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ABSTRACT 

In 1939, after the Spanish Civil War, many catalan republicans who fought to defend the 

republic were exiled to France where the Germans captured them and sent them to 

Mauthausen, a concentration camp. This project is an investigation about how these people 

managed to survive Nazi torture with those living conditions. In order to create a historical 

memory, I conducted thirteen interviews and a historical novel in the form of a journal that 

gathers the experience of being locked up in a concentration camp for a year. This is a very 

important issue as we must create own historical memory and fight against fascism. 
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METODOLOGIA I OBJECTIUS 

Vuit dècades a 1600 km: Mauthausen, esclaus del feixisme és un títol que amaga una 

investigació relacionada amb una part del nostre passat històric; i que per tant crea 

memòria i dona veu a una història que ha quedat difuminada per causes d’interessos. El 

motiu d´aquest títol és que des de la ciutat de Reus i fins a Mauthausen hi ha 1600 km, 

també cal ressaltar que des del 1940 fins al 2020 hi van vuit dècades: exactament el temps 

i el lloc on van ser els republicans catalans en el moment dels fets. “Esclaus del feixisme” 

és una frase que per si sola denuncia el feixisme com una forma d´opressió i com una 

manera d´encadenar persones privant-les dels seus drets i llibertats. 

Tot va començar quan vaig decidir que volia dedicar plenament el meu treball a la història 

d´Alemanya Nazi, ja que vull estudiar història en un futur i era un tema que formava part de 

l´etapa contemporània, que és l´especialització que m’agradaria fer; però llavors vaig 

recordar que a 4t d´ESO a l’assignatura història havíem fet una petita recerca de cap de 

setmana sobre Mauthausen i vaig decidir que m´havia d´informar i seguir per aquell camí, 

fins que descobrí que hi havia una part d´història que el govern espanyol no havia 

reconegut. En investigar; vaig descobrir que més enllà d´Espanya el feixisme havia fet mal, 

i sincerament vaig sentir tanta impotència i ràbia que decidí que dedicaria el meu treball a 

donar veu i a destapar les barbàries que els republicans catalans van haver de viure a 

Mauthausen, un camp d´extermini.  

A l´inici del treball i veient la gran quantitat d´informació de la qual podria disposar vaig 

decidir que el meu primer objectiu seria crear memòria històrica  en prevenció del feixisme. 

En segon lloc volia tenir l´oportunitat de reivindicar mitjançant la crítica, ja que hi ha 

persones que han actuat de manera errònia en un passat i actualment arrosseguem part 

dels seus actes, és per això que cal mantenir els valors republicans, que enllaçant-ho, 

aquest és el tercer objectiu, perquè hem de ser conscients que el moviment republicà 

actualment segueix viu igual que ho fa el feixisme, però la diferència és que els valors laics 

de la república donen llibertat; un dret que hem de recordar que tots els humans posseïm, 

en canvi el feixisme és una violació directa dels drets de les persones . També m´agradaria 

reunir el màxim d´informació sobre les vivències personals dels deportats, ja que encara 

que a hores d´ara no hi hagi cap supervivent viu, la següent font més propera són les fonts 

secundàries, algunes de les quals han pogut parlar directament amb els seus familiars que 
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han viscut la terrible experiència del camp de Mauthausen. I per tancar els objectius un 

últim: dignificar els republicans catalans detectant quines són les vertaderes veritats i 

quines són aquelles mentides que ens han venut com a veritats, perquè els deportats es 

mereixen justícia per davant de tot. 

La hipòtesi d´aquest treball es centra en la vida quotidiana dels catalans republicans: “Els 

catalans al camp de Mauthausen van viure en condicions infrahumanes i van sobreviure 

gràcies a l´alliberament del camp i l´esperança de viure”. Partint d´aquest punt, aquest 

treball que té entre mans és una recerca que ha desenvolupat una  breu novel·la històrica 

en forma de diari basada en fets reals. Per escriure aquesta novel·la prèviament vaig 

realitzar tretze entrevistes a diversos llocs de Catalunya, i també s´ha de tenir en compte 

que molta de la informació s´ha extret de llibres, xarrades, museus i altres fonts que anirà 

veient durant el treball. 

Centrant-nos més en les entrevistes cal dir que aquestes van ser efectuades entre el 17 de 

juny i el 6 de setembre del 2019, realment he passat per tota Catalunya; he estat a Caseres, 

l´Ampolla, Roda de Berà, el Vendrell, Camarasa, Barcelona, Reus i Tarragona. A part he 

visitat dos museus; un és el Museu Memorial de l´exili (MUME) a la Jonquera (7 de 

setembre del 2019) i l´altre és el Museu d´Història de Catalunya a Barcelona (2 de juliol del 

2019). També he estat en dues conferències: una és la que va fer l´Amical a la Salle (20 

de setembre del 2019) protagonitzada pel Sr. Enric Garriga Alies, president de l´Amical de 

Mauthausen i altres camps, i l´altra a Roda de Berà (29 de novembre del 2019) a càrrec 

d´Isabel Miró, professora d´història titular a la URV. Altrament m´he llegit nou llibres: Vida i 

mort dels republicans als camps nazis i Els camps de concentració nazis de la Rosa Toran, 

Las SS el cuerpo de élite del nazismo de Robert Lewis, La Gestapo de Rupert Butler, 

K.L.Reich de Amat-Piniella, Crònica Gràfica d´un camp de concentració Mauthausen de 

Margarida Sala i Rosa Toran, El fotògraf de l´horror de Benito Bermejo, L´home a la recerca 

del sentit de Victor E. Frankl i Los años rojos de Mariano Constante. En darrer lloc vaig 

veure la pel·lícula El fotógrafo de Mauthausen sobre el Francesc Boix i un documental de 

Llorenç Soler anomenat Francisco Boix, un fotógrafo en el infierno.  

Tenint en compte els diferents punts de Catalunya a on he hagut d´anar, i el fet que jo no 

tinc carnet de conduir, això ha suposat una dificultat durant el període d´entrevistes. 

Òbviament va ser solucionada amb el transport públic, però també gràcies a la bona 

planificació per part meva i dels meus pares per poder anar als poblets on gairebé era 

impossible anar-hi per culpa de les males combinacions, el més important és que malgrat 

la dificultat d´algunes ubicacions vaig poder  arribar a totes les entrevistes. Altrament decidí 

anar a Barcelona durant una setmana, la primera de juliol, la qual vaig dedicar totalment al 
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treball: visitant el museu d´història de Catalunya, buscant informació dos dies a la biblioteca 

de Catalunya, realitzant dues entrevistes i fent la primera visita a l´Amical. Tot això va ser 

possible gràcies a la bona organització que vaig tenir des d´un inici amb les setmanes de 

pràctiques de l´estada a l´empresa i gràcies a l´Aina Rafel que em va obrir les portes de 

casa seva durant la meva estada a Barcelona, tot això sembla molt fàcil, però darrere 

d´aquests set dies hi ha setmanes de planificació i quadrar els dies, les entrevistes, les 

visites... va ser una gran dificultat. En darrer lloc pel que fa a les dificultats m´agradaria fer 

referència al l´escassetat de temps, encara que el primer dia tingués el tema i al cap de res 

la hipòtesi, no vaig parar de treballar en tot l´estiu i durant cada dia fins a arribar a aquest 

punt, perquè escriure una novel·la històrica requereix moltes hores, correccions i en resum 

feina. Crec que malgrat la quantitat de feina he sabut portar-ho tot al dia, encara que també 

vull dir que vaig sentir molta nostàlgia a l´escriure l´última frase de la meva novel·la, 

realment formava part de la meva rutina d´escriure, però bé tot en algun moment ha 

d´acabar i aquell va ser el moment per a la meva novel·la. 

Parlant de la novel·la m´agradaria explicar el perquè del seu títol: Des de la gàbia en blanc 

i negre. El motiu pel qual rep aquest nom és perquè la paraula “camp de concentració” 

queda sota la metàfora de “gàbia”, el connector “des de” fa referència al fet que la persona 

que ho escriu es troba dins del camp i per tant és un pres. “En blanc i negre” és una 

descripció perfecta i resumida del paisatge del camp, ja que aquest era desert, amb 

barracons grisos, tanques electrificades del mateix color, murs de pedra també grisa, el 

fum negre dels crematoris, les cendres de les víctimes que floten en l´aire... aquesta 

degradació de l´ambient em va portar a decidir atorgar-li aquests colors com a qualitat de 

Mauthausen. També val a dir que em vaig inspirar molt en la xarrada de la Neus Català, on 

totes les imatges eren en blanc i negre.  

Centrant-nos més en el contingut de la novel·la històrica, aquesta amaga la història de 

tretze republicans catalans darrere d´un sol personatge: el Jordi Ventura Grau, un noi de  

vint-i-tres anys que narra en forma de diari la seva vivència al camp, durant un any i en la 

clandestinitat. Aquesta obra destaca per la seva sensibilitat i versemblança, ja que és un 

clar exemple de les condicions infrahumanes en les quals van viure les víctimes del camp 

i també és un recull de totes les barbaritats que es  van cometre a Mauthausen, que per 

tant creen crítica i són utilitzades en mode de denúncia.  

Finalment vull agrair en general la bona voluntat de tothom, la implicació i les ganes que 

m´han transmès totes les persones que han participat en aquest treball. Primer que tot vull 

donar les gràcies al Josep Maria Morelló, el meu tutor de TR, que ha fet més hores que un 
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rellotge, m´ha sabut guiar i corregir, i sobretot que m´ha encomanat el seu entusiasme. I a 

tot l´equip de professors de la Salle per haver-hi estat quan ho he necessitat. 

Seguidament vull agrair a l´Amical de Mauthausen i altres camps de Barcelona la seva gran 

implicació i el conjunt d´informació que m´han aportat, especialment a Laura Fontcuberta 

que m´ha respost ràpidament tots els correus i també agraeixo el bon tracte de les 

secretàries de l´Amical.  

A continuació vull agrair a tots els entrevistats, sense ells res hauria estat possible, m´han 

emocionat amb les seves històries, han sabut estar per sobre de les expectatives i sobretot 

donar-me informació que val or, això li ha donat al meu treball tota la humanitat i tendresa 

per reflectir la realitat en el camp de concentració. Simplement no tinc paraules per explicar 

la meva satisfacció en posar-me en contacte amb persones que per mi en aquell moment 

eren desconegudes i que des del minut 1 s´han implicat i m´han regalat el seu temps i les 

seves ganes, de veritat que això no té preu. Per tant dit això dono les gràcies al Sr. Joan 

Mercadé Rius (fill de deportat) i  a la Sra. Conxita Romeu Santos , al Sr. Pere Marcé 

Recacens (net de deportat) i al Sr. Pau Marcé Royo (besnet de deportat), a la Sra. Maria 

Glòria Agramunt Casanovas (filla de deportat) i la Sra. Glòria Rabadà Agramunt (neta de 

deportat), al Sr. Francesc Sabaté Puchol (nebot de deportat), al Sr. Enric Comelles Cases 

(net de deportat), a la Sra. Neus Oller García (besneboda de deportat), a la Sra. Adelina 

Figueras Montserrat (filla de deportat), al Sr. Albert Sentis Sebastià (fill de deportat), a la 

Sra. Clara Rivas Sugranyes (neboda de deportat), al Sr. Llibert Villar Piqué (fill de deportat), 

al Sr. Salvador Oliver Luaces (net de deportat), al Sr. Enric Garriga Alies (fill de deportat), 

a la Sra. Olga Talarn Llaurador (filla de deportat) i al Sr. Joan Sans Talarn (net de deportat). 

També vull agrair-los per tota la informació: imatges, documents, vídeos, objectes, cartes, 

dades... i també per tots els llibres que m´han deixat, moltes gràcies de cor! 

Seguidament vull agrair a la meva família per tot el suport donat durant tot el meu treball, 

especialment als meus pares que m´han portat a tots els llocs que he necessitat i m´han 

donat forces per tirar endavant, i aquí faig incís per donar les gràcies a la meva mare per 

llegir-se la meva novel·la un milió de vegades. També vull agrair al Marc Parra Molins, el 

meu germà, per ajudar-me amb el disseny de la novel·la i al Pau Panisello Carbonell per 

ajudar-me amb el fotoshop de la tapa del treball. I vull donar infinites gràcies a l´Eugènia 

Toledano per ajudar-me amb les correccions de la novel·la històrica.  

Per acabar vull donar tots els meus agraïments a l´Aina Rafel Adell i  la seva mare Rosa 

Maria Adell Duch per obrir-me les portes de casa seva durant una setmana i orientar-me 

per Barcelona, quan jo encara no en sabia, realment sense elles hagués perdut moltes de 

les oportunitats d´estar a Barcelona.  
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2. INTRODUCCIÓ AL CAMP DE MAUTHAUSEN1 

2.1 Política 

2.1.1 Àustria: una annexió d´Alemanya 

Ens situem a l´Alemanya entre els anys 1940 i 1945, període en el qual es desenvolupa la 

Segona Guerra Mundial que va de l´any 1939 al 1945. Àustria es va convertir en la província 

d'Ostmark del Tercer Reich amb l´annexió d´Alemanya el 13 de març de 1938, ja que Hitler, 

volent configurar un imperi, havia creat una política expansionista que consistia en 

l´ampliació de “l´espai vital”2 on havien de residir ciutadans de “raça ària”.  L’imperialisme 

germànic també provocà la II Guerra Mundial per culpa de l’expansió i la imposició del 

règim.3 

Tenint en compte que Hitler havia arribat al poder el 1939 i havia establert una dictadura 

feixista, es va apoderar tant de la població alemanya com de l´austríaca mitjançant un 

corrent ideològic molt poderós a partir de la demagògia, un discurs negativista i consignes 

senzilles que van provocar el rebuig de la població i van influir en la seva forma d´actuar 

                                                           
1 Per confeccionar aquest apartat he consultat:  
TORAN, Rosa (2002): Vida i mort dels republicans als camps nazis. Barcelona: Proa. 347 p. 
TORAN, Rosa (2005): Els camps de concentració nazis. Barcelona: Edicions 62. 206 p. 
TORAN, Rosa i SALA, Margarida (2002).Crònica Gràfica d´un camp de concentració Mauthausen. Barcelona: 
Viena editorial. 271 p. 
LEWIS Koehl, Rober (20029): La SS el cuerpo de élite del nazismo, 1919-1945. Barcelona: Crítica. 333 p. 
BUTLER, Rupert (2006): La Gestapo. Madrid: Libsa. 192 p. 
PINIELLA, Amat (1976): K.L.Reich. Barcelona: Club dels novel·listes. 193 p. 
ESPINOSA, José Ramón i MARTIN, Ricardo (1998): Historia contemporánea de Alemania (1945-1995). Madrid: 
Síntesis. 303 p. 
GRUNBERGER, Richard (2007): Historia social del Tercer Reich. Barcelona: Ariel. 563 p. 
AMICAL de Mauthausen (1985). El reconocimiento al compañero Joan Mestres i Rebull proporcionat per 
l´Amical. Barcelona: Amical. 32 p. 
Bloc-web: http://holocaustoenespanol.blogspot.com >(Consulta: 4 de setembre del 2019). 
Todoereaders< https://www.todoereaders.com > (Consulta: 4 de setembre del 2019).  
pdf: Consecuencias de la II Guerra Mundial para el arte alemán.  
2 “L´espai vital” també conegut com Lebensraum consistia que la població alemanya tingués prou espai per 
viure i satisfer les seves necessitats, per això Hitler va voler crear una annexió amb Àustria, conquerir Polònia, 
expandir-se cap a la república Txeca i l´operació barbaroja a l´URSS. 
3 TORAN, Rosa (2002): Vida i mort dels republicans als camps nazis. Barcelona: Proa. 17-29p.  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Tercer_Reich
http://holocaustoenespanol.blogspot.com/
https://www.todoereaders.com/
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cap a les races considerades inferiors . Eren adoctrinats a través d´idees com el racisme, 

l´anticomunisme i contra tot allò que fos liberal. La propaganda inundada d´aquesta 

ideologia havia penetrat la població, igual que els seus joves van ser educats en les 

joventuts Hitlerianes, on la seva personalitat era anul·lada i simplement vivien per complir 

les ordres del règim i retre homenatge a Hitler sota qualsevol circumstància. 4 

2.1.2 Estructura de  seguretat 

Un bon règim ha d´estar defensat per un conjunt de cossos de protecció. En el cas del 

nazisme es va crear una xarxa gegant per garantir la vigilància d´Alemanya. 

Primer de tot cal parlar de les SS que van ser un cos d’elit creat per Adolf Hitler i Heinrich 

Himmler amb el propòsit de garantir el futur d´Alemanya nazi sota el règim. Aquest es va 

desenvolupar entre 1919 i 1945, les SS es van formar de manera gradual amb l’experiència 

dels nazis a l´afrontar les necessitats polítiques de l´Alemanya de la postguerra. Hitler va 

donar el primer pas quan va proposar al partit Nacional Socialista dels treballadors 

alemanys (NSDAP) la idea de tenir una guàrdia personal. 5 

Formaven part de les SS tots aquells que tenien tres o quatre generacions de raça pura 

alemanya, ja que les SS havien de ser formades pel millor que quedava dins d´Alemanya 

per tal de crear una regeneració biològica de la “raça ària”. Per altra banda els SS havien 

de jurar el seu ple suport al règim nazi i sobretot al seu líder Adolf Hitler. Però per entrar en 

el cos d’elit s´havien de reunir unes condicions: aconseguir el suport de dos membres locals 

del partit, estar treballant 5 anys en les oficines locals de la policia, tenir entre 23 i 35 anys 

i un físic potent. Acompanyat de l´aspecte físic anava l´aspecte psicològic, ja que també 

havien de reunir un caràcter determinat: ser honestos, decents, lleials i fidels tant a la raça 

com al règim. 6 

Tal com deia Heinrich Himmler: “Les SS davant de les nacions de pobles estrangers hem 

d´actuar de manera indiferent, ja que són animals humans i per tant constituiria un crim 

actuar contra la nostra pròpia sang preocupar-nos per ells...” Aquest és un resum que 

Himmler va dir davant les SS el 4 d´octubre de 1943.  Aquesta crueltat amb la que parlaven 

els líders també es reflectia en la forma d´actuar de les SS; eren molt violentes sobretot en 

els camps de concentració.7 

                                                           
4 TORAN, Rosa (2002): Vida i mort dels republicans als camps nazis. Barcelona: Proa. 39-43p. 
5 LEWIS Koehl, Rober (20029): La SS el cuerpo de élite del nazismo, 1919-1945. Barcelona: Crítica. 133-141p. 
6 LEWIS Koehl, Rober (20029): La SS el cuerpo de élite del nazismo, 1919-1945. Barcelona: Crítica. 149-167p. 
7 LEWIS Koehl, Rober (20029): La SS el cuerpo de élite del nazismo, 1919-1945. Barcelona: Crítica. 168-173p. 
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Dins del nazisme també hi van haver altres cossos de protecció com és el cas de la 

Gestapo, que era la policia secreta de Hitler. 8 Aquesta es trobava sota el lema de Henrich 

Müller: “La Gestapo está en todas partes” donant a entendre que era una policia que 

produïa un temor generalitzat. Igual que la utilització de gossos, ja que aquests es feien 

servir en els camps de concentració per tal de vigilar els presos, si algun d´ells intentava 

escapar els gossos el perseguien fins atacar-lo i tombar-lo al terra.  

També cal anomenar altres cossos de protecció del nazisme com la SD, que era el servei 

d’intel·ligència de les SS, el Kripo que era la policia criminal encarregada d´assumptes 

ordinaris9; i la policia jueva o Judendienstordnang que s´ocupava de garantir la deportació 

dels jueus als guetos per ser enviats als camps de concentració; aquests eren instal·lacions 

destinades a recloure persones sense un judici previ.10 

2.1.3 Tipus de camps nazis11 

En l´Alemanya de la Segona Guerra Mundial es van crear molts camps, cadascun era 

diferent i tenia uns propòsits. Els camps de trànsit servien com a primera tria de presos per 

després ser enviats a altres camps; els camps de treball forçat eren llocs on els presoners 

treballaven en condicions infrahumanes, mentre que els camps de concentració van ser 

una evolució dels camps de treball, ja que tenien reunits molts presoners als quals 

assignaven unes feines. 

