los 

nombres en clave de <<cambio de residencia>>, <<reasentamiento>> (Umsiedlung) y 

<<trabajo en el este>> (Arbeitseinsatz im Osten).” (126) 

 Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén (1961) 

«Donde todos son culpables, no lo es nadie *…+. Siempre he considerado como la 

quintaesencia de la confusión moral que en la Alemania de la posguerra aquellos que estaban 

completamente libres de culpa comentaran entre ellos y aseguraran al mundo cuán culpables 

se sentían, cuando, en cambio, sólo unos pocos de los criminales estaban dispuestos a mostrar 

siquiera el menor rastro de arrepentimiento.» 

 Hannah Arendt, Responsabilidad personal en la dictadura (1965) 

 

“Auschwitz ha marcado nuestra época, y lo que allí sucedió podría 

repetirse cada día” (p.74) 

Carta abierta a Klaus Eichmann, Paidós contextos, BCN 2010 

Günter Anders 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banalidad_del_mal
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 “Por haber sido neutralizada y procesada, la cultura tradicional en la 

actualidad se ha vuelto insignificante en su totalidad /…/ Incluso la 

conciencia más extrema de la catástrofe está a menazada de derivar 

en tonterías sin sentido. El criticismo cultural existe en confrontación 

con el nivel último de la dialèctica entre cultura i barbarie: escribir un 

poema después de Auschwitz es un acto de barbarie y eso también 

corroe el conocimiento, el qual afirma por què se ha vuelto imposible escribir poemas hoy”. 

(Prismas, Barcelona 1962, p. 150) 

«Después de Auschwitz la sensibilidad no puede menos que ver en toda afirmación de la 

positividad de la existencia una charlatanería, una injusticia para con las víctimas, y tiene que 

rebelarse contra la extracción de un sentido, por abstracto que sea, de aquel trágico destino» 

(Dialéctica Negativa, Madrid, Taurus, 1975, p. 371) 

Theodor Adorno 

 

“Adorno, jueu alemany, músic i filòsof de l’Escola de Frankfurt abans i després de l’ascens de 

Hitler al poder, no parlava de ferides metafòriques ni simbòliques. 

Parlava dels cossos massacrats i llargament torturats dels jueus, dels 

comunistes, dels gitanos, dels homosexuals, dels resistents… De tots 

els cossos deliberadament triturats per una idea, per un model de 

societat, per un projecte cultural i polític. Per Adorno, un sol cos ferit 

impugnava radi  calment la història sencera de la racionalitat, les 

seves justificacions i les seves promeses. No és només que no es 

pogués escriure més poesia després d’Auschwitz, com s’ha recollit de 

les seves paraules. Ell sabia perfectament que se’n seguiria escrivint, 

recitant i cantant. Que seguiríem pensant. El problema era i és: ¿què 

podem pensar d’aquest pensament que no només no és capaç 

d’evitar les ferides, sinó que n’és la causa i el motor?”. (ARADIUMENGE, Animal ferit, 

06.07.2014, p. 19) 

Marina Garcés 

 

 “El fum dels crematoris d’Auschwitz ha contaminat per sempre l’aire 

del futur” (p. 22) 

 

“Hegel formula que <<únicament allò que ha estat comprés és 

real>>, però hi ha tantes coses que no entenc ni comprenc: el 

nazisme, l’stalinisme, el franquisme, la guerra dels Balcans, la fam 

d’Àfrica … i sé que han estat i són reals (p. 89) 

 

“<<En ningun àngel hi ha dubte>>, suposava Ramon Llull. En cap feixista tampoc”. (p.119) 

 

“Neonazis: mala gent amb denominació d’origen” (p.137) 

 

El rastre blau de les formigues, Barcelona 2014, 

Ponç Pons 
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“La mentalitat sectària es dona de manera freqüent tant en grups 

tancats i obstinats com en les grans confessions i religions històriques 

emmurallades en suposades revelacions. Un gran  perill, com hem vist 

en el passat segle xx, rau quan també es pot estendre, amb intensitats 

diferents segons contextos, en ideologies laiques: les racistes, la nazi i les 

feixistes, igualment les stalinistes, comunistes o doctrines radicals. 

Jerarquies rígides, submissió cega al partit o a l’autoritat per part de 

grans masses de gent. Llibertat d’expressió i de pensament perseguida o 

segrestada per l’estat.” (p.249) / Elogi dels grans dubtes. Berga 2013. 

Joaquim Sala 

 

 Troba que la democràcia està en perill, ara mateix? En un gran perill. 

