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En les coses, hi resta sempre alguna cosa de 

la mirada que les ha contemplat.  És una 

tasca més àrdua honorar la memòria dels 

éssers anònims que la de les persones 

cèlebres. La construcció històrica es 

consagra a la memòria dels qui no tenen 

nom. 

                                  WALTER BENJAMIN 

 A Gironella visqueren: 

• CELESTINO ALTARRIBA BUSOMS 
o nascut 1889 
o arrestat 1940 
o deportat 1940 

▪ Mauthausen 

• Gusen / assassinat 20. 07.1941 

• ROQUE LATRILLA CASAFONT 
o nascut 1895 
o arrestat 26.06.1940 
o deportat 1941 

▪ Mautahusen 

• Hartheim / assassinat 10.09.1941 

• ALFONSO SABATÉ CASELLAS 
o nascut 1890 
o arrestat 30.08.1944 
o deportat 1944 

▪ Dachau 

• Mauthaseun / alliberat. 

• LLUÍS PAJEROLS MASFORROL 
o nascut 1893 
o deportat 1940 

▪ Mauthausen 

• Gusen / assassinat 06.11.1941 

• RAMON MANUBENS PREGONAS 
o nascut 1908 
o arrestat 1940 
o deportat 1941 

▪ Mauthausen 

• Gusen / alliberat 

• RAMON PUJOL SOLER 
o nascut 1912 
o arrestat 1940 
o deportat 1940 

▪ Mauthausen 

• Gusen / assassinat 13.11.1941 



 
 

• JAIME CANALS VILADOMAT 
o nascut 1915 
o deportat 1940 

▪ Mauthausen 

• Gusen / assassinat 08.07.1941 

 
«Els màrtirs anònims dels camps de concentració són els símbols d’una humanitat que aspira a 
nàixer. És tasca de la filosofia traduir allò que ells han fet a un llenguatge que s’escolti encara 
que les seves veus peribles hagin estat fetes callar per la tirania.» 
  

Crítica de la raó instrumental 

MAX HORKHEIMER 

 
Per què set vilatans gironellencs van acabar els seus dies deportats a 
camps de la mort nazis? Concretament, al camp de Mauthausen i els seu 
subcamp de Gusen, així com al Castell de Hatheim? Quin sentit té per 
nosaltres, aplegar-nos al voltants d’aquestes stolperstein, pedres 
d’entrebancar o ensopegar, quan passegem, per fer-nos memòria i 
despertar-nos el pensar-hi?   

 
Imagineu per un moment que ens trobem a la Gironella el 17 de juliol de 1936. La vila es troba 
commocionada, perquè s’ha produït un aixecament militar contra el govern legítim de la II 
República, a l’Àfrica; que desembocarà en una guerra de quatre anys de durada. Gironella era 
una vila molt polititzada i radicalitzada, on es desfermà un intens moviment revolucionari i es 
constitueix un comitè, on hi havia l’Escola de la Doctrina Cristiana -actual escola de les monges-.  
Es produeixen els primers judicis sumaríssims i assassinats en cunetes o la tàpia del cementiri, 
que cada matí commocionen i encongeixen el cor de vilatans. Ben a la vora d’on ens trobem ara, 
a les escales de la baixada del castell, fou assassinat amb un tret al cap, el comerciant Josep 
Badia, que com a regidor, anava a l’Ajuntament. El mateix alcalde, que era d’ERC, es feia 
acompanyar per un milicià amb fusell perquè el protegís. Ja que amb la imaginació em pujat fins 
a l’Ajuntament, arribem-nos fins a la plaça de l’Església, per veure la foguera que s’ha encès amb 
les cadires confessionals i la imatgeria; mentre l’interior es transforma en magatzem. En fí, en 
aquells dies es desferma un període de violència descontrolada, que enfronta més odiosament 
els vilatans. Es produeix un primer exili, el del 36, on gironellencs fugen a peu cap a França, per 
salvar la pell 
 