Per altra banda hi havia els camps d’extermini que eren camps sense retorn on la mort era 

gairebé inevitable i  de fet el 1942 es van crear camps d´extermini únicament per a jueus i 

també cal anomenar els camps de presoners de guerra on eren reclosos els enemics que 

els alemanys capturaven. 

Himmler un cop posat en marxa el procés concentracionari va crear unes categories per a 

la divisió dels camps. En la categoria I hi havia els presos preventius que tenien possibilitats 

de millorar la conducta, un exemple de camp seria Dachau o Auschwitz. En la categoria II 

hi havia els presos molt perillosos amb possible millora gràcies a la reeducació, en aquesta 

categoria es trobava Buchembald i Auschwitz-Birkenau. I en la categoria III hi havia els 

presos molt perillosos amb poques possibilitats de canviar (solien ser camps d´extermini, 

ja que hi havia pocs supervivents), formava part d’aquesta categoria el camp de 

Mauthausen. 

                                                           
8 BUTLER, Rupert (2006): La Gestapo. Madrid: Libsa. 7-9p. 
9 BUTLER, Rupert (2006): La Gestapo. Madrid: Libsa. 54-55p. 
10 BUTLER, Rupert (2006): La Gestapo. Madrid: Libsa. 78-79p. 
11  Web: http://holocaustoenespanol.blogspot.com >(Consulta: 4 de setembre del 2019). 

http://holocaustoenespanol.blogspot.com/
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2.2 Economia 

Alemanya volia ser una potència econòmica mundial amb una autarquia econòmica, és a 

dir, produir tot allò que necessita dins el propi territori; amb una forta intervenció de l´estat. 

Per això es va basar en aconseguir una indústria armamentista per a la producció de 

material bèl·lic per a la guerra. Aquest treball  especialment es va dur a terme en els camps 

de concentració, ja que la mà d´obra eren els presoners i les jornades de 12 hores eren un 

dels càstigs imposats. Relacionat amb els presos, aquests eren organitzats en Kommandos 

que sortien del camp per tal de treballar per alguna empresa alemanya, com algunes 

empreses de construcció.12  

D´altra banda es troba una economia socialista, a la qual donava suport el règim, que 

portava a una reforma agrària i industrial. La reforma agrària va comportar l´alteració de 

l´estructura de la propietat, ja que camperols i petits empresaris van esdevenir propietaris 

de terres, es van repartir 100000 hectàrees entre els pagesos, unes 10 o 15 hectàrees per 

pagès, la comissió local (Bodenreformkomimissionen)  es va encarregar de la distribució 

de les terres.13 

Un altre sector en el qual va actuar el règim va ser la construcció, el 1933 es van repartir 

500 milions de marcs a propietaris d´habitatges per a reformes, això va portar a una 

disminució de l´atur gràcies a la quantitat de mà d´obra requerida. Hitler potencià grans 

obres públiques, per això s´impulsen les construccions de les primeres autopistes. 

D´altra banda cal dir que la força de la direcció econòmica nazi depenia d´una complexa 

interrelació entre gran capital, petit comerç i estat; tres forces importants per al sosteniment 

econòmic del nazisme.  

Per tant podem concloure que la dictadura sobre l´economia va actuar beneficiant-la, ja 

que la va convertir en la segona potència industrial del món el 1939 i va reduir bastant la 

població d´aturats, però a la vegada va tenir efectes negatius com les grans jornades de 

treball i la prohibició d´agrupar-se o formar sindicats. 14 

 

 

                                                           
12 BERMEJO, Benito (2015): El fotògraf de l´horror: La història de Francesc Boix i les fotos robades als SS de 
Mauthausen. Barcelona: RBA. 87-89 p. 
13 ESPINOSA, José Ramón i MARTIN, Ricardo (1998): Historia contemporánea de Alemania (1945-1995). 
Madrid: Síntesis. 47-51 p.  
14 GRUNBERGER, Richard (2007): Historia social del Tercer Reich. Barcelona: Ariel. 183-200 p. 
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2.3 Societat 

La societat alemanya estava molt dividida i jerarquitzada, parlem doncs d´una minoria 

enriquida, una majoria que formava el poble com obrers, comerciants, pagesos... i una altra 

minoria marginada i perseguida. 

En la societat alemanya s´estava avançant cap a la creació d´una nova fe basada en el 

culte de la raça ària, és a dir, aconseguir que totes les persones fossin de raça pura i per 

tant 100% alemanys tant físicament com psíquicament. Per això havien de donar ple suport 

al règim, des de petits ja eren adoctrinats irracionalment amb valors nacionalsocialistes15 a 

les Joventuts Hitlerianes16 on els joves, que eren totalment purs, eren preparats per formar 

part de les SS o ser súbdits lleials d´Alemanya amb una acceptació incondicional al nou 

ordre. Seguint amb el concepte de raça pura trobem el programari nazi en el qual s´optava 

pel feixisme que creava desigualtats i jerarquització social segons la raça; era el camí cap 

al pangermanisme de valors nacionalsocialistes amb bons soldats adoctrinats per tal de 

ser fidels a la pàtria. 

D´altra banda un conjunt d’antropòlegs i biòlegs alemanys veien una disminució de la 

natalitat en els grups considerats legítims; i un augment en els que eren considerats 

inferiors. Per arreglar el problema es va crear l´oficina superior de la raça i la població 

dirigida per Hitler, aquí es feien estudis genètics de la població i també l´evolució de la raça 

pura, la sorpresa va ser que el 22% de les dones alemanyes casades no donaven 

descendència, per això es va fer un impuls d´embarassos per compensar les morts del 

front. 17Seguint amb les dones trobem les dones brunes que van ser les unitats femenines 

de les SS que s´ocupaven de segrestar infants i de l´execució de famílies.18 Encara que hi 

havia dones en els cossos de seguretat, la dona que durant la república de Weimar havia 

recuperat estatus polític i social, arribada la dictadura van ser eliminades totalment de la 

vida pública. La missió de la dona va quedar reduïda a ser una dona ària i sana per a poder 

dur a terme les tasques domèstiques i sobretot procrear per a la guerra i la colonització. 

També cal parlar d´aquelles minories que no formaven part de la “raça pura” i per tant que 

eren marginats, perseguits i considerats inferiors per la població i el règim. Aquests eren 

tots els opositors al règim nazi com ara antifeixistes, republicans espanyols, presoners de 

                                                           
15 Es demanava disciplina, força, superioritat, acceptació de les ordres que marcava el règim i la total 
despersonalització dels infants.  
16 Era la secció juvenil del partit nazi que eren dirigides per Baldur Von Schirach. 
17 TORAN, Rosa (2002): Vida i mort dels republicans als camps nazis. Barcelona: Proa. 29-31 p. 
18 De les accions que van realitzar les “dones brunes” se´n va anomenar acció Fenc.  
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guerra i perseguits racials, els jueus, parts del clergat, homosexuals, gitanos, asocials, 

testimonis de Jehovà, malalts i discapacitats. Els nazis creien que tots ells no tenien dret a 

viure, ja que l’únic que feien era contaminar i perjudicar la raça ària, per això van ser 

sotmesos a tota mena de tortures per intentar eliminar-los i fer que Alemanya quedés neta 

de pobles considerats inferiors i per tant que la raça ària dominés l´espai que li pertocava. 

19 

2.3.1 La minoria perseguida 

El grup més representatiu:  Els Jueus 

Els jueus eren un poble considerat culpable de totes les desgràcies d´Alemanya i de la 

crisi20 econòmica, i per tant estimaven que era un poble inferior i infrahumà. Els jueus van 

tenir grans represàlies com la pèrdua del dret a vot, els locals i propietats privades van ser 

prohibides, van ser distingits amb una estrella de David al braç, havien de posar una “J” al 

seu passaport, no podien mantenir relacions amb alemanys purs, van ser expulsats de les 

ciutats per anar a guetos i també van ser enviats a camps de concentració on van ser 

distingits amb una estrella de David21 entre altres coses... 

Volien aconseguir el genocidi22 dels jueus, per això es van crear les cambres de gas 

movibles i a continuació les cambres de gas dels camps de concentració que clarament 

eren un mètode ràpid per a l’assassinat en massa. Igual que la “solució final”; les marxes 

de la mort, que van ser l´última tortura que van patir els jueus. Al final de la guerra aquest 

poble va ser el més afectat, ja que van morir 600000000 de jueus que equivalen al 90% de 

la població jueva d´Alemanya; va ser una actuació inhumana i que després portarà el 

penediment de les generacions descendents, tanquem aquest apartat amb el testimoni de 

Fred Uhlman: “Em penso que, després de la guerra, quedaven tan sols deu o dotze jueus 

en tot Stuttgart. Tots els altres –supervivents a les cambres de gas- havien emigrat.”23 

Altres grups importants 

Dins de la majoria marginada trobem diversos grups com els testimonis de Jehovà, aquest 

era un poble que posava una resistència pacifica a la dictadura, això va ser un repte 

intolerable per un règim de submissió total a l’estat. Per altra banda trobem els asocials 

                                                           
19 TORAN, Rosa (2005): Els camps de concentració nazis. Barcelona: Edicions 62. 32-42 p. 
20 Hitler va culpar als jueus de la gran crisi econòmica en la dècada dels anys 20 i 30 del S.XX.  
21 És una estrella de sis puntes que simbolitza la pau i l´equilibri, però  sobretot es coneguda per ser el símbol 
que representa als jueus.  
22 Aniquilació o extermini sistemàtic i deliberat d´un grup social per motius racials, polítics o religiosos. 
23 TORAN, Rosa (2005): Els camps de concentració nazis. Barcelona: Edicions 62. 180-181 p.  
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que eren ciutadans alemanys que no col·laboraven en l´economia del país: prostitutes, 

rodamóns, captaires, aturats i alcohòlics.  

Un altre grup a tenir en compte van ser els malalts i discapacitats; com els esquizofrènics, 

els malalts de demència senil, nens nascuts amb deformacions, compulses cerebrals i 

epilèptics, perquè eren una càrrega per als considerats saludables.24  

Els homosexuals eren persones considerades malaltes, degenerats, febles i covardes, 

amenaçaven la salut física i espiritual de la raça ària.25 L´homosexualitat era considerada 

un delicte i tenia com a càstig 5 anys de presó. I també eren considerats una plaga els 

gitanos, ja que creien que eren perillosos, degenerats, sense caràcter, imprevisibles, 

remisos al treball i infrahumans.  

Finalment es trobaven els presos polítics i apàtrides que eren comunistes, 

socialdemòcrates, sindicalistes i també apàtrides, és a dir, que no tenien pàtria perquè el 

govern del seu país els havia donat l´esquena. 26  

2.4 Cultura 

L´art durant l´Alemanya nazi va ser utilitzat per a la consolidació del règim i com a medi 

propagandístic de la ideologia del règim. Aquest art quedava totalment oposat a les 

“avantguardes”, aquestes eren perseguides i els seus autors van ser assassinats o exiliats. 

Però paral·lelament a les “avantguardes” es troba l´art del nacionalisme on es van fer 

exposicions a la casa de l´art “Haus der kunst”, allí es presentaven obres que formaven 

part del sistema i estaven inspirades en l´art del neoclassicisme de Grècia i Roma. El sector 

de la ciència en general és massificà27  

Pel que fa a la literatura aquesta va estar molt censurada, començant per la crema de llibres 

de 1933 organitzada per Hitler on es van cremar llibres marxistes o amb idees oposades al 

règim. Aquestes obres eren d´autors com Karl Marx, Sigmund Freud, Thomas Mann i Alfred 

Doblin, aquests eren considerats nocius i indesitjables per l´esperit germànic. En definitiva 

la censura i la persecució cultural del règim es va apoderar de cert tipus d´art durant 

l´Alemanya nazi. 28 

                                                           
24 TORAN, Rosa (2002): Vida i mort dels republicans als camps nazis. Barcelona: Proa. 130-150 p.  
25 TORAN, Rosa (2005): Els camps de concentració nazis. Barcelona: Edicions 62. 37-40 p.  
26 TORAN, Rosa (2002): Vida i mort dels republicans als camps nazis. Barcelona: Proa. 135-141 p. 
27 pdf: Consecuencias de la II Guerra Mundial para el arte alemán.  
28 Todoereaders< https://www.todoereaders.com > (Consulta: 4 de setembre del 2019).  

https://www.todoereaders.com/
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Altrament de la cultura cal destacar el fort poder del règim pel que fa al culte a Hitler com 

a líder i per tan el règim nazi no reconeix cap religió com a vàlida, sinó que l’única “religió” 

acceptada es el culte al dictador i la defensa de la raça ària.  

 

2.5 Camp de Mauthausen 

El camp d´extermini de Mauthausen formava part de la tercera categoria en la divisió de 

camps des  de 1940 amb la seva construcció i fins al 1945 amb l´alliberament per part 

d´Estats Units. Estava situat a Àustria, que en aquell moment formava part d´Alemanya, 

sobre una muntanya envoltada de vegetació i acompanyada del riu Danubi. Era un lloc de 

via comercial,  ja que estava al costat del poble de Mauthausen. El camp tenia murs de 

granit, camins de pedra, torres de vigilància, cambres de gas i crematoris d´on el fum sortia 

per les xemeneies i una gran escala de 186 esglaons que se situava a la pedrera. Cal dir 

que a la porta de l´entrada del camp hi havia una àguila de bronze i el lema del camp “el 

treball allibera”. Al voltant del camp principal que era Mauthausen, hi havia una àmplia 

xarxa de camps annexos, un dels pitjors era Gusen , ja que hi ha molt pocs supervivents. 

El camp va passar per diverses fases; en la primera estava destinat a l´extermini pur a base 

del treball, aquesta fase va durar de 1940 a 1942. El treball es duia a terme en una pedrera 

tal com explica Rosa Toran i Margarida Sala: “La pedrera de Mauthausen, de nom 

Wienergraben, va ser l’instrument més efectiu en el procés l´eliminació de deportats, i 

símbol perfecte de l´extermini mitjançant el treball.”29 

La segona fase va ser la mateixa fins a l´alliberament del camp el 1945 i va consistir en 

treballs d’esclavatge per a les necessitats de la guerra. En definitiva el camp de 

Mauthausen va ser una fortificació que va actuar com a camp d´extermini i on van morir 

aproximadament 320000 persones.30 

2.5.1 Republicans espanyols 

Els republicans espanyols van ser el primer gran grup que va arribar a Mauthausen el 1939. 

Un total de 7000 homes van recórrer un camí molt llarg que comença amb la fi de la guerra 

civil a Espanya. Ells que havien lluitat per una república i que per tant donaven suport a les 

idees republicanes, van haver d´exiliar-se a França fugint del franquisme. A França són 

rebuts com a refugiats indesitjables  i són enviats a camps de presoners o en algun Stalag, 

                                                           
29 TORAN, Rosa i SALA, Margarida (2002).Crònica Gràfica d´un camp de concentració Mauthausen. Barcelona: 
Viena editorial. 83 p.  
30 AMICAL de Mauthausen (1985). El reconocimiento al compañero Joan Mestres i Rebull proporcionat per 
l´Amical. Barcelona: Amical. 23-24 p. 
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fins i tot alguns d´ells van lluitar a la línia Maginot. Cal recordar que en la II Guerra Mundial31 

França va ser envaïda per Alemanya fet que provocà l´ocupació dels nazis. En aquesta 

lluita els republicans van ser detectats com espanyols i per això van ser capturats per la 

Gestapo i enviats directament a Mauthausen on van ser catalogats com apàtrides amb un 

triangle blau invertit amb la lletra “S” de Spanier. 

Per als alemanys els republicans espanyols eren “Rotspanier”, és a dir, espanyols rojos 

que s´havien de domesticar. Alguns van poder amagar-se entre els presos francesos i van 

ser identificats amb el triangle vermell que era el de pres polític i per tant estava més ben 

tractat que els apàtrides. Dins del camp els espanyols eren molt respectats pels altres grups 

de presoners, ja que eren persones amables i fidels. Tal com narra el personatge de Amat 

Piniella en la seva novel·la: “La cabra de gas treballava més que mai i el cotxe fantasma 

no para d´anar i venir...La millora es per nosaltres els espanyols, un privilegi que crec que 

ens mereixem, després d´haver estat damnats en un seixanta per cent. No és així?”32 

 A Mauthausen van sobreviure 3805 espanyols, però en van morir 4429 dels quals 1094 

eren catalans. El motiu pel qual ells acaben a Mauthausen rau en la despreocupació i el 

silenci de dos responsables; d´una banda les autoritats franceses de  Vichy33 que no van 

posar traves a la deportació, però encara més recau sobre Espanya, ja que Alemanya entre 

el 20 d´agost i el 3 d’octubre de 1940 va enviar cartes al ministeri d´afers estrangers i l’única 

resposta que va rebre va ser el silenci. Encara que en una reunió de Hitler amb Franco, es 

va treure el tema i Serrano Sunyer va dir textualment “No hay espanyoles fuera d´España” 

considerant-los per tant apàtrides. 34  

Segons Rosa Toran i Margarida Sala la conclusió dels assumptes de la deportació 

republicana seria la següent:  

En conseqüència, no s´assumí la responsabilitat històrica de reconèixer que els homes i les 

dones deportats que van morir o van patir penalitats extremes als camps nazis no van caure 

en mans dels seus botxins com a fruit d´un error, ni d´un mal fet, sinó de mantenir-se fidels  

a la república i haver combatut les forces que l´amenaçaven.35 

 

                                                           
31 Conflicte bèl·lic que es van implicar majoria de les nacions del món i que es va desenvolupar entre 1939 i 
1945. 
32 AMAT-PINIELLA, Joaquim (2001): K.L.Reich. Barcelona: Edicions 62. 237 p.  
33 És el règim polític que va tenir França durant la II Guerra Mundial que va ser instaurat per Philippe Pétain i 
consistia en un règim autoritari que estava d’acord amb la ideologia feixista. 
34 TORAN, Rosa i SALA, Margarida (2002).Crònica Gràfica d´un camp de concentració Mauthausen. Barcelona: 
Viena editorial. 21-53 p.   
35 TORAN, Rosa i SALA, Margarida (2002).Crònica Gràfica d´un camp de concentració Mauthausen. Barcelona: 
Viena editorial. 51 p. 
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3. VUIT DÈCADES A 1600 KM: MAUTHAUSEN, ECLAUS DEL FEIXISME. 

3.1 Des de la gàbia en blanc i negre36 

16 de gener de 1941 

Estimat amic, 

Vull redactar un diari que remogui la consciència d´aquells que el llegeixin; que siguin 

conscients del que jo he viscut i estic vivint, i sobretot, per la pàtria de Catalunya, que 

encara que em considerin apàtrida amb aquest triangle blau, en el meu cor hi regnen quatre 

barres vermelles. Perquè encara que aquí sigui el número 2419, em dic Jordi Ventura Grau 

i sempre defensaré els meus cognoms. I sí, soc, i era, una persona normal, que durant la 

República37 vaig treballar de barber38 amb el meu pare, però ara, amb 23 anys, em trobo 

al camp de Mauthausen, una experiència que penso redactar en la clandestinitat, perquè 

vull que la meva història deixi empremta, encara que això simbolitzi un perill per a la meva 

vida. 