La democràcia ha sigut un experiment i potser no ha funcionat. Miri la 

situació de França, bressol de la revolució i els drets de l’home, i ara 

un dels llocs on hi ha un moviment feixista més poderós. O la 

corrupció en els països mediterranis. Fins hi tot a Anglaterra els diners 

poden comparar-ho gairebé tot.No tenim la paraula adequada per a 

un sistema en què els diners són l’únic poder absolut. Si no tens 

diners, no comptes per a res. Els que treballem en humanitats estem totalment indefensos 

davant el gran capital. No hi ha un sol dia en què no tanquin llibreries. No hi ha un sol dia en 

què no desapareguin discos clàssics. Tot i això, veig amb optimisme que els joves vagin als 

museus. Als museus hi ha una afluència excel·lent, però moltes organitzacions musicals, per 

exemple, lluiten per la seva existència. 

No és gaire optimista sobre la cultura europea, ara mateix? En absolut, sóc molt pessimista. 

Hem tingut milers d’anys magnífics. Al llarg de la història, les civilitzacions creixen i cauen. Va 

ser el 1919 que Paul Valéry va dir que totes les civilitzacions són mortals: “Nosaltres, les 

civilitzacions, sabem ara que som mortals”. I ho va dir per la catàstrofe de la Primera Guerra 

Mundial. Una catàstrofe que des d’aleshores ha anat a molt pitjor. El període entre les dues 

guerres mundials va ser només un armistici. I no ens n’oblidem mai: entre l’agost de 1914 i el 

maig del 1945, 70 milions de persones -homes, dones i nens- van morir per la violència, la 

fam, la deportació i els bombardejos. 70 milions. El més sorprenent és que tu i jo encara 

puguem ser aquí, en aquesta casa, i que encara puguem llegir bons llibres, escoltar bona 

música i mantenir aquesta conversa. Això és el més sorprenent. Europa podria no haver-se 

recuperat i és un miracle que s’hagi recuperat en part. Però la situació actual a Ucraïna i el 

Pròxim Orient suggereix que, de nou, som en un moment molt perillós. 

La pobresa infantil també creix? I ha més esclavitud que mai en el passat. La gent treballa 12 o 

14 hores al dia, en fàbriques de barris marginals per uns diners que no els permeten 

alimentar-se de manera decent. Hi ha esclavitud infantil  perquè puguem tenir productes 

barats als supermercats. Els dos instruments principals per crear capital ara mateix són el sexe 

i les drogues. Pornografia en el sentit més ampli, que inclou l’explotació sexual infantil. Mai hi 

ha hagut tanta distància entre la justícia social i el poder dels diners. 

Quina és la solució per això? Quan les guerres mundials van arribar, quan Auschwitz va 

arribar, quan Stalin va arribar, les humanitats no ho van resistir amb èxit. En l’època de la 
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generació del meu pare, abans del 1914, fins hi tot la gent realista creia que una educació 

alta, més cultura i el moviment lliure de les persones humanitzaria el món. Estaven 

completament equivocats. La inhumanitat dels camps de concentració, les massacres de 

milers de milions de persones van mostrar que les humanitats estaven indefenses. I, en alguns 

casos, fins hi tot van contribuir a aquests horrors. Coneixem grans artistes i pensadors que 

eren a la banda de la barbàrie. Si em pregunta quina ha sigut la visió més profunda que hem 

adoptat li diré que ve d’un escriptor que molta gent ha oblidat: Théophile Gautier. Molta gent 

l’ha oblidat, Gautier va dir: “Abans la barbàrie que no pas el tedi” (“Plutôt la barbarie que 

l’ennui”). És una frase terrible, però va al cor del nostre problema. La humanitat sembla 

exitar-se més amb la violència i la injustícia que no pas amb … la paraula és més forta en italià: 

la noia. El tedi. 

George Steiner . “L’ésser humà és un animal que sap i pot somriure” 

Converses sobre el món que ve, Entrevista de Carles Capdevila / ARADiumenge 25.01.2015 

 

El maig del 1945, Life va publicar un 

reportatge estremidor, Atrocitats, amb 

fotografies de Buchenwald i altres camps 

de concentració nazis després de ser 

alliberats. Eren de les primeres 

fotografies que mostraven l’horror de la 

vida i la mort als camps. Els cossos 

famèlics dels supervivents. Els interiors 

dels barracons. Cadàvers abandonats, 

afilerats a terra, amuntegats. Eren insuportables. I encara ho són. 

