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A la memòria del meu avi Àngel 

Pero no ha llegado la paz, Luisito: ha llegado la Victoria. 
(Las bicicletas son para el verano de Fernando Fernán-Gómez) 
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INTRODUCCIÓ 

Des que era petit, he sentit a parlar a casa meva d’en Feliciano, el meu besavi. Eren 

informacions escasses i inconnexes: després de la Guerra Civil Espanyola havia fugit de 

Vic deixant la dona i tres fills,  havia anat a França, l’havien enganyat i havia mort de 

forma inhumana a Mauthausen... Sabíem d’ell el seu nom i on, quan i com va morir. 

Quan tenia set anys, amb la meva família vaig viatjar a Hongria, Àustria i Alemanya. Un 

matí molt tapat i fosc, a prop de Linz (Àustria), vam visitar una mena de fortificació, era 

Mauthausen. Semblava un poble fantasma ple de torres, amb una àmplia plaça i amb 

un carrer principal on, a banda i banda, hi havia uns barracons. La majoria dels de 

l’esquerra estaven buits, però n’hi havia un amb unes lliteres i unes piques. Els pares 

em van explicar que allí dormien els presos. Recordo que vaig pensar que potser el 

meu besavi n’havia trepitjat algun. Quan aquests acabaven, els seguien uns 

descampats plens de creus i amb cartells on es llegia que, allà, hi havia hagut els 

barracons dels jueus, dels russos, dels polonesos... La banda dreta em va fer entendre 

com d’horrorosa i incomprensible havia estat la sort dels presos. Els d’aquest cantó 

eren els despatxos dels SS, la sala d’autòpsies, les cambres de gas i els crematoris. Tot 

plegat un horror. Al final, n’hi havia dos de convertits en un museu fotogràfic que 

mostraven la vida, les tortures, els morts del camp i el seu alliberament per part dels 

estatunidencs. Tots cinc miràvem amb incredulitat  com de prims estaven els presos i  

com els morts s’amuntegaven l’un sobre l’altre. No dèiem res, no calia. Ni la meva 

germana petita  va interrompre el silenci. Encara, ens quedava per veure més mostres 

de violència gratuïta. Fora del camp, vam passejar per uns monuments erigits per 

diferents països, que d’aquesta manera recordaven els seus morts. Al final, vam arribar 

a la pedrera. Els pares ens van explicar que els presos treballaven moltes hores traient 

pedres per a la construcció i que les pujaven per unes escales irregulars anomenades 

de la mort, perquè molts morien en el trasllat. Vam baixar i pujar les escales amb 

graons encara irregulars. La paret que hi havia entre les escales i la pedrera havia estat 

un altre dels testimonis muts de l’horror que allà es vivia, ja que els nazis tiraven des 

de dalt els paracaigudistes. Per finalitzar la visita, vam anar al museu de Gusen, un 

subcamp de Mauthausen, on havia mort el meu besavi, i la meva mare va deixar una 

carta en un dels crematoris plens de fotografies de catalans que havien tingut la 
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mateixa sort que en Feliciano. Els meus pares m’han explicat que quan vaig sortir del 

museu de Gusen estava molt i molt enfadat i que els deia que si trobava un nazi li faria 

passar el mateix que ells havien fet a tanta gent. Suposo que no ho entenia. Per 

desintoxicar-nos de tanta maldat, violència i horror , a la tarda, vam visitar Hallstatt, un 

dels pobles més bonics d’Europa. Segurament, aquell dia  es va gestar, sense saber-ho, 

el meu interès  per conèixer qui era en Feliciano, per què va marxar de Vic, què va fer a 

França, com va anar a parar  a Mauthausen-Gusen i, sobretot,  per què va morir. Amb 

aquest treball, he pogut trobar resposta a totes aquestes preguntes. Aquest era el meu 

objectiu.  

L’estructura del meu treball té tres eixos importants i interrelacionats: la part 

bibliogràfica, en Feliciano Tona Bassas i la pel·lícula. La primera presenta informació de 

La Segona República i la Guerra Civil Espanyola a Espanya i a Catalunya, la retirada, els 

camins de l’exili, la vida dels republicans a França i la Segona Guerra Mundial fins al 

1941. Tots aquests episodis històrics són els que el meu besavi va viure i que van 

determinar el seu destí final. La segona part és la recerca de qui era Feliciano, qui era 

la seva família i com va anar a parar a un camp de la mort nazi. Aquesta es divideix en 

dos apartats: en el primer, presento tota la documentació oficial sobre ell amb la qual 

m’he basat  i la segona està dedicada a la figura del meu besavi, el seu viatge sense 

retorn i el que he sentit jo fent-lo. La tercera part és audiovisual, és una pel·lícula sobre 

el seu exili. Aquest estiu he resseguit en tren, en cotxe i a peu el seu periple per terres 

franceses, alemanyes i austríaques i he gravat les localitzacions on ell va estar.  

Per fer la primera part he utilitzat sobretot dues pàgines web, la de la Enciclopèdia 

Catalana i la de la revista Sapiens. 

Per fer la segona, primer, em vaig posar en contacte amb l’historiador  Jesús Gutiérrez i 

amb l’historiador i periodista Antoni Llagostera. Ells em van orientar sobre  com s’havia 

de fer la recerca. Des del primer moment, em van deixar clar que era una minuciosa 

feina d’investigació i que, segurament, em trobaria amb llacunes sobre moments del 

seu exili. Vaig assistir a les conferències de l’autora catalanojueva de Les set capses, 

Dory Sontheimer.  Abans de començar la recerca en si, també vaig fer a peu la ruta de 

La Vajol i vaig visitar el memorial de Rivesaltes. Tot això em va ajudar a entendre els 
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esdeveniments d’aquell moment. Quan ja tenia molt avançat el treball, em vaig posar 

en contacte amb Ricard Expósito Amagat, Doctor Internacional d’Història Moderna, 

que coneix profundament aquest període de la història. Em va ajudar a omplir algunes 

llacunes que tenia sobre els camps del sud de França i les CTE. 

Si volia seguir les petjades del meu besavi, necessitava trobar documents que em 

donessin pistes de qui era i com va acabar morint a Mauthausen-Gusen. 

Com que tota la família és osonenca, per Setmana Santa, vaig anar a l’Arxiu municipal i 

al Registre Civil de Vic. De l’Arxiu, vaig obtenir informació sobre la seva família abans 

de la Guerra Civil (nom, data de naixement i mort i domicili dels avis, pares, germans, 

cunyats, esposa i fills); del Registre, la seva partida de naixement i la dels seus tres fills i 

el certificat de seu matrimoni. Com passa amb tota la documentació de l’època, els 

noms propis estan registrats en castellà, però jo utilitzo el nom amb què s’hi referia la 

seva família.  

Més endavant, em vaig posar en contacte via email amb diverses institucions i arxius 

militars espanyols  i catalans (Centro Documental de la Memoria histórica, Ministerio 

de Justicia y de Defensa, Fundació La Pedrera, Arxius històrics del PCE i PSOE, Archivo  

General Militar de Ávila y de Murcia, Archivo General del Ministerio del Interior...) per 

poder saber quin càrrec, si en tenia, o a quin batalló pertanyia durant la Guerra Civil 

Espanyola. Només es va trobar informació sobre ell al Centro Documental de la 

Memoria Histórica de Salamanca.  

 

Sobre el seu exili, només tenia les dades que sortien al llibre de Montserrat Roig Els 

catalans als camps nazis. Però necessitava saber per on havia sortit o a quines presons 

havia estat i en quines dates, si pertanyia a alguna CTE... Quan vaig visitar Rivesaltes, 

em van donar adreces electròniques d’arxius departamentals de França, on, potser,  

podria trobar documentació d’ell, ja que ells no el tenien documentat. M’hi vaig posar 

en contacte també per email. Moltes vegades em deien que, en els seus arxius, no 

apareixia el seu nom però, a canvi, em donaven altres adreces. Al final,  vaig obtenir 

dades sobre ell en els següents arxius o associacions: Amical Mauthausen de Barcelona 

i París, Arxiu Nacional de Catalunya, Memorial del camp de Mauthausen i Gusen, 
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Divisions des Archives  des Victimes  des Conflits Contemporains de Caen (Ministère de 

la Défense), Ministère d’anciens Combattants et víctimes de Guerre, International 

Tracing Service (Archives Bad Arolsen), archives départementales (Département du 

Territoire de Belfort), Service International de Recherches, Journal oficial de la 

République Française (2-2-2001), Archives Nationales Pierrefitte i Centre d’histoire de 

la résistance et la déportation de Lyon. Altres com National Archives (NARA), Memorial 

des Nomades de France, Amical  du Camp de Gurs, Archives Vosges, Archives  

département Ariège, Archives Nationales de Pierrefitte-sur-Seine i Memorie des 

homes  no van trobar cap referència a Feliciano Tona Bassas, però em van orientar. 

Amb aquest documents,  podia  resseguir per quins camps o presons havia estat, però 

no podia saber com havia sigut el seu dia a dia. Per fer-me una idea, vaig començar a 

buscar testimonis que s’havien exiliat a França després de la Guerra Civil o que havien 

sobreviscut als camps i parlaven de com s’hi vivia. Els vaig trobar als següents llibres: 

Els catalans als camps nazis, de  Montserrat Roig;  Allez! Allez!,  de Maria Campillo; 

Exili, de Progreso Marin i Les rutes de l’exili republicà de 1939, del Departament de 

Pedagogia de la UDG. També n’he trobat al treball sobre testimonis orals  de 

l’historiador Ricard Expósito Amagat, de quan era estudiant de la UDG; als documents 

de l’Archivo Histórico Nacional, a Materiales Didácticos (Rutas migratorias 

transpirenaicas en el S.XX); a l’article de Jean-Marie Foliguet de la gazette web, al web 

deportados.es i a la novel·la K.L. Reich, de Joaquim Amat-Piniella. 

A més a més, vaig parlar amb els germans vius del meu avi, en Jordi i la Ramona, 

perquè m’expliquessin què els havia dit la seva mare sobre  el seu pare, i al fill de la 

germana d’en Feliciano, en Josep, ja que les cartes del meu besavi durant l’exili 

arribaven a casa seva. Tot el que em van explicar em va ajudar a fer-me una idea de 

qui era i com era. Amb els pares, a més, hem recordat tot el que ens havia explicat el 

meu avi Àngel, fill gran d’en Feliciano, que va morir el 23 de juliol de 2015.  

Un suport important d’aquest treball han sigut els documents gràfics. Les  imatges de 

la part bibliogràfica fins al final de la  Segona Guerra Mundial són  portades 

periodístiques de l’època de diaris d’ideologia conservadora o lliberal nacional, 

provincial (La Vanguàrdia, l’ABC, La Voz., La Acción, La Voz de Asturias, Heraldo de 



  BITLLET D’ANADA 

 
 

9 

Madrid,  El Luchador, Ahora, La Gaceta del Norte, La Libertad, Correo Extremeño, 

Diario de Cádiz, El Liberal, La Rambla, La Almudaina, Mundo Gráfico, Amanecer, Diario 

de la Guerra Civil, El Dilubio, El Sol, El diario Vasco, Tierra Vasca, El noticiero 

Universal...) o estrangers (L’Independent, Paris-Soir, Le Populaire, Le Matin, Le Petit 

Parisien, Los Anglels Times i New York Times). Però, a l’apartat de la retirada, he 

escollit fotos de l’època, ja que només alguns diaris francesos d’ideologia lliberal hi 

dedicaven portades.  

Les de la segona part són fotografies d’època que il·lustren el moment històric i que  

contrasten amb les que he fet durant el meu viatge. 

Aconseguir informació sobre Feliciano Tona Bassas ha estat com un trencaclosques. 

M’arribaven informacions, desordenades cronològicament i que eren com peces que 

en un principi no encaixaven. De mica en mica, he anat posant les peces al seu lloc i, al 

final, he pogut resseguir les petjades del meu besavi.  

La tercera i última part, la vaig començar per Setmana Santa gravant escenaris de Vic i 

el seu camí cap a la frontera. La vaig continuar a l’agost, quan vaig fer el mateix 

recorregut que havia fet el meu besavi, gravant els escenaris de França, Alemanya i 

Àustria. Aquest setembre, l’he editat després de triar les gravacions del meu viatge i 

cançons que són especials per a mi. Ha estat la part més agraïda. 

Per desgràcia, no he trobat cap fotografia del meu besavi per poder fer la portada, per 

tant n’he triat una que em van tirar els meus pares la primera vegada que vaig visitar 

Mauthausen.  Simbolitza el camí que va fer amb tants altres republicans: gris, fosc, 

unidireccional i, principalment, sense bitllet de tornada. 
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1.1. LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA I LES ELECCIONS MUNICIPALS 

La crisi del sistema d’alternança del partit Conservador i del Liberal i la gran 

inestabilitat política (tretze governs entre 1917 i 1923) propicien que el general Primo 

de Rivera 1, amb el consentiment del rei Alfons XIII2
, instauri una dictadura. 

La funció de Primo de Rivera és solucionar la greu crisi econòmica i social, però no n’és 

capaç i, a més, s’hi afegeixen els enfrontaments amb l’exèrcit. El deute públic que 

augmentava i l’oposició de molts sectors de la societat, inclosos els militars, fan caure 

el govern, l’any 1929 i, un any després, el militar s’exilia.  

El rei Alfons XIII, llavors,  nomena Cap de Govern el general Dámaso Berenguer Fusté3, 

cap de la casa militar del rei. La monarquia, que havia estat còmplice de la dictadura, 

està totalment qüestionada i el moviment obrer creix (tant a la UGT 4 , com a la CNT 5 ) i 

els partits republicans tenen cada dia més afiliats.  A més, el 17 d’agost de 1930, es 

reuneixen a Sant Sebastià, representants de diversos grups polítics republicans  

 

(1) MIGUEL PRIMO DE RIVERA: (Jerez de la Frontera, 1870 – París, 1930), militar que va imposar una dictadura pactada amb el 
rei i va ocupar el càrrec de president del govern espanyol (1923-1930). 
(2) ALFONSO XIII D’ESPANYA:  (Madrid, 1886 – Roma, 1941), rei d’Espanya (1902-1931) i cap de la casa reial espanyola (1931-
1941). 
(3) DÁMASO BERENGUER FUSTÉ: (L’Havana, 1873 – Madrid, 1953), militar i polític, president del govern espanyol (1930-1931). 
(4) UGT: La Unió General de Treballadors és una organització sindical obrera espanyola d’orientació socialista creada per Pablo 
Iglesias, el 1888, a Barcelona, coincidint amb l’Exposició Universal de Barcelona. És fundada per un grup de trenta-dos delegats 
que representen quaranta-quatre societats d’oficis. A partir del 1920, les seves accions es centren, principalment, en la lluita de 
classes i s’acosten a la CNT. Aquest acostament s’interromp durant la dictadura de Primo de Rivera, ja que s’il·legalitza la CNT i la 
UGT col·labora amb el règim. Durant la Segona República, té més de un milió d’afiliats. Després de la Guerra Civil, treballen en la 
clandestinitat des de l’exili. 
(5) CNT: La Confederació Nacional del Treball és un sindicat obrer d’ideologia anarcosindicalista. Es funda a Barcelona, l’any 
1910. Un any després, ja compta amb 29.510 treballadors. Al 1917, convoca la primera vaga general, juntament amb l’UGT. 
Primo de Rivera la il·legalitza durant la seva dictadura i això fa que es radicalitzi la seva ideologia i l’anarquisme vagi guanyant 
terreny. Dona suport, en un principi, a la Segona República, però aquest va anar disminuint pels constants enfrontaments amb 
les autoritats per les vagues. 
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contraris al govern i a la monarquia i signen el Pacte de Sant Sebastià6, on s’acorden 

mesures per a la instauració d’una república parlamentària. Durant aquest període, 

també es produeixen molts cops d’estat, com, per exemple, la insurrecció de Jaca7 el 

desembre de 1930.  

Berenguer, davant d’aquest panorama i per evitar una explosió revolucionària, 

proposa  unes eleccions generals, que no són acceptades ni per la dreta (ho consideren 

arriscat) ni per l’esquerra (exigeixen més llibertats i garanties) i, per tant, dimiteix al 

març de 1931. És substituït per l’almirall Juan Bautista Aznar-Cabañas8, qui, per sortir 

d’aquesta situació tan complexa, convoca unes eleccions municipals.  

Se celebren el 12 d’abril de 1931 com un plebiscit per legitimar la monarquia. El 

resultat, quantitativament favorable a l’opció monàrquica, però amb una claríssima 

victòria dels republicans a les gran ciutats, és interpretat  com una pèrdua de confiança 

en la monarquia. 

Les llistes republicanes triomfen al nord i a l’est d’Espanya i obtenen una victòria molt 

contundent a les grans ciutats, on la gent envaïa els carrers i ho celebrava 

eufòricament. El govern espanyol suggereix al rei que abandoni el país. La nit del 14 

d’abril de 1931, embarca rumb a Marsella i a l’exili. 

 

 

(6) PACTE DE SANT SEBASTIÀ: Acords a què van arribar, el 17 d’agost de 1930, a Sant Sebastià, els representants republicans 
espanyols per pactar la instauració de la República i liquidar la monarquia borbònica. Pocs dies després, tots ells són 
empresonats i això els fa molt populars. 
(7) LA INSURRECCIÓN DE JACA: Alçament militar de la guarnició de Jaca, els dies 12 i 13 de desembre de 1930, dirigida pels 
capitans Fermín Galán i Ángel García Hernández. Pretenia la proclamació de la República a Espanya. 
(8) JUAN BAUTISTA AZNAR-CABAÑAS: (Cádiz, 1860 Madrid, 1933), mariner i polític, últim president del Consell de Ministres 
de la monarquia d’Alfonso XIII, previ a la instauració de la Segona República. 
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Tres dies després,  Alfons XIII s’acomiada dels espanyols amb d’una carta publicada al 

diari ABC, on assegura que s’aparta del govern per no provocar una guerra civil. 

Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi 
pueblo. (...) Soy el rey de todos los españoles. (…) Hallaría medios sobrados para mantener 
mis regias prerrogativas, en eficaz forcejeo con quienes las combaten. Pero, resueltamente,  
quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro en fraticida guerra civil. 
No renuncio a ninguno de mis derechos, porque más que míos son depósito acumulado por la 
Historia, de cuya custodia ha de pedirme un día cuenta rigurosa. 

 

1.2. LA SEGONA  REPÚBLICA DURANT LA PAU 

El 14 d’abril de 1931, un govern provisional proclama la Segona República a Barcelona i 

Madrid i convoca unes eleccions per elaborar unes corts constituents, el 28 de juny. La 

Segona República neix enmig de molts problemes pendents en l’estat espanyol i d’un 

ambient mundial complicat. Ha de fer front a la crisi econòmica, que provoca el crack 

del 299 en el sector de la construcció i en les petites indústries que en depenen i, a les 

divisions entre dretes i esquerres que es van radicalitzant. A més a més, l’ascensió dels 

règims totalitaris a Itàlia i Alemanya no ajuden a crear un règim democràtic estable.  

La Segona República es divideix en quatre períodes: 

 Govern provisional (de l’abril al desembre de 1931) 

 Bienni Reformador (1931-1933) 

 Bienni Conservador o Negre (1933-1936) 

 Govern del Front Popular (de febrer a juliol de 1936) 

 

1.2.1 EL GOVERN PROVISIONAL 

El govern provisional exerceix el poder fins a l'aprovació, el 9 de desembre, de la  

Constitució espanyola de 1931 i la formació del primer govern, el 15 de desembre. 