 

 

                                                           
36 Aquest apartat ha estat realitzat gràcies a les següents fonts: 
Entrevista a Sr. Joan Mercadé Rius (fill de deportat) i Sra. Conxita Romeu Santos (Roda de Berà, 9 de juliol del 
2019); Sr. Pere Marcé Recacens (net de deportat) i Sr. Pau Marcé Royo (besnet de deportat) (El Vendrell, 6 
de setembre del 2019); Sra. Maria Glòria Agramunt Casanovas (filla de deportat) i Sr. Glòria Rabadà Agramunt 
(neta de deportat) (Tarragona, 2 d´agost del 2019); Sr. Francesc Sabaté Puchol (nebot de deportat) (Caseres, 
25 de juliol del 2019); Sr. Enric Comelles Cases (net de deportat) (L´Ampolla, 22 de juliol del 2019); Sra. Neus 
Oller García (besneboda de deportat) (Camarasa, 31 de juliol del 2019); Sra. Adelina Figueras Montserrat (filla 
de deportat) (Tarragona, 17 de juny del 2019); Sr. Albert Sentis Sebastià (fill de deportat) (Barcelona, 1 de 
juliol del 2019); Sra. Clara Rivas Sugranyes (neboda de deportat) (Reus, 11 de juliol del 2019); Sr. Llibert Villar 
Piqué (fill de deportat) (Barcelona, 3 de juliol del 2019); Salvador Oliver Luaces (net de deportat)(Tarragona, 
23 de juliol de 2019); Sr. Enric Garriga Alies (fill de deportat) (Barcelona, 24 de juliol de 2019); Sra. Olga Talarn 
Llaurador (filla de deportat) i Sr. Joan Sans Talarn (net de deportat) (Reus, 5 d´agost del 2019).  
FRANKL, Victor E. (2005): L´home a la recerca del sentit. Barcelona: Edicions 62. 141 p. 
CONSTANTE, Mariano (1974): Los años rojos. Barcelona: Edicions Martínez Roca. 203 p.  
37 La República és una forma de govern en la qual el cap d´estat és el President elegit pel poble. A Espanya 
aquest govern es va desenvolupar entre el 1931 i el 1939, any en el qual es va establir la dictadura franquista 
que va posar fi a la República.  
38 Entrevista a la Sra. Olga Talarn Llaurador (filla de deportat) i al Sr. Joan Sans Talarn (net de deportat) (Reus, 
5 d´agost del 2019). 



MAUTHAUSEN, ESCLAUS DEL FEIXISME  ABRIL PARRA MOLINS 

17 
 

25 de gener de 1941 

Amic, 

Per què diuen que el pitjor enemic de la història és el pas del temps? Jo t´ho respondré: la 

informació es transmet a les primeres generacions que realment estan sensibilitzades dels 

fets esdevinguts.  Però, al cap dels anys, aquest sentiment de proximitat es perd i ens 

sembla que tot això ens queda molt lluny. Això serà el que pensaran els meus nebots quan 

vegin que el seu tiet va ser tancat al camp de Mauthausen, un camp d´extermini sota la 

disfressa de camp de treball. Però això no és el que em preocupa més, el que els hauria 

d´importar és per què jo he acabat aquí? T´ho diré. El govern espanyol està dominat pel 

maleït feixisme. Estic tancat dins d´aquests murs, lluny de la meva terra, pel simple fet de 

ser republicà i voler lluitar pels valors que considero correctes. Amic, d´això se’n diu privació 

de la llibertat d´expressió: un dret que òbviament ha estat violat per culpa de la pèrdua de 

la guerra civil39. 

Per a mi va ser inevitable passar per la Jonquera amb les llàgrimes als ulls, havíem perdut 

la República i havíem lluitat molt dur durant tres anys... Però clar, aquí no s´acaba, després 

vam haver de transformar-nos en exiliats a França, un país que la veritat ens tenia poca 

simpatia. Però què vols que et digui? Els Stalags i els camps de presoners eren hotels 

comparats amb la realitat que ara em toca viure. 

Ara mateix el meu somni és que s´acabi la II Guerra Mundial40 i que els russos, o els 

anglesos, ens alliberin; el problema és que no tinc la més mínima idea del que passa allà 

fora, simplement escric per deixar constància i per contribuir a la memòria històrica de 

Catalunya, ja que això no ho ha de tornar a viure ningú. També he de dir que cada dia 

arriben vagons amb més persones; la gent dura dos dies i després se´ls emporten a les 

cambres de gas o directament al crematori. He calculat, i jo ja hauria de ser mort. Aquí la 

gent sobreviu sis mesos i jo, ja en doblo la xifra, però, és que clar tinc la sort d´haver estat 

barber, i les SS, al segon mes, ja em van agafar com a especialista i per tant vaig poder 

deixar de treballar a la pedrera, una experiència horrible la qual no desitjo ni al meu pitjor 

enemic.  

Amic, si això t´ha semblat espantós, no et creuràs com vaig arribar al camp. Era un dia 

calorós, en concret vaig arribar amb el primer comboi de republicans espanyols el 13 

d´agost de 1940; érem unes 400 persones, i també els primers a arribar al camp. En aquell 

                                                           
39 La guerra civil espanyola va ser un conflicte bèl·lic que es va desencadenar a Espanya entre 1936 i 1939 
entre el bàndol republicà i el bàndol nacional. 
40 La II Guerra Mundial va ser un conflicte militar global en el qual van participar més de 70 països i que es va 
desenvolupar entre 1939 i 1945. 
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moment hi havia molta feina, ja que tot s´havia de construir. Pobres els que van treballar a 

la pedrera. Tu pensa que quan els nous entren al camp els diem que sota cada pedra hi ha 

la sang d´un espanyol que va perdre la vida. Ara simplement es dediquen a treballar a la 

pedrera i a pujar i a baixar pedres de 50 kg per les escales de 186 esglaons. La veritat és 

que aquesta escala la devia fer un miop, perquè no hi ha ni un sol esglaó igual; però als 

alemanys els va com a anell al dit; fan rodolar els cossos escales a baix. Brutalitats que 

una ànima humana no podria comprendre.  

Ai, com m´enrotllo! Al que anàvem. La Gestapo41 ens va fer omplir un paper d´identificació 

a França quan estàvem a l´Stalag , si no recordo malament havies de posar la professió, 

les pertinences que tenies (sincerament eren quasi nul·les, ja que després de passar pels 

camps de presoners ja ens havien fet una bona neteja dels objectes de valor), els anys que 

tenies, el motiu pel qual havies arribat allí, la teva procedència, el teu nom, entre d´altres. 

A continuació van seleccionar un grup d´espanyols i ens van posar en un vagó de càrrega 

d´animals. Crec que mai havia tingut tanta claustrofòbia: 80 persones tancades en un vagó 

de peu, sense poder seure durant tres dies, sense aigua ni menjar i amb un conjunt de 

morts acumulats sobre el terra. Sincerament era claríssim que no podia ser gaire bo el 

nostre futur més proper, i no ens equivocàvem, ja que quan vam baixar del vagó a l´estació, 

vam haver de córrer a peu 4 km per arribar a les portes del camp, on per acabar d´animar 

hi havia el gran lema “El treball us farà lliures”.  

A mi que no m´enganyin! Porto treballant més d´un any sense cobrar ni un duro i aquí ni 

tan sols s´olora la llibertat, més aviat se sent l´olor asfixiant dels morts que són “alliberats” 

per les xemeneies del crematori. 

8 de febrer  de 1941 

-!Alle drauBen! ¡Schnell! – exclamava el Kapo42 de la nostra barraca, mentre els cossos 

cadavèrics corrien cap a la plaça del recompte.  

Les noves incorporacions no entenien res del que deien aquells homes i preguntaven:            

-Què estan dient? 

No hi havia resposta, aquí qualsevol contesta et costa cara i les instruccions eren senzilles: 

-“Tothom fora! Ràpid!”-, diguem que es podia deduir.  

                                                           
41 La Gestapo va ser la policia secreta de Hitler (1933-1945).  
42 Un Kapo és un pres d´un camp de concentració nazi, que les SS han assignat com a feina supervisar el treball 
forçat dels altres presos o realitzar tasques administratives. 
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És comprensible que aquella gent, que no portava ni 24 hores dins d´aquests murs, no 

entengués la nostra realitat i la que per desgràcia a ells també els tocaria viure. 

La vida aquí és purament de subsistència i qui digui el contrari és que mai ha estat tancat 

en pitjors condicions que un animal. Bé, no és que jo sigui un expert, però un any 

d´experiència em dona el dret d´opinar, sé de què parlo. Si jo hagués sabut què m´esperava 

quan vaig ser capturat per la Gestapo l´any 39... Ara aquí tampoc ens resignarem. Els 

ànims s´han de mantenir a lloc, que sinó després venen desequilibris mentals d´aquests 

que et fan acabar penjat d´aquestes tanques electrificades. 

Al que anàvem. Aquesta gent que acaba d´arribar no en té ni idea del què els espera, 

encara que s´ho puguin imaginar la realitat supera la ficció, amic. És evident que algú els 

haurà d´explicar alguna cosa com per exemple posar-se al final de la cua a l´hora de repartir 

la sopa bruta, perquè, a veure t´ho explicaré, aquesta gent posa tan bé la sopa, que no 

remenen, i clar, se´ls queden un pam de mongetes i patates al cul de l´olla. És evident que 

els últims s´emportaran la millor part. Això només són consells que s´aprenen de la rutina, 

però la veritat és que aquí no hi ha normes, tot està prohibit. No es diferencia el bé del mal; 

si t´han d´escarmentar, trobaran qualsevol excusa per fer-ho: si mires al terra, porrada; si 

mires als ulls, porrada. I llavors pensaràs: -Com se sobreviu a tot això? Amb la mà al cor 

et dic que no ho sé amic, suposo que amb sort. Vull sobreviure per explicar-ho, però si no 

és així deixo aquest testimoni com a català republicà i ben format en educació laica, que 

aquest és l´infern mai imaginat.  

16 de febrer de 1941 

La gran plaga! 

Ahir, amic, el camp va estar en quarantena. Es veu que hi havia una plaga de polls i han 

hagut de fumigar tots els barracots. La veritat és que he passat molta por, perquè aquest 

diari que estic redactant està amagat sota el terra de la barraca i no em faria gaire gràcia 

que les SS llegissin la meva creació, almenys no a hores d´ara, perquè l’únic que 

aconseguiria seria acabar al Komando de càstigs, on hi ha una barraca amb cel·les on 

esperen que et moris de fam; però no et preocupis amic, que per accelerar el procés abans 

de tancar-te a la cel·la et donen una pallissa a base de cops que et deixen inconscient. 

Espero no haver-hi de passar mai, jo sé d´un noi que hi va entrar i no va tornar-ne a sortir; 

la crueltat es desenvolupa amb el temps.  

Després de tot, i per sort, t´explicaré què va passar en la desinfecció, ja que tinc el dret de 

fer-ho. Vam començar a les set del matí, al terra hi havia més neu del normal, tots els 

presos estàvem formant a la plaça del recompte. A continuació van començar a dividir els 
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presoners de cada barraca en dos grups; jo em vaig adonar que un grup era ple d´homes 

joves i en les millors condicions, dins del que cap; però en canvi a l´altre hi havia els homes 

més atrofiats i  tots aquells que amb prou feines s´aguantaven. Quan va ser el meu torn 

l´home que s´encarregava de la selecció va dubtar dos segons, què t´he de dir? Almenys 

a mi se’m van fer eterns, i va indicar-me el grup d´homes joves. No sé si realment va ser 

pel conscienciat que estava que aquell era el grup bo, que em vaig alleujar de cop.  

Seguidament, el nostre grup va ser enviat a  l´entrada del camp, on vam començar el procés 

de neteja. Vam entrar en una sala, jo tenia molta por perquè sabia de l’existència de les 

cambres de gas, però per altra banda estava segur que les SS no eren tan estúpides com 

per arribar a eliminar els seus millors treballadors. De cop, l´aigua va començar a rajar i 

ens van tirar bicarbonat per netejar-nos. Quan vaig sortir no sentia el meu cos, feia un fred 

terrible i estàvem mullats, només teníem unes simples tovalloles per tapar-nos, ja que el 

nostre uniforme també s´estava desinfectant. 43  

En el cas de l´altre grup d´homes afeblits, aquests van ser enviats a les “dutxes”, però 

aquestes no eren les mateixes que les nostres, sinó que aquestes eren vertaderes cambres 

de gas. Pobra gent! Crec que he viscut coses horribles però no em puc imaginar morir 

ofegat per la inhalació d´un gas: morir asfixiat! He de dir que ahir van morir cinc espanyols 

de la meva barraca i avui hem estat plorant per aquestes pèrdues. Homes dels nostres i 

dels que estimàvem, van acabar morint en una cambra de gas sota l´engany d´una 

miraculosa dutxa.  

Convé explicar que, un cop aniquilada la plaga de polls, el camp seguia tenint un aspecte 

degradant: la neu havia quedat aixafada pel munt de persones concentrades en el mateix 

lloc, les barraques tenien un aspecte desolador, tot estava buit i semblava una pel·lícula de 

por. L´aire tornava a tenir l’olor de socarrim de les carns humanes: els crematoris 

treballaven a tot gas.44 

27 de febrer de 1941 

-Vint grams de margarina!- cridaven els presoners afamats, la veritat és que havíem 

treballat 14 hores rapant el grup de jueus que havia arribat al camp, teníem gana i avui la 

ració extra era vint grams de margarina. Amic, entenc la teva cara de pomes agres en llegir 

que per aquesta misèria muntem aquest espectacle, però és que tenim tanta gana que a 

les nits ens posem el puny a l’estómac per evitar els constants gemecs de fam.45  

                                                           
43 TARGARONA, Mar (dir.)(2018): El fotógrafo de Mauthausen. Espanya: TV3/ Film Team/ Roderz Rodar 
(productora). 
44 Entrevista a la Sra. Adelina Figueras Montserrat (filla de deportat) (Tarragona, 17 de juny del 2019). 
45 FRANKL, Victor E. (2005): L´home a la recerca del sentit. Barcelona: Edicions 62. 40 i 41 p. 
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Per tal que ho entenguis millor t´explicaré què és el que mengem aquí cada dia: és a dir, 

entre poc i gens, ja que les SS no volien destinar aliment alemany als presoners; és per 

això que tot el que mengem ha de ser conreat aquí en el camp  i per part dels presoners. 

El menú és senzill: al matí, només llevar-nos ens dóonen un tros de pa i una tassa de “cafè 

aigualit” que en realitat són pells de poma bullides. Això pot semblar molt poc aliment, i ho 

és, però encara en representa menys quan veus que aquest s’esmicola només tocar-lo. 

Aquí s´han d’aprendre les estratègies: per una banda, quan menges el pa, has de procurar 

posar un tros de roba sota el pa i la teva boca perquè, si hi cauen les molles, després les 

puguis recollir.  I sobretot cal recordar que aquest serà l’aliment que tindràs fins a l´hora de 

dinar, per aquest motiu molts presoners es guarden la meitat del pa i se´l mengen a mig 

matí, a la pausa que fem a la feina. 46 

A l´hora de dinar ens donen sopa aigualida. Que bé que sona, eh? Compte naps, trossos 

d´embotits de baixa qualitat, com una botifarra, patates, trossos de poma i alguns llegums... 

depèn del dia i del lloc de la cua on et situes, com ja et vaig explicar. ¡És que t´has de saber 

espavilar si vols sobreviure! Però és igual, deixem aquest tema que encara que t´espavilis 

ningú et garanteix res.  

Com anava dient, acompanyant aquesta “exquisida” sopa hi ha la ració extra. Cada dia és 

diferent, un dia, com per exemple avui, mengem vint grams de margarina, o una rodanxa 

d´embotit qualsevol, o un trist tros de formatge, o una mica de mel que sincerament crec 

que és un mite, perquè jo mai he notat cap gust de mel, o fins i tot,  els dies que estan més 

inspirats, una culleradeta de melmelada aigualida.47 

I doncs bé aquí s´acaba el gran menú. Ara entendràs perquè un dels meus companys que 

està a la infermeria fa 1,80 m i pesa 36 kg. Semblem cossos cadavèrics caminant per un 

cementiri desèrtic. Quan et trobes amb aquestes situacions ets capaç de fer coses que mai 

faries com per exemple intentar robar menjar caducat dels contenidors de les SS. Jo 

personalment vaig descobrir que era millor tenir fam que no pas tenir gastroenteritis, és a 

dir, que ja no ho faig.48 

El contraban d´aliments és molt comú, de fet al meu barracó hi ha dos cuiners i cada dia 

ens porten aliments que roben a la cuina i s’amaguen entre el pijama i la pell, i fins i tot dins 

la mateixa boca. Sé que sona fastigós, però amic aquí per no morir llepes el terra si cal.  

Un altre assumpte a tractar és el contraban d’aliments procedents de fora del camp. 

Aquests es poden obtenir des de dos mitjans: els Komandos i les pertinences dels jueus. 

                                                           
46 Entrevista al Sr. Albert Sentis Sebastià (Fill de deportat) (Barcelona, 1 de juliol del 2019).  
47 FRANKL, Victor E. (2005): L´home a la recerca del sentit. Barcelona: Edicions 62. 40-43 p. 
48 Entrevista a la Sra. Adelina Figueras Montserrat (filla de deportat) (Tarragona, 17 de juny del 2019). 
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Els Komandos són grups de joves presos que van a treballar per a fàbriques alemanyes 

fora del camp i de vegades poden tornar amb algun aliment de més bona qualitat; però 

tampoc puc dir res, perquè encara no m´ha donat temps de fer amics en aquest sector les 

pertinences dels jueus són or; porten objectes de gran valor que perden a l´entrada del 

camp. Òbviament, a nosaltres no ens interessen els objectes, sinó la deliciosa xocolata que 

porten dins de les motxilles. Tinc un company que treballa en els magatzems i cada dia 

arriba al barracó amb tota la boca marró de la quantitat de dolç que s´ha menjat mentre 

treballava. En fi, la sort hi juga un gran paper.49 

Si ets un desgraciat que treballa a la pedrera, com és el cas de la majoria, i tampoc tens 

contactes amb càrrecs superiors que et puguin ajudar, sempre tindràs la imaginació. Al 

camp s´ha de fer servir molt, ja que el nostre principal pensament és el menjar; el que 

menjarem quan tornem a casa, quina de totes les dones dels casats cuina millor, què és el 

què menjaries ara mateix. Tot això és ben bé un onanisme gràfic, que vol dir parlar de 

menjar a l´esquena dels vigilants per evitar problemes. 

He de deixar-te, ens criden a la plaça de recompte, espero que sigui breu, perquè estem a 

20 graus sota zero i no vull que hi hagi gaires baixes.  

  9 de març de 1941 

Tortura! Injustícia! Crueltat! On estan amic els principis de ser persona? Amb això m´ha 

quedat clar que Déu no existeix, perquè amb aquesta veu més morta que viva et pregunto: 

- Per què permets aquestes barbaritats, on estàs per protegir-nos? Desesperació és el que 

hem viscut al camp aquests últims dies des que vam ser cridats a la plaça del recompte. 

Aquell dia es van escapar tres presoners, llavors quan fèiem el recompte els números no 

quadraven, i mira que portàvem tots els morts que havien caigut durant el dia, però en 

seguien faltant tres! El kapo de la nostra barraca va avisar a les SS de l’absència dels tres 

presoners; aquests immediatament van enviar l´ordre de recerca i captura. 

