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1. INTRODUCCIÓ 

 
“Malgrat la petja que ha deixat la deportació en el cos i en l’esperit dels nostres 
testimonis, cap d’ells no ha oblidat el món que havien volgut millor. Encara hi pensen 
i aquesta esperança els fa viure.(…) A les nostres converses quan deixaven els 
records del camp d’extermini, els testimonis tombaven la conversa cap avui. En tots 
ells hi ha un deler de pau, un desig profund i autèntic de reconciliació amb 
l’existència.”1   

 
Montserrat Roig, Els catalans als camps nazis 

 
Els materials que presentem en aquest dossier-guia pretenen ser una 
contribució a la formació crítica i democràtica dels nostres joves, a partir de 
reflexions de futur vinculades a la memòria de la deportació republicana. El 
nostre deure ens obliga a posar paraules a l'experiència del dolor i a donar nom 
als qui la van patir. Aquesta és la missió del poeta, de la intel·ligència sensible: 
la d’apagar les veus del silenci i la ignorància. 
 

En el moment de l'alliberament dels camps, un oficial de l'exèrcit nord-
americà, en arribar a Buchenwald, es preguntava per la responsabilitat dels 
habitants de Weimar, i per extensió, per la de tots els alemanys. La literatura 
concentracionària s'ha plantejat succintament la vinculació entre indiferència i 
crim. Probablement, un viatge a Mauthausen, i a qualsevol altre camp de 
concentració, és un mecanisme d'aprenentatge, d'educació sobre els nostres 
valors i sobre la nostra responsabilitat.  

 
Passaran les generacions i amb elles l'oblit parcial sobre la memòria de 

la deportació republicana. 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, serà 
igualment necessari.  

 
La paraula humanitat ha de ser un dels punts clau de la nostra anàlisi i 

del nostre aprenentatge comú. Paraula que, en el seu significat inherent, en 
conté d’altres: dignitat, identitat, consciència universal, compromís, coherència. 
Els 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, i fins i tot arriben a insinuar que van experimentar una certa felicitat 
que semblaria paradoxal i insensata. Seria com si la bellesa o el bé que podem 
generar també poguessin formar part de l'experiència de l'horror. 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.  

 

                                                 
1
 Ed. 62, 1992, pàgs. 358-359. 
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2. REFUGIATS, AHIR I AVUI. 1937-2017 

 
 

Font: Víctor Hurtado, Antoni Segura, Joan Villarroya. Atles de la Guerra Civil a Catalunya
2
 

 
Els darrers anys estem assistint al fenomen, agreujat dia a dia, de l’allau de 
refugiats que des d’altres continents malden per arribar a Europa, tot fugint de 
la guerra, la fam i les persecucions polítiques i religioses. Massa escenes ens 
fan rememorar el que va significar el dolorós exili de milers i milers de 
republicans l’any 1939, amb totes les indignes mesures contra ells que reberen 
de França, país pretesament qualificat com la pàtria dels drets humans. Una de 
les conseqüències de la política d’abandó del país veí fou la deportació de 
milers de republicans a Mauthausen i altres camps. Sortosament, els homes i 
dones que aconseguiren sobreviure a la terrible prova dels camps de 
concentració, després de l’alliberament d’aquests foren acollits com a refugiats 
a França; fou una manera de reconèixer el seu paper en la lluita contra el 
nazifeixisme i, en concret, a la llibertat de la França reconquerida dels ocupants 
nazis. 
 

Avui, hem de recordar, una vegada més, el jurament del Mai Més 
pronunciat pels supervivents un cop alliberats els camps, en el qual entre 
d’altres conceptes, s’advocava per la fraternitat i la pau universals, valors 
transgredits pels actuals governs i institucions d’Europa. Si el coneixement del 
passat ens aporta lliçons per al futur, és del tot pertinent recordar el paper que 
tingué Catalunya en l’acollida de refugiats durant la Guerra d’Espanya, nens, 
dones i homes que trobaren en aquest territori la salvaguarda  de les seves 

                                                 
2
 Edicions DAU, 2010, pàg. 388. 
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vides, amenaçades pel terror desencadenat pels insurrectes contra la 
República. Catalunya no esdevingué front de guerra fins a la primavera de 
1938 i a la seva terra arribaren desenes de milers de persones que patien els 
estralls dels bombardejos i de la repressió que seguia a l’ocupació del seu lloc 
d’origen. En aquesta situació, foren famílies i institucions els qui obriren les 
seves portes als refugiats, malgrat les dificultats de subministres i allotjament 
que comportava per a la rereguarda la situació de guerra.  
  

Per tal de fer avinent aquesta política d’acolliment, oferim unes 
pinzellades històriques de les etapes i les xifres referides a l’arribada i 
instal·lació dels refugiats a Catalunya.  
 

L'abril de 1937, un article del diari La Humanitat titulat "La sang dels 
catalans" parlava de la participació de Catalunya per guanyar la guerra. Però 
una faceta potser avui oblidada en aquesta participació fou el del socors, 
acolliment i l'acompliment del deure de solidaritat envers els refugiats de guerra 
d'altres indrets d'Espanya que arribaren per centenars de milers fugint del terror 
feixista. 
  

Tot i valorar aquestes magnituds, estem parlant encara, en els primers 
mesos, d'un contingent relatiu que pogué ser encabit dins de les institucions 
catalanes d'assistència i socors; d’altres s'acolliren en organitzacions obreres o 
societàries i també en famílies. Així, en aquests primers mesos de guerra es 
pensà que allò era una situació temporal i que no havia de durar gaire i encara 
no es tenia la sensació que caldria tot el territori per hostatjar els refugiats que 
anirien arribant. 
  

Des de la primeria de la guerra, ja arribà un enorme gruix de persones 
procedents dels diversos fronts, per iniciativa de partits i sindicats que foren 
acollides per famílies. Quan passem balanç dels tres primers mesos ens 
adonem que només a la ciutat de Barcelona s'acollí o ajudà a més de 100.000 
persones i que, a la darreria de l'any, passarien de les 180.000, nombre que no 
parà de créixer; eren famílies senceres o nens procedents de Madrid, en primer 
lloc. La realitat imposà a les autoritats la recerca d'una solució eficaç d'ampli 
abast per a l'empara dels refugiats que ja hi eren i dels que s'hi van anar 
incorporant en un nombre cada dia més gran. Quan el Servei Central 
d'Estadística de la Generalitat de Catalunya publicà, a l'inici de 1937, les dades 
de la població corresponent al cens de 1936, en el pròleg, el Conseller primer, 
Josep Tarradellas, feia notar que "cal tenir en compte que no hi figura cap dels 
300.000 i escaig refugiats arribats i que el nostre poble ha acollit amb la 
generositat i l'afecte que li són congènits". Aquestes xifres eren fiables, però 
sens dubte havien d'incrementar-se amb els que eren acollits, sense tràmits, al 
territori per algunes organitzacions societàries. 
  

Mesos després, el setembre de 1937, el Departament de Governació i 
Assistència Social de la Generalitat, en un informe oficial adreçat als Servei 
d'Ajuts del Govern de la República, avaluà en 568.254 els refugiats residents a 
Catalunya. Aleshores ja s’hi havien sumat els procedents del nord peninsular i 
de l’Andalusia oriental. Per atendre aquesta munió de refugiats, s’habilitaren 
cases de colònies per als infants i finques confiscades, s’obriren menjadors 
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col·lectius, es redistribuïren els mestres que també formaven part dels 
refugiats… Als municipis acollidors es crearen comissions locals, encarregades 
de fer el cens dels refugiats, intentar trobar-los ocupació i fer també la llista de 
les famílies acollidores que rebien un subsidi de l’organisme de la Generalitat.  
  

Les condicions de greu saturació dels centres d'acolliment i en especial 
l’escassetat de proveïments feren que la Generalitat es tornés a plantejar una 
política que fos encara més ben estructurada, però aquesta nova estratègia de 
l'acolliment solidari no arribaria fins al final de la guerra a Catalunya. A 
l'acabament de l'any 1937, la situació de saturació fou del tot evident. El 
còmput realitzat situà ja el volum de refugiats en els 700.000, però en cap 
moment s'aturaren les mesures endegades. 

 
 L'ofensiva de l'exèrcit feixista sobre Catalunya la convertí de ple en 
escenari de la guerra a partir de març de 1938. La situació de bombardejos, 
destinats especialment i premeditada a espantar la població, provocà un nou 
èxode que hagué de ser encabit amb diligència. El brutal comportament dels 
invasors amb la finalitat de causar el terror i sembrar la mort com a càstig 
imposat pels ocupants foren circumstàncies que modularen radicalment la 
fugida i canviaren el ritme dels assentaments. Els acollits a Reus, Tortosa i 
Tarragona es van moure cap a la segona línia del front de guerra, alhora que la 
zona on es desenvolupaven els combats s’ompliria d’un gran nombre de 
ciutadans, uns 150.000, que fugien del terror, és a dir, eren la figura del 
desplaçat en el propi territori.  
 

En aquestes circumstàncies, el Comissariat d'Ajut als Refugiats acordà, 
a finals d'abril del 1938, doblar les possibilitats teòriques d'acollida de refugiats 
a les poblacions de tota la segona línia del front. Hom pot estimar que, al final 
de la guerra, a Catalunya hi havia més de 450.000 persones alienes a la 
comunitat catalana, de les quals 350.000 estaven controlades directament pel 
Govern de la República. Així doncs, el volum de població refugiada –evacuada 
no catalana- en aquest còmput final es pot estimar –amb les corresponents 
prevencions- entorn de 800.000 persones, que representaven el 28% de la 
població comptabilitzada en el cens  de 1936.  