(9) CRACK DEL 29: Caiguda de la Borsa de Wall Street ocorreguda a finals de 1929. Va començar el 24 d’octubre (dijous 
negre) fins al 29 (dimarts negre), quan el valor de les accions van caure de forma imparable. Era el principi de la gran 
depressió (recessió econòmica mundial). 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Govern_Provisional_de_la_Segona_Rep%C3%BAblica_Espanyola
https://ca.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3_Espanyola_de_1931
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Fins al 15 d'octubre, és presidit per Niceto Alcalá-Zamora10. El 28 de juny, se celebren 

eleccions a les corts constituents i, una altra vegada, hi ha una clara victòria de les 

esquerres. Tot i així, el 14 d’octubre, Alcalá-Zamora dimiteix com a president del 

govern, perquè, al Parlament,  hi ha unes posicions reformistes molt radicals per a un 

polític de centre com ell, però, malgrat tot, és President de la República. Manuel 

Azaña11 el substitueix a la presidència del govern. 

 

S’aprova la Constitució el 10 de desembre i, sis dies després, Azaña crea un govern 

amb el que començarà el Bienni Reformador.  

1.2.2. EL BIENNI REFORMADOR 

Les reformes d’aquesta legislatura són les següents:   

a) Es suprimeix el pressupost de l’Església, es legalitza el matrimoni civil i es prohibeix 

que les ordres religioses es dediquin a l’ensenyament... Amb això, es pretén disminuir  

la influència de l’Església en tots els àmbits de la vida espanyola i secularitzar la 

societat; es defensa per tant la llibertat de culte. 

(10) NICETO ALCALÁ-ZAMORA: (Priego de Córdoba, - Buenos Aires, 1949), advocat i polític, primer president de la Segona 
República Espanyola (1931-1936). 
(11) MANUEL AZAÑA: (Alcalá de Henares, 1880 – Montauban, 1940), orador, periodista, escriptor i polític. Va ser president 
del Govern  de la Segona República (1931-1933 i 1936-1939).  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Niceto_Alcal%C3%A1-Zamora
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b) S’inverteix més en educació per iniciar una reforma que defensa una educació laica i 

liberal per a tothom, inclús per a les classes més pobres. Es creen més de 10.000 

escoles i més de 7.000 places noves de docents amb uns sous més elevats. Es promou  

un institut d’investigacions científiques i es creen unes xarxes de biblioteques i 

cinemes i les Missions Pedagògiques, grups de  professors, estudiants i intel·lectuals 

ambulants que porten la cultura (conferències, teatre, cinema...) a les poblacions més 

aïllades.  

c) Es vol crear un exèrcit professional i democràtic, ja que el que hi ha presenta 

problemes d’estructura: hi ha massa comandaments i el material és antiquat. El primer 

que fa Azaña és obligar a tots els membres de l’exèrcit a firmar i prometre que 

defensaran la República i, després, elimina capitanies i acadèmies militars.  

d) Les reformes agràries pretenen eliminar els latifundis del centre i sud d’Espanya,  

millorar les antigues tècniques de cultiu i les condicions de vida dels pagesos i 

jornalers. Per portar a terme tot això, s’expropien finques d’Andalusia, Extremadura i 

Castella, que no són conreades pels propietaris (latifundistes i nobles) i es reparteixen 

entre les famílies de pagesos o col·lectivitats d’agricultors. Es crea l’Institut de Reforma 

Agrària, que es mostra poc àgil en el moment de portar a terme l’expropiació i el 

repartiment. També, congelen els arrendaments.  

e) La reforma laboral proposa una jornada laboral de quaranta hores a la setmana, uns 

salaris millors i uns jurats que arbitren en cas de conflictes laborals. 

f) La Constitució de 1931 contempla la diversitat nacional dins d’Espanya i, per tant, es 

reconeixien les autonomies, si així ho desitja una regió. La primera que inicia el procés 

és Catalunya, que crea la Generalitat i aprova l’ Estatut, el 9 de setembre de 1932. El 

País Basc i Galícia ho aconsegueixen durant la Guerra Civil, a l’octubre de 1936 i al 

febrer de 1938, respectivament.  

Aquesta legislatura no agrada a ningú. Els sectors més conservadors (església catòlica, 

terratinents, monàrquics, part dels militars...) s’oposen  a moltes d’aquestes reformes. 

Un dels fets que exemplifiquen aquest malestar és l’intent de cop d’estat a l’estiu de 

1932 del general José Sanjurjo12.  
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Però el proletariat rural també està decebut amb les polítiques socials de la Reforma 

agrària. Així ho demostra l’aixecament camperol al poble de Casas Viejas13, a Cádiz, de 

règim latifundista.  

 

Tenint en compte aquest panorama, Azaña dimiteix, el president de la República dissol 

les corts i convoca eleccions  generals per al 18 de novembre de 1933. L’abstenció és 

molt alta, però, per primera vegada i segons la Constitució de 1931, les dones poden 

votar. Els republicans i els socialistes presenten candidatures separades i un elevat 

nombre d’obrers no hi participen, seguint els consells de la CNT pels fets de Casas 

Viejas. La no entesa d’aquests partits provoca una clara victòria dels de centre-dreta, 

que fan una coalició. Comença el Bienni Conservador o Negre, pels d’esquerres. 

 

(12) GENERAL JOSÉ SANJURJO: (Pamplona, 1872 – Estoril, 1936), militar que va iniciar dos cops d’estat, un al 1932 i l’altre, al 
1936, que va acabar amb la Guerra Civil. 
(13) AIXECAMENT DE CASAS VIEJAS DE CADIZ: El dia 11 de gener de 1933, pagesos anarquistes afiliats a la CNT destitueixen 
l’alcalde i prenen la caserna de la Guàrdia Civil i maten dos dels seus membres. La insurrecció és esclafada per la mateixa 
Guàrdia Civil, amb ajuda d’un grup de  guàrdies d’assalt. Davant aquesta acció policial, molts habitants es refugien a les seves 
cases o fugen. Les forces policials cremen la barraca d’un líder anarquista de 73 anys, Seisdedos, i moren nou persones que 
estaven amb ell. La premsa la considera una matança despietada contra les forces populars. Aquest escàndol provoca una 
greu crisi política.  
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1.2.3. EL BIENNI CONSERVADOR O NEGRE 

El Partit Republicà Radical d’Alejandro Lerroux14 i la Confederació Espanyola de Dretes 

Autònomes (CEDA)  de José María Gil Robles15, que parlava de reformar la Constitució, 

obtenen molt bons resultats. Alcalá Zamora, però, confia la formació d’un govern al 

partit de Lerroux, que obté el suport de la CEDA, a canvi d’aturar les reformes del 

bienni d’esquerres: s’aprova una partida pressupostària per a l’Església, es posposa la 

substitució de les escoles religioses per les laiques, es redueix el pressupost en 

educació, s’amnistia els militars que han participat en l’intent de cop d’estat del 

general Sanjurjo, es tornen les terres als propietaris, s’eliminen els drets de 100.000 

pagesos que s’han assentat en grans latifundis, baixen els salaris i s’atura l’autonomia 

basca. Aquesta tornada al conservadorisme radicalitza la UGT i el PSOE16 cap a idees 

més anarquistes, que provoquen un seguit de vagues i conflictes al 1934. 

La CEDA vol participar directament en el govern per aturar aquesta mobilització 

popular mitjançant accions repressores més contundents. L’esquerra està molt 

preocupada per aquests nous aires que , segons ells, són feixistes i, amb la iniciativa de 

la UGT, s’organitza una vaga general per impedir consolidar aquest nou govern. 

Aquesta és un fracàs per la manca de coordinació i perquè Lerroux decreta l’estat de 

guerra, però és significativa a Catalunya i a Astúries. 

 

(14) PARTIT REPUBLICÀ RADICAL D’ALEJANDRO LERROUX: partit polític fundat per Alejandro Lerroux, el 1908, durant la 
restauració borbònica. Durant la Segona República, va formar govern (Bienni Conservador). ALEJANDRO LERROUX GARCÍA: 
(Córdoba, 186–Madrid, 1949) polític,  President del Govern durant la Segona República durant el Bienni Conservador.  
(15) CEDA DE JOSÉ MARÍA GIL ROBLES: Confederació Espanyola de Dretes Autònomes. Va ser una coalició de partits polítics  
de dretes, fundada el març de 1933. Es va gestar durant el Bienni Reformista i va entrar al govern durant el Bienni 
Conservador. JOSÉ MARÍA GIL ROBLES QUIÑONES: (Salamanca, 1898–Madrid, 1980), advocat i polític fundador de la CEDA. 
(16) PSOE: Partit fundat a la taberna Casa Labra de Madrid, el 1879, al voltant d’un nucli d’intel·lectuals i obrers encapçalats 
per Pablo Iglesias. Des dels seus inicis, es relaciona amb l’UGT. És un dels protagonistes d’instaurar la Segona República. 
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A Astúries, uns 30.000 miners armats defensen la revolució i ocupen pobles i casernes 

de la Guàrdia Civil, substitueixen els ajuntaments per comitès revolucionaris que es fan 

càrrec dels aliments, els transports, l’aigua i l’electricitat i assetgen Oviedo. Aquestes 

accions duren deu dies fins que el govern envia l’exèrcit, que comença una repressió 

implacable. Acaba amb la mort de 1.000 miners, 2.000 ferits i 5.000 detinguts. 

Gràcies a aquests fets, la CEDA  confirma el seu pes en el govern republicà espanyol: es 

tornen les terres als jesuïtes;  Gil Robles és nomenat Ministre de la Guerra i Francisco 

Franco17, cap de l’Estat Major, com a  recompensa per haver sufocat la revolució 

asturiana; s’aboleix el divorci i l’expropiació de terres i es proposa modificar la 

Constitució quant al tema autonòmic. 

A finals del 1935, el Partit Radical se’l relaciona amb escàndols de corrupció (estraperlo 

o afer Nombela)18 i Alcalá Zamora convoca unes altres eleccions pel febrer de 1936. 

 
Notícia de l’escàndol Straperlo. Anunci de l’hotel Formentor d’una nit de ruleta Straperlo. 

Aquestes són un clar vot o a l’esquerra o a la dreta. Les forces d’esquerres i obreres  

creen, aquest cop,  una gran coalició anomenada Front Popular, amb l’expectativa de 

continuar amb les reformes i les llibertats que havien quedat aturades durant el Bienni  

(17) FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE: (Ferrol, 1892 - Madrid, 1975), militar i dictador que governa Espanya (1939-1975). 
Durant la Segona República, dirigeix l’Acadèmia Militar de Saragossa i sufoca la rebel·lió d’Astúries. Després que el Front 
Popular  guanya les eleccions, és traslladat a Canàries. Amb altres militars, el 1936, fa un cop d’estat contra el govern 
legítim. Guanya la guerra civil i, l’octubre de 1936, s’autoanomena Cap de l’Estat. Fa servir el títol de Caudillo d’Espanya. 
(18) ESTRAPERLO: L’holandès Daniel Strauss i el seu soci italià Perlowitz, al maig de 1934, obtenen de les autoritats 
republicanes la legalització d’una ruleta trucada que ha inventat, anomenada estraperlo (combinació del dos cognoms). La 
introdueixen a San Sebastián i a Formentor.  La policia la prohibeix i els seus creadors demanen una indemnització al govern. 
No se’ls concedeix i els dos socis envien tota la documentació al President de la República. AFER NOMBELA: un altre cas de 
corrupció (finals de 1935) en el qual està implicat el govern. Antonio Nombela, funcionari de colònies, denuncia a diversos 
membres del Govern per voler indemnitzar la Companyia d’Àfrica Occidental, d’un empresari català, que té un contracte 
públic per connectar mitjançant un vaixell  les colònies de Guinea Equatorial i Fernando Poo i que ha estat cancel·lat a causa 
de  la pèrdua de dos vaixells. Lerroux i el govern aproven una indemnització que Nombela es nega a pagar. És acomiadat i ell 
porta el seu cas a  les Corts. Aquests casos de corrupció fan dimitir Alejandro Lerroux. 
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Negre. Els nacionalistes del País Basc i la CNT demanen el vot per aquesta coalició 

progressista. Les dretes, que apel·len a la defensa de la propietat, la religió, la família i 

la unitat d’Espanya, aquest cop, no estan ni organitzades ni unides. 

1.2.4. EL FRONT POPULAR 

La victòria progressista és clara i contundent. Azaña és escollit President de la 

República i Casares Quiroga19, cap del govern. El nou govern format pels partits 

republicans té el suport dels altres de la coalició. Es restaura la Generalitat de 

Catalunya i els càrrecs públics suspesos; es reinicia la tramitació dels Estatuts 

d’Autonomia del País Basc i Galícia; tornen a reactivar la reforma educativa i l’agrària.  

  

Mentre els partits progressistes es radicalitzen i aposten per una revolució social, les 

dretes, liderades per la CEDA (José Calvo Sotelo20 n’és el portaveu) i espantades amb 

les polítiques reformistes, formen una oposició molt ferma contra el govern actual i no 

dubten a utilitzar la conspiració per recuperar les seves polítiques. 

L’exèrcit també està dividit: La Unió Militar Republicana Antifeixista recolza la 

República i La Unió Militar Espanyola21  prepara un cop d’estat contra ella. Alguns dels 

(19)  SANTIAGO CASARES QUIROGA: (La Coruña, 1884 – París, 1950), polític republicà que ocupa la Presidència del Govern 
entre maig i juliol de 1936. 
(20) JOSÉ CALVO SOTELO: (Tui, 1893 – Madrid, 1936), advocat i polític que és ministre de finances durant la dictadura de 
Primo de Rivera. A l’inici de la Segona República, s’exilia per evitar la presó. Després de l’amnistia del 1934, forma una 
coalició d’ extrema dreta. El seu assassinat precipita la Guerra Civil. 
(21) UNIÓN REPUBLICANA ANTIFASCISTA (UMRA): associació espanyola clandestina militar d’esquerra, sorgida al 1934 com 
a focus d’oposició a la UME. UNIÓN MILITAR ESPAÑOLA (UME): organització clandestina de dreta creada el 1932 entre els 
oficials de l’exèrcit espanyol. Va ser un instrument preparatori d’una rebel·lió militar contra la Segona República. 
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seus militars, malgrat que el govern els havia separat allunyant-los de Madrid (el 

general Francisco Franco és destituït de la prefectura de l’Estat Major i destinat a 

Canàries; el general Manuel Goded22, a les Balears, i el general Emilio Mola23, cessat 

com a cap superior de les forces armades del Marroc i desplaçat a Pamplona), 

preparen una insurrecció organitzada. A més,  la Falange Espanyola24 és il·legalitzada i 

el seu líder, José Antonio Primo de Rivera25, detingut. La situació és molt tensa. 

El 12 de juliol de 1936, uns falangistes maten un membre del PSOE i oficial de la 

guàrdia d’assalt, José del Castillo Sáenz de Tejada26. L’endemà mateix, una unitat de la 

guàrdia d’assalt assassina Calvo Sotelo. Aquests dos fets són els detonants  de la 

Guerra Civil. 

 

1.3. LA SEGONA REPÚBLICA A CATALUNYA 
 
El 12 d'abril de 1931, es produeix una victòria molt clara d'ERC27, desbancant la força 

política dominant fins aleshores, la Lliga Regionalista28, totalment conservadora. 

Francesc Macià28, líder d’ERC,  proclama la república catalana, integrada a la Federació 

de Repúbliques Ibèriques, el dia 14 d’abril, hores abans que a Madrid es fes amb la  

(22) MANUEL GODED LLOPIS: (San Juan de Puerto Rico, 1882 – Castell de Montjuïc, 1936), militar d’ascendència catalana que 
dirigeix la revolta que inicia la Guerra Civil. És afusellat  després de ser jutjat. 
(23) EMILIO MOLA VIDAL: (Cuba, 1887 – Alcocero, 1937) militar que inicia el cop d’estat del 18 de juliol de 1936. 
(24) FALANGE ESPAÑOLA (FE): partit polític feixista, fundat el 29 d’octubre de 1933, per José Antonio Primo de Rivera. 
(25) JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA I SÁENS DE HEREDIA:  (Madrid,  1903 – Alacant  1936), polític feixista, fill del dictador 
Miguel Primo de Rivera. Funda La Falange Española. És condemnat  a mort i executat  a Alacant, durant la Guerra Civil. 
(26) JOSÉ DEL CASTILLO SÁENZ DE TEJADA: (Alcalá la Real, 1901 – Madrid, 1936), militar que destaca durant la Segona 
República  i és assassinat per un grup de falangistes. Aquest fet és un dels detonants de la Guerra Civil. 
(27) ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC): partit fundat el 1931, per la fusió de diversos grups al voltant d’Estat 
Català de Francesc Macià. Durant la Segona República, guanya les eleccions a Catalunya el 1931, 1933 i 1936 i les eleccions al 
Parlament de Catalunya de 1932. Ocupen la Presidència de la Generalitat  Francesc Macià i Lluís Companys. 
(28) FRANCESC MACIÀ LLUSSÀ: (Vilanova i la Geltrú, 1859 – Barcelona, 1933), militar i polític independentista català i President  
de la Generalitat. Proclama la República Catalana dins la Federació Ibèrica. 
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Segona República. Com que aquesta proclamació unilateral preocupa a Espanya, Macià 

pacta amb els ministres del govern provisional i transforma la República Catalana en la 

Generalitat de Catalunya, que consta d’un govern i diputats en representació dels 

municipis. S’obre una nova etapa, on han de construir l’estructura jurídica d’una 

autonomia, sota un govern presidit per partits d’esquerres. 

 

 

1.3.1. L’ESTATUT D’AUTONOMIA 

El 2 d’agost de 1931, s’aprova, en referèndum, un projecte d’Estatut elaborat a Núria 

pels diputats catalans. Les Corts espanyoles, després de modificar-lo, l’aproven el 9 de 

setembre de 1932.  

A Espanya, amb les eleccions del novembre del 1933, es produeix un tomb conservador 

i els partits de centre-dreta accedeixen al govern. Aquest és contrari a l’autonomia 

catalana i s’obre un conflicte amb el català. El Parlament de Catalunya aprova la llei de 

Contractes de Conreu, que millora molt la situació dels  pagesos,  malgrat l’oposició 

dels partits de dretes i dels grans propietaris de terres, però el govern de Madrid 

l’anul·la per inconstitucional. És clar que es vol retallar l’autonomia i això provoca un 

creixement del nacionalisme i la proliferació de propaganda separatista.  

 

1.3.2. ELS FETS DEL 6 D’OCTUBRE DE 1934 

Tots els sindicats, associacions i partits obrers, excepte la CNT, formen l’Aliança Obrera 

que convoca una vaga general. Lluís Companys29, que és el nou president de la 

 

(29) LLUIS COMPANYS I JOVER: (El Tarròs, 1882 – Castell de Montjuïc, 1940), polític d’ideologia catalanista i republicana. 

Primer president del Parlament de Catalunya (1932-1933), ministre del Govern Espanyol (1933), President de la Generalitat 

(1934 i 1936-1940). Mor executat per la Dictadura de Franco. 
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Generalitat, després de la mort de Macià al desembre de 1933, proclama, el 6 

d’octubre del 1934, l’Estat Català dins la República Federal Espanyola, anima els 

dirigents antifeixistes a formar un govern provisional de la República a Catalunya i 

ofereix Barcelona com a seu del govern republicà alternatiu al de Madrid. El  govern de 

Madrid creu que és un cop d'estat separatista. 