Mentrestant, nosaltres seguíem formant a vint graus sota zero. Alguns queien per culpa del 

fred; altres morien esgotats per estar plantats allí tanta estona; uns pocs desgraciats 

simplement ja havien arribat quasi morts i allò els havia acabat de rematar. La qüestió és 

que ens vam quedar formant durant 48 hores; vam veure sortir el sol dues vegades. Durant 

el primer dia, les SS estaven convençudes que els trobarien, però a mesura que van anar 

passant les hores, anaven augmentant el seu nivell de descontentament amb la missió, és 

per això que al segon dia van començar un nou sistema d’aniquilació: consistia en fer 

formar en línia i, el número deu de cada línia fer-lo morir d´un tret al cap. Sincerament 

                                                           
49 Entrevista al Sr. Enric Comelles Cases (nét de deportat) (L´Ampolla, 22 de juliol del 2019). 
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l´objectiu era fer una neteja aliena a qualsevol principi, ja que tot estava en mans de la sort, 

pretenia crear el pànic entre tots els homes que estàvem allà.50 

Jo penso que realment ja no sabien què fer amb nosaltres, no deuen entendre com pot ser 

que resistim a tantes tortures i, encara menys, devien comprendre perquè encara no 

tornaven els “escapistes”. Finalment van aparèixer en un carro portat per presoners. Ells 

tres estaven lligats pel coll amb una soga; anaven seguits de músics presoners que havien 

estat obligats a tocar en motiu de la burla. Quan van arribar a la plaça van pujar a un 

tamboret i un kapo va donar una empenta al tamboret de manera que el presoner va quedar 

penjat; en un inici els nervis encara li feien moure les articulacions, però després quedaven 

totalment penjats i paralitzats.51 

I aquí entra un paper moralitzant: tots els homes que havíem estat dos dies a peu dret 

donàvem les primeres passes per contemplar de primer pla cada un dels morts, però 

compte! Era imprescindible mirar, si no miraves et queien porrades de tots els costats 

disponibles, i encara menys podies fer algun gest de pena o compassió. Aquí tot és 100% 

fred, no existeixen els sentiments cap als “animals”, així és com sempre ens han considerat 

les SS.52 

17 de març de 1941 

Avui estic inspirat. El temps, com sempre, és gèlid i les persones són cossos cadavèrics 

que bàsicament es dediquen a estirar-se sobre totes les superfícies disponibles. És que 

avui és diumenge, el dia lliure de la setmana i, què vols que et digui, es nota. 

Amic els diumenges són dies molt productius. Els presos realitzem activitats com treure´ns 

els polls, ja que si t´enganxen les SS amb bitxos d´aquest tipus et poden donar cops fins 

que perdis la consciència; és per això que cal anar ben net. També ens surt una espècie 

de bena sentimental; això de tenir tant de temps per pensar et deprimeix, et fa trobar a 

faltar la teva antiga vida, et fa ser conscient de què estàs perdut i que ningú sap on ets 

perquè ets un simple exiliat. És igual amic, són moltes coses. Els pares de família pensen 

en la dona i en els fills; els vailets de 13 anys aprofiten per jugar i parlar sobre l´educació 

que van rebre durant la república, i jo amic, aquestes coses no s´expliquen, però si he de 

ser sincer només penso en la Marta, la meva xicota, que a hores d´ara ja deu ser en alguna 

presó espanyola tancada per ser “una roja peligrosa”.53 Ens vam conèixer fa 6 anys, l´any 

                                                           
50 Entrevista al Sr. Albert Sentis Sebastià (fill de deportat) (Barcelona, 1 de juliol del 2019). 
51 Entrevista al Sr. Francesc Sabaté Puchol (nebot de deportat) (Caseres, 25 de juliol del 2019).  
52  TARGARONA, Mar (dir.)(2018): El fotógrafo de Mauthausen. Espanya: TV3/ Film Team/ Roderz Rodar 
(productora).  
53 Entrevista a la Sra. Clara Rivas Sugranyes (neboda de deportat) (Reus, 11 de juliol del 2019).  



MAUTHAUSEN, ESCLAUS DEL FEIXISME  ABRIL PARRA MOLINS 

24 
 

abans que comencés la Guerra Civil. Ella és tan lluitadora que, igual que jo,  vam acabar 

sent portaveus de moltes missions. Érem persones implicades, entregades i estàvem 

disposats a pagar qualsevol preu per tal que la República no s´enfonsés. Però bé, les coses 

canvien. Des que vaig passar la Jonquera que no la veig; no volia que em veiés plorar, 

però era inevitable, va ser llavors quan ens vam separar. Ella em demanava que l’escrivís 

i, des de França li vaig poder enviar algunes cartes; ara, actualment, ningú sap que soc 

aquí, i ella ni molt menys s´ho pot arribar a imaginar. 

Amic, sempre me´n vaig del tema, però et volia dir que ella  és única, que cada dia hi penso, 

que recordo la seva veu i penso que he de resistir, que soc aquí per sobreviure i que 

sobretot sé del cert que, si surto d´aquest infern, la buscaré, encara que això signifiqui no 

trobar-la. Sé que ella haurà lluitat; vull pensar que de vegades pensa en mi, que ningú 

l´haurà enganyat perquè és molt viva, però tot això només són suposicions, suposicions 

dolces que reso perquè siguin realitat. 

Ara tampoc et pensis que tot el dia estem somiant truites! Els diumenges aprofitem per 

fumar-nos algun cigarro amb els companys de la barraca; ens ajuntem tots els espanyols, 

és que hem de fer pinya, i si per casualitat trobes algun català encara millor, perquè podràs 

practicar la teva llengua. Ostres! I si trobes algú de la teva terra ja és la perfecció total, en 

el meu cas Balaguer. Mira que és complicat, però ja veus que aquí res resulta impossible i 

segons sembla l´agulla perduda en el paller és de la mida d´un bloc de palla.54 

T´explicaré millor això del tabac; bàsicament les cigarretes són la moneda de canvi dins 

del campament. Jo que estic en un Komando més privilegiat, rebo 15 cigarretes al mes 

aquestes ens les donen els kapos.  

I parlant de gent important, avui és un bon dia per a fer relacions socials; cal ser espavilat 

i crear amistats amb la capa més alta de presos en el camp. Aquests són tots els 

encarregats de l´administració, gent que pot manipular quins números viatjaran a les 

cambres de gas, quins faran una visita a Gusen55, o quins seran afusellats. És molt 

important tenir amistats en aquest sector perquè  et puguin salvar d´algun problema, o fins 

i tot, puguin canviar el teu destí. També és important portar-se bé amb els cuiners, perquè 

aquests poden fer contraban de menjar i per tant et poden donar algun suplement alimentari 

com la pell d´una patata. Un altre grup a tenir en compte són els Komandos que treballen 

                                                           
54 Entrevista al Sr. Enric Garriga Alies (fill de deportat) (24 de juliol de 2019). 
55 Va ser un dels subcamps més importants de Mauthausen, també estava dirigit per les SS i els presos 
tenien una mortalitat més alta que al camp principal. Hi havia tanta gent que moria que es va haver d´obrir 
l´any 1944 Gusen II i III. 
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a l´exterior amb empreses alemanyes. Aquests, en un moment d’emergència, poden fer 

entrar al camp alguna medicina o qualsevol cosa procedent de l´exterior.56 

Com pots comprovar, fins i tot en els camps de presoners, hi ha una estructura feudal: 

privilegiats i no privilegiats, però tots ells dins d´un grup que no és considerat ni humà, 

perquè les nostres vides no tenen cap mena de valor. 

Hi ha tantes coses a explicar que em quedaria hores redactant, però està a punt de 

començar un partit de futbol entre presos espanyols i russos, i la veritat és que no me’l vull 

perdre. 

29 de març de 1941 

Avui amic et parlaré una mica del que sé d´aquest lloc. Mauthausen és un camp 

d´extermini, ningú se’n pot escapar, ni tan sols podrà sortir amb vida, perquè Mauthausen 

forma part de la categoria III pel que fa als camps de concentració; això vol dir que els 

presoners que es troben en aquesta categoria són presos irrecuperables. Aquest conjunt 

de categories, de la I a la III, va ser dissenyat per Reinhard Heydrich, i la millor categoria 

és la I, encara que també he de dir-te que allà on hi hagi SS, la teva seguretat, et puc jurar, 

que perilla. 57 

Tu pensa que  l´altre dia vaig anar a buscar la llista de presos per a rapar i vaig veure uns 

documents apilats a una punta de la taula que a l’encapçalament hi posava “Vernichtungs 

Lager”; en altres paraules, això vol dir camp d´extermini.58 Veure aquelles lletres em va 

remoure alguna cosa per dins i, és que realment porto un any i escatx  aquí esclavitzat i 

torturat per ser una persona amb sentit crític de la situació política de l´estat espanyol. Però 

és evident que aquí no en tenen ni idea del que hem hagut de viure els espanyols en el 

nostre país; jo parlo en nom dels catalans perquè això és el que em considero per davant 

de tot. Soc una persona independentista. Sí és estrany trobar algú com jo; aquí tots som 

republicans, d´aquells que diuen rojos, perquè si fóssim blaus no estaríem pas aquí. De tot 

cor espero i desitjo que els blaus de la dreta espanyola estiguin gaudint molt la dictadura 

feixista, una privació directa dels drets de les persones, acompanyada d´un pensament 

conservador i d´una manera d´actuar pròpia de l´any de la picor. També he de dir que estic 

segur que a hores d´ara, estan maleint no haver estat com diuen ells “unos rojos 

peligrosos”.  

                                                           
56 Entrevista al Sr. Albert Sentis Sebastià (fill de deportat) (Barcelona, 1 de juliol del 2019). 
57 Entrevista al Albert Sentis Sebastià (fill de deportat) (Barcelona, 1 de juliol del 2019). 
58 CONSTANTE, Mariano (1974): Los años rojos. Barcelona: Edicions Martínez Roca. 105-108 p.  
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Com anava dient, d´independentistes gairebé no n´hi ha; la majoria vol l´autonomia de 

Catalunya sense que aquesta, necessàriament, hagi d´esdevenir un Estat independent. Tot 

és tan difícil que de vegades penso que hauria de tornar-me anarquista! Sembla ser que 

en tot el govern només se salven dues ànimes, tot tan corrupte; si per cada cop que roben 

els arranquessin un braç, allí no hi faltaria ni un cèntim.  

Simplement et volia explicar la meva opinió política i encara que hagi començat parlant del 

cap, no et puc enganyar, em moria de ganes d´explicar-te coses de política. Llàstima que 

a casa meva mai han tingut diners, que si hagués pogut m´hauria tret la carrera de ciències 

polítiques. Però això no treu que estigui ben informat, de fet hauria de dir que estava ben 

informat, perquè a hores d´ara crec que no he vist un diari des de l´any 36. Que 

desactualitzat que estic! Em fa vergonya i tot. Igualment tampoc crec que hi hagi molt a dir 

d´un maleït dictador, em sembla que em sortirien cabells blancs de llegir com alaben una 

persona que el mínim que es mereix és la foguera. 

Aquí al camp, la política està molt desvaloritzada, podríem dir que ha passat a ser el segon 

plat. Constantment circulen rumors sobre la guerra, però uns es contradiuen als altres. 

Cadascú té fe en el que creu i sobretot en el que defensa, i com que no hi ha res que sigui 

cert, l’únic que aconsegueixes és fer-te un embolic i omplir-te el cap amb falses il·lusions 

que no porten enlloc. Tanmateix tots tenim clar que volem que s´acabi aquest infern, 

juntament amb la II Guerra Mundial.59 

Finalment, m´agradaria concloure el dia d´avui explicant-te l’ideal que busca Hitler. Aquest 

és el dictador d´Alemanya que vol aconseguir la “raça ària”, és a dir, la classe pura 

alemanya; per tant, tots aquells que no formin part del poble alemany amb total compliment 

i compromís amb les idees nazis han de ser eliminats. Aquí al camp hi ha un ventall de 

presoners que van en contra de les idees de l´estat i que són reconeguts amb diversos 

símbols: apàtrides, amb el triangle blau invertit, i la “S” d´espanyol; asocials (prostitutes, 

captaires, aturats...) que es marquen amb un triangle negre invertit; els jueus que porten 

l´estrella de David de color groc; els presos comuns que es reconeixen pel triangle invertit 

verd i són els més perillosos (assassins, violadors, lladres...); el triangle marró invertit és 

dels gitanos, i el rosa, dels homosexuals. Finalment, també hi ha el triangle vermell invertit 

relacionat amb els presos polítics (socialistes, anarquistes, comunistes...).  

Està clar que el fet de buscar una raça pura és propi del feixisme, és per això que Hitler és 

un dictador i Alemanya està sota el poder d´un líder carismàtic que governa de manera 

absolutista i feixista. Però bé, els espanyols dins del camp estem organitzats per lluitar de 

                                                           
59 FRANKL, Victor E. (2005): L´home a la recerca del sentit. Barcelona: Edicions 62. 46 p.  
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manera bregada i protegir-nos. És igual, això ja t´ho explicaré un altre dia que és tot un bon 

embolic.60 

11 d´abril de 1941 

-Ei! ¿Eres español?- em va dir el noi que acabava de començar a rapar. 

-Ostres! Tu ets català, oi que sí?- li vaig preguntar immediatament. I és que el seu accent 

a l´hora de pronunciar s´assemblava molt al d´un català del Delta de l´Ebre. 

-Com ho has sabut? Em dic Roc Agulló Llongueres,  tinc 19 anys i soc del Montsià. Tu com 

et dius?- em va preguntar aquell noiet curiós amb cara de no haver trobat en molt de temps 

algú que parlés la seva llengua materna. 

-Ja ho pensava que series del Delta, el teu accent no és pot amagar. En fi, estic encantat 

de conèixer-te, però siusplau parla més fluix que no vull que el Kapo ens senti. Jo em dic 

Jordi Ventura Grau i tinc 23 anys. Fa un any que soc aquí i et puc ben assegurar que si et 

dic que aquest és l´infern mai vist; no m´equivoco. Jo soc de Balaguer, un poble al costat 

de Lleida. Aquí no en trobaràs gaires de catalans, ja que tots estem molt dispersats, però 

a partir d´ara pots comptar amb mi.- vaig dir jo tot convençut que realment el podria ajudar 

en molts aspectes.  

-Ostres moltes gràcies! Realment necessito saber què és això, i on estic. No entenc res.- 

va dir ell gairebé en veu alta. 

-Shhh! Estàs boig! No parlis tan fort. Mira noi, jo no et conec, però et puc assegurar que 

com no canviïs el teu to de veu acabaràs sortint per un lloc que no es la porta del camp, 

així que fes el favor de parlar amb discreció, perquè no crec que vulguis començar amb 

una pallissa d´aquell capo d´allà- el noi a continuació va mirar a aquell Kapo que em feia 

por fins i tot a mi i mira que hi treballo des de fa un any. 

-Perdona´m, ho sento! Encara no sé com funciona tot això. 

-És igual, no et preocupis... De què treballaves abans?- Vaig preguntar jo pensant en 

enviar-lo en algun Komando que no fos el de la pedrera. 

-De res, estudiava. Però sé cosir molt bé, perquè la meva mare era costurera i des que tinc 

memòria en sé. 

-Mira noi, ara et faré un favor que possiblement et salvi la vida; demanaré que t’enviïn al 

Komando de costura de mitjons. Allí treballaràs per a empreses alemanyes del Reich. No 

                                                           
60 Entrevista a la Sra. Clara Rivas Sugranyes (neboda de deportat) (Reus, 11 de juliol del 2019).  
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tinguis por, parlaré amb el meu Kapo i el convenceré que realment et mereixes estar en 

aquell lloc. Vine´m a veure el diumenge que és el dia lliure, al meu barracó, el número 17.  

-Adeu! Moltíssimes gràcies, et desitjo bona sort fins llavors!- va dir-me aquell xiquet mentre 

s´aixecava de la cadira per anar a buscar el seu uniforme. Pobre noi , li esperaven els dies 

més durs, que són els primers. 

Aquesta ha estat la conversa que he tingut avui al matí, ja que ha arribat un comboi de 

republicans espanyols i de tant en tant algú gosa preguntar-te si ets espanyol com és el 

cas d´en Roc. 

De fet, he parlat amb el meu Kapo i li ha semblat bona idea el fet d´enviar un pres amb 

experiència al Komando de costura de mitjons61, així que demà al matí en Roc ja 

començarà a treballar en unes condicions molt millors que els seus companys de la 

pedrera. 

24 d´abril de 1941 

Què vol dir l´expressió “se li ha petat el cor”? Amic, aquesta és una expressió que utilitzem 

molt els presos durant el recompte de primera hora del matí, ja que per desgràcia, els 

números de les llistes de la nit  comparats amb els del matí mai quadren; és per un senzill 

motiu: alguns presos van tan cansats i fan tants esforços que a la nit el cor se´ls para i 

instantàniament moren. Llavors, quan al matí les llistes no encaixen, un Kapo i un parell de 

presos de la mateixa barraca s’encarreguen de treure tots els morts de dintre la barraca, 

normalment són un parell per nit, però hi ha dies en que en mora algun més, o si la nit ha 

estat menys horripilant, doncs potser només n´hi ha un.62 

En fi, no hi ha res a fer per a aquestes víctimes, qualsevol dia podria ser jo. Però 

mentrestant, quan passen desgràcies com aquestes, els més veterans ja expliquen 

vivències de les seves en altres camps de concentració; diuen que abans als camps els 

espanyols en un inici van ser considerats presos polítics per ser republicans, en aquells 

moments eren més ben tractats, perquè els presos polítics que llueixen el triangle invertit 

de color vermell tenen més bones condicions de vida, encara que també he de dir que al 

camp la vida és horrible per a qualsevol pres, del primer a l´últim, independentment del 

triangle; però, sí que és cert que els presos polítics estan menys vigilats que els apàtrides 

com jo.63 

                                                           
61 Entrevista a la Sra. Clara Rivas Sugranyes (neboda de deportat) (Reus, 11 de juliol del 2019). 
62 Entrevista al Sr. Llibert Villar Piqué (fill de deportat) (Barcelona, 3 de juliol del 2019). 
63 Entrevista al Sr. Joan Mercadé Rius (fill de deportat) i  a la Sra. Conxita Romeu Santos (Roda de Berà, 9 de 
juliol del 2019). 



MAUTHAUSEN, ESCLAUS DEL FEIXISME  ABRIL PARRA MOLINS 

29 
 

Per altra banda, avui també et vull explicar la fabulosa oportunitat que li va sorgir a un 

company de barraca, també republicà espanyol, en concret d´Osca. Estàvem fent recompte 

a la plaça quan de cop van començar a arribar SS molt angoixats; llavors van demanar als 

Kapos de totes les barraques que busquessin entre els seus presos un granger, perquè el 

necessitaven per fer-lo assistir en el part d´una vaca que s´estava morint. Per sort un noi 

de la nostra barraca era granger i abans de la Guerra Civil havia portat quatre granges des 

del seu mas. El Kapo el va seleccionar i el va portar amb les SS; un cop allí, li van ordenar 

que si no salvava la vaca, ell moriria a continuació. Per sort, aquell noi la va saber salvar, i 

els SS van quedar tan contents que li van assignar el càrrec de cuidar de la granja del 

camp, amb la condició que si li passava qualsevol cosa a qualsevol dels animals, ell i els 

seus fills sortirien per la xemeneia del camp.  

Però amic, aquí ve la clau de tota aquesta història; gràcies als republicans catalans de 

l´administració del camp, on n´hi ha dos, vam poder aconseguir robar d´un Kapo una ràdio. 

Ara mateix aquesta ràdio està amagada a la granja, i el granger i els seus fills que també 

han estat enviats a la granja, cada nit escolten les notícies de la guerra. De moment 

nosaltres no en sabem res, però espero que tinguem notícies ben aviat.64 

3 de maig de 1941 

Encara que sigui maig, les nits són fredes, però nosaltres som intel·ligents, i hem ideat una 

estratègia per no passar fred, ja que la de l’hivern de dormir capiculats, no funciona, perquè 

han fet neteja de presos a la barraca i ara som menys, per tant, ara dormim d´aquesta altra 

manera: els culs dels presoners toquen un amb l’altre, de manera que al mig de l´esquena 

es preserva l´escalfor. No em diguis que no és una bona solució, amic!65 

Però bé, el més important recorda que és dormir a la llitera, perquè si dorms a terra 

t´emportes un gec d’hòsties; així que cal complir amb les normes, és a dir, que per aquesta 

regla que t´acabo de dir, no pots fer res, ja que al camp tot està prohibit.66 

També et vull explicar la desgràcia que li va passar a un noiet de 17 anys fa quatre dies. 