 
En l'actuació de les institucions podem dir que en el cas del Govern de la 

República l'ajut als refugiats de guerra, va seguir, des de el principi de la 
guerra, les línies més clàssiques, d'acció de la beneficència i l'assistència 
social. I pel que fa a l'actuació de la Generalitat de Catalunya, es poden 
distingir-hi d'una manera diferenciada tres etapes clares: la primera, fins a 
l'octubre del 1936, determinada per l'endegament de mesures ràpides segons 
els mitjans existents i pel pes parcialment resolutiu del Comitè Central de 
Milícies Antifeixistes; la segona, que arribà a l'agost de 1937, estigué 
caracteritzada pel decret de creació i les directrius del Comitè Central d'Ajut als 
Refugiats amb els seus òrgans, les reformes a la Conselleria de Sanitat, el 
discutit paper del Consell de Gastronomia i el sempre complex Comitè 
d'Avituallament; la tercera, més llarga i que s'estengué fins al final de la Guerra, 
es veié determinada, entre altres, pel seguit de dissortats conflictes 
d'atribucions i competències derivats de la plena instal·lació del Govern de la 
República a Catalunya durant la tardor de 1937. 
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 Com a conclusió podem dir que el fenomen dels refugiats mereix una 

menció especial, atès que trobaren a Catalunya un lloc on escapar de la 
persecució feixista. Més enllà de la magnitud quantitativa del fenomen, per si 
sola destacable, la presència dels refugiats generà un seguit de modificacions 
en el paisatge de les ciutats i dels pobles dels país: l'aparició d'una xarxa 
d'allotjaments i menjadors populars i la solidaritat de la majoria d'un poble 
envers els refugiats, malgrat alguns problemes per manca de proveïments. 

 

 
 

Font: Víctor Hurtado, Antoni Segura, Joan Villarroya. Atles de la Guerra Civil a Catalunya
 3
 

 

3. EL VIATGE VERS LA DESTRUCCIÓ DE LA 
DIGNITAT I LA NEGACIÓ DE LA DIFERÈNCIA  

 
“A poc a poc, els nostres deportats han de deixar d’ésser homes. Comencen a ésser 
menys que els animals, un número i prou, comencen a ésser no-res. La transformació 
no és gaire lenta. El paisatge, l’escenari, els comparses, el vestuari, els sons, els 
llums, el decorat, tot és a punt per a la seva metamorfosi.”4 
 

Montserrat Roig, Els catalans als camps nazis 

 

                                                 
3
 Edicions DAU, 2010, pàg. 389. 

4
 Ibíd., pàg. 145. 



8 
 

  
“Jo he vist plorar, tot d’una, un testimoni que m’havia semblat molt equilibrat. Té 60 
anys. Érem en un cafè de París, a prop de l’avinguda dels Gobelins. Preníem 
xocolata desfeta amb croissants mentre m’ensenyava una carta que havia escrit a 
uns parents el 1945, en ésser alliberat; els únics parents que li quedaven després 
d’haver mort la seva mare mentre ell era deportat. La lletra era un tros de paper escrit 
amb llapis amb un <<¡Estoy libre!>> en majúscules. El meu amic em va dir: “Ploro no 
per mi, sinó pels amics que hi he deixat.”  Tenia vergonya de plorar al meu davant i es 
va tapar la cara. En aquell moment vaig comprendre el que havia representat la 
deportació i el nazisme.”5 

 
Montserrat Roig, Els catalans als camps nazis 

 
El terme dignitat comença a ser introduït al segle XX 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 dels drets iguals i 
inalienables constitueix el fonament de la llibertat, la justícia i la pau al món"6. 
Aquest adjectiu "inherent" indica un tret bàsic de la seva essència, es tracta 
d'una cosa pròpia, intrínseca de la nostra humanitat, 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, en 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 i la deshumanització que comportava 
han de ser una mostra de l'inici del procés d'una dignitat perduda. Per a alguns 
pensadors contemporanis, el camp de concentració esdevé la constatació del 
fracàs de la modernitat i del seu projecte il·lustrat. La raó il·lustrada es va 
convertir en una raó sotmesa a la voluntat de domini d'uns éssers humans 
sobre uns altres i, per tant, en un instrument de violència i de totalitarisme. 

 
La primera concreció d'aquesta violència es manifesta en la negació de 

la diferència i de la pluralitat, que havien de ser eliminades pel fet de no 
adequar-se al cànon de la ideologia totalitària nacionalsocialista i al projecte 
d'una nova Europa: homosexuals, "asocials", Testimonis de Jehovà, gitanos, 
jueus, maçons, discapacitats i malalts, i els enemics polítics. La identitat de 
qualsevol individu, evidentment també la dels deportats republicans espanyols, 
es manifesta en la seva singularitat, en la seva diferència. 

 
Per tal de superar els models totalitaris, cal obrir la raó il·lustrada cap a 

la comprensió de la diferència i de la pluralitat a través de la seva vinculació a 

                                                 
5
 Ibid., pàgs. 19-20. 

6
 Citat a la Guía de los Derechos Humanos, de Jordi Beltrán de Rey i Antonio Roig, ed. Alhambra, 1990, pàg. 122. 
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altres esferes de la realització cultural com l'estètica o la memòria. Així, el sentit 
profund que cal atorgar a la democràcia és l'assumpció de la diferència, de la 
minoria, i la seva capacitat per impulsar polítiques que facin possible la plena 
integració social dels que tenen característiques propícies per a l'exclusió. 

4. ELS CAMINS CAP ALS CAMPS NAZIS  

La deportació no va ser més que l'organització d'una mort col·lectiva, planejada 
científicament i teatralitzada. Fou, en definitiva, la culminació d'una llarga 
successió d'esdeveniments de la nostra història més recent que van marcar per 
sempre la vida de milers de republicans espanyols enmig dels anys de guerra, 
d’exili i de frustració, en veure com, un cop finalitzada la contesa mundial, no 
podien tornar a la seva llar. Sempre van ser i seran els Rotspaniers, dissidents 
polítics sense pàtria, ja que el govern de Franco els havia negat la seva 
condició de ciutadans espanyols i els va abandonar a la crueltat ignominiosa 
del nazisme. 
 

Amb la derrota militar de la República per l'exèrcit feixista, mig milió de 
persones es van veure abocades a l'exili forçat i l'internament en els camps de 
sud de França en condicions ignominioses. 
 

 
"El día 9 de febrero de 1939, a las 8 de la mañana, nos pusimos en marcha hacia la 
frontera y a las 9 pasábamos por el pueblo de Portbou. El paso de la frontera se 
hacía lento hasta  aquella mañana, Los coches, camiones y autocares se tenían que 
dejar antes de llegar al control y ello dificultaba el tránsito. Además los militares 
tenían que hacer entrega de sus armas y anotarlas, igual que si fuésemos 
prisioneros. A esa hora  acudieron a la frontera algunos jefes militares franceses, 
como André Marty, Delorgue y otros. A partir de entonces el control se hizo menos 
riguroso. Tuvimos que esperar durante una o dos horas y nuestro jefe nos dijo: “Estos 
franceses lo que desean es que el material, y quizás nosotros mismos, sea 
aprovechado por los franquistas. Para dejar la carretera libre, deberíamos tirar todos 
estos coches cuesta abajo”. Enseguida nos pusimos manos a la obra y toda la línea 
de coches, autocares y camiones fueron a parar al fondo del barranco. Nosotros 
pasamos la oficina de campaña y en aquel momento el control nos era favorable y no 
preguntaron nada, así que pudimos servirnos de todo lo que llevábamos antes de 
entrar en el campo, Cerca de Cervère, a pesar de que cada 3 o 4 metros había un 
senegalés a cada lado de la carretera, tiramos todos los fusiles, pistolas y municiones 
que llevábamos.”7 
 

Raimundo Suñer, De Calaceite a Mauthausen. Memorias de Raimundo Suñer 

 
Les pressions del govern francès per lliurar-se dels que consideraven 

rojos indesitjables, en lloc de proporcionar-los refugi, van derivar en mesures 
com ara: retorns forçats a Espanya, dispersió en diferents llocs de la geografia 
francesa de dones i nens i allistaments a l'exèrcit francès, ja fos en la Legió 
Estrangera, en els Batallons de Marxa o en les Companyies de Treballadors 
Estrangers. La immensa majoria dels homes deportats a Mauthausen, entre 
1940 i 1941, procedien sobretot d’aquestes companyies, on van acabar allistats 

                                                 
7
 Centro de Estudios Bajoaragoneses, 2006, pàg. 157. 
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uns 50.000 homes. Eren unitats militaritzades, sota les ordres de l'exèrcit, 
moltes d'elles destinades al nord de França per realitzar treballs de fortificació, 
càrrega i descàrrega i treballs similars. Quan es va produir la invasió de França 
per la Wehrmacht, el 10 de maig de 1940, uns 5.000 republicans van morir en 
els combats i altres milers van ser capturats pels alemanys i conduïts als camps 
de presoners, frontstalags, en el mateix front, i als stalags, al llarg de la 
geografia alemanya. 

 
Amb trajectòries diferents, que els van conduir per diversos camps o 

presons, van acabar separats de la resta de capturats –francesos, anglesos o 
belgues- i identificats per la Gestapo com a excombatents republicans, i 
perderen la seva condició de presoners de guerra. Aquesta singularitat es va 
deure a l'acció del govern de Vichy, que no va voler defensar els republicans 
com a combatents francesos, i a les converses entre les autoritats nazis i el 
règim de Franco, que no va posar cap impediment al seu internament en els 
camps de concentració. Més aviat al contrari, ja que 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 d'uns mesos, el seu trasllat a Mauthausen. 

 
Mentrestant, a la zona ocupada de França, els republicans que no 

havien estat detinguts es van convertir en mà d'obra, en règim de treballs 
forçats, a les fàbriques del Reich o fins i tot en les gegantines 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 van acabar treballant a les ordres de l'Alemanya hitleriana. 
Alguns van combatre l'enemic amb mitjans molt diversos -des del sabotatge a 
la propaganda-, accions que al costat de freqüents desercions i evasions 
acabaven freqüentment amb la seva deportació. 

 
Molts homes i dones republicans que havien aconseguit lliurar-se dels 

allistaments forçats i que buscaven mitjans de subsistència i escapar dels 
controls, van ser pioners en els moviments de resistència contra l'ocupació nazi 
de França, especialment actius des dels anys 1942 i 1943. Van actuar amb les 
armes dins el maquis o en tasques no menys indispensables -en el cas de les 
dones, com enllaços, infermeres, correus, agitadores, etc.- i, si queien en mans 
de la Gestapo, els esperaven afusellaments, llargues condemnes de presó o 
treballs forçats. Després de la invasió aliada de Normandia el juny de 1944, els 
alemanys van buidar les presons de França i van enviar els condemnats als 
camps nazis. 