Hi ha un enfrontament a la plaça Sant Jaume de Barcelona entre l’exèrcit espanyol, que 

ha ocupat Barcelona, i els Mossos d'Esquadra. També hi ha revoltes a Girona, 

Granollers, Lleida, Sabadell i Palafrugell. 

 

  

 

Aquest Estat Català dura deu hores, ja que no té el suport de la CNT, que no es fia de la 

Generalitat. Tampoc és massa recolzat per la població civil. L’exèrcit ocupa Barcelona, 

després de declarar-se l’estat de guerra. Quan el govern de la Generalitat i 

l’Ajuntament de Barcelona s’adonen que no pot triomfar la revolució, s’entreguen. 

Empresonen  Companys ,  tots els membres del govern de la Generalitat, els diputats, 

alcaldes i regidors que han donat suport a la revolta, els dirigents dels partits i sindicats 

d’esquerres i Azaña, que es troba a Barcelona; en total 3.500 persones. Tot el govern 

és jutjat i condemnat a trenta anys de presó, l’Estatut, suspès i la Llei de Contractes de 

Conreu (promoguda a Catalunya), eliminada.  

Des d’abril de 1935 a febrer de 1936, Catalunya és governada per una coalició de 

partits de dretes. La CEDA modifica la Constitució i retalla el sistema autonòmic.  
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Les esquerres republicanes  i proletàries, davant d’aquesta situació s’uneixen a les 

eleccions del febrer de 1936 i hi aconsegueixen una clara victòria. Comença el govern 

del Front Popular, que restableix les institucions catalanes, i s’obre un breu període 

d’estabilitat social i política. El Parlament de Catalunya ratifica Companys, que surt en 

llibertat de la presó de Puerto de Santa María de Cádiz, com a President de la 

Generalitat.  
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2. LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA 
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2.1. LA SEGONA REPÚBLICA ESPANYOLA DURANT LA GUERRA 

2.1.1. L’INICI DE LA REBEL·LIÓ 

El 17 de juliol de 1936, s’inicia el cop d’estat contra la República, aprofitant el context 

de crisi política i social. Goded el lidera a les Illes Balears, Franco, a les Canàries, 

Queipo de LLano30 a Sevilla i Mola, a Pamplona. Compten amb l’ajut de l'Alemanya nazi 

i de la Itàlia feixista i la complicitat dels partits de dretes. Franco passa al nord d'Àfrica i 

prepara l'entrada a Espanya per l’estret de Gibraltar. El 18 i 19 de juliol, les tropes de 

Franco s’uneixen a les de Queipo a Sevilla i avancen ràpidament per trobar-se amb les 

de l’exèrcit del Nord dirigides per Mola. 

En dos dies, per tant, la insurrecció s’inicia a Sevilla, Castella-Lleó, Pamplona i part de 

l'Aragó, perquè el govern republicà de Casares Quiroga triga a reaccionar. Per aquesta 

insurrecció, el president dimiteix. El 19, José Giral Pereira31, nou president, lliura armes 

a les milícies32 dels partits i dels sindicats per aturar la rebel·lió, decreta la creació de 

batallons voluntaris i dissol l'exèrcit i la policia tradicionals.  

 

 

La rebel·lió fracassa a Catalunya i a les zones industrials de Madrid, Biscaia, Guipúscoa, 

Astúries, Santander, València i una part d'Andalusia, Extremadura i Castella, on tenen 

una major presència els partits i sindicats d'esquerres. El fracàs de la revolta dóna pas a 

una llarga i sagnant guerra civil. Els colpistes, en cap moment, pensen en la possibilitat  

30. GONZALO QUEIPO DE LLANO Y SIERRA: (Tordesillas 1875 – Sevilla, 1951), general espanyol, protagonista a Sevilla del cop 
d’estat que va originar la Guerra Civil. 
31. JOSE GIRAL PEREIRA: (Santiago de Cuba, 1879 – Mèxic, 1962), químic farmacèutic i polític que va ser diverses vegades 
ministre a la Segona República i President del govern republicà a l’exili, després de la Segona Guerra Mundial. 
32. Milícies: grup, que no forma part de les forces militars d’un estat, format per civils que s’uneixen per oferir serveis de 
defensa a un territori o a una ideologia. 
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d’una guerra, creuen que serà una acció violenta, però ràpida, que aconseguiran 

Madrid i així derrotaran el govern republicà per establir una dictadura, que no ha de 

ser permanent. 

 

2.1.2. ELS DOS BÀNDOLS  

Amb la guerra, Espanya queda dividida en dos bàndols, el nacional o franquista,  

format pels monàrquics, catòlics, falangistes..., és a dir,  classes altes i conservadores, i 

el republicà o roig, integrat per classes mitjanes, burgesia, classes populars i 

intel·lectuals. Els primers defensen la unitat d’Espanya i, mitjançant una dictadura, 

volen evitar una revolució social; i els altres, la legitimitat del govern republicà 

d’esquerres (reconegut internacionalment), les seves reformes i la democràcia.  

El bàndol nacional compta amb 98.000 soldats, 45.000 més al nord d'Àfrica i els 

milicians falangistes. Més endavant, obtindran l'ajuda dels règims feixistes alemany i 

italià. Els republicans controlen les reserves d'or i el potencial industrial del país i 

compten amb 112.000 soldats. No tindran ajuda internacional, perquè les democràcies 

europees no volen intervenir en un conflicte que consideren intern. 

El setembre del 1936, el socialista Largo Caballero33 forma a Madrid un govern 

populista amb republicans, socialistes i comunistes. Busca un pacte antifeixista, 

militaritzar les milícies i organitzar un exèrcit popular. Dos mesos després, s'incorporen 

al govern quatre ministres anarquistes.  

 

 

33. FRANCISCO LARGO CABALLERO: (Madrid, 15 d’octubre de 1869 – París, 23 de març de 1946), sindicalista, polític i dirigent 
històric del PSOE i la UGT. Durant la Segona República, va ser ministre de Treball durant el Bienni Reformista i President del 
Govern  durant la Guerra Civil. 
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Aviat, però, esclaten enfrontaments entre aquestes forces polítiques. Aquest va ser el 

gran problema dels republicans durant la Guerra Civil Espanyola, la seva disgregació. 

A la zona republicana, es produeix un canvi radical en tots els àmbits. Es crea una 

estructura de poder popular a l'entorn dels sindicats i els partits d'esquerres. Es creen 

consells, comitès i juntes, que organitzen els grups de voluntaris cap al front i controlen 

l'economia, que pateix una gran transformació. S'impulsen col·lectivitzacions al camp i 

a les zones industrials de les ciutats, on els comitès es posen al capdavant de les 

empreses, perquè els amos han fugit o estan empresonats o els han assassinat o, 

simplement, treuen fora l’empresari. Al camp, fan el mateix, confisquen terres als grans 

propietaris. En tots els casos, s'imposa l'autogestió per part dels treballadors o obrers. 

El govern legalitza aquestes accions. 

Durant els primers mesos de la guerra, hi ha una violenta repressió per part dels dos 

bàndols. Les execucions i els assassinats són el pa de cada dia. A la zona nacional, la 

repressió va contra els militants obrers, camperols o intel·lectuals. Però, a la zona 

republicana, es produeix un procés de repressió espontani, que escapa al control del 

govern, contra els qui tenen relació amb els insurrectes: capellans, frares, propietaris 

de terres, burgesos i  classes benestants.  

Al principi del conflicte, el govern legítim d’Espanya demana ajuda a Europa. Les 

relacions entre els països democràtics i Alemanya i Itàlia eren complicades, per tant, es 

decideix que és un afer intern. A l’agost de 1936, es crea el Comitè Europeu de No 

Intervenció en la Guerra espanyola, organisme format per vint-i-set països, que 

s’encarrega que es compleixin els acords. L'Alemanya de Hitler34 i la Itàlia de 

Mussolini35 signen aquest compromís, però, malgrat això, es posicionen a favor del 

bàndol nacional i li envien material de guerra i soldats (1.356 avions, 150 tancs, 600 

peces d’artilleria, fusells i municions, i 89.775 soldats).  

 

34. ADOLF HITLER: (Braunau-am-Inn, 1889 – Berlin, 1945), polític i principal ideòleg del nazisme, escollit democràticament com 
a Canceller alemany en el Tercer Reich. Lidera el Partit Socialista de Treballadors Alemnays. Durant el seu govern, elimina la 
separació de poders dins l’estat i esdevé el dictador que porta a terme l’holocaust més sagnant de la història. Amb la seva 
política expansionista, provoca la Segona Guerra Mundial. Es creu que es va suïcidar abans que els russos el detinguessin. 
35 BENITO MUSSOLINI: (Dovia di Predappio, 1883 – Giulino di Mezzegra 1945), dictador italià, des de 1922 a 1943. Crea un 
règim antidemocràtic, anomenat feixisme. Ell en serà el Duce (cap). 
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Amb aquest acord, els únics perjudicats són els republicans, que defensen un govern 

legítim i no reben cap ajuda dels països democràtics europeus, que sí segueixen fil per 

randa l’acord. Es veuen obligats a comprar armes al mercat negre. L’URSS fa una 

excepció, a finals d’octubre de 1936, i comença a enviar armament i material de guerra 

(6.000 soldats, 760 tancs, 1.555 peces d’artilleria i 1.087 avions) i assessors militars al 

bàndol republicà, que el govern espanyol paga amb les reserves d’or del Banc 

d’Espanya. 

A més, entre els sectors obrers i progressistes de tot el món es creen les Brigades 

Internacionals, moviment antifeixista format per combatents europeus i americans, 

que arriben a Espanya per lluitar al costat del bàndol republicà.   

2.1.3. L’EVOLUCIÓ DE LA GUERRA CIVIL 

Per entendre la victòria dels nacionals, cal tenir en compte que, gràcies a l’organització 

dels avions alemanys i italians, el trasllat de l’exèrcit de Franco des d’Àfrica fins a la 

Península és fàcil. Avancen cap a Badajoz, on es realitza una exagerada repressió que 

provoca moltíssimes víctimes. Continuen cap a Madrid.  

Mola pren Irún i San Sebastián i així aïlla el País Basc de la frontera amb França.  

 

El 18 de novembre, els governs alemany i l’italià reconeixen el règim franquista i , al 

desembre, arriben  els primers soldats voluntaris italians a Cadis per lluitar al bàndol 

nacional. Franco té mig milió de soldats, el doble dels republicans. 

Aquest mateix mes, s’inicia la batalla de Madrid i s’ocupa Alcorcón, Leganés, Getafe i 

Cuatro Vientos. Davant d’això, els partits i sindicats obrers mobilitzen el poble de 
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Madrid per defensar la ciutat. El seu crit ¡No pasarán! es fa famós a tot el món.  

 

L’optimisme arriba amb l’ajuda dels voluntaris de les Brigades Internacionals, els avions 

i tancs russos i la columna de l’anarquista José Buenaventura Durruti36. La ciutat pateix 

bombardejos aeris constants i sagnants combats a la Casa de Campo o a la Ciudad 

Universitaria. Davant la resistència de la capital, Franco desisteix d’atacar directament 

Madrid, però  intenta assetjar-la.  Això provoca la batalla del Jarama, una de les més 

cruentes, i la batalla de Guadalajara, on les tropes italianes són derrotades. Franco 

canvia d’estratègia i opta per allargar la guerra atacant les zones republicanes més 

dèbils. 

Des de la primavera a la tardor de 1937, País Basc, Cantàbria i Astúries són ocupades 

per les tropes nacionals. La Legió Cóndor, grup aeri alemany enviat per Hitler, 

bombardeja Guernica, una ciutat sense interès militar. Durant aquesta campanya del 

nord, el general Mola, que competia amb Franco pel lideratge del bàndol nacional, mor 

d’un accident d’avió. 

 

El desembre de 1937, l’exèrcit roig perd Aragó i, el 15 d’abril de 1938, els nacionals 

arriben a Vinaroz. La zona republicana queda dividida i, ara, s’estén pel país Valencià i 

Almeria fins a Madrid i La Manxa. 

36. JOSÉ BUENAVENTURA DURRUTI DUMANGE: (León, 1896 – Madrid, 1936), anarquista que pertany a la CNT.  
Mor a principis de la Guerra Civil, al front d’una formació de milicians republicans anomenada Columna Durruti. 
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El juliol de 1938, succeeix la darrera ofensiva republicana, amb més de 100.000 morts, 

cosa que desinfla totalment l’exèrcit roig. A les tropes de Franco, només els queda 

Catalunya. Prenen Barcelona i arriben a la frontera amb França, el febrer de 1939. 

 

En aquest moment, els republicans mostren, una vegada més, les seves divisions 

internes. El govern de Negrín37proposa resistir, perquè vol integrar el conflicte espanyol 

a la guerra europea i mundial que està arribant, així trobaria aliats i això permetria 

guanyar el conflicte espanyol. El coronel Casado38, però, creu que s’ha de pactar la 

derrota i fa un cop d’estat que no li serveix de res, perquè Franco li exigeix una rendició 

incondicional. El 28 de març, les tropes nacionals entren a Madrid i, l’1 d’abril de 1939, 

s’acaba la guerra i comença una llarga dictadura. 

   

37. JUAN NEGRÍN LÓPEZ: (Las Palmas de Gran Canaria, 1892 – París 1956), metge i polític socialista que va ser president del 
govern de la Segona República des de 1937 a  1945. 
38. SEGISMUNDO CASADO LÓPEZ: (Nava de la Asunción, 1893 – Madrid, 1968), militar que fa un cop d’estat a la zona 
republicana, al final de la Guerra Civil, i enderroca el govern de Negrín. Juntament amb  polítics moderats, constitueixen  el 
Consell Nacional de Defensa que posa fi a la resistència dels republicans quan es rendeixen. Les tropes de Franco ocupen els 
últims reductes  que quedaven sota l’autoritat de la Segona República sense entrar en combat. Això posa fi a la Guerra Civil. 



  BITLLET D’ANADA 

 
 

32 

2.2. LA GUERRA CIVIL A CATALUNYA 

El general Manuel Goded dirigeix l'aixecament militar a Catalunya, però no triomfa, 

perquè té poc suport civil. A més, la Lliga Catalana (el principal partit conservador 

català i hereva de la Lliga Regionalista) no el recolza, tot i que, el 19 de juliol, molts dels 

seus dirigents surten de Catalunya per afegir-se al bàndol nacional. 

A Barcelona, la insurrecció esclata el 19 de juliol, però és aturada pels integrants dels 

partits i sindicats d'esquerres armats per la Generalitat i també per la intervenció de les 

forces de l'ordre públic que són fidels a la República. En veure això, els insurrectes, a la 

resta de Catalunya, es rendeixen i el general Goded és afusellat després d’un judici.

  

En fracassar la insurrecció, hi ha eufòria, perquè es creu que es podrà implantar la 

revolució i la transformació social. En aquest moment, el poder a Catalunya queda 

dividit: per una part, hi ha el de les institucions oficials i , per l’altra, el de les milícies 

armades coordinades pel Comitè Central de Milícies Antifeixistes de Catalunya39.  Hi ha 

crides de la Generalitat a la tranquil·litat, quan es produeixen actes de repressió contra 

els sectors més conservadors per part d’aquestes milícies com les cremes d'esglésies o 

assalts a comerços. Comença una situació caòtica, que s’escapa de les mans del govern.  

La situació es complica encara més amb la massiva arribada de refugiats espanyols. A 

mesura que avancen les tropes franquistes, Catalunya és el refugi de molts republicans, 

sobretot vinguts d’Andalusia, Extremadura, Castella, Aragó, País Basc, Cantàbria i 

Astúries. Després de la batalla d’Irun (setembre de 1936), de la conquesta del litoral de  

 

39. COMITÈ CENTRAL DE MILÍCIES ANTIFEIXISTES DE CATALUNYA (CCMAC):
: 
entitat administrativa creada el juliol 

de 1936 per  Companys, pressionat per la CNT i la FAI (Federació anarquista ibèrica), creada el 1927 a València. 
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Cantàbria (octubre de 1937) i de l’ocupació de l’Alt Aragó (maig de 1938), Catalunya 

acull un milió d’espanyols.  

Quan arriben els primers, es creen els comitès d'ajuda als refugiats i iniciatives socials 

com els menjadors populars i cuines obreres. Quan comencen a escassejar els 

aliments, aquests són fonamentals per distribuir productes bàsics a la població. Com 

que cada vegada arriba més gent, les xarxes de producció, distribució i venda es 

col·lapsen. Per fer front a aquest problema, la Generalitat crea el Departament de 

Distribució i, per la seva banda, el Comitè Central de Milícies Antifeixistes dirigeix el 

Comitè Central de Proveïments i la CNT li agafa el relleu. Hi haurà més intents per 

poder atendre a tota la gent, tant per part de les societats obreres com per part del 

govern i els ajuntaments, però la situació no millora i ja al mateix 1936 es poden veure 

cues i cues de gent davant dels comerços.  

2.2.1. LES ETAPES DE LA GUERRA CIVIL A CATALUNYA 

El març de 1938, s’inicia la campanya de l'Aragó i,  per tant, el front arriba a Catalunya,  

ja que les seves línies reculen fins al Segre i a l'Ebre. Al mateix moment, l'ofensiva 

franquista arriba al Mediterrani, ocupa 60 quilòmetres de costa fins al límit de 

Catalunya i parteix en dos el territori republicà. 

El 24 i 25 de juliol, l’exèrcit republicà es rearma i llança una forta ofensiva des de 

Catalunya i traspassa l'Ebre. És la seva última gran victòria. El govern de la República 

destina 300.000 homes a la batalla de l'Ebre. Es fan forts a Gandesa durant tres mesos. 

Al setembre, en plena batalla, hi ha la mediació del Comitè Internacional de No 

Intervenció. Els republicans retiren les milícies internacionals i Franco, una part de les 

tropes italianes, tot i que manté els bombardejos de l'aviació feixista. És una guerra de 

desgast.  

El 30 d'octubre, Franco estén l'ofensiva a tot l'Ebre. L’exèrcit republicà es replega a 

l'altre costat del riu i el bàndol nacional guanya la batalla, el 16 de novembre. 

El 13 de desembre,  Franco comença l’assalt definitiu a Catalunya. L'ocupació es fa en 

poques setmanes, tot i la mobilització de tots els homes de més de 45 anys: els primers 
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dies de gener, ocupen Borges Blanques, Artesa de Segre i Pons; el dia 14, Tarragona 

cau; Barcelona és guanyada, el 26 de gener de 1939; Girona, el 4 de febrer i la frontera, 

el 9.  

Durant l’ocupació de Catalunya, la rereguarda catalana pateix constantment 

bombardejos per part de l’aviació italiana. Barcelona, Granollers, Vic, Tarragona i Lleida 

són bombardejades constantment. Els hospitals d’aquestes ciutats i de pobles propers 

no donen a l’abast per atendre tantes víctimes. Barcelona, concretament, és 

bombardejada en cent noranta-quatre ocasions. 

 

Comença l'exili per a milers de republicans, així com de Companys i el seu govern i del 

president de la República Espanyola, Manuel Azaña, i el cap del seu govern, Juan 

Negrín. La caiguda de Catalunya és un cop definitiu per a la República, perquè ja només 

resisteix residualment en alguns punts de Madrid, La Manxa, València i Almeria.  