Ell era iugoslau, i ressalto la seva nacionalitat perquè aquest tipus de persones em cauen 

molt bé a nivell polític i els tinc simpatia, però, pobre noi, els Kapos en aquesta època de 

l´any, a la nit, encara encenen l´estufa, i aquest xiquet que passava per davant del nostre 

barracó després d´haver estat plantat de peu durant dues hores, tenia molt de fred i es va 

apropar ràpidament a l´estufa per escalfar-se les mans només un moment, però el Kapo el 

                                                           
64 Entrevista al Sr. Llibert Villar Piqué (fill de deportat) (Barcelona, 3 de juliol del 2019). 
65 Entrevista a la Sra. Olga Talarn Llaurador (filla de deportat) i al Sr. Joan Sans Talarn (nét de deportat) (Reus, 
5 d´agost del 2019).  
66 Entrevista al Sr. Francesc Sabaté Puchol (nebot de deportat) (Caseres, 25 de juliol del 2019). 
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va veure i li va donar tal empenta que el va fer fora de la barraca i, un cop al terra, li va 

començar a donar bastonades de manera que li va trencar les costelles, i el noi va quedar 

allí al terra, sense vida. Crec que per molt que algun dia m´alliberin mai oblidaré aquell dia, 

mai hem trauré la imatge d´aquell noiet mort sobre el terra i després apilat sobre el munt 

de morts del dia. És inevitable no ser sensible davant de tal situació, que per molt forts que 

intentem ser, mai podrem viure amb la fredor de veure morir una persona sense immutar-

nos; almenys jo no vull que tal barbaritat em deixi indiferent.67 

18 de maig de 1941 

Organització! Lluita! Compromís! Són paraules que em defineixen. Mai deixaré de lluitar 

pels meus ideals i pels meus valors republicans compromesos amb la causa social i des 

d’un punt de vista modern i progressista. I d´on sorgeix tanta reivindicació? Pensaràs que 

ha sorgit com un bolet, però t´equivoques! Aquí no hem deixat de lluitar mai, de fet estem 

organitzats de manera bregada i sobretot ho fem amb moltes ganes, perquè som gent 

d´empenta, és per això que fem assemblees del partit comunista, òbviament organitzats en 

sindicats.68 

Des d´aquesta forma d´organització podem ajudar-nos entre tots; per exemple, alguns dies 

fem recapte d´aliment per salvar a algun espanyol que ja està en les últimes; també ens 

ajuntem els diumenges per fumar algun cigarro a l´entrada del barracó mentre discutim 

temes de política, i fins i tot fem contraban d´objectes. Diguem que estem organitzats de 

manera submergida, ja que a l´administració hi ha republicans, en la infermeria també, en 

Komandos exteriors, a la barberia, a la cuina, a la granja... bàsicament estem per tot arreu 

i ens fem favors cada dos per tres, i així salvem la vida dels nostres; aquí tot és purament 

de subsistència.69 També tenim un projecte submergit de negatius que provenen del 

laboratori de revelació de fotografies, però això ja t´ho explicaré un altre dia, tinc son i 

necessito descansar.  

31 de maig de 1941 

Entre les mil cinc-centes coses que em passen cada setmana, aquesta no podria ser 

menys; l´administració em va cridar dilluns per recollir un objecte valuós. A mi, sincerament 

aquestes coses em posen nerviós; no vull més responsabilitats, és que ja no sé ni com dir-

ho, no ho entenen ni amb xinès! Però bé, com a bon home que soc m´hi vaig presentar i 

em van entregar un rellotge d´un republicà català que havia estat enviat a les cambres de 

                                                           
67 Entrevista a la Sra. Adelina Figueras Montserrat (filla de deportat) (Tarragona, 17 de juny del 2019).  
68 Entrevista al Sr. Pere Marcé Recacens (net de deportat) i al Sr. Pau Marcé Royo (besnét de deportat) (El 
Vendrell, 6 de setembre del 2019).  
69 Entrevista a la Sra. Adelina Figueras Montserrat (filla de deportat) (Tarragona, 17 de juny del 2019).  
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gas, i pel que sé, és de Tarragona. L´havia rescatat un noi que treballa buidant les cambres 

de gas, i pel que es veu el coneixia i sabia la família a la qual pertanyia. És per aquest 

motiu que l´home de l´administració em va demanar si el podia guardar jo; no podia dir que 

no, per això vaig decidir amagar-lo amb aquest diari per recordar-me que l´he de tornar a 

la família Pedrola de Tarragona.70 

Però com he dit anteriorment, a mi, no sé com m´ho faig però sempre em passen coses, i 

ara no em puc asseure a cap lloc. Amic, no et preocupis, però farà cosa de tres dies em 

van donar 25 bastonades (el famós càstig), que sort en tinc de saber parlar alemany que 

sinó cada cop que t´equivoques al comptar les porrades, el Kapo torna a començar; és una 

tortura i et deixa el còccix fet malbé. El motiu de tal càstig era senzillament per orinar fora 

de la barraca, és que soc tan afortunat que un Kapo em va veure; però ara l’únic que puc 

fer és esperar a que es curi. Per acabar, vull afegir que les porrades fan molt de mal, el 

nivell de dolor és tan gran que molts cops els presos es desmaien; jo, personalment, em 

vaig marejar, però no vaig arribar a caure, però vull ressaltar la gran ferida ensagnada que 

m´ha quedat al cul. Mai podran pagar tot el dolor que ens han provocat, de tot cor espero 

que ho paguin. 71 

 15 de juny de 1941 

Avui ha arribat un comboi de republicans, és a dir, he tornat a fer amics perquè això 

d´entendre bé l´idioma em dona seguretat a l´hora de parlar amb persones desconegudes. 

Avui l´afortunat ha estat un noi de 32 anys que es diu Arnau Picanyol Vivet; la veritat és 

que m´he sentit important parlant amb ell perquè li he donat consells i resulta molt 

contradictori, ja que els consells els solen donar les persones més grans que tu, però en 

aquest cas ha estat al revés. Crec que li he donat els millors consells que li podran donar 

en aquest camp: primer que tot, no pensar en la família per poder estar atent i no 

desmoralitzar-se; el segon és que guardi forces durant el dia i que quan el Kapo del seu 

Komando no miri que no treballi tant, perquè cal guardar forces per al final del dia i per tant 

no arribar tan exhaust. Finalment li he dit que ha de buscar-se amics optimistes, perquè la 

gent gran aquí és molt negativa, en canvi els joves tenen ganes de lluitar. Crec que tot això 

a l´Arnau li anirà molt bé i, si ho posa en pràctica, possiblement ens puguem veure quan 

sortim d´aquest camp. Qui sap!72  

 

                                                           
70 Entrevista a la Sra. Maria Glòria Agramunt Casanovas (filla de deportat) i la Sr. Glòria Rabadà Agramunt 
(neta de deportat) (Tarragona, 2 d´agost del 2019).  
71 Entrevista a la Sra. Adelina Figueras Montserrat (filla de deportat) (Tarragona, 17 de juny del 2019). 
72 Entrevista a la Sra. Adelina Figueras Montserrat (filla de deportat) (Tarragona, 17 de juny del 2019). 
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27 de juny de 1941 

El castell de Hartheim és el lloc més horrible de totes les construccions nazis; pitjor que 

Gusen I, i molt pitjor que Mauthausen. Allí hi ha un doctor Hermann Richter que, pel que 

m´han explicat treu els òrgans de les persones per investigar-los; també fa operacions com 

l´obertura de parts del cos en viu i sense anestèsia, amb l’objectiu de veure amb quanta 

estona es dessagna la persona, i per tant mor.  

Però no només hi ha aquest monstre, sinó que també hi ha un doctor anomenat Eduard 

Krebsbach, aquest actualment i des de l´any passat es dedica a demanar presos per tal 

d´injectar-los fenol, que és com una espècie d´alcohol, pel que tinc entès. El fenol és injectat 

directament al cor, fet que fa que les seves víctimes morin de manera ràpida i fàcil. En el 

temps que porta amb experimentació, ja ha acabat amb la vida de centenars de presos. 

Sincerament aquesta és una de les parts del camp que més por em fa, crec que prefereixo 

morir per esgotament que no pas en mans d´algun d´aquests bojos!73 

11 de juliol de 1941 

Somiar és bonic, però al camp diguem que no hi ha ni temps ni ganes de somiar, ja que 

entremig de tanta misèria és impossible no pensar en cambres de gas, en les forques, els 

Kapos, les ratlles dels uniformes, els filats electrificats i les barraques grises. Ara bé, avui 

he somiat amb la casa de Perpinyà, de quan estava exiliat a França; allà estaven encantats 

amb mi, era un bon criat i els ajudava amb tot. Tan idíl·lic!74 

Llàstima que la realitat és una altra: avui hem d´amagar unes còpies de documentació de 

l´administració sobre les dades dels republicans espanyols. Tot això és per si algun dia a 

les SS se’ls acudeix destruir-les, diguem que ho fem per preveure.  

El que està clar és que aquest any els republicans estem ben situats en el camp i sobretot 

som respectats per tots els presoners. Per aquest motiu no crec que cap SS, i encara 

menys un Kapo, pugui imaginar la gran xarxa de republicans que tenim muntada, ni tampoc 

totes les fitxes que movem. Està clar que aquí fins i tot el més ruc es torna intel·ligent, i el 

més innocent esdevé espavilat.75 

 

 

                                                           
73 Entrevista a la Sra. Maria Glòria Agramunt Casanovas (filla de deportat) i la Sr. Glòria Rabadà Agramunt 
(neta de deportat) (Tarragona, 2 d´agost del 2019). 
74 Entrevista al Sr. Enric Comelles Cases (nét de deportat) (L´Ampolla, 22 de juliol del 2019). 
75 Entrevista al Sr. Pere Marcé Recacens (net de deportat) i al Sr. Pau Marcé Royo (besnét de deportat) (El 
Vendrell, 6 de setembre del 2019). 
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30 de juliol de 1941 

Avui faré una reflexió: és diumenge i tinc temps. És obvi que la població austríaca sap 

perfectament què passa amb els presos i amb els camps de concentració. De fet, ho saben 

tan bé que fins i tot la majoria tenen familiars que treballen aquí, a Mauthausen. Però la 

veritat és que a la població civil els importa ben poc què ens passi a nosaltres, perquè són 

una colla de feixistes! Mira amic, et puc assegurar que aquella gent ho sap, perquè jo 

mateix en soc testimoni: el primer dia que vaig arribar a Mauthausen, a l´estació de tren hi 

havia gent del poble. Mai oblidaré la imatge de les dones amb pameles, els homes amb 

vestits i barrets, però sobretot me’n recordo d´aquella canalla, com ens tiraven pedres 

mentre reien. És que potser fem cara d´animals? O millor dit, d´objectes? Això és el que 

busca el feixisme: provocar en la seva víctima una degradació cap a l´animalització i una 

total despersonalització.76  

Per altra banda cal dir que actualment les empreses alemanyes ens estan contractant, que 

per això existeixen els Komandos, que de fet, amic, si vols un consell, et recomano que si 

mai pots accedir a sortir fora del camp, ho facis, perquè com menys estiguis en aquesta 

gàbia, més probabilitats de sobreviure tindràs. Però al que anàvem... si les empreses 

contracten a presos com a esclaus és perquè els sembla correcte que nosaltres estiguem 

tancats aquí. També vull recordar que no només són les empreses alemanyes les que 

contracten a presoners, això també ho fan els petits negocis austríacs, com ara forns, 

botiges de queviures, pagesos i grangers. El que vull dir amb tot això és que evidentment 

ningú s´escapa de culpa: és tan culpable qui ho realitza, com qui ho veu realitzar i no fa 

res!77 

Per sort, buscant entre la merda, es pot trobar algun brillant, com és el cas d´una dona que 

viu al poble de Mauthausen i és una austríaca republicana, fins i tot la seva família va lluitar 

a les brigades internacionals amb nosaltres. El cas és que aquesta dona ens està fent 

alguns favors amb uns negatius. És igual, això ho explicaré detalladament un altre dia. 

Tampoc puc oblidar un Kapo del bloc 12, és un tros de pa, es diu Jacob i és jueu. Ens 

protegeix, ens regala cigarretes, ens ajuda i sobretot ens té compassió, un valor que cap 

altre Kapo en tot el camp posseeix.78 

Aprofitant que encara tinc una estona, et vull explicar la corrupció que es desenvolupa en 

el camp. Des de dalt s´envien certs diners pel menjar dels presos, però aquests, quan 

arriben en forma de plat, són gairebé inexistents. Està clar que això és com Espanya; aquí 

                                                           
76 Entrevista al Sr. Francesc Sabaté Puchol (nebot de deportat) (Caseres, 25 de juliol del 2019). 
77 Entrevista a la Sra. Adelina Figueras Montserrat (filla de deportat) (Tarragona, 17 de juny del 2019). 
78 Entrevista al Sr. Francesc Sabaté Puchol (nebot de deportat) (Caseres, 25 de juliol del 2019). 
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tothom s´embutxaca diners i pessiga d´on vol. El poder corromp amic, i la supervivència al 

camp fa que els presoners estiguem disposats a qualsevol cosa per sobreviure: gairebé el 

mateix.79 

10 d´agost de 1941 

Si estic viu és gràcies als meus companys, és gràcies a la solidaritat i a la bona xarxa que 

hem sabut construir els republicans per tal de protegir-nos. Amic, t´ho explicaré: ahir mentre 

rapàvem un comboi de russos, vaig parar un moment perquè m´havia distret. Sé que potser 

et semblarà d´imbècils, però el problema va ser que un Kapo em va veure i em va demanar 

el número i se´l va apuntar en un trosset de paper que va guardar en una butxaqueta de 

l´uniforme. De seguida que vaig acabar la jornada de treball ho vaig dir a un amic, ell em 

va aconsellar que li digués a un noi republicà que és de València, ja que aquest treballa en 

Komando de neteja. Vaig parlar amb ell, i aquest va estripar el paperet de l´uniforme, de 

manera que avui el Kapo ni tan sols es recordava de mi. Això avui m´ha salvat la vida, 

perquè si aquest noi no hagués fet l´acte d´eliminar el paperet, jo ara mateix estaria sortint 

per la xemeneia del camp.80 

23 d´agost de 1941 

Aquests últims dies he estat a Gusen I, un subcamp de Mauthausen i també el pitjor lloc 

de la terra. Si a Mauthausen els presos semblen esquelets, a Gusen són cadàvers amb 

ulls, i és que aquest és el subcamp on envien a tots aquells que han de morir. Cada 

setmana a Mauthausen fan una tria d´aquells que han de viure i dels que han de morir. 

Aquest segon grup pot ser enviat a dos llocs: directament a les cambres de gas, o a Gusen, 

on els fan treballar encara més dur i els extreuen l´energia al més ràpid possible, de manera 

que acaben durant dos dies.81 

Amic, no et preocupis, jo no vaig estar a Gusen I per cap tema relacionat amb la meva trista 

condició física, sinó que només vaig anar a suplir un lloc de barber durant cinc dies. De 

veritat que sort que s´ha acabat, perquè realment ja no sabia ni com mirar aquella gent, 

que no entenia el seu idioma i miraven amb cara de voler-se´m menjar d´una mossegada. 

Però és que pobra gent, només els volien rapar per poder aprofitar els seus cabells. Les 

SS són tan cruels que, fins i tot abans de enviar-los a les cambres de gas, volien prendre’ls 

el cabell per tal d´enviar-lo a empreses alemanyes per a fer perruques. 

                                                           
79 Entrevista a la Sra. Olga Talarn Llaurador (filla de deportat) i al Sr. Joan Sans Talarn (nét de deportat) (Reus, 
5 d´agost del 2019). 
80 Entrevista a la Sra. Adelina Figueras Montserrat (filla de deportat) (Tarragona, 17 de juny del 2019). 
81 Entrevista al Sr. Pere Marcé Recacens (net de deportat) i al Sr. Pau Marcé Royo (besnét de deportat) (El 
Vendrell, 6 de setembre del 2019).  
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El cas és que mentre rapava vaig trobar un republicà català. Ell es deia David Castellet 

Ferràs i tenia 42 anys, i em va donar un encenedor de color marró, perquè ell anava directe 

a les cambres de gas i, si se’l quedava, mai més la seva família podria tenir cap record 

d´ell. Per això em va demanar que quan s´acabés la barbàrie, i fos alliberat, anés a 

Cadaqués i busqués la família Castellet que porta un negoci de queviures. Jo li vaig 

prometre que si sortia amb vida, buscaria la seva família i els donaria l´encenedor de part 

d´ell. La veritat amic, si he de ser sincer, aquella nit no vaig poder dormir, només pensava 

en aquell pobre home que no volia abandonar la seva família, i en aquell moment ja devia 

estar sortint per la xemeneia d´algun crematori. Per un moment em vaig sentir afortunat, i 

aquella promesa que acabava de fer em donaria forces per seguir lluitant per la meva 

vida.82 

Ara mateix miro al voltant de la meva barraca, he de ser conscient que això no és una 

pel·lícula, encara que tot sigui en blanc i negre, repeteixo; no hi ha al món cap pel·lícula 

que pugui superar tal barbàrie. Aquesta és la gàbia on han tancat més valors i més gent 

lluitadora: és la gàbia d´aquells que lluitem! 

6 de setembre de 1941 

Avui parlarem d´amor, aquell que les SS castiguen. Recorda que tot està prohibit aquí, fins 

i tot els sentiments, però és evident que una necessitat essencial de l´home és el sexe, que 

per molts eufemismes que existeixin tu també saps perfectament que és necessari en les 

nostres vides, igual que ho és sentir-se estimat.  

La sexualitat en els presos es pot desenvolupar de dues maneres. Aquí al camp tot som 

homes a excepció de la barraca de prostitutes i alguna dona a l´administració de les SS; 

és per això que les relacions homosexuals es desenvolupen bastant sovint, realment ens 

necessitem sentir estimats, i jo m´he embolicat amb amics meus de la barraca; no crec que 

la Marta em deixi per això. Però bé, si més no, ara mateix el que importa és sobreviure ara 

i aquí, i el que pugui passar dins del camp, es queda on ha passat i no es pot jutjar, ja que 

després de tot, aquesta experiència al camp és una animalització directa de la persona. 

Tot això que t´he explicat és secret, aquestes coses aquí són castigades i te´n vas directe 

a la barraca dels homosexuals als quals tracten pitjor que els apàtrides, com jo. L´estratègia 

és passar desapercebut, no ressaltar en res, per tal que les SS no puguin fixar-se en tu i 

per tant tinguis més probabilitats de sobreviure i de no rebre.  