 
Així, als aproximadament 7.000 republicans internats a Mauthausen 

entre 1940 i 1941, cal sumar-hi els homes i dones que, procedents de les 
organitzacions de treball forçat i de les presons franceses, també van acabar 
sent deportats a tots els camps del Reich. En total, la xifra supera les 9.000 
persones. 
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5. ELS TRANSPORTS  
 

5.1. LES ARRIBADES DEL MES D’AGOST DE 1940 I EL 
COMBOI D’ANGULEMA 
 
El primer comboi arribà a Mauthausen el dia 6 d'agost de 1940, amb 398 
republicans, i el van seguir uns altres quatre fins a sumar un total de 1.054 
republicans deportats durant tot aquell mes. Joan de Diego ens ha deixat 
testimoni de la seva arribada amb el primer comboi: 
 

“No hacía cinco minutos que habíamos franqueado las dos torres que como dos 
pagodas se levantan delante de la entrada del campo de concentración de 
Mauthausen, que nos hicieron desnudar quedando con el solo atavío que nuestra 
madre nos dio cuando nos puso en el mundo. 
 
A fin de anonadar y desposeer a los deportados de toda su personalidad, los SS 
habían calculado muy bien cuáles eran los métodos a emplear. El primero consistía 
en despojar aquellos hombres de las prendas de vestir, condenándoles a la más 
estricta desnudez, la humillación no quedaba ahí, ella iba tomando precauciones, las 
más insolentes mofas dibujaban y redoblaban de sadismo con el objeto de degradar 
aquellos seres de la condición de hombres. Atacados con aquella brutalidad, la 
sensibilidad humana percibía tal choque que los SS conseguían en la mayoría de los 
casos destruir la personalidad afectiva durante un lapso de tiempo... En estas 
condiciones hizo su entrada en el campo de Mauthausen el primer transporte de 
españoles”.8 
 

Citat a Rosa Toran, Joan de Diego, tercer secretari a Mauthausen 

 
D'aquests primers cinc transports, el que va partir de la ciutat 

d'Angulema, el dia 20, va reunir unes característiques úniques, en estar format 
per gairebé un miler de civils -homes adults, joves, dones i nens-, amb el 
dramàtic privilegi d'haver estat el primer comboi que des d'occident va deportar 
població civil cap a territori del Reich. 
 

“Van arribar a una petita estació, el pare va mirar i va dir: Mauthausen. No sabien on 
eren. Van obrir les portes i uns guàrdies van obligar a baixar els homes  i els joves, 
entre ells algunes quasi-criatures de tretze anys. Els van fer baixar amb enganys, 
dient que tornaven de seguida. Però les dones van començar a malfiar-se’n i van 
cridar. Els alemanys, aleshores, canviaren les bones paraules per la brutalitat, i feien 
baixar els homes a cops i a empentes. El germà menut dels Cortès, l’Àngel, que tenia 
vuit anys, es volia llençar darrera el seu pare i cridava “papa, papa!”, la mare l’agafà 
amb fúria i s’abraonà als alemanys tot cridant-los: “Si em treuen  aquest, també, 
vostès m’han de matar aquí mateix!” No els van deixar ni acomiadar-los. En Jacint 
Cortès encara  recorda els esgarips d’aquelles dones, els seus xiscles, moltes d’elles 
s’estiraven els cabells, desesperades, car estaven segures que els duien a matar. Els 
SS tornaren a tancar les portes dels vagons i el tren continuà el seu camí…”9 
 

    Montserrat Roig, Els catalans als camps nazis 
 

                                                 
8
 Edicions 62, 2007, pàg. 81.  

9
 Testimoni de Jacint Cortès recollit a M. Roig, op. cit., pàgs. 67-68. 
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Després de patir les infrahumanes condicions del viatge, durant quatre 
llargs dies sense rebre cap aliment fins a Munic, van arribar a l'estació de 
Mauthausen el matí del dia 24. Allí 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, 
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 i, 
després de travessar França, van ser abandonats a la frontera d'Espanya, sota 
control de les autoritats franquistes. Dels 421 republicans d'aquest comboi 
internats a Mauthausen, 286 (75%) van trobar la mort durant la seva 
deportació, la majoria al camp de Gusen. 

5.2. ELS GRANS COMBOIS A MAUTHAUSEN 

 
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 de l’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 
sengles transports que van arribar el 25 i el 27 de gener, van ser inscrits al 
camp 2.247 espanyols. El primer d'aquests dos combois estava format per 775 
republicans, la major part integrants de la 9a i 117a CTE i detinguts durant els 

                                                 
10

 Centre d’Estudis del Bages, 2001, pàgs. 55-56. 

 
“Es va fer de nit dalt del tren. Amb prou  feines vam dormir. Quan començava a 
clarejar, vam veure soldats francesos que treballaven la terra. Ens feien senyals amb 
el cap, compadint-nos. El tren continuava la seva marxa. Parava poc a les estacions. 
A migdia, vam passar per una ciutat. Tot semblava força normal: tramvies, gent 
mudada, altres en pantalons curts, dones amb barrets de plomes. Érem a Salzburg. 
 
Pels volts de les sis, el tren es va aturar: final de trajecte. Fosquejava. Van aparèixer 
tot d'SS, que ens van envoltar, mentre ens apuntaven amb el fusell a punt de disparar. 
Ens van fer fora a crits i a cops de culata. També hi havia gossos llop que treien els 
que es quedaven enrere. Alguns sortien per la finestra. Vam llençar la manta, el sac, 
la cantimplora, tot el nostre equipatge. No hi havia intèrpret  i amb prou feines 
enteníem què ens volien dir amb tota aquella cridòria. Sortírem de l'estació. Vam 
formar i, en columnes de cinc, van emprendre la marxa per una carretera estreta. Ens 
feien avançar ràpidament. Els SS duien un llum al pit. Ens menaven pressa, però 
nosaltres, a les fosques i sense cap llanterna, ben just si ens hi vèiem. A més, n'hi 
havia que anaven descalços; d'altres portaven molt pes, però continuaven 
arrossegant l'equipatge per por de perdre el poc que els quedava; tots estàvem 
cansats.”10 
 

    Jacint Carrió i Vilaseca, Manresa-Mauthausen-Gusen 
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primers dies de juny a les platges de Dunkerque o a Bray-Dunes, i conduïts, en 
primera estada, l'stalag VIIC a Polònia, des d'on van ser transferits a l’stalag 
XIID situat a Trèves per 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 transport més nombrós de la història de la deportació republicana va 

ser el que va partir de l’stalag XIB a Fallingbostel el 25 de gener format per 
1.472 espanyols, la detenció dels quals s'havia produït en els departaments 
dels Vosgues, i en l'anomenat territori Belfort. En aquest transport, hi figuraven 
també 30 presoners de nacionalitat francesa, tres polonesos i un rus, els quals 
havien estat "confosos" amb republicans espanyols i van ser retornats a 
l’stalag. El fet és una mostra evident de la persecució exclusiva cap als 
republicans, que havien estat seleccionats, els dies anteriors a la seva 
deportació per la temuda policia política del Reich: la Gestapo. Del total dels 
espanyols d'aquest transport, 1.079 (71,6%) van trobar la mort en els mesos 
següents: 932, a Gusen i uns altres 112 a la cambra de gas de Hartheim. 

  

 
“El vagón que nos habían destinado iba repleto hasta los topes de hombres 
hacinados como sardinas en lata. Nos dieron un gran pedazo de pan, un trozo de 
salchichón y una botella de agua, al tiempo que nos decían que aquel viaje era para 
dos días. Al poco rato cerraron el vagón y, sin saber cual sería nuestro destino, el tren 
empezó la marcha. 
 
Los dos días que pasamos en aquel tren fueron de continuo sufrimiento pues éramos 
tantos en cada vagón que íbamos de pie. Aún así, en un viaje de cincuenta horas, 
había que dormir algo para lo cual, por lo menos en mi vagón, encontramos una 
solución: acordamos dividirlo en dos, una parte para descansar y la otra para ir de 
pie. (...) Como el vagón estaba a oscuras, dormíamos igual de día que de noche. 
Algunos estábamos echados unos encima de otros pero como estábamos tan 
cansados después de seis horas de pie, no importaba nada... 
 
Como en el vagón no había WC los alemanes nos habían dado una lata de unos diez 
litros y en ella hacíamos nuestras necesidades. Por turno, cada dos horas, la 
vaciábamos en un agujero que había para ello en un rincón del vagón.”11 

 
José de Dios Amill, La verdad sobre Mauthausen 

 

6. ELS ESPAIS D’ESCLAVATGE I MORT  

El fracàs del projecte il·lustrat té la seva màxima expressió en el que podríem 
anomenar la industrialització de la mort, la destrucció de l'altre a través de 
mecanismes tècnicament i científicament avançats. Un cop més ens 
preguntem: com va poder convertir-se una cultura i una civilització com la de 
l'Alemanya del segle XX en un monstre de destrucció sistemàtica? Com va 
poder la civilització humana crear Auschwitz, Hartheim, Mauthausen o Gusen? 
Des de llavors, la humanitat sap que el coneixement necessita l'ètica, que tota 
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 Sirius edicions, Barcelona, 1995, pàg. 23.   
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forma de progrés científic i tecnològic només és realment progrés si va 
acompanyat del desenvolupament moral i humà. 
 

Les conseqüències de la dialèctica de la violència i la barbàrie van 
conduir a la lògica de l'obtenció de benefici a través de l'explotació sistemàtica 
de l'ésser humà. S'ha parlat moltes vegades de l’animalització i de la cosificació 
dels deportats, l'home convertit en animal objecte d'explotació en benefici dels 
privilegiats. La moral desapareix, tot val per enfortir el sistema i als qui se’n 
beneficien, i l'ésser humà és tractat com un objecte més del procés tecnificat i 
industrialitzat de la producció. 

 
Quines eren les condicions de treball dels deportats a la pedrera de 

Mauthausen? On era la humanitat dels explotats d'Ebensee? La memòria, el 
seu record, que ara podem honorar, és una forma de restablir aquella 
humanitat perduda, alienada en cada jornada de treball forçat. La nostra visita 
és el seu homenatge. El coneixement del que ha passat es converteix en una 
pedagogia de la no repetició, del respecte als seus drets perduts com en tantes 
altres ocasions al llarg de la història de la humanitat. 