Algunes imatges no es van publicar fins dècades després. Com la que mostra dins del camp un 

grup d’alemanys de Weimar, veïns de Buchenwald: les tropes aliades els van obligar a mirar 

les piles de cadàvers. S’hi veu una noia jove que passa pel costat, gira el cap en direcció a 

l’altra banda i es tapa els ulls. Per no mirar. Jorge Semprún, que va estar reclòs a Buchenwald, 

va viure l’escena: “He de dir que l’espectacle em va regirar l’estómac i vaig haver de refugiar-

me en un racó solitari”. Els veïns deien que no en sabien res. No havien volgut veure, i ara no 

volien mirar. 

El mateix Semprún va deixar dos testimonis d’aquest gest que es nega a mirar per no haver de 

veure. El primer és a Le grand voyage. Quan va sortir de Buchenwald, va anar a Weimar, 

buscant les cases que veia des de dins del camp. En va localitzar una, d’aspecte acomodat. 

“Em vaig dir que havia d’entrar en aquella casa, i conèixer la gent que hi havia viscut durant 

aquests anys”. Llavors truca a la porta. Contesta una dona gran, de cabells grisos, li diu que 

està sola. Semprún respon que ell també, que només vol veure la casa, que no ha de témer 

res. Entra i travessa les habitacions de la planta baixa, que no li interessen. Vol pujar al primer 

pis, “des d’on hi ha d’haver una bonica vista sobre el camp”. Entra a la sala d’estar: “i ja està, 

és això el que m’esperava”. Ho veu: “Veig, enquadrada en el marc d’una de les finestres la 

xemeneia quadrada del crematori. Aleshores, miro. Voldria veure, i veig. Voldria estar mort, 

però veig, estic viu i veig”. La dona, en alemany, li diu: “Una sala confortable, no troba?” 

Semprún, gèlid, li pregunta: “Al capvespre, quan les flames desbordaven la xemeneia del 

https://allunyament.files.wordpress.com/2013/07/buchenwald-que-no-semprun-veure_araima20150329_0011_45.jpg
https://allunyament.files.wordpress.com/2013/07/buchenwald-que-no-semprun-veure_araima20150329_0011_45.jpg


Projecte Manresa - Mauthausen 
 

P
àg

in
a7

4
 

crematori, vostès veien les flames del crematori?” La pregunta provoca un efecte fulminant: 

la dona “se sobresalta bruscament i es posa la mà al coll, fa un pas enrere i ara té por”. 

L’altre testimoni, a L’écriture ou la vie, refà la visita de les noies de la Mission France que 

arriben al Buchenwald alliberat i volen visitar-lo. Semprún les acompanya. Una exclama: “Però 

si no sembla que estigui gens malament!” Després, veient la xemeneia del crematori, 

pregunta: “I això, és la cuina?” Ell: “Vaig desitjar estar mort durant una fracció de segon”. I 

aleshores Semprún els diu: “Vinguin, els ho ensenyaré”. Però escriu: “Ensenyar? Potser l’única 

possibilitat de fer comprendre sigui, efectivament, fer veure. Les noies d’uniforme blau, en tot 

cas, van veure. Ignoro si van arribar a comprendre, però el que es diu veure, van veure”. Les 

va portar al crematori, i els hi va fer veure tot. Elles van emmudir. Va ensenyar la filera de 

forns, els cadàvers a mig calcinar. No parlava. Només anomenava les coses, sense comentaris. 

“Calia que veiessin, que provessin d’imaginar”. Les va portar a l’exterior i, “Ja no vaig dir res, 

res en absolut. Vaig deixar que veiessin”. Hi havia un munt de cadàvers que superava els tres 

metres d’alçada. Quan es va tombar, les noies ja no hi eren, havien marxat. “Havien fugit de 

l’espectacle”.  

No voler mirar: com si, amb això, el que no es veu 

deixés d’existir. No voler mirar de cara l’horror 

quan s’endevina que, mirant, s’hi veu alguna cosa 

que no es pot aprendre per cap altra via. 

I si el pitjor fos, no mirar? ara, suplement del 

diumenge, 29 de març de 2015 

Xavier Antich  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projecte Manresa - Mauthausen 
 

P
àg

in
a7

5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Jo no vull influir, vull comprendre. Si d’altres, en llegir-me, comprenen com jo comprenc, 

això em satisfà perquè em proporciona un sentiment d’igualtat” 

La llibertat segons Hannah Arendt18 

 

“Para ser honrado, hay que saber las cosas. Para ser valiente, hay que comprender. Para ser 

justo, no se puede olvidar. Si nos oprime el yugo de la barbarie, hay que luchar y no se 

puede callar. Quien calla en un tiempo como este, traiciona la tarea que hay que hacer. 

En el día que quemaron mis libros en Alemania." 

Ernst Toller: Una joventud a Alemanya19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Filosofia per a profans. Tandem edicions 
19

 Edicions de 1984, Barcelona 2001, p. 13-14. 
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