                                                           
82 Entrevista al Sr. Joan Mercadé Rius (fill de deportat) i  a la Sra. Conxita Romeu Santos (Roda de Berà, 9 de 
juliol del 2019). 
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Per altra banda pot ser que la teva sexualitat es desenvolupi de manera molt diferent, ja 

que la fam és la primera necessitat i l´instint de preocupar-te per l´aliment fa que ni tan sols 

tinguis temps de pensar en altres coses; però insisteixo, un noi de la meva barraca va 

estudiar psicologia i diu que segons la psicoanàlisi és impossible eliminar els desitjos 

inhibits, és a dir, el desig eròtic del pres sempre hi serà present encara que sigui de manera 

inconscient.83 

19  de setembre de 1941 

-Entens què estan dient? Algú sap què acaben de dir? No entenc res! ¿De veritat no hi ha 

ningú que sàpiga parlar castellà?- Són aquestes les preguntes que cada dia es fan els 

presoners espanyols i catalans del camp; de fet els catalans com comprendràs ja hem 

desistit a trobar algun alemany que sàpiga català; de castellà, sí que hi ha algú que, per 

algun motiu personal, en sap, però que tampoc ens en parla, perquè és clar, totes les 

llengües que no siguin alemany no tenen prestigi i són considerades llengües inferiors, 

pensa que és la llengua dels “animals”; per tant, no van demostrant a tort i a dret les seves 

capacitats lingüístiques, sinó que al contrari, com més pulcre sigui l´alemany que parlen 

millor.84 

Però bé, amic, et volia explicar el perquè et parlo d´això, és senzill; saber parlar alemany 

et pot salvar el pèl.85 Llavors pensaràs: sí, molt bonic saber alemany i tot això, però ¿Com 

s’aprèn alemany en un camp de concentració? Ho sé, sembla impossible, però no ho és , 

ja que jo en sé. Cal aconseguir un diccionari d’alemany o un llibre d´aquests que et posen 

“ Cómo aprender alemán en 10 días”. Això es pot aconseguir de tres maneres; una és 

mitjançant la botiga del camp, el problema són els diners però sempre pots demanar a algú 

de l´administració que te n´aconsegueixi. Una altra opció és parlant amb els encarregats 

dels equipatges dels presoners, perquè possiblement hi hagi algú que en el seu equipatge 

porti un fabulós volum sobre alemany d´un nivell no gaire avançat. Finalment, l´ultima opció 

és recórrer als Komandos que surten fora del camp per intentar convèncer-los perquè et 

portin de l´exterior algun llibre.86 

Amic, tot això t´ho explico des de la meva experiència: un dia tocava acabar d´omplir el 

transport que havia d´anar a Gusen i a continuació a les cambres de gas. Les SS van venir 

a buscar personal a la nostra barraca; tots estàvem formant a fora; van començar a 

assenyalar gent i, quan ja gairebé havien acabat, em van assenyalar a mi. Jo que sabia 

                                                           
83 FRANKL, Victor E. (2005): L´home a la recerca del sentit. Barcelona: Edicions 62.43-44 p.  
84 Entrevista al Sr. Francesc Sabaté Puchol (nebot de deportat) (Caseres, 25 de juliol del 2019). 
85 Entrevista al Sr. Albert Sentis Sebastià (fill de deportat) (Barcelona, 1 de juliol del 2019). 
86 Entrevista al Sr. Albert Sentis Sebastià (fill de deportat) (Barcelona, 1 de juliol del 2019). 
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que si marxava de allí no sobreviuria perquè ja estava molt dèbil, vaig dir: “Jo soc jove, tinc 

23 anys, estic fort i valent, sé parlar alemany!” Òbviament, tot això ho vaig dir en alemany, 

de tal manera que un de les SS va assenyalar un altre noi i jo em vaig poder salvar. Vet 

aquí la importància de saber parlar alemany! A mi això un dia em va salvar la vida; a alguns 

els va salvar de càstigs, i a d´altres, per atzar i desgràcia van morir igualment. Ja t´ho he 

dit moltes vegades, no hi ha res segur, però sí que és veritat que pots intentar fer el màxim 

per solucionar situacions perilloses que posen en perill el teu destí.87 

30 de setembre de 1941 

Segons sembla, avui el camp està adormit, dins d´una bombolla amb una barreja entre 

temor i tranquil·litat. Aquests dies normalment acaben sent els pitjors, però bé ja és de nit 

i la veritat no ha passat res. Amic, realment per a tu serien coses molt fora d’òrbita, però 

per a mi és no només el quotidià sinó que fins i tot em sembla que el dia al camp no podria 

ser més idíl·lic.  

Hem començat a les nou del matí a rapar els caps dels polonesos que avui arribaven al 

camp, aproximadament parlem d´unes 2000 persones. Quan hem tornat a la nit per fer el 

recompte a la plaça, he vist que els presos de la pedrera només portaven un mort. El Kapo 

ens ha començat a comptar i s´hi ha lluït, eh! Hem estat allà formant dues hores i mitja 

perquè no es podia  creure que a quinze graus sota zero només hagués mort aquella pobra 

ànima. Ell realment creia que un grup de presoners s´hauria amagat, però era més clar que 

l´aigua: tots els números quadraven, tant si li semblava bé com si no, aquell dia els 

republicans espanyols de la meva barraca havíem lluitat per sobreviure com cada dia i ho 

havíem aconseguit amb èxit.  

A continuació hem anat cap a la nostra barraca. Amic, fa pudor, fa molta pudor! Aquí moren 

tots els presos; però en canvi, no es moren pas els insectes ni tampoc els bitxos més grans 

que piquen a base de bé. És que aquí la frase no pot ser més clara, dins de la barraca tota 

cuca viu. Hi ha una varietat d´espècies semblant a un zoològic: puces, polls, paparres, 

xinxes... que provocaven infeccions, tifus, constipats, pulmonies... Aquí tot circula a la 

velocitat de la llum! La gent està massa dèbil, estan esgotats i molt mal alimentats, fet que 

fa que totes les malalties infeccioses es converteixin en autèntiques plagues.88 

També cal tenir en compte que el pitjor perill no són aquests bitxos, sinó uns altres que et 

donen una pallissa que t´envia directament a l’altre barri.  Maleïts kapos! Hipòcrites, sempre 

complint les normes que diu el superior; si  aquesta gent que maten a puntades de peu 

                                                           
87 Entrevista a la Sra. Adelina Figueras Montserrat (filla de deportat) (Tarragona, 17 de juny del 2019). 
88 Entrevista al Sr. Salvador Oliver Luaces (net de deportat)(Tarragona, 23 de juliol de 2019). 



MAUTHAUSEN, ESCLAUS DEL FEIXISME  ABRIL PARRA MOLINS 

38 
 

fossin els seus fills, et puc assegurar que no ho farien, s´hi negarien encara que això posés 

en perill la seva vida. Som molt vius els humans i mirem només pel nostre propi bé i per 

allò que realment ens pot ajudar o és del nostre interès, i és que la situació que vivim, no 

resulta fàcil, i personalment crec que res del que passa dins del camp pot ser jutjat per algú 

de fora o  per algú aliè al moment que és ara; tothom en situacions extremes faria el que 

fos per sobreviure, confessaria el pitjor, canviaria un número d´una llista per no anar a les 

cambres de gas i que en el seu lloc mori un altre presoner. De nou torno a dir-te amic que 

esdevé fred, egoista i molt poc ètic, però tots aquests valors desapareixen de la teva 

persona en creuar per primer cop l’àguila de l´entrada del camp. Entre espanyols al camp 

se´ns coneix com els treballadors, els forts i sobretot els més solidaris, ja que l’objectiu és 

mantenir la nostra gent el millor possible per tal que sobrevisquem.89 

Definitivament, les condicions de vida no ajuden ni tampoc les normes per realitzar les 

activitats fisiològiques personals de cada pres; era obligatori utilitzar el lavabo un màxim de 

16 segons, si no ho fas així i et descobreixen, t´apliquen el càstig dels 25 cops, els quals 

has d´aguantar i comptar-los en alemany. Per la dutxa, és una altra història, la majoria de 

presos només es dutxen quan hi ha desinfeccions a la barraca i amb aigua freda, però jo 

soc un pres que treballa en un ofici, i per tant no treballo a la pedrera, això vol dir que pel 

lloc que ocupo els Kapos una vegada cada dues setmanes, o quan m´ho he guanyat per la 

feina ben feta, em deixen anar a una altra barraca per dutxar-me  amb aigua calenta, encara 

que només durant vint minuts.90 

Un altre punt a tractar són els suïcidis al lavabo; en teoria la norma diu que de nit no es pot 

anar al lavabo, i de fet és molt perillós, perquè si algú de les SS et veu et pot disparar un 

tir, però bé, sempre hi ha algú que aconsegueix anar als lavabos sense ser descobert i, és 

que potser només vol buidar la bufeta, però també pot ser que es vulgui treure la vida. Un 

company meu de barraca una nit va sortir per anar al lavabo i al següent dia ens el vam 

trobar penjat d´una soga del sostre de la paret. L´havia lligat al sostre i havia saltat del 

damunt de les comunes al terra de manera que s´havia trencat el coll i havia mort ofegat. 

De fet, a hores d´ara, el trobem molt a faltar, era un bon home, sempre compartia, però 

pobre, estava molt depressiu i cansat de lluitar al camp amb una massa corporal de 39 kg.  

Amic, m´encantaria seguir explicant-te les meves aventures i experiències, però és tard i 

vull descansar, demà serà un dia dur perquè haurem de repassar els rapats de la barraca 

37. Esperem que no sigui gaire complex.  

                                                           
89 Entrevista al Sr. Pere Marcé Recacens (net de deportat) i  al Sr. Pau Marcé Royo (besnét de deportat) (El 
Vendrell, 6 de setembre del 2019). 
90 Entrevista a la Sra. Adelina Figueras Montserrat (filla de deportat) (Tarragona, 17 de juny del 2019). 
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9 d´octubre de 1941  

Realment crec que les SS pensen que som literalment babaus; avui han decidit fer neteja 

de la plaga de tifus que està atacant el campament des de fa dies. Pel que sembla, això 

d´exterminar persones a les SS se´ls dona molt bé, i a més, cada dia són més originals. En 

fi, tinc un amic a la infermeria que ho ha viscut de primera mà, ha vist com els metges de 

les SS injectaven petroli als presos. 

Humà? Aquest adjectiu no existeix, o almenys al vocabulari dels vigilants no hi és present. 

Per eliminar la plaga han fet portar litres de gasolina per poder-la injectar en vena i que 

aquesta, finalment, arribi al cor del presoner provocant-li la mort directa. Aquesta és una 

mort ràpida si s´injecta la quantitat necessària, però per desgràcia, la majoria pateix molt 

perquè els posen menys quantitat per estalviar i poder-ne matar més.91 

De la nostra barraca han enviat sis presoners, sis encantadores persones que per culpa de  

la mala ventilació de la barraca, les penoses condicions de vida, les baixes defenses, els 

polls, els forts constipats... han acabat desenvolupant tifus. I ara? Doncs, ara estan sortint 

per la xemeneia del crematori, quedaran convertits en cendra, com si mai haguessin existit. 

I a la infermeria tornarà a haver-hi lloc, però amic, no creguis que allà es dediquen a curar-

te.92 Em sap greu haver d’explicar-te això; però al principi quan acabava d´arribar vaig estar 

treballant a la pedrera, no per massa temps, ja que les SS van decidir que havia de treballar 

com a barber; però ningú em treu el temps que vaig estar pujant i baixant pedres, i llavors 

tenia una lesió al genoll que feia que anés coix. Un SS ho va descobrir i em va enviar a 

infermeria. Allí em van dir que havia d´entrar a quiròfan perquè la lesió era forta. Després 

d´aquella operació la meva vida va canviar; quan vaig despertar vaig sentir un fort dolor als 

testicles. Aleshores va ser quan em vaig adonar que la cama la tenia igual i que m´havien 

tret un testicle; és així com a hores d’ara només en tinc un, perquè en aquest camp no 

només et roben la vida, la personalitat i les coses materials, sinó que també et roben parts 

del teu cos, com en el meu cas, un testicle. 

Amic, un consell, mai passis per infermeria, ja que surts pitjor del que has entrat. 

Comunica´t amb metges espanyols que sempre t’intentaran protegir. Aquesta  és una 

situació dolorosa per a mi i per a tots els presos que vivim en constant tensió, és a dir, 

malvivim.93 

21 d´octubre de 1941 

                                                           
91 FRANKL, Victor E. (2005): L´home a la recerca del sentit. Barcelona: Edicions 62. 43 p.  
92 Entrevista al Sr. Albert Sentis Sebastià (fill de deportat) (Barcelona, 1 de juliol del 2019). 
93 Entrevista a la Sra. Adelina Figueras Montserrat (filla de deportat) (Tarragona, 17 de juny del 2019). 
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-Com més dies passen, menys sola de la sabata hi ha!- Deia el meu company de llitera. I 

és que tenia tota la raó; portàvem una espècie d´esclops de fusta, i sense mitjons. Crec 

que aquesta és una de les pitjors tortures. Les soles són de fusta i, com podràs comprendre, 

com més camines més es gasten, fins al punt que hi ha presoners que entre portar sabates 

o no portar-ne, no hi ha massa diferència. 

Això que per qualsevol podria ser un tema poc preocupant, per a un presoner és qüestió 

de viure o morir: si no tens una bona sola no et protegeixes gens del gel, ni dels dos pams 

de neu que hi ha allà fora a vint graus sota zero i sense mitjons. De fet, fa relativament poc 

vam haver de demanar a l´administració del camp que robessin unes sabates del 

magatzem perquè sinó el nostre company basc el següent dia moriria; i efectivament, el 

següent dia, i amb l´eficàcia de la xarxa d’espanyols, aquell basc tornava a tenir sabates. 

Tothom sap col·laborar molt bé quan es tracta d´ajudar, cadascú fa el que pot, perquè no 

tothom té el mateix a l´abast. 

Un altre problema dels esclops és el fet que a l´hivern la neu es queda enganxada a la sola 

i provoca que els presoners tinguin dos dits de gel sota la sola. Per algú que treballa a la 

cuina o a la barberia, com jo, no és un problema, ja que en els llocs interiors no fa fred, 

però pels pobres desgraciats que treballen a la pedrera, això resulta molt perillós. Si algú 

té gel a la sola i rellisca en pujar els esglaons de les escales, pot caure i rodolar endarrere 

i emportar-se a tota la fila d´homes que també estan pujant l´escala.  

És evident que aquest tema de les sabates no és senzill i és que fins i tot et poden aplicar 

les vint-i-cinc bastonades, però a hores d´ara encara ningú ha descobert quan et peguen i 

quan no, deixa´m que m´expliqui: si portes les sabates molt netes, et poden castigar perquè 

és símbol d´haver treballat poc; però si les portes molt brutes i plenes de fang, també et 

castiguen per ser marrà. En conclusió: si volen que rebis, rebràs igualment., depens 

totalment de la sort. 

El motiu pel qual avui he escrit sobre això és perquè no puc més! Em fan molt mal els peus, 

els tinc llagats, em sagnen, estan inflats i em falten dues ungles. Crec que una de les pitjors 

tortures comença a primera hora quan salto de la llitera per posar-me els esclops i caminar 

amb els peus freds per posar-los dins d´unes sabates humides. He vist plorar homes per 

la impotència de no poder posar-se-les  a causa del dolor; veure com marxen ressentits 

amb els esclops a la mà cap a la plaça del recompte, i com xafen la gèlida neu amb els 

peus nus. Denigrant! Avui un d´aquests homes he estat jo.94 

 

                                                           
94 Entrevista al Sr. Albert Sentis Sebastià (fill de deportat) (Barcelona, 1 de juliol del 2019).  
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6  novembre de 1941 

El meu millor amic es diu Francesc Llaurador Rosses, té 25 anys i ve de la província de 

Lleida. La veritat és que és la meva mà dreta; sempre es preocupa per mi; m´arranca 

somriures i, en definitiva, fa els meus dies una mica més bonics. 

Està com un llum, no t´ho negaré, però la situació al camp ja porta a les persones a 

desenvolupar i a fer ben notòries les seves rareses. Tot això t´ho explico perquè ahir com 

que no va arribar cap vagó amb presoners i, no hi havia feina, tots els del Komando de la 

barberia vam ser enviats a ajudar al bosc. Jo ja hi havia anat alguna vegada i la veritat 

sabia que faria molt de fred. Com és evident, no m´equivocava: A un presoner desconegut 

per mi se li estaven començant a gangrenar els dits, això provocava que l´home intentés 

treballar sota mínims,95 però aquesta estratègia no li va durar gaire estona, ja que un SS li 

va disparar un tir a l´esquena que el va fer caure desplomat a terra sobre la neu; la sang 

s´escampava en aquell terra, i tot semblava una escena de terror en mans d´un monstre. 

El meu amic quan sent tirs, en comptes d´espantar-se pel fort soroll, s’espanta perquè per 

cada tret sent “Paco”, i ell es diu Francesc. Es va posar a córrer de tal manera que se li van 

xafar les sabates, i ara se les ha arreglat com ha pogut, per tal que se li aguantin.96 

El meu amic és tot un personatge, però és normal pels traumes psicològics de la guerra; 

els Stalags i els camps han anat fent malbé la seva personalitat, i també la meva. Ell m´ha 

ajudat a entendre com s´ha de llegir el futur; en Francesc era pescador i sempre mirava 

cap a l´estrella polar del nord, és a dir, cap al més enllà. La seva forma de pensar consisteix 

a centrar-se en sobreviure el dia, sense pensar en què passarà demà. Amb el temps he 

après a pensar d´aquesta manera, ja que així no em deprimeixo per no veure el final i 

mantinc la moral ben alta per sobreviure al dia que m´espera.  

23 de novembre de 1941 

Avui pel que es veu el camp s´ha convertit en un museu: tenim una exposició temporal de 

pintures a la plaça del camp. Tot està més relaxat per a la majoria de presos, per a tots, 

menys per als presos posseïdors de tatuatges, pintures, que pel que es veu, són desitjades 

per un col·leccionista de pells. Un company m´ha explicat que ell havia sentit parlar a les 

SS que aquests presoners serien aniquilats avui mateix perquè els havien de treure la pell 

per poder-la enviar al col·leccionista i així crear làmpades, fundes d´objectes i carteres. 

                                                           
95 Entrevista al Sr. Salvador Oliver Luaces (net de deportat)(Tarragona, 23 de juliol del 2019).  
96 Entrevista al Sr. Albert Sentis Sebastià (fill de deportat) (Barcelona, 1 de juliol del 2019). 



MAUTHAUSEN, ESCLAUS DEL FEIXISME  ABRIL PARRA MOLINS 

42 
 

Perquè clar, òbviament no hi ha més materials per usar que han de fer servir les pells dels 

nostres companys. Vergonya!97 

Com pots haver captat aquí ningú té cap dret i pobre d´aquell que gosi dir una sola lletra, 

ja se´n recordarà! Però bé, al final et tornes immune a les brutalitats, ja que sent egoistes, 

avui, gràcies a aquests que moriran, cap de nosaltres ha hagut de sortir a treballar amb 

dos pams de neu a terra. Ja ho aniràs veient amic, aquí cadascú mira per a ell o per als de 

la seva vora sempre i quan això no simbolitzi un problema per a ell mateix. I com s’aprèn 

aquesta fredor? Amb el càstig, la fam, la feblesa, et condueixen a ser anul·lat com a 

persona.98  

3 de desembre de 1941 

Avui t´explicaré exactament perquè s’amaguen negatius per dins del camp i com ens 

organitzem els republicans per tal de no ser descoberts. Primer que tot cal dir que aquest 

camp actualment hi treballen dos fotògrafs: l´Antoni Garcia i el Francesc Boix. Ells 

s’encarreguen de revelar totes les fotografies que es fan al camp. Fins aquí tot correcte.  

Un dia, a principi d´any, hi va haver la visita d´autoritats alemanyes de gran importància. 

Casualment les autoritats alemanyes van voler eliminar les fotografies d´aquell dia; però 

els fotògrafs que sabien que això podrien ser proves per incriminar a les autoritats, van 

decidir cremar-ne tots els negatius menys una còpia.  

Des d´aquell moment aquí al camp, treballem amb una xarxa de presoners republicans que 

amaguen negatius per dins del camp. Però aquí no acaba; aquests negatius actualment 

estan sortint del camp, perquè el Komando que treballa a l´exterior porta aquests negatius 

a la casa d´una austríaca que és republicana; crec que anteriorment ja te n´havia parlat. 

Doncs bé, aquesta dona guarda tots els nostres negatius en les parets de pedra de casa 

seva. Fins al moment hem pogut treure fora del camp 5000 negatius, tot això són les 

nostres proves per denunciar el que estem vivint, i ho farem servir quan sortim d´aquest 

camp, perquè la humanitat contempli els crims que han comès els nazis i prengui mesures 

al respecte.  