6.1. HARTHEIM: LA SUPRESSIÓ DE LES VIDES INDIGNES  

 

 
"El segundo objetivo, de no menor importancia, es llevar a cabo, tanto en Alemania 
como en los países anexionados u ocupados militarmente, un plan ambicioso de 
higiene racial que acabe definitivamente con las enfermedades crónicas en el 
territorio del III Reich. Es necesario depurar la raza aria de todo tipo de impurezas: 
unas son de tipo étnico, ya que la sangre aria se ha mezclado y contaminado con 
sangre de diversas razas inferiores como la judía, la gitana o la eslava, y otras de tipo 
genético: muchos de nuestros compatriotas arios son portadores de enfermedades 
hereditarias y degenerativas, y por esta razón, el III Reich los considera enemigos del 
verdadero pueblo alemán y no deben tener cabida en la futura Volksgemeinschaff, 
comunidad popular, que pretendemos crear."12 

   
Phillip Bouhler, director de la Cancelleria del Reich 

 
El terme eutanàsia, en el llenguatge nazi, es refereix a la matança sistemàtica 
de discapacitats mentals i físics internats en institucions especials, sovint sense 
que ho sabessin les seves famílies, amb l'argument que eren una càrrega 
insuportable per a l’Estat, i suggerint un procés de millora genètica de la 
societat expurgant els elements que la contaminaven. 

 
El programa d'eutanàsia va començar al juliol de 1939, sota control 

directe de Hitler. Gràcies a una forta campanya de conscienciació, la majoria de 
la comunitat mèdica va estar-hi a favor, però tot i això, a l'octubre de 1939, 
Hitler va signar una autorització secreta que protegia el personal mèdic i els 
administradors de possibles procediments penals, al·legant que el programa 
responia a mesures de guerra. No obstant això, aquests assassinats no van 
tenir un seguiment incondicional per part del conjunt de la població alemanya, 
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 Citat a José Antonio García Marcos, Hadamar primero, Auschwitz después Centro Francisco Tomás y Valiente. 
UNED Alzira-Valencia, 2000, pàg.50. 
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atès que alguns membres de l'església i alguns metges es van resistir al 
programa. 

 
El nombre clau del programa va ser T4, pel seu enclavament al carrer 

Tiergartenstrasse 4 de Berlín, on estava situada l'oficina central, 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. 

 
Les víctimes del programa eren nens o adults amb incapacitat o alguna 

anomalia física o malaltia mental, avaluats i seleccionats pels metges sense 
contemplar la possibilitat de sanar-los. A més, tant metges com infermeres, van 
ser obligats a informar d'aquells nens que naixessin amb malformacions, 
destinant-los d'aquesta manera a una mort segura a través d'injeccions de 
morfina o escopolamina.  

 
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 a veus i va despertar una 
allau de protestes. Hitler va ordenar la fi del programa a finals d'agost de 1941, 
no obstant això, els assassinats van prosseguir de manera secreta, mitjançant 
injecció letal o sobredosi de drogues, i fins i tot es va ampliar el ventall de 
víctimes, incloent els anomenats asocials, pacients de geriàtrics, víctimes de 
bombardejos i deportats dels camps de concentració veïns. El Tribunal militar 
de Nüremberg va calcular que la T4 s'havia cobrat un total de 275.000 vides 
humanes. 

 
El complex de Mauthausen es completava amb el castell de Hartheim, a 

la propera població d’Alkoven, a 14 quilòmetres de Linz. El castell renaixentista 
havia estat donat, l’any 1898, pel seu propietari per acollir un asil de malalts 
mentals sota la tutela de les germanes de Sant Vicenç de Paül, però, el 1939 
va ser expropiat pels nazis per posar-lo al servei de les operacions d'eutanàsia i 
per dur a terme experiments mèdics. Des de l'any 1943 va ser considerat 
comandament i, en 1944, va ser classificat com a camp annex de Mauthausen. 

 
A Hartheim, anomenat cínicament "la casa de repòs", hi van treballar 

unes 70 o 80 persones que realitzaven la seva tasca 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. 

 
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, es 
van arribar a cometre de 30.000 a 40.000 assassinats, entre ells el de 409 
republicans. El 12 de desembre de 1944, els SS van rebre l'ordre de 
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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 en el Memorial que 

recorda i difon el que allí es va dur a terme durant l'època nazi, i prop d'ell, s'ha 
edificat l'Institut Hartheim, un dels centres gestionats pel 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. 

 
El Hartheim del passat, com a centre d'eutanàsia, i el Hartheim del 

present, com a centre d'educació per a disminuïts psíquics, esdevenen una 
reflexió sobre aquests dos models: les possibilitats de convivència humana, 
assumint les especificitats de cadascú o la seva negació i aniquilació. 

6.2. MAUTHAUSEN I LA CONFIGURACIÓ DE LA IDENTITAT 
REPUBLICANA 

 
Qui eren els republicans deportats a Mauthausen i als altres camps nazis? Què 
els definia? Quin tret de la seva identitat va fer possible convertir-los en 
deportat, en roig espanyol, en Rotspaniers? Com hauria estat el temps del 
postfranquisme sense els deportats als camps nazis com a representants 
minoritaris, numèricament, d'una població que es va definir, com totes, per la 
seva actitud i per la seva experiència de lluita i de sofriment? I, al final, encara 
que no ho poguessin veure, de victòria.  

 
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. Mauthausen va 
ser el seu destí, en aquest lloc i amb aquest nom se cita la concreció del seu 
tràgic final. Ser republicà espanyol és ser un hereu dels deportats espanyols 
més que de qualsevol dels ismes ideològics que van provocar aquesta 
deportació. 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, 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 
lloc del camp: els blocs, l'entrada, la pedrera, les dutxes, els crematoris, l'escala 
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 espècie de comparació 
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impossible de mirades: la del republicà deportat quan arriba i viu al camp, i la 
nostra en el moment de fer la visita. 

6.2.1. El camp central  

 

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

 Inauguració: agost de 1938  

 Alliberament: 5 de maig de 1945 

 Nombre aproximat de víctimes: 195.000 internats i 120.000 morts. 
 

 
Després de l'annexió d'Àustria es va iniciar la construcció d'un camp de 
concentració a la localitat de Mauthausen, destinat als enemics del III Reich. 
Els primers presoners van arribar del camp alemany de Dachau el 8 d'agost de 
1938; en acabar l'any, hi havien estat transferits uns 800 presos més d'aquest 
camp i de Sachsenhausen, la major part, dissidents polítics, als quals aviat es 
van unir altres destinataris. Himmler va realitzar àmplies batudes per detenir 
rodamóns, captaires, gitanos i gent sense residència fixa, homosexuals i 
criminals comuns; d'aquesta manera, l'agost de 1939. la població reclusa de 
Mauthausen ascendia a uns 2.700 homes, dels quals el 80% el formaven els 
presos comuns i els anomenats asocials, i la resta estava integrada per presos 
polítics, testimonis de Jehovà i homosexuals. Tots ells treballaven a la pedrera, 
les pedres de la qual s'utilitzaven per als carrers de nombroses ciutats 
austríaques i també en els edificis megalòmans ideats per Hitler. 

 
Fins al 1940, el recinte comprenia uns vint barracons als quals es van 

anar afegint la bugaderia, les dutxes subterrànies, les cuines, la presó i el 
búnquer subterrani, tot això envoltat per una filferrada elèctrica i torres de 
vigilància. Va ser entre 1941 i 1942 quan el camp va adquirir l'aspecte d'una 
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fortalesa, amb les seves torres de vigilància, les muralles, el camí de ronda, els 
garatges dels SS i la Kommandantur. En aquesta època, s’hi van incorporar els 
republicans espanyols i, aproximadament, uns 350 van ser destinats a les 
obres d'ampliació descrites, uns 1.500 a carregar pesades pedres a les 
barcasses que navegaven pel Danubi o bé  a excavar i aplanar els voltants, i 
molts a penar a la pedrera, amb els seus fatídics 186 esglaons. Quan deixaven 
de ser rendibles, ja fos per debilitat o malaltia, eren traslladats al proper camp 
de Gusen. 

 
En 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". L’any 1944 va tenir 
lloc una altra ampliació (camp III) coneguda com el "camp de les tendes" on 
van anar a parar les dones i els més debilitats. 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, els presoners morien de fatiga 
física, d'epidèmies causades per la falta d'higiene, torturats, assassinats a trets 
pels guàrdies dels SS o a les cambres de gas. Alguns van optar pel suïcidi, 
llançant-se a les filferrades elèctriques 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, els 
quals, cada mes de maig, es troben allà per recordar les seves víctimes. 

 
“A les deu del matí, varem arribar a la pedrera on la columna va fer una breu parada. 
El soroll era eixordador: un gran compressor alimentava unes perforadores 
pneumàtiques, manejades per uns homes vestits amb pijames a ratlles, així com tot 
una sèrie de petits martells pneumàtics que foradaven la roca. Era un veritable 
formiguer humà en que  els homes portaven contínuament grans pedres a les 
espatlles o, en equips de quatre, a sobre d'una espècie de civera feta per taulons. 
 
Mentre els veiem treballar, una d'aquestes colles de treballadors va rebre una allisada 
de cops per part d'un Kapo; un dels homes va caure però els altres van mantenir 
l'equilibri, un SS els hi va fer la traveta i tots van rodar per terra, la pedra va caure 
sobre ells i els va ferir; els cops van augmentar i els homes, coberts de sang, amb 
prou feines van aconseguir posar-se dempeus, van tornar a carregar la pedra i van 
seguir el seu camí”.13 
 
Mariano Constante, Manuel Razola. Triángulo Azul. Los republicanos españoles en 
Mauthausen 

 
 

  
“A qualsevol hora de la nit, els SS caps de barracons entraven, ens feien llevar, ens 
feien col·locar la màrfega a terra i es divertien donant-nos cops de puny i fent claus 
de lluita lliure, utilitzant-nos com comparses dels seus jocs. 
 