El 9 de febrer de 1939, Franco promulga la Ley de Responsabilidades Políticas, que 

publica al BOE, el 13 del mateix mes. En la seva introducció diu:  

Próxima la total liberación de España, el Gobierno, consciente de los deberes que le 
incumben respecto de la reconstrucción espiritual y material de nuestra Patria, considera 
llegado el momento de dictar una Ley de Responsabilidades Políticas, que sirva para liquidar 
las culpas de este orden contraídas por quienes contribuyeron con actos u omisiones graves a 
forjar la subversión roja (…) y que permita que los españoles que en apretado haz han 
salvado a nuestro país y nuestra civilización y aquellos otros que borren sus yerros pasados 
mediante el cumplimiento de sanciones justas y la firme voluntad de no volver a extraviarse, 
puedan vivir juntos dentro de una España grande. 
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La seva finalitat és eliminar tots els que són considerats contraris  al règim,  és a dir, els 

que  han recolzat la Segona República o ocupat càrrecs o defensat el Front Popular. És 

una persecució dels rojos separatistas, ja que ho consideren una necessitat social. Els 

càstigs són exemplars i s’apliquen no només els que han participat del conflicte bèl·lic 

en sí, sinó també qui ha ajudat al bàndol republicà. La fi del conflicte bèl·lic no és la fi 

de la violència. 

El 26 de febrer de 1939, França i Anglaterra reconeixen el govern de Burgos, dirigit pel 

general Franco, que defensa una sola llengua, el castellà, i una sola personalitat, 

l’espanyola.  

L'1 d'abril de 1939, Franco anuncia la fi de la guerra. S'inicien 40 anys de Dictadura. 
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3. ELS CAMINS I EL DESTÍ DELS EXILIATS 

 



  BITLLET D’ANADA 

 
 

37 

3.1. LA RETIRADA I L’EXILI 

Al final de la batalla de l’Ebre, republicans catalans i espanyols comencen el seu èxode 

a França fugint de la repressió i la por. 

 
Fugida d’exiliats de Girona i arribada massiva a França. 

 

Uns 440.000 refugiats travessen els Pirineus durant el gener i febrer de 1939:  170.000 

eren dones, nens i gent gran; 220.000 soldats i milicians;  40.000, civils  útils; i 10.000, 

ferits.  Fugen amb tartanes, cotxes, camions, a peu i amb condicions precàries, ja que,  

tres anys de guerra, els ha passat factura. 

L’aviació franquista encara bombardeja les carreteres catalanes, provocant la mort de 

molts refugiats. Els camins pels quals els perdedors republicans (soldats, alts càrrecs de 

l’exèrcit, alts càrrecs polítics, intel·lectuals d’esquerres, famílies, republicans de cor... ) 

abandonen Espanya són molt tristos i molt amargs, plens d’esperança i recança alhora. 

Alguns deixen famílies, altres no, però potser no tornaran…, alguns creuen que ja han 

vist molt d’horror en la guerra i que estaran fora de perill a França, un país de 

verdaderes llibertats. La sort no serà la mateixa per a tots, alguns, però, segur que no 

s’imaginen el que encara els falta per viure.  

La frontera francesa no s’obre fins la nit del 27 al 28 de gener del 1939. Les autoritats 

franceses, dirigides pel president conservador Édouard Daladier40, deixen entrar els 

refugiats de forma escalonada: primer,  les dones i els nens; tres dies després, els ferits 

i, a la fi, homes civils i militars. Obren i tanquen la frontera sense avisar i això crea un 

caos i una incertesa considerable. Aquest èxode, conegut com La Retirada, es realitza 

40. ÉDOUARD DALADIER: (Carpentras, 1884 – París 1970), polític francès, diputat del partit radical socialista de Vaucluse, 
ministre i tres vegades President del govern. Va crear camps de concentració per als republicans espanyols. 
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en ple hivern, un hivern especialment fred aquell any, on molts passos de muntanya 

estan coberts de neu.  

 
Exiliats que fugen per diversos passos de muntanya. 

 

El 5 de febrer, arriben a França uns 20.000 combatents republicans. El dia 9, els 

Pirineus són ja controlats per les tropes rebels i, per tant,  la frontera queda tancada.  

A partir d’aquest dia,  la fugida cap a França per part dels republicans és clandestina i 

ho solen fer pels colls i passos menys vigilats. 

 
Exiliats al pas fronterer de Le Perthus. 

3.1.1. ELS CAMINS DE L’EXILI 

Travessen la frontera cap a França per mil camins, però hi ha sis rutes principals d’exili: 

1) Els que es desplacen per la carretera de la costa surten per Portbou per arribar a 

Cervère. 

Fugida per Portbou. 

2) La sortida del govern republicà espanyol, basc  i català és per La Vajol i arriben a Les 

Illes. Marxen amb vehicles, però, a mig camí, els abandonen i continuen a peu. Dies 

abans de la caiguda de Barcelona, els governs republicans espanyol, basc i català 

s’instal·len entre Figueres i la frontera francesa. El president Companys, els consellers 

de la Generalitat i molts intel·lectuals s’allotgen al mas Perxers d’Agullana. La seva 
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evacuació comença el 31 de gener de 1939. Amb autocars i cotxes, es dirigeixen al pas 

fronterer de la Vajol. 

Els polítics republicans demostren una vegada més les tensions que hi ha entre ells. 

Manuel Azaña i Juan Negrín marxen junts per La Vajol el 5 de febrer, però Negrín torna 

per tancar uns assumptes d’estat pendents. Pel camí, es troba amb Aguirre, president 

del Govern basc, i Companys, que li ofereixen unir-se a ells, però Negrín no ho accepta. 

Al cantó de la Vajol, el govern guarda els tresors de la Segona República en una mina 

de talc. El 4 de febrer, aquests s’evacuen cap a França amb camions. No tots hi arriben. 

Lluis Companys travessa la frontera. 

3) Els que segueixen la carretera de Girona ho fan per la Jonquera i arriben a Le 

Perthus o a Le Boulou.  

Fugida per Le Perthus. 

4) Els que surten per Coll d’Ares provenen de Camprodon i passen per Molló. Els que 

arriben al coll amb vehicle l’han d’abandonar i continuar el camí a peu. Alguns 

segueixen una altra ruta,  vénen d’Olot i Beget i travessen Coll de Malrem. Tots ells 

suporten unes condicions climatològiques extremes. La neu i el fred són protagonistes  

aquells dies dels mesos de  gener i febrer de 1939. Tots els refugiats que passen la 

frontera arriben a Prats de Molló.  

 
Vehicles abandonats a  Coll d’Ares abans de passar la frontera (febrer 1939) i camp de Prats de Molló. 
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Una de les darreres divisions de l’exèrcit republicà en abandonar Espanya va ser la 11a 

i ho va fer per la ruta del Costabona.  

11a divisió  de l’exèrcit republicà. 

5) La Guingueta d’Ix  o Bourg-Madame és la salvació dels que surten per la Cerdanya.  

Arribada a Bourg-Madame. 

6) 70.000 espanyols no creuen la frontera per Catalunya, sinó que ho fan per Irun entre 

l’1 i el 19 de febrer. 

 

 

1 

3 

2 
4 

5 
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3.1.2. L’ARRIBADA A FRANÇA 

El govern francès no s’esperava aquell mig milió de persones que fugien de la por i 

improvisa un pla per acollir-los. Els gendarmes desarmen els militars a la mateixa 

frontera (pistoles, fusells, metralletes, artilleria i carros de combat), impedint així que 

es reagrupin per tornar a Espanya  i continuar la resistència.  

  
Confiscació d’armes i vehicles militars i registre a la frontera francesa.  

També els civils són registrats i han de deixar tots aquells objectes que les forces de 

l’ordre franceses creuen que tenen algun valor, com joies, càmeres de fotos... Tant uns 

com altres, en un principi, són identificats i enviats a camps d’internament. 

Abans d’iniciar-se la retirada, França promulga un decret llei, que preveu la detenció 

d’estrangers indesitjables que poden pertorbar l’ordre públic i la seguretat nacional. 

Els primers en patir les conseqüències d’aquesta política són els republicans espanyols, 

ja que el govern i els conservadors francesos no estan d’acord en rebre rojos espanyols 

que consideren políticament perillosos i prohibeixen a la gent recollir diners o roba per 

ajudar-los. Recolzats per diaris d’extrema dreta com L’Action Française, reclamen la 

seva expulsió, perquè suposen despeses. Els refugiats pateixen els insults 

d’ultradretans locals i s’inicia un ambient de xenofòbia contra ells;  però, també és cert 

que alguns veïns dels pobles, saltant-se la llei, els ofereixen menjar i roba d’abric i 

alguns alcaldes organitzen protestes contra les inhumanes condicions en les que 

conviuen aquestes persones. Els diaris d’esquerra, com Le Midi Socialiste, en fan ressó. 

Al govern, li convé una Espanya que no faci una aliança amb la Itàlia feixista i 

l’Alemanya nazi contra França.  Comencen unes trobades diplomàtiques entre els dos  

governs que acaben amb un pacte: Franco no tindrà bases militats alemanyes ni 

italianes en sòl espanyol, però, a canvi, França reconeixerà el govern del dictador com 

a legítim i li entregarà tots els béns que el govern republicà ha portat a França 

(col·leccions artístiques privades i públiques, dipòsits del Banc d’Espanya en divises 
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estrangeres...), totes les càrregues d’armament republicà que no havien arribat a 

temps per l’ofensiva catalana i tots els avions i vaixells de guerra que arribin al territori 

francès. A més, es nega a finançar el manteniment dels refugiats republicans i 

prohibeix que França utilitzi el diner republicà espanyol en els exiliats. Al final, Daladier 

accepta totes les exigències espanyoles i, en canvi, Franco no deixa clara la seva 

postura sobre la neutralitat. El 27 de febrer, França i Gran Bretanya reconeixen la 

legitimat del nou govern espanyol. 

Els refugiats espanyols són un problema econòmic i ideològic, per tant,  s’inicia una 

campanya per afavorir que  tornin a Espanya. Els prometen que no hi haurà represàlies 

si no han comès delictes de sang. Això fa que un 60% siguin repatriats de forma 

voluntària o no. En arribar a Espanya, comproven que els espera la presó i els 

afusellaments. 

La resta es queda a França en situacions diverses. Per una banda, els polítics i 

intel·lectuals es dirigeixen a poblacions com Tolosa, Montpeller o París, com a parada 

abans de marxar cap a altres països europeus com Gran Bretanya, Bèlgica, Suïssa, la 

URSS... o hispanoamericans com Mèxic, Colòmbia, Veneçola, Argentina, Uruguai, 

República Dominicana, Xile...   

  
Sinaia en Veracruz (13-6-1939). Nens bascos arriben a Londres. 

Per altra, els refugiats civils i militars, considerats tots combatents, són internats en camps 

improvisats sense aigua , ni menjar, on els és quasi impossible protegir-se de la pluja i 

del fred intens. Separen les famílies, dones, nens i ancians, per una banda,  i homes,  

per una altra. El propi govern els comença anomenar camps de concentració.  

 
Camp d’Argeles, separació de famílies. 



  BITLLET D’ANADA 

 
 

43 

3.1.3. ELS CAMPS A FRANÇA 

Hi ha camps provisionals, des de novembre de 1938, però els primers, tal com els 

coneixem, comencen a funcionar el febrer de 1939. Normalment, es tracta de vàries 

hectàrees a la platja, tancades per filferros de punxes, on s’hi construeixen barracons 

de fusta fets pels propis republicans. De tota manera, quan hi arriben, encara no hi ha 

res construït i, per tant, dormen al ras, a la platja, sobre la sorra o amb tendes 

improvisades. No hem d’oblidar que aquell hivern va ser especialment fred.  

 
Arribada d’exiliats a Bacares, filferros que limiten el camp, construcció de barraques. 

Les poques cuines i latrines són comunes i l’aigua potable és escassa, ja que l’extreuen 

de forats fets a la sorra. Molts  han de fer les seves necessitats i rentar-se al mar.  

Al govern francès, no li preocupa la manca d’aliments ni les precàries condicions 

higièniques i sanitàries, que provoquen moltes morts, sinó l’ordre i la seguretat, que 

garanteixen de forma dràstica els tiralleurs senegalesos41, els espahís42 o la Guardia 

republicana mòbil. Els consideren presoners i no pas militars vençuts. 

 
Tiralleurs senegalesos que vigilen els camps. 

Els primers camps estan situats a la Catalunya Nord. Entre l’1 i el 10 de febrer, les 

dones, els nens i els ancians són enviats a acolliments improvisats als departaments de 

41. TIRALLEURS SENEGALESOS: Cos colonial d’infanteria de l’exèrcit francès, reclutats entre la població autòctona de l’Àfrica central.  

42. ESPAHÍS: Tropes de cavalleria lleugera de l’exèrcit francès, reclutats entre la població autòctona del nord d’Àfrica. 
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 l’interior de França, les condicions dels quals són millors que les dels camps del sud. 

Els pocs metges i infermeres republicans dels camps intenten fer front a diverses 

malalties i epidèmies causades per la manca d’higiene (disenteria, sarna, pneumònia, 

pulmonia, tuberculosi...).  L’índex de mortalitat és molt elevat, sobretot entre els 

petits. Per pal·liar aquesta situació, la mestra suïssa Elisabeth Eidenbenz43 crea una 

maternitat en una casa d’Elna, on les exiliades poden donar a llum els seus fills en 

condicions acceptables. Des del gener de 1939 a l’abril de 1944, hi neixen 597 infants 

espanyols de famílies republicanes. 

Aquests camps de la Catalunya Nord  estan massa plens i el govern decideix distribuir 

els refugiats per tot el país. Estiguin allà on estiguin, se’ls tracta de forma infrahumana 

i, per no caure en el desànim i continuar endavant, els mateixos presos intenten 

millorar la seva vida quotidiana, organitzant tallers d’escacs o de cartes, reunions 

esportives, classes escolars per als infants i als adults, conferències i debats polítics, 

editant diaris, butlletins… 

ARGELÈS-SUR-MER: És el primer camp que es construeix,  l’1 de febrer de 1939, i el 

més gran (podia acollir 150.000 persones). Està situat a 35 Km. de la frontera de 

Portbou. Ocupa 50 ha. de platja, tancada amb filferros. En un principi, no té ni 

barracons ni latrines ni aigua potable. La desembocadura del riu separa la zona civil de 

la militar. És clausurat el 1941. 

Els que explicaré a continuació són els que hi trobem més espanyols republicans: 

 
Camp d’Argeles-Sur-Mer. 

43. ELISABETH EIDENBENZ: (Wila, 1913 – Zurich 2011), mestra i fundadora de la Maternitat d’Elna, institució humanitària 
que ajuda a les exiliades de la Guerra Civil Espanyola i a les jueves que estan als camps de concentració propers a donar a 
llum als seus nadons en unes condicions higièniques acceptables. Es va obrir el 1939 i els nazis la van tancar el 1944. Hi van 
néixer uns 600 infants. 
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SAINT-CYPRIEN: Entra en funcionament el 9 de febrer per acollir 150.000 refugiats. Les 

condicions són semblants a les d’Argelès. Es situa  entre el mar i els aiguamolls i ocupa 

1.500 metres de llarg per 1.000 d’ample. Més de 1.000 persones hi moren per culpa 

d’una epidèmia de tifus, al juliol de 1939, mes en què acaben de construir 649 

barraques. És clausurat a l’octubre de 1940 per unes inundacions. 

 
Camp de Saint Cyprien. 

Tots els camps que es fan posteriorment serveixen per descongestionar els dos 

anteriors. Ofereixen serveis com infermeria, cuina i correus, però continuen els 

problemes. 

LE BARCARÈS: Es construeix en quatre setmanes i s’obre a mitjans del febrer de 1939. 

Acull unes 55.000 persones, distribuïdes en 450 barracons de fusta. Està dividit en 18 

parts i cada part té 25 barraques, on hi dormen 70 persones. A finals de la primavera 

de 1939, s’hi acull 60.000 persones. Es tanca el 1942. Les condicions sanitàries i 

higièniques són millors que en les dels dos primers. 

 
Camp de Barcarès. 

RIVESALTES: Es situa 30 Km. de la frontera. Obre a finals de 1938 i acull a 17.000 

refugiats, distribuïts en 150 barracons. Actualment, s’ha convertit en un memorial on 

es poden veure els barracons, les latrines, l’escola i la seva distribució. 

 
Camp de Rivesaltes. 



  BITLLET D’ANADA 

 
 

46 

BRAM: Acull 17.000 refugiats, sobretot ancians, intel·lectuals i funcionaris republicans. 

Està format per 150 barraques. En dos mesos, hi moren 87 persones a causa de les 

horroroses condicions higièniques.  

Camp de Bram. 

GURS: Està situat al departament dels Baixos Pirineus, a 34 Km. de la frontera. Es 

construeix entre el març i l’abril de 1939 per acollir 26.500 persones. Ocupa 79 ha. i 

consta de 428 barracons, on hi dormen 60 persones. Desapareix al 1945. S’hi van 

internar  molts refugiats bascos i brigadistes internacionals. 

Camp de Gurs. 

AGDE: Acull 25.000 refugiats republicans. És batejat com el camp dels catalans, perquè 

n’hi ha molts i perquè rep ajut de la Generalitat de Catalunya. En un dels seus sectors,  

s’hi troben els membres d’ERC, de l’Estat Català, dels Mossos d’Esquadra i de la 

Guàrdia d’Assalt de La Generalitat. És un dels millors camps. S’organitzen grups de 

corals, de castellers, de bastoners, d’esbarts dansaires i, inclús, s’hi construeix un 

estadi per practicar esport. Les autoritats franceses creuen que s’hi viu massa bé i 

volen endurir les condicions dels presos enviant-los a les Companyies de Treball. Els 

interns fan una vaga de fam d’un dia, al juliol de 1939, que fa tirar enrere l’ordre. 

Camp de Agde. 
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SEPTFONDS: Es construeix per albergar refugiats espanyols (16.000) i jueus de l’est que 

fugen de l’Alemanya nazi, l’1 de març de 1940. S’hi concentren els soldats que 

formaven part de  l’11è Cos de l’Exèrcit republicà i treballadors especialitzats (les 

autoritats començaven a gestar les Companyies de Treballadors Estrangers, les CTE). 

Els que hi moren són enterrats allà mateix. Al gener del 1941, inclou un annex a 

l’hospital de la ciutat. A la tardor, es converteix en un centre per a estrangers 

considerats perillosos o en situació irregular. A  l’agost de 1944, el camp és alliberat i 

es tanca el maig de 1945. 

  
Camp de Septfonds. 

 

VERNET D’ARIÈGE: Havia estat un camp de presoners durant la Primera Guerra 

Mundial. Sobretot, acull anarquistes de la Divisió Durruti. És un camp molt vigilat, on 

els presos estan aïllats. Durant la 2ª Guerra Mundial, hi van a parar molts jueus. 

 

 

Camp de Vernet d’Ariège. 

Hi ha molts més camps com Foch, Vernet-les-Bains, Prats de Molló, Arles-sur-Tech, 

Combrimont , Amélie-les-Bains... 