La Guerra incivil va fent el seu curs, i el nostre poble no en resta al marge. El dia 1 de febrer del 
1939, “a les onze, les tropes franquistes, unes tres o quatre companyies d’infanteria, van sortir 
de Sant Pau de Casserres en direcció a Gironella. Van entrar al poble pel Cal Blau i van ocupar la 
part baixa, mentre l’exèrcit republicà feu una voladura del pont, mentre es replegava i parapetava 
al Cap del Pla. En aquestes darreres escaramusses i la retirada en direcció a la frontera, encara 
es produïren una desena de víctimes. L’exèrcit republicà en retirada, al passar per la casa de la 
Riba d’Olvan, hi va trobar una quarantena de persones amagades, que van sortir pensant-se que 
eren el franquistes que arribaven. I aleshores els republicans els van executar. En aquest grup hi 
havia deu vilatans.  
  



 
 
Amb la guerra perduda i la retirada, començava la tragèdia dels exiliats republicans a les platges 
de França, i  continuà un cop s’inicià la Segona Guerra Mundial. Maltractats pel govern francès 
als camps de concentració que s’habilitaren per tota la geografia francesa i el nord d’Àfrica, una 
part important d’aquells homes es van veure obligats a allistar-se a les companyies de 
treballadors estrangers. Alguns d’ells fins i tot s’enrolaren a la legió estrangera per continuar 
lluitant contra el feixisme. 
 
Amb l’ocupació de França per part de l’exèrcit alemany, molts d’aquests republicans foren 
capturats per les forces alemanyes i internats en camps de concentració. La majoria d’ells 
moririen en aquests camps, especialment al de Mauthausen. 
 
Bona part d’ells serien capturats per l’exèrcit alemany durant les setmanes posteriors a la invasió 
de França, el maig de 1940. Aquests republicans, abandonats a la seva sort pel govern de Vichy, 
van ser capturats per la Gestapo amb el consentiment de la dictadura franquista. Va ser llavors 
quan els van classificar com a apàtrides, els van traslladar a camps de concentració i els van 
col·locar un triangle blau per distingir-los com a tals. 
 
Aquesta, però, no seria l’única via de deportació. El primer comboi de població civil que va sortir 
des de territori francès fins als camps nazis partí d’Angulema l’agost de 1940, format per famílies 
republicanes. Als anys 1942 i 1943, s’iniciaren les detencions de dones i homes que actuaven al 
si de la resistència contra l’ocupació alemanya. Molts d’ells van anar a parar a diversos camps del 
Reich, mentre que a les dones les van enviar al de Ravensbrück. 
 
La majoria dels 9.446 republicans1 (936 catalans) que es calcula que foren deportats a camps de 
concentració; 7.500 van ser destinats al camp de Mauthausen -obert el 8 d’agost de 1938 i 
alliberat el  5 de maig de 1945-, dels quals en van ser massacrats més de 5.500. La majoria eren 
distribuïts en camps satèl·lits o subcamps, per treballar i morir. Un dels principals fou el de 
Gusen, conegut com <<La tomba dels republicans>> A ell van anar a parar 5.266 espanyols dels 
quals van ser assassinats 3.959.. Altres camps amb presència d’exiliats foren els de Dachau, 
Buchenwald, Sachsenhausen, Bergen-Belsen i el ja esmentat de Ravensbrück. 
 
La majoria dels deportats no van ser enviats a camps d’extermini, com Auschwitz, tot i que alguns 
hi acabaren. En conjunt, més del 60% van deixar-hi la vida a causa de les terribles condicions de 
vida: van morir per l’extenuació dels treballs forçats que havien de fer, per les malalties, a la 
cambra de gas o a causa d’experiments mèdics. A aquestes defuncions, cal sumar-hi els morts 
durant les setmanes posteriors a l’alliberament. (Font / Memorial Democràtic) 
 

 
1 Els espanyols que van estar reclosos en els camps de concentració nazis, dels quals hi ha constància documental, 

ascendeixen a 9.328. D'ells van morir 5.185, van sobreviure 3.809 i figuren com desapareguts 334. Aquestes dades 

representen una taxa de mortalitat del 59%. Mauthausen i els subcampos que depenien d'ell van rebre el major nombre 

de presoners espanyols. En total van ser tancats allí 7.532, dels quals van morir 4.816. Això suposa una taxa de mortalitat 

del 64%. La majoria d'ells van perir en Gusen, un subcampo situat a 5 quilòmetres de Mauthausen. Dachau i Buchenwald 

van rebre a uns 1.100 espanyols dels quals, almenys, 500 van morir o van ser donats per desapareguts.  