Espero que tot aquest pla es pugui mantenir en secret i que mai sigui descobert. Ara amic, 

tu també n´ets còmplice. 99 

 

                                                           
97 Entrevista al Sr. Enric Garriga Alies (fill de deportat) (24 de juliol de 2019).  
98 Entrevista al Sr. Francesc Sabaté Puchol (nebot de deportat) (Caseres, 25 de juliol del 2019). 
99 Entrevista a la Sra. Neus Oller García (besneboda de deportat) (Camarasa, 31 de juliol del 2019).  
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18 de desembre de 1941 

Amic? Amic és una persona que entrega el seu amor, la seva confiança i els seus secrets 

més valuosos a una altra persona, a la qual considera amiga. Jo considero “Amic” a aquella 

persona que llegeixi aquest diari i que sigui testimoni dels meus fets. 

Avui jo seré traslladat a una altra barraca i no em puc emportar aquest diari perquè me´l 

poden descobrir, és per això que aquest romandrà en aquesta barraca fins que el camp 

sigui alliberat.  

Desitjo de tot cor que la persona que el trobi em faci el gran favor de publicar-lo, si és que 

jo no ho puc fer. Per tant tanco aquest diari amb molta nostàlgia, però sobretot amb 

l´esperança que això algun dia surti a la llum i sigui la veu que representi  tots els catalans 

que estem lluitant per sobreviure, que simbolitzi totes les persones que han perdut la vida 

aquí a Mauthausen i sobretot, que ensenyi a les generacions futures el poder del feixisme 

i el mal que pot fer aquest, perquè aquests fets no es tornin a cometre, i sobretot perquè 

tots els catalans lluitin pels valors republicans: respectant les llibertats i els drets, implicant-

se socialment i sobretot mirant sempre cap al progrés i el futur, per millorar.  

Per això et dic amic, que aquests malparits100 no em mataran, que viuré encara que només 

sigui per orgull, que arribaré a les últimes, però arribaré, i quan arribi aquest moment podré 

dir que: Jo, Jordi Ventura Grau he vençut el feixisme i  m´he guanyat els valors republicans 

pels que lluito, i sobretot la meva llibertat, fora d´aquesta gàbia i amb color. 

 

3.2 Entrevistes a les fonts secundàries  

3.2.1 Introducció a les entrevistes 

L’estudi d´aquest treball ha pogut ser realitzat essencialment gràcies a tretze entrevistes 

de fonts secundàries, és per aquest motiu que la seva importància li ha fet guanyar aquest 

lloc en el cos del treball. Aquestes entrevistes han estat realitzades per recopilar informació 

i entendre la gravetat de la situació des d´unes preguntes a les famílies dels deportats 

catalans republicans. 

Els objectius d´aquestes entrevistes eren bàsicament recaptar informació que fos la més 

propera possible a les víctimes. També entendre la gravetat del  problema des de les 

vivències de la pròpia família i del que els supervivents n´arribessin a parlar. Però sobretot 

                                                           
100 Entrevista a la Sra. Adelina Figueras Montserrat (filla de deportat) (Tarragona, 17 de juny del 2019).  
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reunir totes aquelles situacions que superen la ficció, és a dir, tota l´experiència d´estar en 

un camp de concentració, com és la duresa de Mauthausen.  

Totes les entrevistes van ser realitzades entre el 17 de juny de 2019 i el 6 de setembre de 

2019 arreu de Catalunya, gairebé totes aconseguides des de les dades que té l´Amical 

sobre els deportats, encara que algunes entrevistes em van posar en contacte amb altres 

persones amb les quals vaig fer entrevistes i fins i tot vaig descobrir que en la meva família 

hi havia un cas de deportació a Mauthausen.  

Les tretze entrevistes  queden recollides en forma d´àudio i totes duren al voltant d´una 

mica més d´una hora. Que hi hagi tretze entrevistes no vol dir que hi hagi tretze entrevistats, 

ja que en algunes van participar més d´una persona, això provoca que hi hagi disset 

entrevistats. Tots els noms dels entrevistats queden recollits en la bibliografia com a font 

d´informació, també cal dir que en el CD que inclou aquest treball s´hi troben les entrevistes 

completes. 

3.2.2 Model utilitzat per a les entrevistes 

Aquesta és una entrevista per a totes aquelles fonts secundàries que siguin fills de 

deportats, però també es adaptable a tot tipus de familiar. 

- Quants anys tenia el seu pare quan va entrar en el camp? 

- En quina època de l'any va arribar el seu pare al camp de Mauthausen? 

- En el fitxatge en el camp, com va ser el seu pare seleccionat per anar al camp de treball 

en comptes d'anar directament a les cambres de gas? Podria explicar-me alguna anècdota 

del fitxatge que van viure a l'entrada del camp? 

- Com va arribar el seu pare al camp? Per què el van capturar i on el capturaren? 

- Què pensava el seu pare quan estava sent transportat al camp? 

- Quants dies va estar en el transport fins al camp? 

- Quan el seu pare va arribar al camp anava acompanyat de familiars i amics o totalment 

sol? 

- Quin va ser el primer pensament del seu pare dins del camp? I en baixar del tren que els 

transportava? 

- Quin número va ser tatuat en el braç del seu pare? Després dels anys va voler fer 

fotografies d'aquest número per deixar constància o va preferir amagar la realitat que va 

viure en el passat viscut en el camp? 
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- Quan li van treure les pertinences quin objecte li va provocar més mal sentimental perdre? 

Algun altre cop el va tornar a veure o el va poder recuperar? 

- Recorda quina roba portava el seu pare en el camp? Quin símbol duia en l'uniforme? Li 

anaven bé de talla la roba i les sabates? 

- Quan va realitzar el primer àpat dins del camp? De què constava aquesta menjada? 

- Quina feina va realitzar dins del camp? Sempre va dur a terme la mateixa tasca o va anar 

canviant cap a altres feines millors per mirar de sobreviure? 

- Alguna vegada el seu pare va visitar el metge del camp? Si es va posar malalt com va 

superar la malaltia? Quin tracte va rebre? 

- Fins a quin punt els nazis perseguien la productivitat o més aviat l'explotació  gratuïta? 

- Les SS com van tractar el seu pare? Alguna vegada va ser castigat, per què? Em podria 

explicar alguna anècdota relacionada amb el tracte amb les SS. 

- A mesura que anava passant el temps, en algun moment cregué que mai sobreviuria? 

Per què?  

- Què el va ajudar a continuar vivint malgrat tot? 

- El seu pare va ser testimoni d'alguna situació de contraban? De què es feia contraban i 

com ho feien per tal que les SS no ho sabessin? 

- En quin lloc del camp se situava el seu barracó? Quin número de barracó tenia? 

- En el barracó estava amb la seva família? Allà va fer amistats? 

- En quines condicions higièniques es trobava el barracó? Els presoners podien tenir certa 

higiene? Quina? 

- Que menjava el seu pare habitualment? Hi havia alguna manera d'aconseguir aliment 

extra? 

- El seu pare podia conciliar normalment el son? Sobre on dormien? Recorda alguna nit en 

especial? 

- A l’hivern feia molt de fred? Com intentaven sobreviure al fred? Em podria explicar una 

anècdota del fred que va passar el seu pare? 

- A l'estiu feia molta calor? Com van intentar plantar cara la calor? Em podria explicar una 

anècdota que el seu pare va passar en un moment de molta calor? 
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- Com es podien comunicar entre subcamps? Com era la comunicació entre els presoners 

d'altres sectors? 

- Va perdre algun familiar o amic al camp? Com va morir aquesta persona? 

- Va desaparèixer gent que coneixia? Algun cop va saber on estaven o va poder deduir a 

quin lloc havien estat enviats?  

- Tenia amics en càrrecs més alts que el poguessin ajudar a sobreviure? 

- Què feia en el seu temps lliure? El seu pare disposava d'algun objecte que fos especial o 

l'ajudés a suportar el dia a dia per sobreviure? 

- Va ser testimoni de situacions de suïcidi o canibalisme? 

- Alguna vegada va estar a punt de ser enviat a les cambres de gas? Com es va salvar? 

- El seu pare fou testimoni d'alguna fugida de presoners? 

- Què va sentir quan van alliberar el seu camp? Va tenir algun pensament en concret? 

- Què era el que més valorava quan va sortir del camp?  

- Parlava sovint de l'experiència que havia viscut o preferia silenciar-la? 

- Les persones amb qui va compartir el seu dia a dia també van sobreviure? 

- Després de la vivència va haver de fer tractament psicològic/psiquiàtric? 

- Va guardar alguna cosa del camp? Per exemple algun objecte o de l'uniforme? 

3.2.3 Conclusions de les entrevistes 

Després de realitzar tretze entrevistes puc assegurar que he complert tots els objectius: 

primer que tot he recaptat informació la més propera possible a les víctimes, ja que tot són 

segones i terceres generacions. En segon lloc he contemplat la gravetat de la situació, 

perquè les persones entrevistades m´han transmès la seva sensibilitat davant el que van 

haver de viure, de fet en moltes entrevistes la gent m´explicava coses a les quals no sabia  

com reaccionar perquè eren brutalitats, coses que no entrarien al cap de cap persona amb 

una mica de sentit comú. Vull destacar la impressió que em van fer les reaccions d´alguns 

entrevistats, alguns tenien els ulls brillosos, altres els queia una llàgrima en recordar tals 

barbaritats i fins i tot n´hi havia que es posaven a plorar i és que en aquell moment qualsevol 

persona empatitzaria i es posaria a plorar amb ells, i això és el que vaig acabar fent perquè 

simplement sentia ràbia per la situació però també tristesa per aquelles famílies, gent 

lluitadora i fidel als seus principis que havien hagut de passar penalitats per  culpa d´un 
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estat opressor. La novel·la intenta transmetre la tendresa i la humanitat de manera realista, 

tal com els entrevistats m´ho van transmetre. I pel que fa a l’últim objectiu de reunir 

situacions i vivències de les víctimes al camp, crec que la novel·la ha sabut transmetre 

plenament l´experiència d´un any al camp.  

M´agradaria dir que quan vaig començar les entrevistes realment creia que tots els 

entrevistats serien fills de deportats, i encara que n´he pogut entrevistar, la vida passa i ell 

temps corre i actualment ja gairebé ens plantem a terceres i quartes generacions. També 

pensava que tots els entrevistats haurien sobreviscut al camp, però desgraciadament això 

és mentida, molts dels entrevistats els seus familiars van marxar a l´exili i van morir a 

Mauthausen, mai més van poder tornar a parlar o a veure´ls, van morir en aquell camp i els 

van enviar una carta dient que el seu familiar havia mort a causa d´alguna excusa inventada 

pels mateixos alemanys, quan realment havien mort per les condicions infrahumanes en 

què vivien.  

Amb el temps i després de fer moltes entrevistes em vaig adonar que sabia descobrir 

només començar si aquella persona havia sobreviscut al camp, ja que quan preguntava 

amb quants anys havia entrat al camp si em deien menys de trenta anys, quasi sempre 

havien sobreviscut, però en cavi tots els que s´apropaven als quaranta o més havien perdut 

la vida al camp. 

Per finalitzar vull dir que totes les entrevistes m´han aportat, cadascuna una cosa diferent, 

però totes tenen la seva màgia, ja sigui per la bona relació que van poder tenir amb el seu 

familiar, pel que van viure a causa de la pèrdua, per la documentació que em van poder 

aportar, per  la bona informació de  certes persones davant la història no només del seu 

familiar, sinó que també de cara a la situació històrica. Per tot això crec que s´ha extret tot 

el suc que s´ha pogut i per aquest motiu he creat una novel·la basada en fets reals, on 

queden reflectides les barbaritats nazis i tota una crítica cap als governs feixistes.  

3.2.4 Els fotògrafs de Mauthausen 

Cal explicar una realitat que pocs llibres saben, de fet només es troba en un llibre anomenat 

Dos fotógrafos en Mauthausen de David Wingeate, on es dona protagonisme al Francesc 

Boix, però també a l´Antoni Garcia, el fotògraf que va ensenyar a revelar les fotografies al 

Francesc Boix. La Neus Oller en la seva entrevista en parla, el Francesc Boix no va ser el 

primer fotògraf i molt menys l’únic, però compte, tampoc cal treure-li protagonisme perquè 

realment va dur a terme una tasca molt perillosa, però cal fer justícia i el primer fotògraf 

que va començar a amagar negatius va ser l´Antoni García, qui li va ensenyar a revelar 

fotografies al Francesc Boix, per això aquest va seguir fent-ho.... però el motiu pel qual 

Francesc Boix arriba als judicis de Nuremberg i Antoni Garcia no, senzillament és perquè 
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aquest últim es va posar malalt justament en l´últim període del camp. Quan aquest es va 

haver recuperat va anar a buscar al laboratori els seus negatius, però ja no hi eren: el 

Francesc Boix els havia robat. La realitat és que aquests dos personatges mai es van portar 

bé, però sens dubte l´Antoni Garcia va fer una feina que ha estat eclipsada pel 

protagonisme de Boix. 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
101 Entrevista a la Sra. Neus Oller García (besneboda de deportat) (Camarasa, 31 de juliol del 2019). 
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4.CONCLUSIONS 

La hipòtesi de la meva recerca és: “Els catalans al camp de Mauthausen van viure en 

condicions infrahumanes i van sobreviure gràcies a l´alliberament del camp i l´esperança 

de viure”. Aquesta tesi és correcta, ja que realment els republicans van mal viure en tots 

els sentits: alimentació escassa, treballs forçats, exposició a baixes temperatures, poques 

hores de descans, plagues i epidèmies d’insectes i malalties... Les persones que van 

sobreviure és cert que ho van fer amb l´alliberament del camp el 5 de maig de 1945, encara 

que el percentatge fos gairebé nul durant els cinc anys alguns presoners es va poder 

escapar, insisteixo, molt pocs. Per altre costat cal dir que l´esperança de viure va ser un 

dels motius que els republicans van usar per tirar endavant, perquè mantenir la moral alta 

era essencial per no rendir-se davant els grans esforços. Per a molts les ganes de viure 

eren les seves famílies, les seves dones o núvies, la lluita pels valors republicans i alguns 

amics del camp, ja que tenien el compromís entre republicans de protegir-se i intentar 

preservar el màxim nombre d´homes.  

Un aspecte important era el tipus de treball, ja que no era el mateix treballar a la pedrera 

que a l´administració, com més comoditats tenia el càrrec, menys energia havien de gastar 

els presoners i per tant podien guardar les forces per a ells mateixos. Un altre aspecte molt 

important és la sort, que de fet resulta incontrolable però és que rebre certes ajudes per 

part de presoners o no rebre bastonades del Kapo podia provocar que el pres aquell dia 

continués vivint. Un altre punt a tractar són les amistats en càrrecs més alts que podien fer 

que un pres destinat a les cambres de gas, gràcies a l´administració, canviés el seu destí. 

Des de la duresa del camp de Mauthausen cal ressaltar els suïcidis. Allí sempre n’hi havia 

i formaven part de la rutina. La majoria de supervivents tenien un pensament esperançador 

de la seva situació, tots els que es van suïcidar era perquè tenien la moral baixa, havien 

arribat al punt de considerar-se inferiors als animals, és per això que molta gent en el camp 

va embogir. Això ha comportat traumes de per vida, les famílies en les entrevistes ho 

explicaven: “Per molt que volguessin, no ho podien oblidar mai”. Aquesta és la realitat 

d´haver viscut en un infern imaginable com és Mauthausen.  
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Així doncs tenint en compte la hipòtesi i havent-la validat i completat, cal dir que fent 

aquesta recerca he descobert coses que considero molt importants i que van relacionades 

directament amb la informació extreta de les entrevistes, i és que després de tretze 

entrevistes he pogut comprovar que els homes menors de trenta anys solien sobreviure, 

en canvi tots aquells que fossin majors de 30 i escatx acabaven per morir al camp. Això ho 

he descobert perquè els entrevistats que van néixer abans que els seus pares fossin 

deportats a Mauthausen no han tornat a veure mai més els seus pares, però aquí vull fer 

un incís per recordar que això és una gran majoria, però sempre hi ha excepcions, encara 

que és bastant obvi que un noi jove de dinou anys tindrà més capacitat física per aguantar 

certes situacions, que no pas un home de quaranta-un anys.   

Un altre punt a tractar són els dos fotògrafs de Mauthausen: el Francesc Boix i l´Antoni 

Garcia. És evident que el protagonisme de Boix ha eclipsat el treball de l´Antoni Gracia, 

però en aquesta investigació s´ha fet justícia i s´ha destinat un apartat en el cos de les 

entrevistes per donar èmfasis en la importància d´explicar la història tal com és i sense 

treure importància a cap persona.  

A continuació cal comentar els objectius inicials d´aquesta recerca; el primer de tots era fer 

memòria històrica; aquest objectiu ha estat complert gràcies  a la creació d´una novel·la 

històrica: Des de la gàbia en blanc i negre. Un altre objectiu era crear certa crítica de cara 

a les injustícies produïdes durant tot el període estudiat, òbviament ha estat complet, ja que 

la novel·la està escrita clarament des de la crítica i per conscienciar als lectors de les 

barbàries que van viure persones com nosaltres en un camp de concentració, Mauthausen. 

Seguidament apareix el tercer objectiu de mantenir els valors republicans, s´ha de tenir en 

compte que des del minut u de la novel·la el protagonista, Jordi Ventura Grau, ha mostrat 

estar compromès amb la república i ser socialment actiu, també un pensament molt modern 

i progressista propi del moviment republicà, per tant aquest objectiu també ha estat 

complert. Un altre objectiu era recopilar el màxim d´informació perquè aquesta no es perdés 

amb el pas del temps, tenint en compte això i des de les possibilitats d´un treball de recerca 

a nivell de batxillerat les expectatives s´han complert gràcies a les tretze entrevistes i la 

lectura de molts llibres per part meva, encara que les entrevistes hagin estat a fonts 

secundàries són molt riques en informació i experiència. L’últim objectiu era destapar 

aquelles mentides que ens han fet creure com a veritats, clarament després de la lectura 

d´aquest treball la gent ha pogut crear-se una visió més crítica del que va passar, però de 

manera justa, a part moltes de les situacions que s´han eclipsat en altres projectes aquí 

s´han desvetllat i s´ha fet justícia, que és molt important.  
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És necessari donar importància a les tretze entrevistes que vaig realitzar, aquestes han 

sigut la font principal d´informació que ha aportat a la novel·la tota la seva versemblança i 

tendresa. Gràcies a aquestes entrevistes també s´ha pogut recopilar la informació més 

propera a les víctimes que tenim actualment, és a dir, les fonts secundàries. Les persones 

que vaig entrevistar també em van transmetre els seus valors i la manera d´enfocar el camp 

de Mauthausen, com una experiència que no s´ha de repetir, però perquè això no torni a 

passar hem de fer memòria històrica i reconèixer els errors del nostre passat. 

Finalment cal concloure dient que la història ha de ser el nostre exemple per seguir lluitant 

actualment, que ens hem d’interessar pel nostre passat i que sobretot l´hem de construir 

des de la justícia i com a exemple d’aquells errors que reconeixem i per tant volem que no 

es tornin a repetir. Que seguirem lluitant per la llibertat d´expressió perquè és el nostre dret, 

que les persones no podem ser oprimides pels nostres ideals polítics, ni obligats a ser 

exiliats, ni tampoc encadenats... tot això mentre sigui present, el nostre país tindrà caràcter 

feixista i totalitari. Seguir un líder carismàtic és feixisme, oprimir les llibertats d´un conjunt 

de persones o d´un poble és feixisme, buscar una raça pura és feixisme, siguem conscients 

que tot el que tenim va ser lluitat per persones amb molta valentia que van arriscar la seva 

vida pel que actualment posseïm. Simplement acabar dient que hem de construir la història 

que voldrem que s´expliqui de nosaltres, lluitem! 
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6. ANNEX 

6.1 Fotografies dels deportats de les entrevistes 

Les fotografies d´aquest apartat estan relacionades amb els familiars dels entrevistats, 

totes elles són anteriors o posteriors al camp. 