Una nit, després d'haver passat llista, estava disposat a llançar-me sobre les 
filferrades electrificades que rodejaven el camp. Estava fart de patir. Vaig anar cap a 
la filferrada, sense haver dit res a ningú, quan vaig ser a menys de cinc metres del 

                                                 
13

 Testimoni de José Escobedo, Ed. Amical de Mauthausen i Gobierno de Aragón, 2008, pàg. 43 (traducció pròpia). 
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que em semblava la única solució,  m'ho vaig repensar  i vaig comprendre que anava 
a cometre una acte de covardia”.14    
 
Mariano Constante, Manuel Razola. Triángulo Azul. Los republicanos españoles en 
Mauthausen 

 

 
“Una de les obsessions que persegueixen els deportats és que sempre s’han d’estar 
dempeus, que el repòs no existeix. Llevar-se a les tres, a les quatre de la matinada, 
les interminables crides, les cues per a la sopa, les cues per a rentar-se, per anar al 
wàter. Dempeus o bé córrer amb pas gimnàstic d’un indret a l’altre, sovint a l’hora del 
treball. Al pas de cursa, empènyer les vagonetes, estirar-les, transportar pedres, picar 
el granit, sempre dempeus. Moltes vegades han de fer les menjades dempeus, 
tement els cops o les queixalades dels gossos. I, al vespre, una altra vegada 
dempeus, les crides no s’acaben mai, s’allargassen per veure si hi manca algú, els 
SS es descompten i torna a començar. Després, a la nit, el repòs; arriba entre la 
sentor dels cossos, els gemecs, la manca d’espai… Això és el camp, dia rera dia.”15 
 

Montserrat Roig, Els catalans als camps nazis 

6.2.2. Gusen, el final per als febles 

 

 Localització: a uns 4 quilòmetres a l’oest de Mauthausen 

 Inauguració: desembre de 1939  

 Alliberament: 5 de maig de 1945  

 Internats: 70.000, amb el resultat de 20.000 morts 

 
 

 
 
Els nazis s'atorgaven el dret de concedir de 6 a 9 mesos de vida a la mà d'obra 
esclava, destinada a la seva eliminació en el moment en què deixava de ser 
rendible, sense que faltés la col·laboració de les grans empreses alemanyes en 
aquesta sinistra dialèctica d'explotació i mort. El càlcul era realitzat a partir de 
les mínimes despeses de manteniment i en funció de la seva contínua 

                                                 
14

 Testimoni de Sebastián Mena, Ed. Amical de Mauthausen i Gobierno de Aragón, 2008, pàg. 77 (traducció pròpia). 
15

 Op. cit., pàg. 152. 

1. Gusen II  
2. Blocs administratius dels SS  
3. Barracons presoners 6, 7 i 8  
4. Prostíbul 
5. Porta d’entrada  
6. Torre de vigilància, nordoest 
7. Torre de vigilància, nord 
8. Cuina 
9. Dependències dels SS  
10. Camp rus 
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 
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substitució per les periòdiques arribades de combois de deportats. Gusen va 
esdevenir el final de trajecte per a la majoria de republicans, febles i malalts, 
que van deixar de ser útils als nazis. 
 

La seva construcció es va iniciar al 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 Sankt Georgen i Langenstein. A la primavera de 1940 ja 
estaven construïts els primers barracons, envoltats, després, amb una filferrada 
electrificada, preparats per als primers 480 presoners, un grup de sacerdots i 
delinqüents austríacs i alemanys, morts ràpidament, i un altre miler exterminat 
per la duresa del seu treball a la pedrera o a la fàbrica de maons situada a 
Lungitz. En 1941, Gusen va passar a tenir uns 4.000 deportats i, a finals d'any, 
va arribar a la xifra de 8.500, superant en un miler els que hi havia a 
Mauthausen i va ser catalogat, al costat d'aquell altre, com a camp de categoria 
III, per a irreductibles i de no retorn, amb la mort com a únic destí. El crematori 
va entrar en funcionament en aquesta mateixa època. 

 
Quan es va decidir construir una trituradora de pedra (la més gran 

d'Europa), el treball es va encomanar principalment als espanyols que, des de 
Mauthausen, havien estat traslladats a Gusen al llarg de 1941; hi van trobar la 
mort uns 2.000 d’ells. El ritme de treball imposat era tan brutal que el pont de 
Schleppbahnbruecke, que encara existeix, va ser construït en tan sols un dia i 
una nit de treball, el 15 de setembre de 1941. Al març de 1941, els SS van 
començar a traçar una línia de ferrocarril i, després de les excavacions, va 
seguir la construcció de la línia ferroviària que va iniciar els seus serveis a la 
primavera de 1943. 

 
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, que van costar un elevat nombre de víctimes; a partir del 
projecte, conegut com Bergkristall, es va obrir una extensió del camp, Gusen II, 
i posteriorment, un altre, sota la denominació de Gusen III. Al final de la guerra, 
a Gusen I, hi treballaven uns 12.000 presos, a Gusen II, 12.500 i a Gusen III, 
274, als quals els SS havien previst eliminar fent volar els túnels de Gusen I i II, 
objectiu que no es va complir per la seva ràpida fugida davant l'avanç de 
l'exèrcit americà. Un escamot d'uns 25 soldats va arribar al camp i el va 
alliberar el dia 5 de maig de a 1945. 

 
Els terrenys on es va ubicar el camp va ser privatitzat en els anys 50, 

construint diversos habitatges en els llocs on tantes persones van penar i van 
patir pel despietat treball a què van ser sotmesos. Un italià va comprar una àrea 
de 1.750 m2 al voltant dels crematoris de Gusen, en record a un germà que va 
morir al camp i va ser allà on es va erigir un monument, el maig de 1965, en 
memòria dels éssers humans que hi van perdre la vida. El memorial va ser 
cedit a la República d'Àustria el maig de 1997. 
 

 
“Totes les persones que anaven a la infermeria ho feien en vies al crematori. En Toran 
tenia el cap molt clar i s'ho veia venir. Per això em deia que anava a la infermeria, 
perquè sabia el que això volia dir. Jo no podia pas retenir-lo, ni sabia què dir-li. Li 
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podia provar de fer el que ell havia decidit? El podia ajudar? Només el meu cor 
plorava, ploràvem tots dos i ens miràvem i ens abraçàvem i esperàvem l'hora de sortir 
al treball. Ell no pot caminar, té les cames molt inflades, l'hem d'acompanyar... No hi 
podia fer res, era impossible fer-hi res. Me'l miro, l'abraço i li beso el front. Amb 
llàgrimes als ulls tots dos volíem ser optimistes, però fèiem un esforç sobrehumà per 
a dissimular. Ell se'n va anar a la infermeria i jo vaig fer cap als grups de treball... Tots 
eren nous i no en sabien res. En Toran, on havia anat a espetegar? A les barraques 
de gas? Li havien clavat una injecció de benzina? L'han posat a la dutxa per ofegar-
lo? L'han portat a aquest camp on diuen que fan experiments? No ho sé. Corro cap a 
la meva barraca, la dinou, i el secretari em dóna la llista dels morts, on hi la el número 
del meu amic Toran.”16 

     
Montserrat Roig, Els catalans als camps nazis 

 

 
“Els invàlids de la 32 no tenien ni dret d’anar vestits. Anaven amb calçotets i 
samarreta. Els Kapos i els Stubedienst els robaven el poc menjar que rebien i 
nosaltres no ens hi podíem acostar per donar-los un mos. Aquests deportats  rebien 
de tres a quatre dutxes d’aigua gelada al dia. Tapaven totes les reixes d’evacuació i la 
bassa es convertía en una piscina. Els SS circulaven al seu voltant i qui sortia de sota 
el doll rebia un cop d’estaca. Això durava de mitja hora a tres quarts. Els qui encara 
respiraven, els SS els aixafaven el cap perquè s’hi ofeguessin. Acabaven al 
crematori. De dos-cents homes, només en veies sortir un parell o tres, que caminaven 
tot estintolant-se fins a la seva barraca…”17 
 

Montserrat Roig, Els catalans als camps nazis 

 

 
“Feia dos dies que havíem arribat a Gusen. Ja de fosc, van dur-me amb d'altres, a les 
dutxes. Després d'un any de reclusió a Mauthausen, el meu estat físic era ja molt 
precari. Una altra desinfecció, vaig pensar. Entràrem un grup de vint-i-cinc en una 
sala on hi havia una piscina amb uns 30 centimetres d'aigua. Ens van fer estirar a tots 
de bocaterrosa, dins de l'aigua. Calia aguantar. Si t'aixecaves, et clavaven una guitza; 
si alçaves el cap, també. Van anar i venir un munt de garrotades fins que, al cap de 
deu minuts, ens van fer fora. No vam pas sortir tots vius. Darrere nostre esperava el 
grup següent: més cossos per a l'extermini ràpid i selectiu. Eren les dutxes de la 
mort... 
 
La mort era present en totes les activitats del camp, una mort anònima que 
s'amuntegava al nostre voltant, que formava part de la monotonia diària. Certament, 
després de tant temps, ens hi havíem acostumat. Tanmateix, aquest costum no 
evitava de cap manera el dolor de perdre un bon company, un amic. El Bernat, fill de 
Fígols, però arribat de ben jove a Manresa, havia estat al meu costat des de sempre. 
Va ser el meu secretari durant els anys de lluita sindical a l'Associació de 
Dependents; vam combatre a la guerra contra Franco per ideals comuns; a 
Mauthausen i a Gusen havíem compartit misèria i patiment. La cueldat del camp se 
l'havia endut sense deixar rastre...”18 
 

Jacint Carrió Vilaseca, Manresa-Mauthausen-Gusen 

                                                 
16

 Testimoni de Jacint Carrió, op. cit., pàgs. 174-174. 
17

 Testimoni de Ramon Milà recollit a M. Roig, op. cit., pàgs. 237-238. 
18

 Ed. Centre d'Estudis del Bages, 2001, pàgs. 76, 78, 83. 
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5.2.3. El projecte Bergkristall i el camp de Gusen II19                                                    

 
El sistema de túnels Bergkristall és un dels més grans edificis dels temps del 
nacionalsocialisme a Àustria. Comprèn una àrea subterrània de prop de 45.000 
m2, utilitzada per a la indústria de guerra, fora de perill dels bombardejos aliats. 
Aquest sistema de túnels va ser construït pels presoners del Camp Gusen II 
entre 1944 i 1945, durant 13 mesos, en unes condicions de vida i de treball que 
van causar milers de morts. En el més absolut secret, es van construir, en 
cadenes de muntatge, les parts centrals de l'avió de combat, "Em 262", 
recentment inventat, i altres productes especials de la indústria de guerra. 
 