A més,  també existien camps de càstig per a les dones considerades perilloses, com 

Mont-Louis o Rieucros, i pels homes, al castell de Cotlliure. En aquest, els presos patien 

una repressió desmesurada, rebien un tracte vexatori i humiliant dia rere dia. 
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3.1.4. EL DESTÍ DELS EXILIATS 

Al juny de 1939, encara hi ha 173.000 espanyols interns en aquests camps i s’està 

acostant la Segona Guerra Mundial. Una situació que, en un principi, semblava 

provisional, s’allarga massa i això comporta molta despesa per França. Les autoritats 

creuen que tots ells poden ser una força de treball per substituir els homes que s’estan 

preparant al front. Per tant, a l’abril de 1939, fan un decret llei que obliga els 

estrangers, homes d’entre 20 i 48 anys, a prestar serveis a les autoritats militars 

franceses. Això inclou milers d’espanyols. Els  proposen quatre opcions: Incorporar-se 

a l’exèrcit francès formant part de la Legió Estrangera durant cinc anys (els destinen al 

nord d’Àfrica) o dels Regiments voluntaris de Batallons de Marxa com a soldats 

francesos,  apuntar-se a les Companyies de Treballadors Estrangers (CTE), destinades a 

fortificar les línies de defensa francesa com la Línia Maginot44 o a realitzar treballs 

relacionats amb la defensa nacional … o, per últim,  ser contractats a títol individual 

per pagesos o empresaris i d’aquesta manera solucionar la manca d’obrers, ja que els 

homes estaven al front. La majoria (uns 50.000) escull o els obliguen a escollir les CTE. 

La seva organització s’assembla a la d’un cos militar: estan dirigides per oficials 

francesos i compostes de 250 homes cada una. Hi haurà unes 180 companyies i els 

seus treballadors seran, en gran part, espanyols, fins i tot, moltes vegades, se les 

anomena Companyies de Treballadors Espanyols. 

Grup d’espanyols en una CTE i una cartilla de CTE. 

Ja iniciada la Segona Guerra Mundial, molts espanyols moren  lluitant com a soldats 

francesos contra la Wehrmacht (exèrcit alemany); altres ajuden a la resistència i uns 

44. LÍNIA MAGINOT: És una línia de fortificacions construïda per França, després de la Primera Guerra Mundial (1929-1940), i 
que ressegueix les seves fronteres amb Bèlgica, Luxemburg, Alemanya i Itàlia. S’anomena així en honor al ministre de Guerra 
d’aquell moment i ferit a la Primera Guerra Mundial, André Maginot, que va ser qui la va idear. Ha de protegir França de la 
invasió nazi, però va ser un fracàs. 
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13.000 cauen com a presoners dels alemanys. En establir-se, a l’agost de 1940, el 

primer conveni  entre França i Alemanya sobre presoners, les autoritats franceses no 

els volen reconèixer com a soldats seus (tot i que els han obligat a actuar com a tal). El 

govern alemany consulta en quatre ocasions amb l’espanyol, durant el mesos d’agost i 

setembre de 1940, sobre el futur dels presos rojos espanyols, però no hi ha resposta. A 

finals de setembre, Ramón  Serrano Suñer45 es troba a Berlín amb Heinrich Himmler46 

(cap de la S.S.47). Oficialment, no parlen sobre el tema, però l’Oficina de Seguretat del 

Tercer Reich48 cursa una ordre dirigida per la Gestapo49 i firmada pel propi Hitler, on 

s’especifica que tots els Rotspanienkämpfer (presoners rojos espanyols i brigadistes de 

la Guerra Civil Espanyola) que es troben  en stalgs50 i són tractats com a presoners de 

guerra segons la Convenció de Ginebra51, se’ls enviï a camps de concentració o 

d’extermini nazis com apàtrides. El govern espanyol es desentén d’ells. El Tercer Reich 

també els ofereix a Stalin, ja que són comunistes, però aquest tampoc els accepta. 

  Serrano Suñer al centre, i a la seva esquerra Himmler a Berlín. 

Ara els seus destins seran Mauthausen, Dachau, Auschwitz... 9.300 republicans van ser 

deportats. Dels 7.200 que van anar a Mauthausen, en van morir 5.000. 

 

45. RAMÓN SERRANO SUÑER: (Cartagena, 1901 – Madrid, 2003), advocat, sis vegades ministre al principi de la dictadura de 
Franco i President de la Falange Española de 1939 a 1942 . És detingut a principis de la Guerra Civil, però aconsegueix escapar 
al bàndol nacional. Manté una estreta relació amb l’Alemanya de Hitler i és el promotor de la Divisón Azul, per lluitar contra la 
URSS. Quan acaba la Segona Guerra Mundial, cau en desgràcia i és destituït. Es casa amb la germana de la dona de Franco i, 
per això, se’l coneix com el cuñadísimo. Per emmascarar el seu origen català, utilitza la forma Suñer per al seu cognom. 
46. HEINRICH HIMMLER: (Munich, 1900 – Luneburg, 1945), polític alemany nazi que dirigeix les SS i controla la GESTAPO. 
Coordina la matança de més de 10 milions de presoners dels  camps de concentració i extermini, ja que els considera indignes 
de viure. Poc abans de la fi de la Segona Guerra Mundial, ofereix la seva rendició a canvi de no ser jutjat. Després de la seva 
detenció, es suïcida. 
47. LES SCHTZTAFFEL O SS: Cos del Tercer Reich de protecció de l’Estat. Neix al 1923 i la seva funció és protegir els dirigents 
del partit nazi. Els seus grups tenien diverses funcions, com ara combatre amb la Wehrmacht, dirigir els camps de 
concentració i d’extermini, detenir enemics de l’estat alemany o vigilar que el poble estigués compromès amb la ideologia 
nazi. És la responsable de l’Holocaust. 
48. TERCER REICH: Període de la història d’Alemanya (1933 -1945) quan el Partit Nacionalsocialista (NSDAP) de Hitler governa. 
49. GESTAPO: Policia secreta a l’Alemanya nazi, formada per policies de carrera i professionals del dret. La seva funció és 
investigar i combatre els casos de traïció cap al NSDAP o a l’Estat. Les seves accions no estan sotmeses a revisió judicial. 
50. STALAG: Camp alemany de presoners de guerra. 
51. CONVENCIÓ DE GINEBRA de 1929: És una tercera versió dels convenis de Ginebra, que es van signar al 1864. Especifica 
quin tracte han de tenir els presoners de guerra (condicions de captura, organització, disciplina i activitats del camp, 
alimentació, vestimenta, higiene del pres, pràctica de la religió, treball, comunicació amb les famílies i repatriació.) 
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4. LA SEGONA GUERRA MUNDIAL 

 

 



  BITLLET D’ANADA 

 
 

51 

4.1 HITLER I LA SEVA POLÍTICA 

Adolf Hitler, líder del Partit Nacional Socialista dels Treballadors Alemanys52,  és 

nomenat Canceller pel President Paul von Hindenburg, el 30 de gener de 1933,  una 

època  en què Alemanya mostra uns alts percentatges d’atur, pobresa i humiliació.  

Poc a poc, converteix el seu país en un  règim dictatorial, prohibint els partits polítics, i 

el  prepara per a una guerra amb la qual li vol tornar l’honor. 

Quan mor Hidenburg, un any després, publica una llei on s’autoproclama  President 

(Führer53) i Canceller (Reichskanzler) a la vegada. Aquesta acció és recolzada en un 

referèndum per un quasi el 90% dels alemanys. 

 

A partir d’aquí,  lidera un règim totalitari  durant el període que es coneix com a Tercer 

Reich. Dirigeix Alemanya cap a la Segona Guerra Mundial, que inicia per fer realitat els 

seus plans expansionistes a Europa. Amb la seva política interior i exterior, implanta un 

nou ordre polític feixista, amb el qual Alemanya vol ser una primera potència mundial.   

Per aconseguir-ho, necessita unificar tots els territoris de parla alemanya que s’havien 

perdut després de la Primera Guerra Mundial i dominar l’est d’Europa. Justifica aquest 

expansionisme per necessitats econòmiques.  

A més, el nazisme desenvolupa l’ideari de la discriminació racial i ideològica, que inclou  

52. PARTIT NACIONAL SOCIALISTA DELS TREBALLADORS ALEMANYS (NSDAP): Partit que actua entre 1919 a 1945. El seu 
últim líder és Hitler. Conegut com partit nazi, reducció de Nazionalsozialist. 
53. FÜHRER: Paraula que significa líder o conductor. Hitler el tria després que ell formi la Führerprinzip, on el líder és l’únic 
responsable de concentrar tots els poders en ell, representa a l’Estat i és el cap de l’únic partit. 



  BITLLET D’ANADA 

 
 

52 

en el seu  programa de govern. Amb l’excusa de la puresa de raça i de considerar-la 

superior a les altres, extermina sobretot al poble jueu i l’acusa de ser el responsable de 

tots els mals que pateix el país, però també altres ètnies com ara els gitanos i els 

eslaus. Ideològicament, és contrari als comunistes, per tant, intenta acabar amb ells. 

Els testimonis de Jehovà, els homosexuals o els discapacitats físics o psíquics també 

seran perseguits i no es pot oblidar els exiliats republicans espanyols. Tots ells seran 

tancats, torturats i assassinats als camps de concentració nazis, repartits per tot el 

Tercer Reich. És el que es coneix com l’Holocaust. 

Confia a les SS la seguretat de l’Estat i el control dels territoris ocupats. És la 

responsable de la seguretat dels camps de concentració. Col·labora amb la Gestapo, 

que és la policia política del Reich, per identificar, perseguir i exterminar els col·lectius 

abans citats. La Gestapo acaba sent la força repressiva nazi més important i les seves 

decisions no necessiten l’aprovació dels tribunals de justícia. És l’encarregada de 

l’administració dels camps de concentració i la que coordina l’entrega de presos. 

Durant el seu govern, Alemanya i els seus aliats ocupen part d’Europa i Àfrica del 

nord... Malgrat aquest domini nazi dels primers anys, acaba perdent la guerra.  

 

4.2. LA SEGONA GUERRA MUNDIAL FINS A LES ACABALLES DE 1941 

4.2.1. EL TRACTAT DE VERSAILLES 

El tractat de Versailles és un acord internacional, signat a París, el 28 de juny de 1919, 

pels països vencedors (Gran Bretanya, França, Estats Units, Itàlia, Japó...) i Alemanya, 

que posa fi a la Primera Guerra Mundial. Els estats perdedors no participen de les 

negociacions, només se’ls obliga a signar els acords. Alemanya és considerada la 

culpable del conflicte  i li imposen una sèrie de condicions. Per un cantó,  perd zones 

importants per a les indústries minero-metal·lúrgiques que havien format part del seu 

territori. Les ha de lliurar a França, Bèlgica, Polònia, Dinamarca i  Gran Bretanya54.  

54. Alemanya ha de lliurar els territoris d’Alsàcia i Lorena, Renània i el Sarre a França;  Posnània, a  Polònia; Eupen i 
Malmedy, a Bèlgica; els ducats de Schelswig, a Dinamarca; la zona dels Sudets, a Txecoslovàquia; les colònies alemanyes a 
l’Orient Mitjà, a França i Gran Bretanya; i Danzig serà ciutat lliure, de la qual n’obté beneficis econòmics Polònia.   
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El tractat  de Versailles també estipula que, a moltes d’aquestes regions, se celebrin 

plebiscits per determinar a quin país volen pertànyer. En la majoria d’ells, queda clar  

que volen ser alemanys. Per altra banda, es desmilitaritzen les vores del Rhin, es 

prohibeix el servei militar i l’exèrcit alemany es redueix a 100.000 soldats, sense estat 

major, ni armament pesant, ni aviació i amb limitació del tonatge dels vaixells de 

guerra. Per últim, s’obliga a Alemanya a pagar unes quantioses compensacions als 

països vencedors en concepte de reparacions de guerra per les destruccions causades. 

El tractat de Versailles crea una Societat de Nacions (SDN), amb seu a Ginebra, 

formada per quaranta estats membres, amb l’únic objectiu de vetllar per la pau al 

món. Pretén evitar les guerres, mitjançant el diàleg, els acords i la col·laboració entre 

els estats. Estats Units en queda fora, perquè no troba justes les sancions imposades a 

Alemanya. 

Els nacionalistes alemanys  també creuen que estan rebent un tracte humiliant, ja que 

no hi ha hagut diàleg , només imposicions injustes. Això crea un ressentiment que serà 

aprofitat per Hitler i aplanarà el camí cap a una Segona Guerra Mundial. 

Amb l’arribada del nazisme al poder, la Societat de Nacions (SDN) mostra la seva 

ineficàcia. Durant una Conferència de Desarmament a Ginebra, el 1933, Hitler 

abandona la SDN,  ja que no vol cap tipus d’arbitratge internacional en la qüestió del 

rearmament alemany que està portant a terme.  

 

4.2.2. L’EVOLUCIÓ DE LA SEGONA GUERRA MUNDIAL FINS AL 1941 

La Segona Guerra Mundial comença el 1939 i acaba el 1945.  

Al 1935, el Sarre va celebrar un plebiscit per decidir lliurement el seu destí (com 

preveia el Tractat de Versailles) i el resultat va deixar clar que es volia incorporar a 

Alemanya. Al cap de poc, es restableix el servei militar obligatori i es crea un nou 

exèrcit al Tercer Reich. La remilitarització i l’inici de les polítiques expansionistes de 

Hitler provoquen intranquil·litat a França, que intenta acostar-se al règim soviètic de 

l’URSS, un dels seus enemics més antics. D’aquesta manera, vol fer front als 
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moviments expansionistes alemanys. Aquest dos països, juntament amb Gran 

Bretanya i Itàlia, intenten aïllar diplomàticament Alemanya (Pacte d’Stresa)55. 

La Itàlia feixista posseïa Eritrea i Somàlia, però envaeix Etiòpia, país que pertany a la 

Societat de Nacions, que condemna la intervenció de Benito Mussolini  i el carrega 

amb sancions econòmiques. Degut a això,  Itàlia abandona el pacte d’Stresa i la SDN.  

El 1936, Hitler, violant el tractat de Versalles, recupera el territori de Renània i 

militaritza la vora esquerra del Rhin i França, com que no obté el suport britànic, no 

actua a causa de la inestabilitat política d’aquell moment. Com que França tem 

l’ocupació alemanya, per defensar la seva frontera, construeix un complicat sistema 

defensiu, la Línia Maginot. Creu que, amb aquesta frontera militar, farà desistir a 

qualsevol exèrcit d’envair França. Aquesta protecció militar anava des de la frontera 

amb Bèlgica fins a la frontera amb Itàlia. 

Com a mostra d’acostament entre els dos països feixistes, el juny de 1936, Alemanya 

reconeix l’annexió d’Etiòpia a Itàlia i, al juliol,  donen suport conjuntament al bàndol de 

Franco, que ha iniciat la Guerra Civil Espanyola. A més, l’ajuden amb tropes i material 

bèl·lic, fet que mostra, altre cop, la ineficàcia de la diplomàcia europea, que havia 

acordat la No Intervenció en la Guerra d’Espanya. Entre els països que ho han  acordat, 

es troben Alemanya i Itàlia. La URSS també ho ha pactat, però, en veure que els altres 

dos països feixistes ajuden les tropes nacionals, decideix enviar armes i soldats al 

bàndol republicà. 

Per reforçar encara més aquesta col·laboració entre països feixistes, el novembre, 

Alemanya signa un pacte Antikomintern56amb Japó, al qual s’hi afegeixen Itàlia i 

l’Espanya franquista, el gener de 1937. Tots aquests països es recolzen contra la 

influència  comunista. Amb això, Hitler pretén aïllar la URSS, que no té aliats a Europa. 

Al 1938, les tropes nazis ocupen Àustria i proclamen la seva annexió al Tercer Reich, 

després de convocar un referèndum, que el que fa és validar les seves accions.  

55. PACTE D’STRESA: Acord al 1935 entre França, Gran Bretanya i Itàlia. S’acorda l’oposició a qualsevol intent d’Alemanya per 
canviar les condicions del Tractat de Versailles. Va fracassar, perquè, dos mesos després, Gran Bretanya pacta amb Alemanya 
un acord naval que el  viola, ja que permet als nazis incrementar la força naval i la possibilitat de construir submarins. 
56. PACTE ANTIKOMITERN: Acord entre Japó i Alemanya per aïllar la Unió Soviètica i el comunisme. Posteriorment, 
s’adhereixen a aquest tractat Itàlia, Espanya i Hongria. 



  BITLLET D’ANADA 

 
 

55 

Poc després, ocupa el territori dels Sudets, que pertanyia a Txecoslovàquia, i convoca 

els representants dels governs francès, britànic  i italià a la Conferència de Munich57, 

on s’acorda que s’accepten les dues annexions que ha fet el Tercer Reich, a canvi de no 

agredir més la resta de Txecoslovàquia i fer un plebiscit. Tot i així, l’1 d’octubre de 

1938, Hitler comença l’ocupació de tot el país, que acabarà el 15 de març del 1939. La 

política expansionista de Hitler no té aturador. 

El 21 de març de 1939, Alemanya exigeix de Polònia l’annexió de Danzig, però, les 

potències europees, aquest cop, es posicionen a favor del govern de Varsòvia. 

El 22 de maig de 1939, Hitler i Mussolini, mitjançant els seus ministres d’Afers 

Exteriors, firmen un acord polític-militar, anomenat Pacte d’Acer58, entre Alemanya i 

Itàlia, on es prometen ajuda mútua en cas de guerra. El Canceller alemany té intenció 

d’envair Polònia i necessita aliances per fer desistir a França i Gran Bretanya, que li 

declarin la guerra.  

L’1 de setembre de 1939, el Tercer Reich comença  la invasió de Polònia. Aquest és el 

detonant que fa que, dos dies més tard, França i Gran Bretanya li declarin la guerra. Ja 

no poden mirar cap a un altre cantó com han fet fins ara. 

 

57. CONFERÈNCIA DE MUNICH: Acord signat per Daladier, Chamberlain i Mussolini, representants de França, Gran 
Bretanya i Itàlia, el 30 de setembre de 1938, per solucionar la crisi dels Sudets. Es va aprovar la seva incorporació a 
Alemanya, ja que el poble així ho volia, a més la majoria era de parla alemanya. No hi va haver cap representant del 
govern de  Txecoslovàquia. L’acord va ser revocat pels aliats, el 1942. 
58. PACTE D’ACER: Acord entre Alemanya i Itàlia, signat el 22 de maig de 1939, per ajudar-se mútuament en cas de 
guerra. Hitler vol envair Polònia i tenir aliats, perquè Gran Bretanya i França no s’hi enfrontessin. Deixa de tenir valor quan 
comença la Segona Guerra Mundial, quan Itàlia renuncia a fer-li costat, ja que no estava preparada militarment. Després 
de la guerra de França, Mussolini valida aquest pacte. 

https://sites.google.com/site/treballgrupal2agm/home/causes-de-la-segona-guerra-mundial/periodico-1939-alemania-invade-polonia.jpg?attredirects=0
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Tot i el Pacte d’Acer, Itàlia no recolza Alemanya, ja que no està preparada militarment. 

Varsòvia cau el 29 de setembre. Mentrestant, la URSS ocupa la part oriental de Polònia 

i, des del novembre de 1939 al març de 1940, manté una curta guerra, anomenada la 

Guerra d’Hivern, amb Finlàndia, amb la qual els soviètics acaben obtenint l’istme de 

Carèlia i una part de la Carèlia oriental.  

Entre l’abril i el juny de 1940, les tropes de Hitler ocupen Dinamarca i Noruega. Entre el 

maig i el juny,  ataquen Holanda i Bèlgica i, el 14 de juny,  la Línia Maginot cau i arriben 

a París. El 22 de juny, les autoritats franceses signen amb Alemanya un armistici o alto 

el foc que divideix França en dues parts, l’ocupada i la lliure, amb el govern del 

mariscal Philippe Pétain a Vichy, supervisat per Berlín.  