 

Fig. 1. Josep Figueras Solé als 86 anys.102 

 

Fig. 2. Fotogràfia anterior al camp de Francisco Sentis  

Baiget.103 

 

Fig. 3. Fotogràfia anterior al camp d´Enric 

Comelles Tàpies.104 

  

Fig. 4. Fotografia anterior al camp de Josep Mercadé 

Arall.105 

                                                           
102 Entrevista a la Sra. Adelina Figueras Montserrat (filla de deportat) (Tarragona, 17 de juny del 2019). 
103 Entrevista al Sr. Albert Sentis Sebastià (fill de deportat) (Barcelona, 1 de juliol del 2019). 
104 Entrevista al Sr. Enric Comelles Cases (net de deportat) (L´Ampolla, 22 de juliol del 2019). 
105 Entrevista al Sr. Joan Mercadé Rius (fill de deportat) i a la Sra. Conxita Romeu Santos (Roda de Berà, 9 de 
juliol del 2019). 
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Fig. 5. Fotografia anterior al camp d´Enric 

Comelles Tàpies.106 

 

Fig. 6. Fotografia anterior al camp de Ramón Agramunt 

Tarragó.107 

 

6.2 Famílies dels deportats republicans  

Les famílies dels deportats van viure una etapa molt dura, ja que les dones dels republicans 

eren assenyalades com a “rojas muy peligrosas”, moltes d´elles van perdre les seves feines 

i fins i tot van  acabar en presons espanyoles. Per altra banda els fills dels deportats que ja 

havien nascut van passar una infància i una adolescència molt complicades, perquè els 

faltaven recursos econòmics i per tant van viure aquests anys com una etapa molt dura en 

les seves vides.  

En les següents fotografies queden retratats moments en família dels mateixos deportats, 

però també de les famílies. La majoria de les fotografies són anteriors al camp, ja que 

alguns van perdre la vida a Mauthausen.  

 

Fig. 7. Fotografia realitzada per Francesc Boix. La 

nadona és la Sra. Clara Rivas Sugranyes.108 

 

                                                           
106 Entrevista al Sr. Enric Comelles Cases (net de deportat) (L´Ampolla, 22 de juliol del 2019). 
107 Entrevista a la Sra. Maria Glòria Agramunt Casanovas (filla de deportat) i a la Sr. Glòria Rabadà Agramunt 
(neta de deportat) (Tarragona, 2 d´agost del 2019). 
108 Entrevista a la Sra. Clara Rivas Sugranyes (neboda de deportat) (Reus, 11 de juliol del 2019). 
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Fig. 8. Fotografia familiar de Francisco Sentis  

Baiget (ell és el 3r començant per l´esquerra) i els 

seus germans.109 

 

Fig. 9. Fotografia anterior al camp d´Enric Comelles Tàpies després d´una reunió (ell és el més jove i es 

situa darrere de l´home que porta la boina).110 

 

6.3 Cartes dels republicans catalans 

 

Fig. 10. Carta que envia Josep Figueras Solé al seu pare Josep Figueras. 111 

 

                                                           
109 Entrevista al Sr. Albert Sentis Sebastià (fill de deportat) (Barcelona, 1 de juliol del 2019). 
110 Entrevista al Sr. Enric Comelles Cases (net de deportat) (L´Ampolla, 22 de juliol del 2019). 
111 Entrevista a la Sra. Adelina Figueras Montserrat (filla de deportat) (Tarragona, 17 de juny del 2019). 
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112 Entrevista al Sr. Albert Sentis Sebastià (fill de deportat) (Barcelona, 1 de juliol del 2019). 

 

Fig. 11. Carta d´en Francisco Sentis  Baiget després de 43 anys d´haver 

viscut l´experiència de Mauthausen, al seu amic Jaume Miravitlles. El dia 

26 de novembre de 1976.112 
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Fig. 12. Carta de Josep Mercadé Arall a Antònia Arall. En la qual informa que ha caigut presoner en mans 

dels alemanys i que quan el canviïn de camp tornarà a enviar una carta.113 

 

 

Fig. 13. Carta postal que envia Ramón Agramunt Tarragó a la seva família com a presoner de guerra. 
 

 

6.4 Certificats i documentació d´identitat 

  

Fig. 14. Identificació com a Deportat de Josep Figueras Solé.114 

 

                                                           
113 Entrevista al Sr. Joan Mercadé Rius (fill de deportat) i a la Sra. Conxita Romeu Santos (Roda de Berà, 9 de 
juliol del 2019). 
114 Entrevista a la Sra. Adelina Figueras Montserrat (filla de deportat) (Tarragona, 17 de juny del 2019). 
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Fig. 15. Certificat que verifica que Josep Figueras Solé va estar a França  

després de Mauthausen el 17 de juliol de 1945.115 

 

 

Fig. 16. Certificat que verifica que Josep Figueras Solé va estar en les companyies de treball 

franceses.116 

 

                                                           
115 Entrevista a la Sra. Adelina Figueras Montserrat (filla de deportat) (Tarragona, 17 de juny del 2019). 
116 Entrevista a la Sra. Adelina Figueras Montserrat (filla de deportat) (Tarragona, 17 de juny del 2019). 
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Fig. 17. Carnet d´identificació de Ramón Agramunt Tarragó.117 

 

6.5 Objectes dels republicans catalans deportats 

 

Fig. 18. Encenedor118 

  

Aquest encenedor era propietat d´en Josep Mercadé 

Arall. El seu fill Joan el va recuperar en un viatge que 

va fer a París, on va localitzar un amic i company que 

havia estat a Mauthausen amb el seu pare. Aquest 

home era Pere Isern, el qual va entregar l´encenedor. 

Cal dir que aquest és l´encenedor que apareix a la 

novel·la. 

 

  

                                                           
117 Entrevista a la Sra. Maria Glòria Agramunt Casanovas (filla de deportat) i a la Sr. Glòria Rabadà Agramunt 
(neta de deportat) (Tarragona, 2 d´agost del 2019). 
118 Entrevista al Sr. Joan Mercadé Rius (fill de deportat) i a la Sra. Conxita Romeu Santos (Roda de Berà, 9 de 
juliol del 2019).  
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Fig. 19. Diccionari de Francisco Sentis  Baiget amb el qual ell aprengué alemany, també apareix en un 

capítol de la novel·la.119  

 

6.5.1 Dibuixos dels deportats republicans catalans deportats 

 

Fig. 20. El primer dibuix és una figura femenina, en 

canvi el segon és el retrat d´un home.120 

 

Fig. 21. Els dos dibuixos són representacions de 

dibuixos animats, aquests havien de ser dibuixos 

que el pres volia enviar a la seva família. 

 

Fig. 22. Dibuix d´una nena  amb un cartell felicitant l´any, estava dedicat a la seva filla. 

 

                                                           
119 Entrevista al Sr. Albert Sentis Sebastià (fill de deportat) (Barcelona, 1 de juliol del 2019). 
120 Les imatges de la Fig. 20 a la Fig. 22. han sigut extretes de l´entrevista al Sr. Llibert Villar Piqué (fill de 
deportat) (Barcelona, 3 de juliol del 2019). 
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6.6 Elements representatius de Mauthausen 

 

Fig. 23. Fragment de la bandera nazi del camp 

de Mauthausen.121 

 

Fig. 24. Tros del filat electrificat del camp de 

Mauthausen. 

 
  

 

Fig. 25. Número de pres original d´un espanyol 

apàtrida al camp de Mauthausen.122 

 

Fig. 26. Pedra original de la pedrera de Mauthausen 

que un deportat català va emportar-se del camp. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
121 La Fig. 23. i la Fig. 24. pertanyen a l´exposició permanent del MUME i van ser realitzades per l´autora 
d´aquesta recerca (La  Jonquera, 7 de setembre del 2019). 
122 La Fig. 25. i la Fig. 26. han estat extretes de l´entrevista a la Sra. Olga Talarn Llaurador (filla de deportat) i 
al Sr. Joan Sans Talarn (net de deportat) (Reus, 5 d´agost del 2019).  
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6.7 Documentació verificant  

Aquesta documentació verifica l´estada dels republicans catalans al camp de Mauthausen 

entre 1940 i 1945. 

 

Fig. 27. Llista de transport on hi ha escrit el nom 

de Enric Comelles Tàpies.123 

 

Fig. 29. Fitxa de Ramón Agramunt Tarragó al 

subcamp de Gusen.124 

 

 

Fig. 28. Llista de la companyia de transport on hi ha 

escrits els dies de transport, el nombre de tresos i la 

destinació. 

 

Fig. 30. Llista de deportats on figura Josep 

Mercadé Arall com a víctima fallida.125 

  

6.8 Fotografies de Mauthausen 

6.8.1 Fotografies de la visita al MUME  

                                                           
123 La Fig. 27. i la Fig. 28. formen part de l´entrevista al Sr. Enric Comelles Cases (net de deportat) (L´Ampolla, 
22 de juliol del 2019). 
124 Entrevista a la Sra. Maria Glòria Agramunt Casanovas (filla de deportat) i a la Sr. Glòria Rabadà Agramunt 
(neta de deportat) (Tarragona, 2 d´agost del 2019). 
125 Entrevista al Sr. Joan Mercadé Rius (fill de deportat) i a la Sra. Conxita Romeu Santos (Roda de Berà, 9 de 
juliol del 2019). 
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Aquestes són les fotografies recollides de la visita que vaig fer el 7 de setembre del 2019 

al museu memorial de l´exili a la Jonquera. Totes les fotografies van ser realitzades per la 

càmera de Francesc Boix, el fotògraf del camp de Mauthausen, que va morir amb trenta-

un anys després de l´alliberament del camp, però abans va anar al judici de Nuremberg, 

on va ser l’únic republicà espanyol que va participar com a testimoni i va presentar els 

negatius que un grup clandestí de presos havia amagat durant els cinc anys d´estada al 

camp. Aquests presos eren un comando que treballava a l´exterior, per tan ells 

s´encarregaven de treure els negatius del camp i els donaven a una republicana austríaca 

que estava en contra del nazisme, la qual els va amagar a les parets de casa seva. 

Aquestes imatges han esdevingut un patrimoni documental importantíssim tan per poder 

fer les acusacions en el judici, com per crear memòria històrica i com una prova de la realitat 

que es va viure a Mauthausen. 

 

Fig. 31. Crematori del camp de Mauthausen.126 

 

Fig. 32. Pres assaciant per les SS surant la 

jornada de treball. 

 

Fig. 33. Pedrera de Mauthausen. 

 

Fig. 34. Presos treballant a la pedrera 

transportant pedres. 

                                                           
126 Les imatges de la Fig. 31. a la Fig. 37.  pertanyen a l´exposició permanent del MUME i van ser realitzades 
per l´autora d´aquesta recerca (La  Jonquera, 7 de setembre del 2019).  
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Fig. 35. Fotografia de Francesc Boix com a presoner 

en el camp de Mauthausen, també conegut com “el 

fotògraf de Mauthausen”. 

 

Fig. 36. Presos del camp asseguts a fora d´un 

barracó. 

 

Fig. 37. Fotografia dels republicans espanyols que es va fer el dia de l’alliberament del camp, el dia 5 de 

maig de 1945, al cartell que hi ha penjat en la façana del camp hi posa: «Los españoles antifascistas 

saludan a las fuerzas libertadoras». 

 

6.8.2 Fotografies del camp actualment 

Aquestes fotografies revelen com es troba actualment el camp, on hi ha plaques en 

representació de les víctimes de tots els països. Cal remarcar que la placa que representa 

els republicans espanyols va ser pagada pels mateixos republicans un cop alliberat el 

camp, ja que el govern espanyol no ha retribuït a les famílies ni tan sols els ha reconegut 

com a víctimes del feixisme. Aquest és un dels temes que encara ens cal tractar socialment 

per poder avançar, perquè fins que no fem justícia i deixem d´amagar els errors que va 

cometre l´Espanya franquista no podrem avançar, ja que si no reconeixem aquests tipus 

d´errors, vol dir que això ho considerem una acció correcta.  
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Fig. 38. Monument en representació dels 

republicans espanyols al camp de Mauthausen.127 

 

Fig. 39. Entrada del camp de Mauthausen.128 

 

Fig. 40. Escala de 186 esglaons de la pedrera de 

Mauthausen.129 

Fig. 41. Part interior dels murs del camp de 

Mauthausen i les seves torres de vigilància.130 

Fig. 42. Plaça principal del camp de Mauthausen. 

 

Fig. 43. Cambra de gas de Mauthausen. 

 

Fig. 44. Interior d´un barracó de presos al camp de 

Mauthausen.  

 

                                                           
127 Imatge extreta de la web: https://amical-mauthausen.org/restauracio-del-monument-republica-a-
mauthausen/ (2 de gener del 2020). 
128 Imatge extreta de la web: https://www.getyourguide.es/viena-l7/viena-tour-de-1-da-al-campo-de-
concentracin-de-mauthausen-t48098/ (2 de gener del 2020). 
129 Imatge extreta de la web: http://bewusstseinsregion.at/es/lugares-conmemorativos/mauthausen/ (2 de 
gener del 2020).  
130 Les imatges de la Fig. 41. a la Fig. 45. han estat extretes de la web: 
https://www.youtube.com/watch?v=FbOJWkpT3BU (2 de gener del 2020).  
 

https://amical-mauthausen.org/restauracio-del-monument-republica-a-mauthausen/
https://amical-mauthausen.org/restauracio-del-monument-republica-a-mauthausen/
https://www.getyourguide.es/viena-l7/viena-tour-de-1-da-al-campo-de-concentracin-de-mauthausen-t48098/
https://www.getyourguide.es/viena-l7/viena-tour-de-1-da-al-campo-de-concentracin-de-mauthausen-t48098/
http://bewusstseinsregion.at/es/lugares-conmemorativos/mauthausen/
https://www.youtube.com/watch?v=FbOJWkpT3BU
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Fig. 45. Piques on es rentaven els presos 

amb aigua freda. 

6.8.3 Mapes del camp de Mauthausen 

 

Fig. 46. El camp de Mauthausen amb totes les seves parts.131 

 

Fig. 47. Situació geogràfica del camp de Mauthausen.132 

 

                                                           
131 Entrevista al Sr. Joan Mercadé Rius (fill de deportat) i a la Sra. Conxita Romeu Santos (Roda de Berà, 9 de 
juliol del 2019). 
132 Imatge extreta de la web: https://elpais.com/politica/2019/08/08/actualidad/1565283557_304513.html 
( 2 de gener del 2020).  

https://elpais.com/politica/2019/08/08/actualidad/1565283557_304513.html
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6.9 Visita a l´Amical de Mauthausen i altres camps de Barcelona  

El primer cop que vaig contactar amb l´Amical de Mauthausen i altres camps de Barcelona 

ho vaig fer per mitjà d´un correu el dia 25 de març del 2019, però no vaig poder visitar-lo 

fins al dia 3 de juliol del 2019, ja que vaig estar a Barcelona durant una setmana. A l´Amical 

he realitzat dues entrevistes: una al Sr. Enric Garriga Alies president de l´Amical de 

Mauthausen i altres camps  i l´altra al Sr. Llibert Villar Piqué vicepresident de l´Amical de 

Mauthausen i altres camps.  

En la meva primera visita a l´Amical vaig fer una entrevista i després vaig contactar amb la 

majoria dels entrevistats, ja que les secretaries em van proporcionar les dades de les 

famílies i de tots els deportats que havia d´entrevistar. En la segona visita el dia 24 de juliol 

del 2019, on vaig fer una altra entrevista i vaig fer aquestes fotografies de l´Amical.  

 

Fig. 48. Representació de la vestimenta que 

portaven els presos republicans espanyols al camp 

de Mauthausen.133 

 

Fig. 49. Placa de l´Amical de Barcelona que es 

troba a l´entrada del local. 

 

6.10 Reconeixements com a deportats 

Els deportats republicans, a part de la placa que tenen de representació a Mauthausen, 

van rebre la dignificació com a víctimes del feixisme per part d’altres entitats o institucions. 

Cal recalcar que el govern espanyol mai ha donat cap retribució econòmica a les famílies 

ni tampoc ha realitzat cap acte de reconeixement per als deportats espanyols a 

                                                           
133  La Fig. 48. i la Fig. 49. han estat realitzades per l´autora d´aquesta recerca (24 de juliol del 2019).  
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Mauthausen, és a dir, mai els ha dignificat com a víctimes perquè ni tan sols els ha 

reconegut com a víctimes del feixisme. 

 

Fig. 50. El primer pin començant per l´esquerra és 

un reconeixement com a republicà deportat. El 

segon pin és un reconeixement com ex deportat 

polític i el tercer és un pin que representa el dia de 

l´alliberament del camp de Mauthausen.134 

 

Fig. 51. Petita placa d´homenatge antifeixista 

que va fer la universitat de Barcelona al 2004.135 

 

Fig. 52. Petita placa que representa 

Mauthausen i porta escrita la frase: “ Mai 

més això!”. 

 

Fig. 53. Petita placa de la Generalitat de Catalunya 

que fa homenatge als deportats dels camps nazis. La 

placa és del 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
134 Entrevista a la Sra. Olga Talarn Llaurador (filla de deportat) i al Sr. Joan Sans Talarn (nét de deportat) (Reus, 
5 d´agost del 2019).  
135 Les imatges de la Fig. 51. a la Fig. 53. formen part de l´entrevista a la Sra. Adelina Figueras Montserrat (filla 
de deportat) (Tarragona, 17 de juny del 2019). 
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6.11 Distinció entre presos del camp 

 

Fig. 54. Simbologia que representava els presos dins el camp de concentració.136 

 

                                                           
136 Informació extreta de l´Amical de Mauthausen i altres camps.  
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6.12 Fotografies amb els entrevistats 

 

 

Fig. 55. Entrevista a la Sra. Adelina Figueras 

Montserrat, filla de deportat, a Tarragona el 17 de 

juny del 2019.137 

 

Fig. 56. Entrevista al Sr. Albert Sentis Sebastià, fill 

de deportat, a Barcelona l´1 de juliol del 2019. 

 

Fig. 57. Entrevista al Sr. Pere Marcé Recacens, net 

de deportat, i al Sr. Pau Marcé Royo, besnet de 

deportat, al Vendrell el 6 de setembre del 2019. 

 

Fig. 58. Entrevista a la Sra. Clara Rivas Sugranyes, 

neboda de deportat, a Reus l´11 de juliol del 2019.  

 

Fig. 59. Entrevista al Sr. Enric Comelles Cases, net 

de deportat, a l´Ampolla el 22 de juliol del 2019. 

 

Fig. 60. Entrevista al Sr. Salvador Oliver Luaces, 

net de deportat, a Tarragona el 23 de juliol de 

2019. 

                                                           
137  Les imatges des de la Fig. 55. fins la Fig. 66. pertanyen a l´autora d´aquest estudi.   
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Fig. 61. Entrevista a la Sra. Maria Glòria Agramunt 

Casanovas, filla de deportat, i a la Sr. Glòria Rabadà 

Agramunt, neta de deportat, a Tarragona, el 2 d´agost 

del 2019. 

 

Fig. 62. Entrevista al Sr. Joan Mercadé Rius, fill 

de deportat, i a la Sra. Conxita Romeu Santos, a 

Roda de Berà el 9 de juliol del 2019. 

 

Fig. 63. Entrevista al Sr. Llibert Villar Piqué, fill de 

deportat, a Barcelona el 3 de juliol del 2019. 

 

Fig. 64. Entrevista al Sr. Enric Garriga Alies, fill de 

deportat, a Barcelona el 24 de juliol de 2019. 

 

Fig. 65. Entrevista a la Sra. Neus Oller García, 

besneboda de deportat, a Camarasa el 31 de juliol 

del 2019. 

 

Fig. 66. Entrevista al Sr. Francesc Sabaté Puchol, 

nebot de deportat, a Caseres el 25 de juliol del 

2019. 
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