  
 

  

El projecte havia estat desenvolupat per la Força Aèria del Reich 
alemany molt abans de 1944, i la realització es va produir en els primers mesos 
de 1944, utilitzant presoners del proper camp de concentració de Gusen. La tria 
d’aquesta ubicació, St. Georgen-Gusen, la van fer els SS, perquè ja coneixien 
el sòl sorrenc arran dels treballs forçosos a la pedrera de St. Georgen des de 
1939 i els túnels de la fàbrica de cervesa local, des d'on es van iniciar els 
primers túnels. La cooperació entre l'empresa Messerschmitt GmbH a 
Regensburg i la DEST (Deutsche Erd- und Stein, una companyia SS) s'havia 
dut a terme satisfactòriament des de 1943. 
 

El sistema de túnels subterranis de "Bergkristall" constitueix una 
arquitectura diferent de la del camp principal de Mauthausen, ja que es va 

                                                 
19

 Informació facilitada pel Comitè del Memorial de Gusen.  

Plànol de Bergkristall 

(SS) 
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substituir la construcció de pedra per la de formigó armat. De l'extracció de 
pedra per als grans edificis nazis a Berlín i Nuremberg, es va passar a la 
producció per a la indústria de guerra a les sales subterrànies, fora de perill 
dels bombardejos aliats. 
 

 

Entrades del ferrocarril a Bergkristall, (Major Charles R. Sandler, maig 1945) 

 
La realització del projecte "Bergkristall" va provocar trasllats en massa 

des del camp de Gusen i, periòdicament, van ser "subministrades" més 
persones, procedents d'altres camps, principalment d'Auschwitz-Birkenau, que 
van quedar instal·lades al camp de Gusen II, establert oficialment el 9 de març 
de 1944, amb barracons bruts i plens. 

 
La primera unitat de presoners de Gusen II es va formar el 2 de gener de 

1944, i al juny de 1944, n’hi havia més de 3.000 treballant en la creixent fàbrica 
subterrània. La construcció d'aquest sistema de túnels i el tracte 
extremadament brutal va ser el responsable de l'elevat nombre de víctimes, 
que fins i tot va ser més gran que el del camp principal de Mauthausen. Els 
presoners de Gusen II van treballar sense parar per torns de 8 a 12 hores 
diàries. Primerament, es realitzaven marxes forçades des Gusen a St. Georgen 
i, a partir de l'estiu de 1944, els presoners eren transportats en vagons de 
bestiar descoberts, per la línia de ferrocarril, propietat dels SS, atiats sempre 
per aquests últims, els seus gossos de presa, i els cops dels kapos, que 
arribaven a matar els treballadors "lents" directament a l'interior dels túnels. 
Fins i tot el tracte dels soldats de la Força Aèria va ser brutal. 

 
Al març de 1945, al voltant de 3.000 presoners del camp Gusen II, que ja 

no eren capaços de treballar, van ser enviats al Camp Sanitari de Mauthausen, 
entre ells el beat francès Marcel Callo. Finalment, 11.000 persones van ser 
víctimes de les obres de construcció de "Bergkristall" i del treball en la 
producció de la indústria de guerra a l'interior dels túnels. 

 
Les explosions secretes ben preparades pels nazis en aquesta fàbrica 

subterrània juntament amb l'extermini planificat de milers de presoners no es 
van fer realitat. Bergkristall va ser alliberat juntament amb els camps de 
Mauthausen, Gusen I, II i III, el 5 de maig de 1945, per la 11a Divisió 
Cuirassada dels Estats Units, ocupat i immediatament tancat, possiblement per 
ser utilitzat en cas que la guerra continués. A principis de l'estiu de 1945, 
d'acord amb el Tractat de Jalta, les forces dels Estats Units es van retirar cap a 
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la zona sud del Danubi, evacuant maquinària i tecnologia dels túnels, abans de 
l'entrada dels soviètics. No obstant això, en quedar obertes al públic les 
galeries, durant el mes de juliol, la gent va agafar eines, materials i maquinària 
petita en profit propi. 

 

El mes d'agost, la Unió Soviètica va prendre el control de Bergkristall i va 
obligar a personal forçat a evacuar el que quedava i a preparar les explosions. 
Una unitat penal de l'Exèrcit Roig va tractar de destruir els sistemes de túnels 
de Gusen ("Kellerbau") i de St. Georgen ( "Bergkristall") l'octubre de 1947, 
utilitzant bombes de guerra encara existents, però en van quedar algunes parts 
gairebé intactes, i d’altres, parcialment enderrocades. Més tard, els elements 
naturals van destruir més parts i els forats que anaven sorgint a la superfície 
eren omplerts amb terra per la gent dels voltants. Més tard hi va haver plans 
per reutilitzar el sistema de túnels per a un dipòsit final de residus radioactius, 
per a una estació elèctrica subterrània o un sistema de refugi per a civils, però 
l'única reutilització que es va fer realitat va ser el cultiu de xampinyons i l'ús de 
la gran quantitat de sorra de l'exterior, molt important per a l'economia local. 

 
Durant dècades, no hi va haver preguntes sobre la propietat o la 

responsabilitat i no va ser fins l'any 2011 que la República d'Àustria va estar 
disposada a exercir els "drets de propietat", com a successora del Reich 
alemany, i el sistema de túnels va ser transferit a l'empresa estatal oficial per a 
la cura dels edificis estatals. Es van haver de realitzar diverses obres de 
farciment dels túnels van per protegir les cases particulars construïdes a la part 
superior del turó i, finalment, l'any 2009, va quedar emplenada la part principal 
del sistema de túnels. Des de llavors, s'han realitzat grans esforços per salvar 
l'únic túnel encara existent i obrir-lo per a la commemoració pública. 

 
El maig de 2010, els supervivents dels camps de Gusen van tenir 

l'oportunitat de visitar el lloc d'horror i recordar la seva cruel història. 

6.2.4. Ebensee, explotació i deshumanització 

 

 Localització: a uns 75 km al SO de Linz, al costat del llac Traunsee 

 Inauguració: novembre de 1943  

 Alliberament: 6 de maig de 1945 

 Número aproximat de víctimes: 27.000 internats, 8.300 morts 
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Plànol dels túnels d’Ebensee 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Els primers presoners van arribar el novembre de 1943 procedents de 
Mauthausen iniciant la construcció d'enormes galeries subterrànies per 
instal·lar un complex industrial bèl·lic, fora de perill dels bombardejos dels 
aliats. Els presoners s'aixecaven a les 4:30 hores i iniciaven el seu treball a 
l'interior dels túnels fins a les 6 de la tarda, sense cap protecció contra la dura 
climatologia de l'hivern austríac, la qual cosa va fer que es disparés el nombre 
de morts; els cadàvers eren transportats al crematori de Mauthausen. Es van 
establir torns per garantir la feina durant les 24 hores del dia, en un projecte 
que preveia la construcció de 14 túnels amb les corresponents galeries de 
comunicació. Enmig de la pols, produïda per les explosions i les perforadores, 
la humitat i el soroll, les condicions de treball resultaven infernals. El nombre de 
morts era tan elevat que, a l'agost de 1944, va entrar en funcionament el 
crematori construït a l'exterior amb una xemeneia que destacava sobre el 
conjunt d'instal·lacions. 
 

El camp, envoltat d'un filat, amb les seves torres de vigilància proveïdes 
de metralladores, es va anar ampliant progressivament fins a albergar a uns 
10.000 presoners a principis de 1945, aconseguint la seva xifra màxima durant 
el mes d'abril amb una població de 18.500 reclusos. Especialment cruel era la 
situació del bloc núm. 23 o Revier, on els malalts s'apinyaven barrejats amb els 
cadàvers dels recentment morts arribant a albergar 600 malalts al mateix 
temps. Els cossos nus dels cadàvers s'amuntegaven a l'exterior dels barracons 
sense que el crematori pogués donar compte de tots ells. Durant les setmanes 
prèvies a l'alliberament, el nombre de morts es va incrementar fins arribar als 
350 morts diaris. Per evitar la congestió del crematori, es va construir un dic on 
anaven a parar els cossos sense vida. 

 
En apropar-se el final de la guerra, els SS van disposar un pla per 

exterminar els interns dins dels túnels, però els presos van reaccionar plantant 
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cara als SS que van optar per anar-se'n. Les tropes americanes van trobar un 
panorama desolador: uns 16.000 presoners esquelètics i, escampats pel 
recinte, munts de cadàvers que havien mort en els dies anteriors. Així arribava 
el final d'un malson d'humiliació i explotació que havia foradat la muntanya i 
aconseguit la construcció de 10 túnels de gairebé mig quilòmetre de longitud 
cada un, 20 metres d'ample i 15 d'alt. Actualment es poden visitar els túnels, en 
un entorn on les construccions particulars s'escampen pel que va ser el recinte 
del camp, sense que res pugui fer pensar en l'existència d'aquell execrable 
comando. 

 

 
"El 5 de maig de 1945, un dia abans de l'arribada dels blindats americans, tots els 
presoners vàrem ser obligats a formar a l’Apellplatz del camp i en un discurs farcit 
d'amabilitats, traduït a cinc idiomes, se'ns comunicava que la guarnició de la SS havia 
d'entrar en combat contra l'exèrcit <<enemic>> que s'hi acostava i per evitar ser-ne 
víctimes, se'ns <<convidava>> a refugiar-nos dintre de la galeria més profunda, que 
per les seues enormes dimensions permetia albergar-hi tots els presoners. Alguns 
dels nostres companys van començar a moure's, d'altres vacil·laven, però des d'unes 
altres fileres van arribar-nos instruccions perquè no obeíssem. Un <<NO!>> unànime 
va ser-ne la resposta que no imaginava el sinistre Kommandant. Si hagués 
aconseguit la <<proesa>> de fer soterrar vius tots els presoners, hagués estat sens 
dubte la major tragèdia de la història de Mauthausen"20 
 

Francesc Batiste Baila, Mariner del Maria Rosa 

7. L’ALLIBERAMENT 

Els alliberaments dels camps es van succeir a ritmes i modalitats diferents. A 
l'est d'Europa, l'avanç de l'Exèrcit Roig va determinar l'abandó dels recintes i el 
desmantellament i destrucció de les instal·lacions, en paral·lel al desallotjament 
dels internats que seguien amb vida mitjançant les terribles marxes de la mort, 
com va passar en el cas d’Auschwitz; a Occident, 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 del complex concentracionari nazi. 
 