 

La Tercera República Francesa  ja no existeix i Pétain critica la democràcia liberal que 

ha tingut el seu país i defensa l’ocupació nazi com a l’única manera de reparar els 

errors demòcrates i assegurar la unitat nacional per sobre dels interessos de partits. El 

govern de Vichy promulga lleis que permeten la deportació de jueus francesos als 

camps d’extermini nazis. França és un bon exemple de col·laboracionisme amb el 

règim de Hitler. 

Ara, toca envair el Regne Unit i  l’aviació nazi el  bombardeja sense descans. 

Al setembre de 1940, l’exèrcit italià vol ocupar Egipte, però es produeix una 

contraofensiva britànica i les tropes alemanyes han d’ajudar  a les  de Mussolini. 
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Als Balcans, entre la primavera del 1940 i la primavera de 1941, Hitler s’alia amb 

Hongria, Romania, Eslovàquia i Bulgària i ocupa Iugoslàvia i Grècia, a l’abril de 1941. 

Hitler en aquest països de l’est ocupats hi construeix camps de treball, on molts eslaus, 

homes, dones i nens treballaven per a les SS i per a la indústria nazi com a mà d’obra 

esclava. Segons la seva ideologia, els pobles eslaus eren considerats untermensche 

(infrahumans) i estaven destinats a ser exterminats per cansament o fam. Més de 8  

milions de civils i presoners de guerra eslaus són  deportats a Alemanya, on treballaven 

a les fàbriques d’armament o als camps i són tractats de forma inhumana. 

Al 22 de juny de 1941, les tropes nazis inicien la invasió de la URSS, ajudades per 

Romania, Itàlia, Hongria, Eslovàquia, la División Azul (unitat de soldats espanyols que 

va lluitar a les files de Hitler) i els cossos voluntaris dels països ocupats. Com que 

l’exèrcit rus no estava tan preparat com l’alemany, aquest avança amb rapidesa cap a 

Moscou. Desobeint les ordres del seu estat major, Hitler decideix ajornar l’atac final,  

perquè vol que una part de l’exèrcit que està al front central ajudi al front del sud. 

 

Després de la caiguda de Kiev, continuen cap a la capital. Però, a l’octubre, les 

condicions meteorològiques, la pluja, la neu, les baixes temperatures... fan aturar 

l’avanç a 30 quilòmetres del Kremlin. El 5 de gener, s’ordena una parada general de 

l’ofensiva (es continuaria a la primavera següent), cosa que aprofita la Unió Soviètica 

per contraatacar i recuperar part de les zones perdudes. 

Mentrestant, Japó ataca per sorpresa una base nord-americana, Pearl Harbor, el 7 de 

desembre de 1941, i comença la invasió del sud-est asiàtic. Amb aquest fets, el 

conflicte es converteix en una guerra mundial. 
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LA RECERCA 



  BITLLET D’ANADA 

 
 

59 

 

5. LA DOCUMENTACIÓ OFICIAL 
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Per obtenir informació oficial sobre el meu besavi, m’he posat en contacte amb 

aquestes institucions, arxius , museus, organismes i ministeris, que m’han lliurat dades 

sobre el seu naixement, la seva família, què va fer durant la guerra, les presons on va 

estar internat i a quines dates, el seu número de matrícula i la causa de la mort. 

Aquestes fonts m’han permès seguir les petjades d’en Feliciano, des del seu 

allistament a Vic a l’exèrcit republicà, al 1936, fins a la seva mort a Gusen, al 1941. 

INSTITUCIÓ, ARXIU, 
ORGANISME, MINISTERI  

INFORMACIÓ 

ARXIU MUNICIPAL DE VIC  Són 4 documents: 
 Crida a l’allistament pel sorteig i reemplaçament de 1924. 
 Documents de pròrroga d’incorporació a files de 1a classe, 

de 1924 a 1927. En aquests 100 folis, hi ha el nom dels seus 
avis, pares, germans i cunyats, la seva data de naixement, la 
data de la mort d’alguns membres i on vivien. També,   
especifica el seu ofici i número de mosso del sorteig.  

 Targeta d’allistament a l’exèrcit republicà, en iniciar-se la 
Guerra Civil al 1936. Treballa en el transport. 

 Padró municipal de 1936 (dona i fills i les dates de 
naixement). 

REGISTRE CIVIL DE VIC  Són set documents: 
 La seva partida de naixement. 
 L’acta del seu matrimoni. 
 Les partides de naixement dels seus fills. Canvi de nom de la 

filla. 
 L’ acta del segon matrimoni del seu germà. 

 
ARXIU DIOCESÀ DEL BISBAT 
DE VIC 

 Partida de bateig d’Àngel Tona, fill gran de Feliciano. 

ARXIU NACIONAL DE 
CATALUNYA 
FONS ANC- 511 
GENERALITAT DE 
CATALUNYA (EXILI) 
CODI ANC1-511-T-326 
 

 Llistat nominal amb la professió dels refugiats catalans 
internats als camps de concentració d’Argelès, Sant Cebrià 
de Rosselló i Les Bacarès. 

 Relació de professions que poden exercir els 7.560 catalans 
que apareixen a les llistes dels camps d’Argelès-sur-Mer, de 
Saint Cyprien i de Les Bacarès. 
Escriu la professió i el nombre de persones que la poden 
exercir. 

 Llistes dels exiliats polítics que pertanyen a partits 
republicans demòcrates de Catalunya. Camp de 
concentració de Sant Cyprien: 1a llista, 691; 2a llista, 943; 3a 
llista, 175; i 4a llista, 660. En total, 2.469 exiliats. 

 FELICIANO TONA BASAS, 4a llista, Nº ordre 6.414 (llista 
anterior al maig de 1939), 36 anys, camperol. 

 De la llista 5a a la 10a d’Argelès-sur-mer, de la 5a a la 6a de 
Saint Cyprien (1.313 catalans), i de la 5a a la 7a de Le 
Bacares (Perpinyà, 16 de maig de 1939). 

 Document que pertany a la memòria d’activitats de l’Oeuvre 
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d’Entr’aide aux Republicains espagnols sobre les condicions 
dels exiliats a les CTE i sobre el tancament del camp de  Saint 
Cyprien (1939). 

 

“ELS CATALANS ALS 
CAMPS NAZIS”, DE 
MONTSERRAR ROIG 

 Nom, data i lloc de naixement, stalag i matrícula, data 
d’arribada a Mauthausen i matrícula, data del trasllat a 
Gusen, matrícula i data de la mort, darrer domicili i persona 
de contacte. També informa del número de republicans 
arribats a Mauthausen, el 27/1/1941, i  l’stapo que els va 
detenir. 

AMICAL MAUTHAUSEN 
DE BARCELONA 

 Nom, lloc i data de naixement, lloc de la detenció per part 
de l’exèrcit alemany, CTE, frontstalag, stalag i matrícula, 
arribada a Mauthausen i matrícula, trasllat a Gusen i 
matrícula, data de la mort, darrer domicili i contacte.  
 

MINISTERIO DE JUSTICIA  
MEMORIA HISTÓRICA 

 MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE 
GUERRE: El govern francès informa a la seva esposa de la 
seva mort, 10 anys més tard (any 1951): Nom, data i lloc de 
naixement i lloc i data de la mort. 

 Data i lloc del naixement i data i lloc de la mort. 

 

PORTAL DE ARCHIVOS 
ESPAÑOLES (PARES) 

 Lloc i data de naixement. 
 Stalag o presó i número de matrícula. 
 Data i lloc de la deportació i número de matrícula. 
 Dia de la mort. 

 

ESPAÑOLES 
DEPORTADOS A LOS 
CAMPOS NAZIS DE 
BERMEJO Y CHECA 

 Nom, data i lloc de naixement, stalag i número de presoner, 
data i lloc de deportació i primera matrícula, trasllat a Gusen 
i la seva matrícula i la data i lloc de la mort. 

CENTRO  DOCUMENTACIÓN 
DE LA MEMORIA HISTÓRICA 
( SALAMANCA) 

 BOLETÍN OFICIAL DEL CUERPO DE SEGURIDAD  (GRUPO 
UNIFORMADO). 1r grup d’assalt destinat a Barcelona, 18 de 
maig de 1938. 
 

CENTRE D’HISTOIRE DE LA   
RÉSISTANCE ET DE LA 
DÉPORTATION DE LYON 

Són dos documents: 
 Informació sobre la 93a CTE (recorreguts, comandant, anys 

d’existència i a quin cos de l’exèrcit francès recolzaven). 
Centre national  d’information  sur les prisonniers de guerre de París 
 Llista oficial n.34 de presoners francesos (París, 21 d’octubre 

de 1940). 

 Normes per part de l’autoritat militar alemanya: Farà tots els 
esforços perquè les famílies franceses tinguin coneixement 
d’on es troben aquests presoners; l’enviament de correu és 
autoritzat; l’adreça de cada presoner (número de 
frontstalag) s’indica a la llista després de la unitat (mirar a la 
pàgina 61 les localitats corresponents al número del camp o 
frontstalg); i les visites als presoners són prohibides. 

 Nom, data i lloc de naixement, i la CTE on estava inscrit i 
frontstalag on està pres. 

AJUNTAMENT DE PONTIS  Informació sobre el treball dels espanyols de la 93a CTE. 
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LA MEMOIRE DE LA 
DEPORTATION. LIBRE 
MEMORIAL 

 Nom, dia d’arribada a Mauthausen, lloc i data de naixement, 
nacionalitat, data i lloc de la mort. 

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE. 
MINISTERE DES ARMEES. 
DIRECTION DES 
PATRIMOINES , DE LA 
MEMOIRE ET DES 
ARCHIVES. 
SERVICE HISTORIQUE DE LA 
DEFENSE. 
CENTRE HISTORIQUE DE LA 
DEFENSE. 
DÉPARTEMENT  DES FONDS 
D’ARCHIVES. 
DIVISIONS DES ARCHIVES 
DES VICTIMES DES 
CONFLITS 
CONTEMPORAINS. CAEN 

Són 3 documents de la Gestapo: 
1r document, del frontstalag 140 Belfort (França), després de 
ser capturat: 
 Carta de presoner de guerra: número de matrícula, 

professió, grau militar, CTE, nom, data de naixement i darrer 
domicili a Vic i familiar de contacte (llista 34, del 
21/10/1940) 
*Error: Vich-Tarragona 

2n document, transferit a l’stalag XI B (Alemanya) 
 Nom, data i lloc de naixement. Domicili abans de la guerra i 

persona de contacte, stalag i número de matrícula, 
frontstalag d’on prové, dia de trasllat del frontstalag a 
l’stalag  15/01/1941 (Llista n. Meldg 816  acd). 

3r document, abans de ser entregat a la Gestapo per viatjar cap 
a Mauthausen: 
 Nom, data i lloc de naixement, domicili abans de la guerra i 

persona de contacte, lloc i data de captura per l’exèrcit 
alemany, stalag i número de matrícula, frontstalag d’on  
prové i el seu número de matrícula del frontstalag, transferit 
el 25/1/1941 a la Gestapo (llista n. Melg 869 de l’stalag 
XI/B). 

ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES. 
DÉPARTEMENT DU 
TERRITOIRE DE BELFORT 
JEAN-CHRISTIAN PEREIRA 

Són dos documents: 
 1r document, sobre els transport de l’stalag XI/B cap a  

Mauthausen, el 25/01/1941. 
 2n document, de l’època que parla de 1.500 presoners de 

guerra espanyols al camp de Bougenel a Belfort.  
 

AMICAL MAUTHAUSEN DE 
PARÍS 

 Són dos documents: 
      1r document.  Fitxa amb informació sobre Mauthausen 

 Nom, lloc i data de naixement, stalag i matrícula, arribada a 
Mauthausen i matrícula, trasllat a Gusen i matrícula, data de 
la mort, darrer domicili i persona de contacte. 

2n document. Arribades de republicans espanyols al KL 
Mauthausen, de setembre al gener de 1941. 
 

WIKIMAGINOT  Informació sobre la 6eme Armée  Nord i des Alpes. 
 Informació sobre 93ª CTE.  

 
MAUTHAUSEN MEMORIAL 
GUSEN MEMORIAL 
(RESEARCH CENTER) 
DOCUMENTS DE LA 
GESTAPO 

       Fitxa de Mauthausen i  Gusen i document Gestapo 
 Nom, sexe, data i lloc de naixement i categoria de pres,  

stalag d’on prové, data d’arribada a Mauthausen i número 
de presoner, data de trasllat a Gusen i data i causa de la 
mort (1.414 n. Registre dels morts). 
 

ARCHIVES BAD AROLSEN 
DEUTSCHLAND 

 Són  9 documents: 
1r document. Llista de presoners espanyols que han entrat al 
Camp de Concentració de Mauthausen el 27/01/1941 (està 
feta del 2/02/1941). 
 Pres 1.414 de la llista per ordre alfabètic. 
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 Treball amb la matrícula  6.576. 
 Nom, cognoms, data i lloc de naixement, tipus de feina. 
2n document. Llista de presoners espanyols de Mauthausen 
que són transferits a Gusen, el 8/04/1941  
 Pres número 486 de la llista. 
 Nom, cognoms, lloc i data de naixement i matrícula 6.576 de 

Mauthausen. 
3r document. Llista de certificat de morts del crematori de 
Gusen, feta el 12/11/1941.  
 Número d’incinerat 6.365. 
 Nom, cognoms, nacionalitat i dia de la mort.  
4t document. JUDGE ADVOCATE SECTION THIRD UNITED 
STATES ARMY WAR CRIMES INVESTIGATION. Llista 3JA- 132. 
 Llista de víctimes espanyoles.  
 Nom, cognom, lloc i data de naixement i data de la mort. 
5è document. Llista de morts dels Komandos de Gusen i Quarz 
(Camp de Mauthausen) 
 Cognom i nom, no informa de la categoria de la víctima, data 

de naixement equivocada (4-4-1903), nacionalitat i data de 
la mort. 

6è document. Document de la Gestapo sobre les morts al 
Komando Gusen del 19-9-1941 al 31-12-1941 TOTENBUCH= 
llibre de morts. 
 Numero de mort 3.746, nacionalitat, número de matrícula 

de Gusen 11.774, nom i cognom equivocat (Ibasas), data i 
lloc de naixement. (Foli 322) 

 Mort de Ashma Ocardiatis, el 8-11-1941, a les 8 del matí. 
(Foli 323) 

 Tots els morts que hi va haver aquell dia, des de les 7:33 del 
matí fins a les 8:20. En total, 33 morts. (Foli 323).  

7è document. Noms ordenats alfabèticament. Llibre de la mort 
de l’oficina de registre oficial de Mauthausen II, de l’any 1941. 
 Nom i cognom, religió (ohno= no en té), número de llibre i 

de volum 2.650. 
8è document. Districte de Mauthausen, número d’expedient 
T154/41.  
 Fitxa oficial de la seva mort, expedit el 25/11/1941. 
 Nom, lloc i data de naixement, la feina, sense religió, esta 

civil, nacionalitat, adreça de contacte, dia, lloc i hora de la 
mort.  

9è document. Certificat de defunció,  expedit el 2005. 
 Nom, lloc i data de naixement, sexe, adreça de contacte, dia 

i lloc de la mort.  
 

KRIEGSGEFANGENENLAGER
LISTE (POW CAMPS: LIST) 

 Llista de frontstalags i stalags del Tercer Reich. 

CREU ROJA INTERNACIONAL  Fitxa amb informació de les presons alemanyes, dies de 
trasllat, autoritat competent que proposa el trasllat, número 
de matrícules, dia i lloc de la mort, motiu d’aquesta i dia que 
es crema el cos. 
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6. BITLLET D’ANADA  DE FELICIANO TONA BASSAS 
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6.1. L’ARBRE GENEALÒGIC DE LA FAMÍLIA TONA BASSAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELICIANO 
+ 

FILOMENA 

JAIME 
+ 

JOSEFA 

1. JOAN 
(8-3-1891/ 

19-10-1916) 
Solter. 

 

RAMON TONA CASALS  
de RIUDEPERES, 
MORT 2-9-1904. 

 

RAMONA BASSAS PRAT 

de SEVA. 

Es casen a l’esgésia de Santa Eugènia de Berga 14-6-1890. 

2. MARIANO (16-7-1893) 
 es casa amb MICAELA RELATS 

CODINACH a l’església de 
Remei (3-4-1918), viuen al mas 
Sant Sixt de Vic. Es casa després 

amb l’Antònia, al 1929). 

5. MAGDALENA (18-3-1898)  
es casa amb  JOSÉ CARBONELL 

BLANCAFORT,viuen al mas 
Fontcoberta de Vic. 

3. FILOMENA (25-5-1895) 
 es casa amb JOSÉ PRATDESALA 

CODINACHS, viuen al mas 
Alamedas de Santa Eugènia de 

Berga. 

6. ISIDRO 
 (8-5-1900/ 
5-2-1905) 

4. CONCEPCIÓ 
(31-7-1896) es casa al 

1927 amb ADRIÀ 
PAGÈS SIMONET, 

viuen al carrer Sant 
Francisco de Vic. 

7. PERE 

(12.1901/ 

24-2-1902) 

8. FELICIANO TONA BASSAS 
(Vic, 24-4-1903/ 

Gusen, 8-11-1941) 

ROSER RIFÀ FONT  (4-12-1906) de 

Montañola (Gurb) filla de JOSÉ RIFÀ 

TERRADELLAS I CARMEN FONT COLLELL. 

ÀNGEL  

(Vic, 2-7-1932/ 

Olot, 23-7-

2015) 

JORDI 
(14-11-1935) 

RAMONA 
(16-4-1938) 

PAQUITA DOMÈNENCH 
PLANELLA d’Olot 

(10-4-1935) 
 filla d’ ELIES DOMÈNENCH 

CELS I MERCÈ PLANELLA 
PLANADEVALL. 

MERCÈ 
 

ROSER 
 

JORDI CASAS FIGUERAS 
 

ANNA 
 

ADRIÀ 
 

MARIA MEITIAN 
 

Es casen a Vic 

el 

28/10/1928. 
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6.2. EL MEU BESAVI ABANS DE LA GUERRA CIVIL 

En  Feliciano Tona Bassas és el protagonista del meu treball. Era el pare del meu avi 

Àngel, l’avi de la meva mare i, per tant, el meu besavi.  

  
Arxiu Municipal de Vic. Acta de naixement de Feliciano del Registre Civil. 

 
El meu besavi va néixer el divendres 24 d’abril de 1903, un any abans de la mort del 

seu pare, al mas Sant Sixt, una petita i bonica masia a la sortida de Vic per la carretera 

de Santa Eugènia de Berga.  

  

  
El mas i l’ermita de Sant Sixt. 
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Hi vivien els pares amb els seus fills i, en morir el pare d’una malaltia lletja segons els 

seus néts (possiblement càncer), el fill gran en aquell moment, en Mariano, s’hi va 

quedar com a hereu amb la seva dona Miquela Relats. La mare, en Feliciano i la Ció, 

que eren solters, convivien amb ells. La casa familiar, que encara  existeix, està molt 

deteriorada i només s’utilitza per a ús ramader. Sembla que encara pertany a la 

família, a un dels descendents d’en Mariano. Al costat, s’hi troba l’ermita de Sant Sixt 

on, segons el meu avi Àngel, s’havien casat i batejat quasi tots els seus tiets i cosins.  

Va ser el vuitè i últim fill dels masovers Ramon Tona Casals, de Riudeperes, i Ramona 

Bassas Prat, de Seva. Els pares s’havien casat catorze anys enrere a l’església de Santa 

Eugènia de Berga. 