Ravensbrück va ser el camp de les dones. Per ell van passar unes 170 espanyoles de les quals van morir, almenys, 14. 

També va haver-hi espanyols en altres camps com Bergen Belsen, Auschwitz, Flossenburg, Natzeiler, Neuengamme, 

Stuthof, Sachsenhausen, Gross-Rosen, Aurigny, Guemesey i Neu Bremm. 



 
 

Tristament els camps s’han convertit en símbol de la inhumanitat dels humans. El jurament que 

feren els supervivents consistia en ser testimonis de l’horror per proclamar que no podia passar  

Mai Més. Per desgràcia, han passat i passen altres genocidis, que ens demanen un compromís a 

favor de la dignitat humana. 

“L’únic que aprenem de la història és que no aprenem res” 

NIKLAS NATT OCH DAG 

 

Kant va dir que cada cosa té el seu valor, però que l’home, en canvi, té sa <<dignitat>>. Cada 

vegada més, sobre tot des de l’època de Kant, la humanitat s’ha desviat d’aquesta moral, en 

aparença eternament vàlida i sempre efectiva. La utilitat de l’ésser humà ha anat ocupant 

progressivament el lloc de la dignitat. Cada vegada més, l’ésser humà s’ha vist com un mitjà en 

lloc de com un fi. 

La vida <<indigna>> de ser viscuda i les persones que tant sols eren considerades <<dignes>> de 

la mort tenien tant poc valor pel nazisme que ni tan sols mereixien una bala, sinó Cyclon B ... No 

obstant això, com es sabut, els cadàvers tenien una utilitat, doncs proporcionaven pel pels 

matalassos i grassa per fer sabó. 

Seria superficial i erroni voler culpar a un poble o a un partit determinats de l’enorme negació 

de la dignitat humana i el conseqüent culte al valor de la vida. El requisit previ perquè no es 

tornin a repetir tals excessos en la història és més aviat que entenguem aquest perill com un 

perill que aguaita dins de l’ésser humà, en tot moment, en cada persona de cada poble. Per tant, 

el feixisme del passat és una advertència per tota la humanitat i aquesta advertència, una 

exhortació a la política actual; i per aquesta política només existeix una esperança: la 

democràcia. Doncs el sistema polític antidemocràtic que és el feixisme ens ha mostrat l’abisme 

on condueix aquesta selecció negativa dels gàngsters d’entre els gàngsters on va unida la 

dictadura. Però perquè funcioni un sistema democràtic és necessari l’existència d’un esperit 

democràtic, i l’existència d’aquest depèn a la vegada que les persones hagin estat educades per 

això. L’educació per la democràcia significa educació per la responsabilitat personal. I la 

responsabilitat personal sempre és al mateix temps responsabilitat social:  la persona 

responsable és a la vegada responsable amb si mateixa i amb el seu entorn - responsable davant 

els altres i pels altres! -. Aquesta persona no es prestarà ni per sí mateixa ni pels altres a degradar 

a l’ésser humà a un ésser que forma part de la massa impersonal o a una criatura que vegeta 

sense sentit, sinó que se sabrà a si mateixa al servei d’una causa d’una causa suprapersonal, i 

sabrà que la dignitat de la seva existència personal prové d’aquest servei. Però, en la seva lluita 

contra el culte feixista l’economia, haurà de guardar-se de no caure en els mateixos errors, i 

haurà de guardar-se de no utilitzar el mal per expulsar el mal.2 

 
2 Adaptació d’un text de VIKTOR FRANKL, “El valor de la vida i la dignitat humana. 1946”. En: Catàleg de 
l’exposició <<Niemals vergessen! Ein Buch der Anklage, Mahnung und Verpflichtung>>, Viena, Jugend 
und Volk, 1946, pp. 51-53. 



 
 

El que ha passat és un avís. Oblidar és un delicte. 

Va ser possible que tot això succeís i segueix sent 

possible  que en qualsevol moment torni a succeir. 