Mauthausen, l'últim camp alliberat, va ser abandonat pels 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 el retorn dels SS, van agilitar la seva estructura organitzativa i de 
resistència, que s'havia posat en marxa l'any anterior, i van poder rebre els dos 
tancs americans la tarda del dia 5, fins que, finalment, el dia següent, les forces 
americanes van prendre definitivament el control del camp. Quedaven 64.800 
persones amb vida, de les quals 1.734 eren dones, evacuades setmanes abans 
des Ravensbrück. Com a la resta dels camps, s'iniciava la detenció dels 
botxins, la difícil recuperació física i mental dels internats 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 va ser acollida a França. 
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“El 5 de maig de 1945 va pujar al monestir (de Sankt Lambrecht) el comandant del 
sector vestit de paisà, ens va fer un parlament dient-nos que la guerra s’havia 
acabat. Ningú va dir res, tothom escoltava fent un silenci increïble, cap expressió 
d’alegria. Ens desitjà bona sort i ordenà que ens donessin una paperina amb pomes 
i pa. 
 
Els primers dies de ser lliures ens vam quedar al monestir. Les dones preses ens 
van fer dinar a la cuina. Ens havien avisat que si ens cridaven fugíssim, corria el 
rumor que ens volien dur a unes mines plenes de dinamita. Un vespre ens vam 
esverar quan vam sentir que ens tancaven la porta del barracó però en previsió 
teníem un tronc llarg a dins, vam picar la paret en un lloc prim i vam poder sortir… El 
responsable d’aquest fet havia estat un comandant SS. Es va parlar d’eliminar-lo 
però es decidí que no, en general es tenia bona impressió dels espanyols i no era el 
moment. Ens vam limitar a fer un recorregut pels carrers del poble amb una moto i 
armes. 
 
Els civils de Sankt Lambrecht van agafar el control del poble. Als espanyols no ens 
van voler donar armes perquè deien que tots érem comunistes i que els russos eren 
molt a prop. Les van donar als francesos perquè els ajudessin a defensar-se dels 
russos. 
 
Els espanyols ens vam dividir en dos grups. El grup dels comunistes es van fer una 
bandera amb la falç i el martell i van marxar a buscar els russos. Els altres, al cap de 
tres dies i veure que no arribaven ni russos ni americans, vam acordar que un grup 
marxés cap al poble proper de Murau on sabíem que hi havia els americans. 
Aquests van pujar a Sankt Lambrecht amb camions per recollir-nos a tots i ens van 
dur a un camp americà instal·lat a Innsbruck. Al cap de dos dies va arribar el grup 
que havia marxat a buscar els russos, els havien tingut tancats en una barraca... 
 
D´Innsbruck ens van dur a una serradora, allà ens van donar roba de soldat francès 
perquè ens van avisar que si portàvem roba de paisà podríem tenir problemes. 
Carregaren els deportats russos i iugoslaus cap a la zona russa i a nosaltres cap a 
l'americana. Amb uns camions ens van transportar cap a Itàlia on els anglesos es 
van fer càrrec dels espanyols.”21 
 

Josepa Gardenyes, Joaquim Aragonès. De Rubí a Mauthausen  

 

“Bergen-Belsen, unos días después de la liberación. Un grupo de deportados ibéricos 
permanecemos sentados en un rincón del campo en una pequeña eminencia del 
terreno, cerca de la carretera secundaria. Hablamos, evocamos, soñamos. El retorno 
a nuestra tierra que no vio nacer se anuncia muy próximo. Los familiares y los amigos 
que pronto volveremos a ver, el sol y el cielo, nuestros paisajes tan variados y 
originales, las montañas y llanuras, los ríos, la diversidad del folclore, las costumbres 
tradicionales. Un antiguo de Mauthausen nos habla entusiasmado de la gran huerta 
del País Valenciano, ese inmenso y fértil oasis. Naranjos, fruta rica y variada... 
Nuestros sueños, anhelos y evocaciones no sirvieron de gran cosa. El exilio continuó 
para muchos durante años y años. La guerra fría, entre los dos colosos militares de la 
época, acabó con todas nuestras esperanzas.22 
 

Edmon Gimeno Font, Buchenwald, Dora, Bergen-Belsen. Vivències d’un deportat 
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“Després, hi hagué un llarg parèntesi de sanatoris, hospitals, cases de repòs, 
recaigudes i quiròfans. Calgué vèncer la por de tornar a la vida normal, aprendre de 
vell nou, com una criatura petita, els gestos senzills: pagar el lloguer, anar al forn a 
comprar el pa, saludar un veí; sortir del gueto moral del <<jo ja no sóc com els 
altres>>, <<els qui no han estat als camps no ens poden comprendre>>. I no dir-se 
mai <<jo ja n’he fet prou; ara que els joves...>>, sinó donar-se a la vida plenament, 
caminar sempre al costat dels qui van endavant sense deixar-se, com diu Maragall, 
<<dur a la tranquil·la aigua mansa de cap port>>”23 
 

Mercè Núñez Targa, El carretó dels gossos. Una catalana a Ravensbrück 

8. 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. 
 

El 6 de maig 1962 es va erigir el monument als espanyols esculpit per 
Gérard Choain, autor també del monument que es troba al cementiri de Père-
Lachaise de París i que representa l'escala de la pedrera. En el de 
Mauthausen, amb cinc pilars verticals units per un bloc horitzontal, una 
inscripció en quatre llengües resa "A la memòria dels 7.000 republicans 
espanyols morts per la llibertat", mentre que una estàtua de bronze en el centre 
representa la mare-llibertat sostenint el seu fill ferit. El pas del temps ens va 
privant de la presència dels antics deportats a les nostres visites als camps, 
però mantenim el seu compromís de memòria, reflexió i acció. 
  

 
“En els pelegrinatges al camp de concentració de Mauthausen assumim el paper de 
guia, per molt que aquestes visites generen en nosaltres una gran emotivitat. El més 
dificil per a nosaltres és evitar,en la mesura del possible, agreujar el dolor inguarible 
de les nombroses famílies que ens acompanyen i respondre les preguntes sobre la 
vida concentracionària mentre recorrem els espais on els seus estimats van ser tan 
vilment assassinats: esposes que durant anys van esperar debades el retorn, tot 
ignorant que ja eren vídues, fills que mai no arribarien a conèixer el seu pare, néts 
que necessiten recuperar el nom dels seus avis. 
 
Els qui hem sofert la crueltat dels camps nazis som molt sensibles a aquestes 
trobades, Són unes jornades en què es barregen sensacions contradictòries. D’una 
banda, constatem amb tristesa el fet inexorable que cada any que passa un nou buit 
que es produeix entre nosaltres. I de l’altre, aquesta tristesa es compensa per 
l’alegria de poder abraçar un altre cop -o per primera vegada- un dels nostres 
companys de deportació i captivitat... 
 
Des d'aquell llunyà 1962, any en què va ser inaugurat el monument commemoratiu 
als republicans espanyols assassinats a Mauthausen, no hem deixat de pelegrinar-
hi, malgrat el dolor que ens envaeix en reviure l’escenari de tants d’horrors, per retre 
homenatge als milions de víctimes de la barbàrie nazi, entre els quals els milers de 
republicans espanyols. 
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Durant la llarga dictadura de Franco, una feixuga llosa de silenci es va abatre al 
nostre país per sepultar la veritat històrica de la deportació i l’aniquilació de milers 
dels nostres conciutadans als camps d’extermini nazis. Els qui la mantenien ben 
segellada, també en van ser responsables, pels càrrecs que ocupaven i per les 
decisions que prenien...”24 

 
Francesc Batiste Baila, Mariner del Maria Rosa 

 
9. REFLEXIONS DE FUTUR 
 

9.1. LA RESPONSABILITAT COMPARTIDA 
 
Peregrinem a Mauthausen per fidelitat als nostres lluitadors antifeixistes 
republicans, als quals va honorar Montserrat Roig amb la seva obra i la seva 
decidida actitud de denúncia contra l'oblit i les falsificacions de la història. Amb 
la nostra presència reclamem veritat i justícia i la inclusió dels republicans 
antifeixistes en la història d'Espanya i Europa. 

 

 
“Fins aleshores, però, el govern franquista no els havia reconegut l’existència. No hi 
havia hagut compatriotes nostres als camps nazis, els mitjans de comunicació no en 
parlaven. Però es resistiren a l’oblit i continuaren i és així com fundaren, el 1962, 
l’Amical de Mauthausen i altres camps, en record de totes les víctimes del nazisme. 
Ara fa 25 anys, que no és gaire encara que ens sembli molt. I continuaren lluitant, no 
solament contra l’oblit, sinó també pel futur, pel nostre present. Lluitaren per la 
democràcia que esperaven, per la llibertat que es mereixien. No fa tants anys encara 
que ens sembli una eternitat. Perquè sabien que el nazisme no és una història de 
pel·lícula, no és un holocaust televisiu, els botxins no són actors vestits de SS. Ells ho 
havien vist, i el que veu esdevé profeta. Sabien que el nazisme, o el feixisme, és una 
ideologia latent quan no és al poder, un comportament humà, una actitud de vida. 
Tampoc no oblidaren que és al poder a molts indrets del planeta. No és un compte 
saldat amb la Història. Un deportat em va dir una vegada que ells havien estat bestiar 
per vendre, soldats-esclaus, presoners-esclaus, deportats-esclaus… i malgrat tot, 
continuaren, continuaren perquè s’arribés a un món d’éssers lliures (…) perquè 
s’arribés a un món on els soldats fossin trobadors i tothom pogués viure d’amor. 
Continuaren per amor, com per amor havien mort els seus companys. 
 