Per ordre de naixement, els seus germans van ser en Joan, en Mariano, la Filomena, la 

Ció, la Magdalena, l’Isidro i en Pere. Dos d’ells van morir de petits, l’Isidro, amb 5 anys,  

i en Pere, amb 3 mesos. L’hereu, en Joan, va morir als 25 anys per unes febres, després 

de tornar d’Àfrica, on havia fet el servei militar i, per tant, el seu lloc d’hereu el va 

ocupar en Mariano. Les filles van sobreviure totes. En casar-se, se’n van anar del mas  

familiar a altres d’on els seus marits eren masovers: La Filomena, al mas  Alamedas de 

Santa Eugènia, quan es va casar amb en Josep Pratdesala Codinachs, i la Magdalena, al 

de Fontcoberta de Vic, en desposar-se amb en Josep Carbonell Blancafort. Quant a la 

Ció, surt com a soltera als documents de l’any 1926, però, casada amb domicili al 

carrer Sant Francesc de Vic, en els de l’any 1927. Segons la Ramona, filla d’en Feliciano, 

es va casar amb l’Adrià Pagès Simonet i va morir d’un mal lleig, quan encara era jove. 

De casada, va viure al mateix carrer on ho va fer el meu besavi, quan es va casar amb la 

meva besàvia Roser. 

 
Al centre, el germà d’en Feliciano, en Mariano, i la mare, al costat. La resta són filles i gendres. 
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Al 1924, va ser cridat a files per l’exèrcit espanyol, com tots els nois en complir 21 anys, 

la majoria d’edat, i li va tocar el número 117 del seu reemplaçament. Però, va demanar 

pròrroga fins al 1927. Segons l’article 89 de la llei que regula els allistaments, qui 

demostrava que és l’únic que mantenia la família, que era fill únic, que era pobre o que 

tenia un impediment físic, podia presentar al·legacions per prorrogar el servei militar. 

Ell va justificar que els seus germans casats formaven una altra família i que, per tant,  

ell era hijo único con sentido legal de viuda pobre, ja que el pare havia mort quan ell 

tenia 1 any i era l’únic fill noi i solter.  

 
Documents de Felicià Tona de pròrroga del reemplaçament de 1924. 

Per demostrar aquesta situació de pobresa, s’havia d’acreditar amb diversos 

documents, un dels quals era certificar que cap dels seus germans, cunyats, mare i ell 

mateix satisfacen contribución por ningún concepto, ni tenien cap possessió, ni rebien 

cap sou, ni pensió, ni ajuda de cap classe dels fons del Estado, de la Provincia, ni del 

Municipio.   

Presentada aquesta documentació a l’Ajuntament de Vic , va demanar no incorporar-

se a files, ja que havia de mantenir la seva mare; sense el seu auxili, no podria subsistir. 

Li van reconèixer la condició de pobresa de tots els membres i també l’exempció del 

servei militar. La resolució dels quatre anys sempre va ser la mateixa. 

Visto el expediente , resultan justificados los extremos de la excepción del caso 22, art. 89 de la ley 
alegado por el mozo Feliciano Tona Basas  del reemplazo de 1924, nº117 del sorteo y cuya tramitación  
se han observado las prescripciones legales del parecer que procede declarar a dicho mozo con 
excepción del Servicio en filas.   

Gràcies al seu expedient, he pogut conèixer el nom dels membres de  la seva família. 

En aquests documents i en el padró de l’any 1936, hi consta que el seu ofici era de 

Bracero, és a dir, jornaler no qualificat del camp, o de transportista. El meu avi Àngel 
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sempre m’havia explicat que el seu pare treballava en un magatzem de gra i que 

transportava llavors i material agrícola. A més, també feia de jornaler per les cases de 

pagès que li ho demanaven. Els seus fills vius em van explicar, quan els vaig anar a 

veure al mes d’abril, que era un gran defensor dels drets dels treballadors i que això ja 

li havia portat algun problema. Era d’esquerres, republicà i llibertari. 

Es va casar el diumenge 28 d’octubre de 1928 amb la Roser Rifà Font als 25 anys.  

  Acta de casament d’en Feliciano i la Roser. 

Vivien en un dels carrers més populars de Vic, el carrer Sant Francesc, número 68. Era 

conegut popularment com La Calla. Eren temps feliços per a la parella. Treballava com 

a transportista i , com que era un home actiu, participava en totes les festes populars, 

com la de Sant Antoni (a la foto de sota).  

 C 

 

Carrer de  Sant Francesc de Vic. En Feliciano, a la festa de Sant Antoni a Vic. 
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6. 3. EL MEU BESAVI DURANT LA GUERRA CIVIL 

Quan  va esclatar la Guerra Civil,  ja tenien dos fills, l’Àngel, que va néixer el 2 de juliol 

de 1932 i, per tant, tenia 4 anys,  i en Jordi, que ho va fer el 14 de novembre de 1935 i 

tenia quasi 1 any. Tres anys abans que naixés el meu avi, van tenir un altre nen, en 

Josep, que va morir quan encara era un nadó. 

 

Partides de naixement de l’Àngel i d’en Jordi. 

 Padró 1936. 

Amb 33 anys, es va allistar a l’exèrcit per defensar la República. Així ho demostra la 

seva Cartilla d’Allistament.  

 Targeta d’allistament de Feliciano. 
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Els seus fills em van explicar que es va fer Guàrdia d’Assalt influenciat per un amic, en 

Francesc Freixenet, que era el representant del Front Anarquista Internacional i 

President del Comitè Local Antifeixista de Vic, però també creuen que ho va fer per 

estar més a prop de la seva família. Els documents que ho acrediten són els que vaig 

poder obtenir del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. El  

Boletín Oficial del Cuerpo de Seguridad  (Grupo Uniformado), de juny de 1938, l’inclou 

com a Guàrdia d’Assalt de nova incorporació, al maig de 1938, destinat al 1r Grup 

d’Assalt a Barcelona. El Cos de Seguretat i Assalt, anomenat Guàrdia d’Assalt, va ser un 

cos policial creat durant la Segona República, al 1932, predecessor de les unitats 

antiavalots actuals. 

  
Feliciano, Guàrdia d’Assalt. 

 

El que no sé és què va fer o on va estar destinat des de l’inici de la guerra fins a 

aquesta referència.  

Un mes abans de fer-se Guàrdia d’Assalt, el 16 d’abril, havia nascut la seva filla 

Llibertat. Sembla que, durant el primers mesos, va estar entre la vida i la mort, com 

molts nadons nascuts durant la Guerra Civil, ja que els faltaven aliments. 
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A la Llibertat, se li va canviar el nom per Ramona, ja que, vistes les circumstàncies, la 

seva padrina ho va voler així.  

 
Partida de naixement de la Ramona i canvi de nom. 

 

També, segons els seus fills, durant els últims dies de la Guerra Civil, va lluitar al front 

de Montcada i Reixach.  

El meu avi Àngel és l’únic dels tres fills que tenia algun record del seu pare, ja que, 

quan en Feliciano va marxar a l’exili, ell tenia sis anys, en Jordi en tenia només tres i, a 

la Ramona, li faltaven dos mesos per complir-ne un. En concret, solia explicar que 
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jugava amb ell carregant-lo a la seva espatlla com si fes de cavall. Era un jove pare de 

família a punt de fer 36 anys. 

 

 
Família d’en Feliciano: Jordi (2n fill), la besàvia Roser, la Ramona (filla petita) el dia que en Jordi feia la 
comunió, dos anys després que el pare marxés a França. La meva besàvia i la seva filla petita, Ramona, 
a finals del 1939, i el meu avi Àngel (fill gran) el dia de la seva primera comunió, poc després de la fugida 
d’en Feliciano. Són fotos que li van enviar a ell a França per carta. L’Àngel, al 2011, i en Jordi i la 
Ramona, al setembre de 2018. 
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6.4. ELS MAPES DE LES PETJADES DEL MEU BESAVI DURANT EL SEU EXILI  

Aquests mapes que hi ha a continuació mostren el seu recorregut durant l’exili per 

França, Alemanya i Àustria. 

 

VIC        LA JONQUERA   LE PERTHUS   SAINT CYPRIEN            

(93a CTE:  FRONTERA DEL NORD DE FRANÇA - ALPS -  ARRANCY -  

LAUTARET -  DELFINAT- PONTIS - FORT FERMONT - SAUZE)    

LA LONGINE              FRONTSTALAG 140 BELFORT      

STALG XI-B FALLINGBOSTEL         KL MAUTHAUSEN           GUSEN      
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6.4.1.EL MAPA DE VIC AL FRONTSTALAG 140 DE BELFORT  

 

 

1. DE VIC AL CAMP DE SAINT CYPRIEN DEL ROSSELLÓ. Febrer de 1939. 

2. CAMP DE SAINT CYPRIEN DEL ROSSELLÓ. Des del febrer al setembre de 1939.  

3. NORD 

4. ALPS 

6. LAUTARET 

I DELFINAT 

7. PONTIS 

5.ARRANCY 
MEUSE 

1. VIC 

2. SAINT 
CYPRIEN 

8. FORT 

FERMONT 

9. LA LONGINE (VOSGES) 

10. BELFORT 
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DE 3 A 8.  93a COMPANYIA DE TREBALLADORS ESTRANGERS: De Nord a Alps (1r 

recorregut), Arrancy-Meuse (2n recorregut), de Lautaret a Delfinat (3r recorregut), 

Pontis (4t recorregut), Fort Fermont (5è recorregut) des del setembre de 1939 fins al 

maig de 1940. Aquests són tots els recorreguts que van fer els republicans que 

treballaven en aquesta CTE. Totes són poblacions franceses frontereres amb Bèlgica i 

Luxemburg o Itàlia. 

9. LA LONGINE DE L’HAUTE SAÔNE (LES VOSGES). Detingut per l’exèrcit alemany, el 

22 de juny de 1940. 

10. FRONTSTALAG 140 BELFORT A FRANÇA (ANTIGA CASERNA DE  BOUGENEL). 

Presó de l’exèrcit alemany durant l’ocupació de França. Des del juny fins al seu trasllat 

a l’stalag XI-B 15 de gener de 1941. El número de matrícula és el 8957. Se’l considera 

presoner de guerra francès segons les llistes del frontstalag del  21 d’octubre de 1940. 

 

 

6.4.2. EL MAPA DEL FRONTSTALAG 140 DE BELFORT A L’STALAG XI-B 

FALLINGBOSTEL DE HANNOVER  

 

11. FRONTSTALAG 

DE BELFORT 
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11. TRASLLADAT DES DEL FRONTSTALAG DE BELFORT A FRANÇA A L’STALAG XI-B 

FALLINGBOSTEL A HANNOVER A ALEMANYA. La ruta que es fa el 15 de gener de 1941 

és la següent: Belfort, colmar, Strasbourg, Karlsruhe, Frankfurt, Kassel, Hannover,  

Fallingbostel Stalg XI-B.  

11. STALAG XI-B 

FALLINGBOSTEL 
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6.4.3. EL MAPA DE L’STALAG XI-B DE FALLINGBOSTEL DE HANNOVER ALS 

CAMPS DE CONCENTRACIÓ KL MAUTHAUSEN I GUSEN  

 

12. STALAG XI-B FALLINGBOSTEL A HANNOVER A ALEMANYA. Fins al 25 de gener de 

1941, que és entregat a la Gestapo. Número de matrícula 87.063. 

 

13.  COMBOI CAP AL CAMP DE TREBALL KL MAUTHAUSEN A ÀUSTRIA. Marxa el 25 

de gener de 1941, amb 1.472 republicans espanyols. Fa una aturada a Linz.  

 

14. ARRIBADA AL CAMP KL MAUTHAUSEN A ÀUSTRIA. Arriba la matinada del 27 de 

gener de 1941. Número de matrícula  6.576. 

 

15. TRASLLAT AL SUBCAMP DE GUSEN, A ÀUSTRIA. Hi és traslladat el 8 d’abril i hi 

morirà el 8 de novembre de 1941. Número de matrícula 11.774. Mor per un atac de 

cor segons les SS, a les 8 del matí.  

16. CREMATORI DE GUSEN. El seu cos és cremat el 12 de novembre de 1941. 

 

 

12. STALAG XI-B 
FALLINGBOSTEL 

13. COMBOI A 

MAUTHAUSEN 

DE 14 A 16, 

MAUTHAUSEN-GUSEN 
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6.5. LES PETJADES DEL MEU BESAVI DURANT L’EXILI. DIARI PERSONAL 

El passat i el present es toquen. Un camí de dos anys i mig, amb un bitllet d’anada. 

Segurament, en Feliciano, després d’ acomiadar-se de la seva família a Vic, pensava 

que tindria un bitllet de tornada, però, desgraciadament, no va ser així. En aquest 

apartat i quasi 80 anys més tard, intentaré posar-me en la seva pell, fer el mateix 

recorregut, però amb una diferència, amb un bitllet de tornada per a ell. Vull que torni 

amb aquest treball. 

En passat i en negreta, explicaré el seu camí per trams. Partint dels  documents oficials, 

el  localitzaré en el temps i l'espai i, amb l’ajuda d’altres exiliats republicans i deportats 

que van sobreviure, m’imaginaré com va viure, què va viure, què va veure i què va 

sentir.  

En passat recent i en blau, explicaré què he vist pel camí, què he après i què he sentit 

seguint les seves petjades. 

 

6.5.1. 1r DIA: VIC-OLOT-FIGUERES-LA JONQUERA-LE PERTHUS 

Feliciano. Febrer de 1939 

Sé molt poques coses del meu besavi com  a guàrdia d'assalt. De fet, no ha estat fins a 

l'últim moment de la recerca que el Archivo General de la Guerra Civil Española de 

Salamanca ha certificat que ho era i a quina companyia va pertànyer. Fins aleshores, 

només en tenia alguna referència per part dels seus fills. En Feliciano estava destinat al 

primer grup d'assalt de Barcelona i al front de Montcada i Reixach. En veure que 

s’acostaven les tropes franquistes, va  anar fins a casa seva per acomiadar-se de la  

família i els va portar una saca de pa sec. Els va advertir que es desfessin de totes les 

armes que hi havia a casa. Els seus fills i la seva dona no el tornarien a veure mai més. 

Segons la besàvia Roser, va marxar molt preocupat per la salut de la seva filla petita. 

L’Antoni Llagostera, president del Centre d’Estudis Històrics del Ripollès i expert en la 

Retirada, creu que  gairebé tots els guàrdies d'assalt van sortir per la Jonquera i Le  

Perthus. Ell, per tant, va seguir segurament la següent ruta: Vic, Olot, Figueres, La 
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Jonquera i Le Perthus. Segons molts historiadors, aquell febrer va ser molt fred i dur i, 

per tant, les condicions de les persones exiliades van ser especialment crues.  Cal tenir 

en compte que molts dels republicans exiliats van haver de passar per camins 

secundaris a causa del perill que representava l’aviació franquista.  

Les cartes que el besavi va enviar a la meva besàvia a través de la seva germana 

Magdalena no les he pogut trobar. Per això, la millor manera de posar-me a la pell dels 

exiliats és amb testimonis. N’he trobat molts, però n’he triat tres: el del mateix Manuel 

Azaña, President de la República Espanyola, el de Pilar Ponzan Vidal, una mestra 

d’Osca (més sentimental) i el d’Antoni Rovira i Virgili, intel·lectual republicà. El 

testimoni d’Azaña l’he obtingut de l’Archivo histórico nacional, el de la Pilar Ponzan 

l’he extret de Materiales Didácticos. Rutas migratorias transpirenáicas en el S.XX i el de 

Rovira i Virgili, de l’obra de recopilació de Maria Campillo Allez! Allez! Escrits del pas de 

frontera, 1939. 

El testimoni d’Azaña és més descriptiu. En primer lloc, cal destacar que, com a 

President de la República Espanyola, va fer un camí amb menys entrebancs que la 

majoria d’exiliats i, per a ell, doncs, no va ser tan dur. Tot i així, destaca la desesperació 

de milers i milers de persones intentant creuar la frontera de la Jonquera que ell va 

observar mentre anava amb cotxe i les interminables cues que es formaven, en alguns 

casos de més de 15 quilòmetres. També parla de la manera en què van malparir 

moltes dones als costats de la carretera i de com van morir molts nens aixafats entre 

tanta multitud desesperada. Destaca que, amb farcells, les famílies, a corre cuita,  

havien agafat de casa allò que creien que necessitarien, era el que els quedava de la 

vida que havien tingut fins llavors.  Ja per últim,  Azaña esmena la violència amb la qual 

els guàrdies senegalesos van tractar els republicans en arribar al pas fronterer.  

Pilar Pozan explica que estaven a la Jonquera sense saber com acabaria tot, és a dir,  

que el primer que van experimentar era molta por per la incertesa. També afirma que 

percebien que els feixistes sentien plaer fent-los mal. Finalment, centra molt el seu 

discurs en la desesperació que va viure i també esmena el maltractament per part dels 

guàrdies senegalesos.  
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Antoni Rovira i Virgili va tenir el privilegi d’accedir  al Pertús en autobús, ja que viatjava 

amb un grup d’intel·lectuals. Tot i així, diu que també va patir molt el pas de la frontera 

a La Jonquera veient el sofriment  dels qui anaven a peu. Anaven tancant-la i obrint-la i 

això els provocava desànim i por. Ells la passarien amb un passaport col·lectiu. Tot i 

així,  pensava que marxava d’un país en guerra per accedir a un altre en pau i, a més, 

republicà. Però un cop passada la frontera, el seu optimisme va decaure en veure el 

tracte dels soldats senegalesos, quan els van fer baixar del cotxe de mala manera. Allà, 

les coses es van igualar amb la resta d'exiliats, es van acabar els privilegis.  El que va 

sobtar molt Rovira i Virgili va ser el fet que els soldats fossin africans.  

 
Exiliats per la carretera de la Jonquera cap a Le Perthus. 

 
Exiliats esperant que obrin la frontera. 

 
Tot això es fa encara més dur quan penses que el teu besavi segur que va passar el 

mateix, que va sentir aquesta por per la incertesa i que va veure cares de patiment. Ell 

formava part d’aquella riuada de gent que no sabia què els esperava. Costa de creure 

que, en una zona tan comercial i bonica com és la frontera avui dia, es pogués arribar a 

fer tant i tant de mal o, dit d’altra manera, es pogués arribar a concentrar tant i tant 

patiment.  
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Adrià. Diumenge, 25 de març de 2018  

M’aixeco molt d'hora per anar a Vic. És un dia fosc, sembla que ha de ploure. Començo 

la meva ruta al carrer de Sant Francesc, on el meu besavi vivia amb la seva dona i els 

seus tres fills. És un carrer vell i molt tranquil, que, a poc a poc, es va modernitzant. Té 

poca vida  i molts comerços estan tancats. Segons els veïns, hi ha pisos amb ocupes. 

Se'l coneix com La Calla i havia estat molt popular tal com explicava l'avi Àngel. Avui, 

no corre ningú, potser perquè és molt aviat. Em situo davant de la casa de la família. 

Està tancada i abandonada, i, segurament, no hi han fet cap obra des que hi vivien els 

meus besavis. Al costat, hi ha una mesquita.  

  Casa familiar al Carrer Sant Francesc, 68 de Vic. 

Plou una mica. Estem a 6 graus i el vent que  fa accentua la sensació de fred.  Intento 

imaginar les sensacions del meu besavi aquell dia de febrer que, amb un ambient 

encara més d'hivern, va arribar des de Montcada i Reixach a portar una saca de pa sec 

a la família. Va ser el seu comiat. Iniciava un camí ple d'incerteses. Un camí que, per a 

ell, desgraciadament, no va tenir retorn. Segurament,  va pensar en la possibilitat que 

aquell dia a Vic podia ser l’últim que veuria la seva família, però, també, ja devia 

cavil·lar com s’ho faria per tornar a casa al més aviat possible.  