 

                                                                                                                          KARL THEODOR JASPERS 

 

Un dels versos de la Cançó de Buchenwald proclama:  Malgrat tot, volem dir sí a la vida. Parlar 
del sentit i el valor de la vida pot semblar avui més necessari que mai; la pregunta és si és 
<<possible fer-ho i com. En certa manera, avui resulta senzill.  Ara es pot parlar de nou  lliurement 
sobre molts aspectes relacionats directament amb la problemàtica del sentit i el valor de 
l’existència humana i amb la dignitat de l’ésser humà. Tanmateix, per altre part s’ha tornat més 
difícil parlar de <<sentit>>, <<valor>> i <<dignitat>>. Hauríem de preguntar-nos inclús si avui en 
dia és possible utilitzar sense més consideracions aquestes paraules. ¿No han adquirit aquestes 
un significat en part confús? ¿No s’ha fet durant els últims temps massa propaganda negativa 
contra tot el que aquestes paraules signifiquen o van significar alguna vegada? Theodor Adorno, 
a Prismes, ja ens advertia que Auschwitz ho canviava tot: 
 

“Per haver estat neutralitzada i processada, la cultura tradicional en l'actualitat s'ha 

tornat insignificant íntegrament /…/ Fins i tot la consciència més extrema de la 

catàstrofe està amenaçada de derivar en ximpleries sense sentit. El criticisme cultural 

existeix en confrontació amb el nivell últim de la dialèctica entre cultura i barbàrie: 

escriure un poema després d'Auschwitz és un acte de barbàrie i això també corroeix el 

coneixement, el qual afirma perquè s'ha tornat impossible escriure poemes avui” 

El pensament europeu a partir de Kant proclama la dignitat de l’ésser humà. En la segona 

formulació de l’imperatiu categòric s’hi diu que totes les coses tenen son valor, l’ésser humà té 

la seva dignitat – i no hauria de considerar-se mai un mitjà per arribar a un fi-. Tanmateix, dintre 

de l’ordre econòmic de les últimes dècades, els treballadors han estat majoritàriament 

convertits en instruments, degradats a simples instruments de l’activitat econòmica. El treball 

va deixar d’ésser un mitjà de vida, i l’ésser humà i la seva vida, la seva energia, la seva força de 

treball, es convertiren en el mitjà per aconseguir un fi. 

I aleshores va arribar la guerra, i a partir d’aquest moment les persones i les seves vides foren 

posades inclús al servei de la mort. I van arribar els camps de concentració. I en ells s’explotava 

fins al darrer segon aquesta vida considerada mereixedora de la mort. ¡Quina desvalorització de 

la vida, quina degradació i quina humiliació de l’ésser humà! Per fer-nos una idea de la magnitud, 

imaginem un Estat que comença a explotar a tots i cada un dels seus condemnats a mort, que 

utilitza la seva força de treball fins al darrer alè de les vides, que les perllonga miserablement, 

partint de la idea que això és més raonable que matar sense més ni més o alimentar durant tota 

la vida a aquestes persones.  ¿Tal vegada no ens tiraven en cara moltes vegades  en el camp que 

<<no ens mereixíem la sopa que menjàvem>> -aquella sopa que ens donaven un cop al dia com 

a única menja i que vam haver de pagar amb treballs foçats-? Nosaltres, els indignes, havíem 

d’acceptar educadament aquest obsequi immerescut: els presoners havíem de treure’ns la gorra 

al rebre-la. I de la mateixa manera que la nostra vida no valia ni un plat de sopa, la nostra mort 

tampoc tenia massa valor i no mereixíem ni tan sols una bala de plom, sinó solament Zyklon B. 



 
 

Finalment van arribar els assassinats massius en els manicomis. Aquí fou públic i notori que tota 

vida que no fos <<productiva>> -encara que fos de la forma més miserable- era considerada 

literalment <<indigna de ser viscuda>>. 

Però abans dèiem que aquest temps també havia difós el sensesentit. Què ocorre llavors? 