És una utopia? Potser sí... Els que ja no són amb nosaltres, els que encara hi sou, els 
familiars, heu resistit perquè penseu que és possible construir una altra mena de 
món. I el desig ens fa més lliures. Com l’esperança. A tots vosaltres, doncs, que heu 
cregut en la utopia i que heu continuat, us dono les gràcies.”25  
 

Montserrat Roig: La lluita contra l’oblit. Escrits sobre la deportació 
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“El silenci que han fet planar per damunt dels catalans, dels republicans, dels vençuts 
de la guerra, m’ha semblat, tot sovint, que era un silenci que volien fer planar per 
damunt dels meus i de mi mateixa. Veia que si no retornàvem la paraula als qui 
l’havien de tenir quan els pertocava, nosaltres no la tindríem mai en la seva totalitat. 
Però hi ha silencis que són més feixucs que d’altres. Si damunt de la nostra guerra 
civil hi ha hagut una boira fictícia però densa, hi ha aspectes del nostre passat recent 
que semblen haver estat engolits per l’absurd, pel no-res. Aquest és el cas dels 
catalans antifeixistes que patiren la deportació als camps nazis.”26 
 

Montserrat Roig, Els catalans als camps nazis 

 
Amb les seves paraules Montserrat Roig pretén alterar l'absència d'un 

no-res que durant 40 anys el país va suportar. Exiliats, vençuts, deportats, 
sinònims parcials d'una realitat sense temps i sense espai que només la 
reconstrucció d'una cultura a què hem al·ludit en la nostra introducció podia i 
podrà revitalitzar. 
 

Poques vegades un fragment pot ser suficient per glossar la nostra 
reflexió i gairebé convertir-se en la base d'un possible curs de memòria 
democràtica. El silenci, el sentit de pertinença, la necessitat de les paraules, la 
lluita antifeixista... Roig va creure que aquesta era la seva responsabilitat, la 
d'una intel·lectual compromesa amb un temps desaparegut que no era el seu, 
però sense el qual i sense la seva recuperació des de la memòria democràtica, 
no podia entendre’s a si mateixa. Potser és així com la nostra escriptora ens 
està indicant també a nosaltres quina és la nostra responsabilitat, encara que 
de nou el temps hagi donat una altra volta a la cantonada de la seva fugacitat i 
força anys ens separin de les seves paraules. 

 
La qüestió és, per tant, com satisfer la demanda inherent a aquesta 

responsabilitat compartida. Ser conscients que, davant les conseqüències de 
l'horror que l'ésser humà es pot provocar a si mateix, la responsabilitat és de 
tots i en conseqüència, no ser indiferents davant el dolor dels altres i actuar 
d’acord amb això a partir de les possibilitats reals de cada situació personal 
concreta. 

9.2. LA MEMÒRIA COM A INSTRUMENT 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. 
 

 
“Quan assistim a rebrots de xenofòbia, a comportaments i agressions on el motiu principal 
que ho genera és el fet diferencial de la naturalesa que sigui: la raça, la ideologia, l’ètnia, la 
religió, l’origen, la llengua... llavors ens hem de preguntar si no hem traït el nostre deure de 
transmetre a les noves generacions el bagatge històric amb el qual hauríem d’haver après 
que l’ésser humà, pel fet de ser-ho, no està lliure de cometre les barbaritats més execrables 
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i més ignominioses. Que res, ni la cultura ni els anys i anys de progrés de l’espècie humana, 
ni un nivell econòmic avançat, ni el fet de ser una societat desenvolupada... gairebé res no 
pot evitar que l’home cometi les atrocitats més detestables. Però sí que hi ha algunes coses 
que poden ajudar la humanitat per tal que no arribi a patir situacions com les que es van 
viure a Europa sota la influència de la ideologies nazis i feixistes: un d’aquests remeis és 
l’educació en el respecte a la persona humana com a portadora dels valors més importants. 
Tota ideologia que posi per davant els valors econòmics, la preponderància d’una nació, 
d’una ètnia, d’una raça, d’una religió sobre les altres; tota educació que supediti la persona 
humana a qualsevol valor material, polític, estratègic... porta la llavor que pot acabar 
encenent la intolerància, anorreant la llibertat, engegant qualsevol mena de feixisme i 
possibilitant que una societat determinada caigui en la barbàrie més absoluta.”27 
 

Josep San Martin Boncompte, Memòria d'exilis i retorns 

9.3. COMPARTIR MEMÒRIA I ACCIÓ 

 
PERSPEKTIVE MAUTHAUSEN  
 
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 discriminació entre les persones. Consideren que el nom de 
Mauthausen és una taca negra en la història d'Àustria per les atrocitats 
comeses en el període nacionalsocialista i per això treballen enèrgicament per 
convertir Mauthausen en un poble de memòria i entesa mútua entre les 
persones, en activa col·laboració amb el Comitè Internacional de Mauthausen. 
 

Un dels seus principals projectes, en col·laboració amb el Comitè 
Internacional de Mauthausen, és la construcció, en un futur, d'un centre de 
treball i reunió per a joves que els ajudi a aprofundir en els aspectes de reflexió 
que els ocupen, i la promoció d’espais de memòria al 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-los eines que els 
permeti tenir una visió de la nostra història més àmplia i per lluitar contra les 
tendències feixistes i racistes que ens amenacen actualment. Una de les seves 
iniciatives ha estat l'impuls per l'erecció d'un monument davant de la granja 
d'Anna Pointner, la dona que va desafiar el perill i va guardar els negatius 
robats pels republicans al laboratori fotogràfic. 

 

10. SÍMBOLS I VEUS UNIVERSALS  
 
10.1. ELS SOLDATS DEL PANTÀ  
 
Després de l'incendi del Reichstag a Berlín, el 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 d'Emsland, a la 
Baixa Saxònia. Amb aquesta finalitat es van construir 15 camps. Un dels 
primers va ser el KZ Börgermoor, on van ser tancats uns 5.000 alemanys, 
majoritàriament militants socialistes i comunistes. En estar prohibides les 
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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 i la seva tornada va 
ser taral·lejada per més de 1.000 presoners del camp, aconseguint tanta 
popularitat que, als dos dies, va ser prohibida. No obstant això, els presoners 
que eren enviats a construir els grans camps de concentració van transmetre i 
van popularitzar aquesta cançó, que es va convertir en 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 més 
belles cançons revolucionàries del moviment internacional de la classe obrera. 
És un document revolucionari de gran significació". El tenor alemany Ernst 
Busch en va gravar una versió de Hans Eisler, a Barcelona, amb el batalló 
Thaelmann de la XI Brigada internacional, en un disc que es va titular "Sis 
cançons per a la democràcia", cantades en alemany i espanyol: "La cançó de 
les Brigades Internacionals","Hans Beimler","La columna Thaelmann","Els 
soldats del pantà","La cançó del Front Unit" i "Els quatre generals". 
 

DIE MOORSOLDATEN  
 

Text: Johann Esser i Wolfgang 
Langhoff 

Música: Rudi Goguel i Hanns Eisler 

LOS SOLDADOS DEL PANTANO 

 
Adaptació: Pi de la Serra i Pere Camps 
 

 
Wohin auch das Auge blicket. 
Moor und Heide nur ringsum. 

Vogelsang uns nicht erquicket.  
Eichen stehen kahl und krum. 

 
Wir sind die Moorsoldaten 
und 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. 

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

Los robles desnudos nos dan temor. 
 

Soldados del pantano 
las 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! 
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10.2. JURAMENT DELS SUPERVIVENTS EN L’ALLIBERAMENT 
DE MAUTHAUSEN 

 
A la fi, les portes d'un dels camps més terribles i més sanguinaris s'obren: les del camp 

de Mauthausen. 
 

Hem eixit en totes les direccions i tornarem a ser lliures als nostres països alliberats 
del feixisme 

 
Els presoners, als quals encara ahir amenaçava la mort de la mà bestial del botxí 
feixista, expressen el seu reconeixement des del més profund del seu cor a les 

nacions aliades victorioses i alliberadores i saluden tots els pobles en la seva llibertat 
reconquerida. 

 
Rere una estada de diversos anys al camp, comprenem molt més bé el valor de la 

fraternitat entre els pobles. 
 

Fidels a aquest ideal, jurem de mantenir el nostre esperit de solidaritat i unió per tal de 
continuar la lluita contra l' imperialisme i el fanatisme nacional. 

 
El món ha estat alliberat de l'amenaça hitleriana gràcies a l'esforç comú de tots els 
pobles i mitjançant aquest mateix esforç ens ha estat retornada la nostra estimada 

llibertat, tant desitjada per totes les nacions. 
 

La pau i la llibertat són la garantía de la felicitat dels pobles i de la construcció d'un 
món damunt les noves bases de justícia social  i nacional. És aquesta l'única ruta vers 

una col·laboració  pacífica entre les nacions i els pobles. 
 

Ja reconquerides la nostra llibertat i la dels nostres països, volem guardar a la nostra 
memòria la solidaritat internacional del camp. 

 
Recollit un ensenyament tan savi, volem avançar per un camí comú , el camí de la 
llibertat indivisible de tots els pobles, el camí de la comprensió mútua, el camí de la 

col·laboració en la gran obra de la  
construcció d'un món nou, just i lliure. 

 
No oblidarem mai els sacrificis sanguinaris que els pobles van haver de fer per tal de 

reconquerir la felicitat de tots. 
 

En recordar la sang vessada per tots els pobles i pels milions d'éssers humans 
sacrificats, assassinats, immolats pel feixisme-nazi, jurem no abandonar mai més el 

camí que ens hem marcat. 
 

Sobre la base d'una comunitat internacional volem erigir als soldats de la llibertat 
caiguts en aquesta lluita sense treva, el més bell monument: EL MÓN DE L'HOME 

LLIURE. 
 

Ens adrecem al món sencer per tal de dir-li: Ajuda'ns en la nostra tasca.  
 

Visca la solidaritat internacional! Visca la llibertat ! 
 

En nom de tots els que van ser empresonats a Mauthausen. 
 

Mautahusen, 16 de maig de 1945 
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Amb la col·laboració de:  

 
 
 

 
 
 
 

   

 
    
    
 

 
 

 