Actualment, la nostra forma de vida no deixa massa lloc per creure en el sentit. Vivim un període 

de postguerra. Utilitzant una expressió un xic periodística, podríem descriure de manera molt 

encertada l’estat anímic de l’home actual com a <<mentalment bombardejat>>. Això no seria 

massa greu si al mateix temps no regnes la sensació de trobar-nos de bell nou en una situació 

de preguera. La invenció de la bomba atòmica alimenta el temor a una catàstrofe mundial i una 

espècie d’atmosfera apocalíptica s’apodera d’aquest mil·lenni. Coneixem aquestes visions 

apocalíptiques d’altres moments de la història. /.../ 

Tanmateix, amb un fatalisme semblant no podem avançar vers una recuperació mental. Primer 

ens cal vèncer-lo, però al mateix temps hem de tenir en compte que l’optimisme barat ja no ens 

permet ignorar com ens han transformat els últims anys. Ens hem tornat pessimistes. Ja no 

creiem en el progrés absolut, en un desenvolupament superior de la humanitat, com alguna 

cosa que té lloc per si sola. La fe cega en el progrés automàtic s’ha convertit en un assumpte de 

petitburguessos satisfets -Avui en dia aquesta fe resultaria reaccionària- I si existeix una 

diferència essencial entre la mentalitat d’èpoques passades i la present, bé podríem descriure-

la així: en el passat l’activisme anava unit a l’optimisme, mentre que avui en dia el pessimisme 

és la condició prèvia de l’activisme. Perquè avui tota acció parteix de la consciència que no hi ha 

cap progrés en el que puguem confiar realment; si avui no podem quedar-nos de braços creuats, 

és precisament perquè allò que aconsegueixi <<progressar>> i en quina mesura ho faci depèn 

de cada un de nosaltres. Som conscient de què només, en realitat, existeix el progrés intern de 

cada individu, i que el progrés general consisteix, com a màxim, en un progrés tècnic, al que 

respectem com el progrés per antonomàsia només perquè vivim en una època tecnològica. 

Només sabem actuar a partir del nostre pessimisme, únicament som capaços d’abordar  les 

coses des d’una actitud escèptica. El vell optimisme només ens adormiria i ens portaria al 

fatalisme, encara que fos de color de rosa. ¿Però un sobri activisme és preferible a aquest 

fatalisme color de rosa!. 

/.../ La generació actual, la joventut dels nostres dies, que és en la que hauríem de trobar més 

idealisme i entusiasme, s’ha quedat sense models /.../  ... els últims anys ens han desil·lusionat, 

però també ens han demostrat que allò humà té valor, que tot depèn de l’ésser humà. ¿Allò que 

va quedar i ha quedat, després de tot, fou <<tant sols>> l’ésser humà!. Sí, l’home <<despullat>>! 

Ho havia perdut tot: el diner, el poder, la fama. Ja res era segur per a ell: ni la vida, ni la salud, ni 

la felicitat. Tot s’havia tornat dubtós: la vanitat, l’ambició, les relacions. Tot quedà reduït a 

l’existència despullada. Atravessat pel dolor, desaparegut tot allò insignificant; l’home es va 

esvair, convertint-se en allò que finalment fou: o un més entre la massa, és a dir, ningú vertader 

-o sigui, ningú, en realitat- , quelcom (¡) anònim, un sense nom, un número de presoner, o algú 

convertit en si mateix. 



 
 

I, així i tot, encara era possible prendre alguna decisió? Ho era, i això no ens ha d’estrantar, doncs 

l’<<existència>> -a la nuesa de la qual s’havia reduït l’home- consisteix precisament en això, en 

decidir. 

Hi havia -i hi ha- quelcom que podia -i pot- ajudar-nos davant d’una decisió, quelcom 

determinant: la vida, l’existència dels altres, ser un model per als altres. /.../ 

Per tant, es tracta de contrarestar la propaganda negativa, la propaganda del sensesentit dels 

últims anys, amb una reflexió que, per poder ser positiva, ha d’apel·lar en primer lloc a l’individu 

i en segon lloc l’ha de fer actiu.3 

 

 

 

 

JURAMENT DE MAUTHAUSEN / 16 DE MAIG, 1945 

Els deportats de la majoria dels països, en tornar als mateixos, van impulsar associacions, i van 

fer públics testimoniatges de la seva experiència, però no va ser el cas dels espanyols. Els pocs 

que van tornar, van estar condemnats al silenci. La situació política va impedir la legalització de 

les associacions, va negar a les víctimes la seva dignitat, perseguint-los, i en molts casos negant 

la seva existència. 

 
3 Adaptació d’un text de VIKTOR FRANKL, “Textes i conferencies 1946-1948”. Primera conferència, 
Universitat Popular d’Ottkring (Viena) 



 
 

En 1.962, un grup de deportats i familiars van fundar en la clandestinitat l’ Amical Mauthausen, 

que no va ser reconeguda oficialment fins a l'any 1.978, amb l'objectiu de la defensa de la 

dignitat i dels drets de les víctimes. 

El 16 de maig de 1.945, una vegada alliberat Mauthausen, tots els comitès nacionals de presos 

del Camp van redactar un jurament. Ho van signar deportats de múltiples nacionalitats: 

 

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

Mauthausen. 

Partint en totes les direccions, tornarem lliures als nostres països alliberats del feixisme. 

Els presoners, als qui 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 a tots els pobles en la seva llibertat reconquerida. 

Després d'una estada de diversos anys en el camp, comprenem molt millor el valor de la 

fraternitat dels pobles. 

Fidels a aquest ideal, jurem mantenir el nostre esperit de solidaritat i unió per a continuar 

la lluita contra l'imperialisme i el fanatisme nacional. 

El món va ser alliberat de l'amenaça hitleriana gràcies a l'esforç comú de tots els pobles 

i gràcies a aquest mateix esforç ens ha estat retornada nostra estimada llibertat, tan 

desitjada per totes les nacions. 

La pau i la llibertat són la garantia de la felicitat dels pobles i de la construcció d'un món 

sobre noves bases de justícia social i nacional. És aquesta l'única ruta cap a una 

col·laboració pacífica de les nacions i dels pobles. 

Ja reconquerides la nostra llibertat i la dels nostres països, volem guardar en la nostra 

memòria la solidaritat internacional del camp. 

Recollida tan sàvia ensenyament, volem marxar per un camí comú, el camí de la llibertat 

indivisible de tots els pobles, el camí de la mútua comprensió, el camí de la col·laboració 

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

No oblidarem mai els sagnants sacrificis que els pobles van haver de fer per a reconquerir 

la felicitat de tots. 

Recordant la sang vessada per tots els pobles i els milions d'éssers humans sacrificats, 

assassinats, immolats pel feixisme-nazi, jurem no abandonar mai el camí que ens hem 

traçat. 

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 dirigim al món sencer per a dir-li: Ajuda'ns en la nostra tasca. Visqui la solidaritat 

internacional! Visqui la llibertat!. 

 

En nom de tots els que van ser presos en Mauthausen: 

Ceskoslovensky Narodni Vybor Revolucni / Comitè Espanyol / Comitè Franc-Belga / Comitè Grec 

Deutsches Kommittee / Comitato Nazionale Italià / Jugoslovenski Odbor / Magyar Bizottsag / 

Osterreichischer / Nationalausschub / Komitet Polski / Russkij Komitet / Délégé pour els 

Albanèses / Délégé pour els Hollandais Suisses / Der Delegiere für Luxemburg / Délégé pour els 

Roumains 

 

Mauthausen, 16 de maig de 1.945. 

 

 

«[…] el dolor no vol apaivagar / Els somnis vells, la saviesa jove. / I no em deixa renunciar / A la 

bella puresa de la joia» 

 

Estime la terra / tant com el viatge / l’indret estrany, / i no d’una alra manera. / 

Així la vida m’entreteixeix / suament amb el seu fil / en un ordit ignot. /  

Fins que de sobte, / com el comiat en el viatge, / el gran silenci irromp en el teler (54) 

 

Ai, que ràpid / passa el temps, / enfilant / sense detenir-se / 

anys rere any / en la seu cadena. / 

Ai, que prompte / el cabell / clareja i es fa blanc ... (41) 

 

HANNAH ARENDT / Poemes 

 

 

 

 

 

 

Xavier Valls Rota / Professorat de Filosofia CC 

Manresa, 15 de gener, 2021 