Enfilo el carrer cap al pont que travessa el riu Meder i busco la sortida de Vic per la 

carretera de Manlleu. No em vull ni imaginar la duresa d’aquella travessia en ple 

hivern. De fet, recorro un tram  de la mateixa ruta sota unes condicions dures, però no 

pitjors  i ja em costa arribar al cotxe, que m'espera per continuar la ruta cap a coll de 

Bracons. La carretera vella de Bracons és especialment tètrica en un dia plujós com 
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avui. Arribo al coll i la vista sobre la plana d'en Bas i d'Olot i sobre l'Alta Garrotxa i el 

Pirineu és esplèndida. Hi ha ullades de sol i la boira ha desaparegut. El meu besavi, 

però, segurament no ho devia veure de la mateixa manera, ja que, per  a ell,  allò era 

l’exili.  Imagino que el Pirineu li va semblar quelcom horrible i sobretot molt dur. Tot i 

així, devia tenir certa esperança de trobar-se amb una bona rebuda per part dels 

francesos, cosa que no va passar. Jo faig la ruta sencera en un sol dia; en canvi, ell s'hi 

va haver de passar dies i nits d’aquell cru hivern. Curiositats de la vida, anys més tard, 

el seu fill gran, el meu avi Àngel, va casar-se a Olot amb la meva àvia Paquita i s'hi van 

establir. 

 
De Vic a Olot per l’antiga carretera de Bracons. 

 

Segueixo cap a Figueres i La Jonquera, sempre que puc per l'antiga carretera (Sant 

Cosme, revolts de Queixàs...). Un cop allà, em dirigeixo al Museu Memorial de l'Exili 

(MUME) en el qual he pogut conscienciar-me, encara més, de  la duresa del camí que 

va realitzar el meu besavi.  

 
Mume. 

M’expliquen els pactes entre Hitler i Franco, la foto trucada i les condicions dels 

deportats a camps nazis. Els testimonis que escolto a la sala d’audiovisuals posen la 

pell de gallina. Acabada la visita, parlo amb la nostra guia, la Cristina, i m’informa  que 

el carrer on està situat el museu és el mateix pel qual van passar tots els exiliats per tal 
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d'arribar a França, un carrer en aquests moments molt buit. Per tant, sortint del museu 

el faig tot fins a la sortida del poble. Arribo a la  frontera.  

 
La Jonquera. 

 
Le Perthus. 

 

6.5.2. 2n DIA: LE PERTHUS-SAINT CYPRIEN DEL ROSSELLÓ.  

Feliciano. Mitjans de febrer de 1939 

Una vegada els exiliats havien passat la frontera, els registraven (van haver 

d’abandonar moltes pertinences), els classificaven i els traslladaven a camps de 

concentració francesos.  

 
Civils i militars creuen la frontera a peu o amb vehicles. 



  BITLLET D’ANADA 

 
 

85 

El camí de Le Perthus  als camps de concentració, el  feien a peu o amb mules, cavalls o 

ases, si  en tenien, o amb vehicles, escortats per les forces de l’ordre franceses. Fins 

arribar als camps, hi havia un o dos dies de camí, depenent del transport, i havien de 

dormir al ras. 

  

 

 
Ja en territori francès, escortats per les forces de l’ordre cap als camps. 

En Feliciano, segurament, va passar la frontera amb els companys del cos de Guàrdia 

d’Assalt. Després de presentar la documentació, el van enviar cap al camp de Saint 

Cyprien o Sant Cebrià, a 32 Km de la frontera. 

Un document oficial de l’Arxiu Nacional de Catalunya el situa en aquest camp. El seu 

nom apareix a la quarta llista d’exiliats polítics, que pertanyen a partits republicans 

demòcrates de Catalunya. En concret, és el número 6.414 de la llista. I s’especifica que 

el seu ofici és el de camperol i que té 36 anys. La llista no apareix datada, però es va fer 
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després de l’abril, que és quan complia els anys, si tenim en compte aquesta 

informació i que la 5a llista és del maig.  

 

 
LLista d’exiliats a Saint Cyprien 

Saint Cyprien és un dels camps dels quals menys informació es té. Es va obrir el 8 de 

febrer de 1939 a la platja de l’Aigual com a camp de classificació o provisional, però, a 
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causa de la gran arribada de refugiats al d'Argelès, es va convertir en camp 

d’internament. Es va construir en una platja que van envoltar amb filferro excepte la 

part que donava al mar, ja que és on es rentaven i feien les seves necessitats sense cap 

mena d'intimitat.  

 
Saint Cyprien i higiene al camp d’Argelès. 

 

En un principi, no hi havia cap mena de construcció ni servei i els exiliats dormien al 

ras, fent forats al terra i tapats amb mantes.  

 
Fotos de Saint Cyprien del mes de febrer. 

A poc a poc, ells mateixos van començar a organitzar-se i hi van plantar tendes 

provisionals fins que van construir barraques amb fustes i lona. En una barraca, hi 
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cabien  setanta-cinc persones, aproximadament. A l’entrada, hi van penjar la bandera 

tricolor. 

  
A poc a poc, van anar construint les barraques. 

 
S’hi van concentrar uns 3.000 refugiats, quasi tots soldats republicans. Quan ells hi van 

arribar, feia molt fred i vent, cosa que provocava l’aixecament de molta sorra. Darrere, 

s’hi estenien uns aiguamolls, que empitjoraven molt les condicions de vida a la zona. 

Des d’allà, es veia el Canigó, símbol català. Per aquest camp, hi van passar figures 

catalanes tan importants com Lluís Companys.  

Un testimoni molt il·lustratiu ha estat el del mestre lleidatà Josep Vilalta, extret del 

llibre Les rutes de l’exili republicà del 1939, del departament de Pedagogia de la 

Universitat de Girona. Explica, en cartes  a la seva dona, que la principal malaltia que 

els afectava gairebé a tots era la colitis, a causa de les males condicions higièniques. 

Passaven gana i patien infeccions contínues. Els afectats havien d’anar a fer les seves 

necessitats a la platja mateix i això encara empitjorava més la higiene del camp. Molts 

d’ells es medicaven amb bismut, que treia la malaltia momentàniament. L’estratègia 

del professor era no menjar llegums, perquè podien estar infectats. A més, cada dia els 

en donaven. Només s’atrevia a menjar pa torrat i llet amb xocolata. També explica que 

dormien sobre dues mantes, al terra, i mai no es treien l’abric, ni a l’hora de dormir. 

Una vegada a la setmana, es canviava la roba interior. 

Coincideix amb Vilalta, el testimoni de Gilbert Gavens, extret del llibre  Exili, testimonis 

sobre la guerra civil, els camps i la resistència al Franquisme, de Progreso Marín. 

Gavens es queixa que, tant el govern espanyol com el francès, deien que als camps de 

la Catalunya nord no hi havia morts, quan ell i la majoria d’exiliats veien diàriament 

com es tiraven cadàvers a l’aigua i com persones morien de fam, poca higiene, 
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malalties, patiment, cansament...  Gaven també destaca el problema que els suposava 

la sorra que aixecava el vent, molt persistent a la zona. Això comportava problemes 

sobretot als qui tenien malalties respiratòries. Els refugiats van crear la paraula 

“arenitis”, per referir-s’hi. 

Adrià. Dimarts, 31 de juliol de 2018 

Avui vaig a Saint Cyprien. Quan passo per la frontera de Le Perthus, hi ha  cua, però no 

perquè ens mirin passaports, sinó perquè molts turistes volen comprar a les botigues 

d’aquest petit poble francès. Tardo molt a travessar el poble, els vianants no s’aparten. 

Fa vuitanta anys, uns altres vianants ben diferents, entre ells en Feliciano, devien estar 

parats esperant el seu destí, mentre els comprovaven la documentació. Les cares 

tampoc no devien expressar el mateix.  

 
Le Perthus. 
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La carretera que va cap a Le Boulou és estreta i amb revolts. Hi ha molta i molta 

vegetació, però quan hi arribes, el paisatge canvia radicalment. S’estén davant teu una 

gran planúria seca. Per les fotos que he vist, ells devien dormir per aquests camps. 

Per arribar a Saint Cyprien, tardo una hora i mitja. És un dia molt calorós, ja que hi ha 

una onada de calor. Els 42º fan el dia gairebé insuportable, és per això que encara em 

puc posar més en la pell del meu besavi. Ell hi devia passar també l’estiu, però en unes 

altres condicions. En arribar-hi, vaig a informació i turisme,  perquè em marquin 

exactament on es localitzava el camp. Quan hi arribo, veig tot l’espai d’aiguamolls que 

s’estén darrere la platja.  

 

 
Platja Aygual i aiguamolls. 

 

Gràcies als testimonis que he comentat abans, puc imaginar el que el meu besavi va 

veure, va viure i va sentir, la qual cosa em causa un impacte inexplicable. També vull 

destacar el contrast que hi ha entre el passat i l’actualitat de les platges on es situaven 

aquests camps. Afortunadament, només hi he vist persones gaudint de la platja, 

prenent el sol, jugant a la sorra, banyant-se tranquil·lament... Aquest sentiment de 

felicitat, de plaer, però, contrasta, i molt, amb el que sento pensant en el que hi van 
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haver de passar tantes i tantes persones injustament. A l’abril de 1939, el meu besavi hi 

va complir 36 anys. 

 
Platja de Saint Cyprien 

 
 

6.5.3. 3r DIA: SAINT CYPRIEN-ALPS-LAUTARET-DELFINAT-SAUZE-PONTIS (FRONTERA 

AMB ITÀLIA)  

Feliciano. De setembre de 1939 a juny de 1940  

A l’abril de 1939, començada ja la Segona Guerra Mundial, el govern francès d’Édouard  

Daladier aconsella a tots els refugiats republicans estrangers (homes d’entre 20 i 48 

anys), que es troben als camps, prestar serveis a les autoritats militars franceses. En 

concret, els proposa  apuntar-se a les Companyies Internacionals de Treballadors (CTE) 

o allistar-se a l'exèrcit . 

L’octubre del 1939, s’obliga els que encara es troben als camps del sud de França a 

integrar-se a les CTE. Es dedicaran a reforçar les defenses militars i a cobrir les 

necessitats que el Departament de Defensa Nacional tingui, sobretot a les zones 

frontereres o a les zones militars de la rereguarda, seguint sempre les regles de la 

disciplina en vigor de l’exèrcit. Entre d’altres activitats, reforçaran les fortificacions, 

faran maons, construiran camins ferroviaris, carreteres, fosses antitancs, armament... 

Tindran molta mobilitat i es traslladaran en cas de necessitat.  

Algunes d'aquestes companyies, com la del meu besavi, estaven íntegrament formades 

per espanyols, fins al punt que les anomenaven companyies dels espanyols. En total, 

les constituïen  uns 250 homes dirigits per dos oficials francesos. Rebien un petit sou i, 

a vegades, una bonificació o sou segons el seu rendiment. Com que França havia de 
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mobilitzar cap al front molts joves que treballaven al camp, el govern francès enviarà  

molts dels treballadors de les CTE també a fer tasques agrícoles i ramaderes.  

Cinc d’aquestes companyies estaven destinades a la regió dels Alps d’Haute-Provence i 

es van instal·lar a la vall d’Ubaye, en una zona fronterera entre França i Itàlia i, per 

tant, amb molt de perill potencial d'invasió. Aquestes eren la 10, 89, 92, 95 i 93.  

Segons el document que ens ha enviat el Centre historic de la Defense, Departament 

Des Fonts d’Archives, division des archives des víctimes dels conflictes contemporanis 

de Caen, en Feliciano pertanyia a la 93a CTE. Aquesta feia activitats de suport a 

l’exèrcit a Sauze (Hautes-Alpes) i Pontis. Sota la supervisió de Camins, Canals i Ports 

dels Hautes-Alpes, empenyien vagonetes carregades de pedres que anaven d’ Espeyras 

fins a Orbanne, on s’esmicolaven i servien per empedrar carreteres d’ús militar com la 

dels Espanyols. El meu besavi i els seus companys, doncs, traslladaven pedres amb 

vagonetes i, en alguns trams, les estiraven a força de braços. L’únic símbol que ha 

quedat de la companyia 93 a la zona és el dipòsit d’aigua del campament i la ruta de 

les vagonetes que passaven pel mig dels camps, segons informa la pàgina web oficial 

de la Mairie de Pontis. Una placa a la plaça recorda i reconeix la seva feina.  

    Treballadors espanyols d’una CTE al 1940. 
Des que havia marxat de Vic, en Feliciano escrivia de tant en tant  cartes a la seva 

dona, que enviava a casa de la seva germana Magdalena i del seu cunyat Josep 

Carbonell. En una d’elles, segons m'explicava el meu avi Àngel i ara m'han corroborat 

els seus germans, contava que treballava per a un pagès francès amb altres amics seus. 

En una carta posterior, però, es lamentava que el pagès els hagués fet marxar, ja que 

l’exèrcit nazi s’acostava a França i no volia que l’enxampessin amb rojos treballant per 

a ell.  
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Per aconseguir aquestes cartes, vaig anar a trobar el fill de la Magdalena, que es diu 

Josep, com el pare. Ell em va assegurar per telèfon que la seva mare sí que n’havia 

rebut, i inclús em va dir que tenia alguna foto d’en Feliciano i que m’ho buscaria tot. 

Lamentablement, el dissabte que el vaig anar a visitar, em va dir que no les havia 

trobat per culpa de diversos trasllats de domicili, tot i haver-les buscat ell mateix i el 

seu fill. Val a dir que és un senyor de 92 anys amb poca mobilitat, tot i que amb el cap 

prou clar. 

En un primer moment, el fet que el meu besavi treballés de pagès mentre formava 

part d’una CTE no em lligava massa, però diversos testimonis recollits al capítol 2 del 

llibre Els catalans als camps nazis de Montserrat Roig expliquen que, en cas de 

necessitat , a més de treballar per a l’exèrcit francès, ajudaven diversos pagesos en les 

tasques del camp, perquè els faltava la mà d’obra dels seus joves que estaven al front.  

La 93è CTE estava comandada pel capità Laurencin i va pertànyer a la 6ème armée du 

Nord, després a l’armée des Alpes i a la 3ème armée service forestier, segons els 

documents del Centre de documentació de la Resistència i la Deportació de Lyon. La 

companyia es movia per la frontera amb Luxemburg i Bèlgica  (Nord, Arrancy-Meuse  i 

Fort Fermont) i la frontera amb Itàlia (Lautaret, Delfinat, Pontis i Sauze), des de 

setembre de 1939 a juny de 1940. Per aconseguir aquesta informació, vaig haver de 

demanar ajuda al Doctor  Ricard Expósito Amagat, qui, gràcies als seus contactes, em 

va trobar la informació sobre aquesta CTE. Segons la wikimaginot, la 6ème armée du 

Nord va estar al nord de França des del setembre al desembre i, al mateix desembre, 

van baixar cap als Alps fins al febrer. 

A l’Arxiu Nacional de Catalunya, vaig trobar un document de la Entr’aide aux 

republicans catalans (comitè creat per donar suport als republicans catalans exiliats 

que tenia la seva seu a Perpignan i que, entre altres coses, va elaborar els cens dels 

catalans als camps de concentració francesos) que parla del tancament immediat del 

camp de Saint Cyprien al desembre de 1939, ja que quasi no quedava cap republicà no 

incorporat a les  CTE. També explica les males condicions que patien en aquestes 

companyies. Es pensaven que no passarien gana i que serien ben tractats pel govern 

francès, ja que feien de mà d’obra barata, i que els ajudaria a superar la difícil situació 
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que patien. Però res més lluny de la realitat: van passar gana, no tenien papers per 

escriure cartes a la família, ni tabac ni sabó i treballaven moltes hores per molt poc 

sou. 

  

 

Memòria del desembre de 1939 d’ Entr’aide aux republicans catalans. Documents de l’ANC. 

Adrià. Dimecres, 1 d’agost 

Avui visito Pontis, lloc on el meu besavi va estar durant un temps formant part de  la 93 

CTE fent de picapedrer. Del camp on dormien els 250 integrants, tots republicans 

espanyols, només en queden les escales d’accés a la porta, la cisterna ara tombada i 

convertida en cabana de pastors i  algunes de les pedres que esmicolaven. La zona 

realment és brutal.  
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De Saint Cyprien fins al sector de Marsella, el paisatge és mediterrani  (vinyes i oliveres 

i força pla), però quan l'autopista tomba cap al nord, a la part alta de la Provença, 

tocant els Alps, el paisatge canvia. Primer, veig una gran extensió de camps plens de 

fruita (peres, pomes i préssecs) i moltes centrals hidroelèctriques construïdes en un 

canal artificial de molts quilòmetres. Aquesta zona se l’anomena el verger dels Alps. A 

mitja hora de Pontis, un llac gegantí d’aigua turquesa com no he vist  mai i rodejat 

d’altes muntanyes,  et deixa bocabadat. Tot i ser artificial, no per això és menys 

espectacular. El llac Serre-Ponçon és el segon llac artificial més gran de l’Europa 

occidental i es va acabar de construir el 1961, per tant, el meu besavi mai no el va 

veure. Encara que aquest sigui el paisatge típic dels Alps, m’impressiona moltíssim. Per 

arribar al poble, travesso un bosc que em fa pensar molt en la Fageda d’en Jordà. 

 
Llac Serre-Ponçon i Pontis. 

 

Pontis és  un petit municipi de només 86 habitants del departament Alpes-de-Haute 

Provence situat a 1.100 metres d'alçada. És, sobretot, un poble d'estiueig, situat a 
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menys d'una hora de la frontera italiana i, per tant, del tram sud de la Línia Maginot, la 

que protegia França d'Itàlia. 

Un cop al poble, format per l’església de Sant Jeroni, una plaça,  un espai de jocs 

infantils, l’Ajuntament i dues cases de pagès, busco el monument en commemoració 

dels espanyols de la Companyia 93 que van treballar aquí.  

    
Monument commemoratiu de l’Ajuntament de Pontis a la 93è CTE. 

 

Consta de quatre plaques informatives en francès, castellà, italià i  anglès, una 

inscripció en una fusta  i una vagoneta plena de pedres. Pels camps que hi ha al voltant 

de la plaça, trobo el camí que seguien amb pedres sense tallar, però encara amb la 

cunya de ferro per partir-les i amb  pedres esmicolades.  

´Camí 

 
Cam 

Camí que seguien els treballadors per transportar les pedres. Pedra encara amb la cunya. 
 

Parlo amb un pagès del poble que m’indica  on puc trobar les escales i la cisterna del 

camp on dormien els treballadors espanyols. M’explica que ell era petit, però que els 

recorda, perquè el seu pare, com tots els del poble, hi parlaven molt. Visito aquests dos 
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testimonis muts del pas del meu besavi i dels seus companys, tot i que em fa la 

sensació que la gent d’aquí no els dóna massa importància.  

   
Cisterna del camp tombada. 

 

Quin lloc més espectacular! Des del camp, es poden veure unes vistes molt  increïbles 

del llac. Tant de bo el meu besavi les hagués vist, perquè li hauria fet més passador 

aquell difícil tràngol.  

El camp era molt gran, mesurava 3 hectàrees. Ell, des de la seva tenda, devia veure els 

Alps nevats i les famoses Demoiselles Coiffées, un pic amb tres crestes, molt famós a la 

zona. 

 
Escales per accedir al camp. Només queden algunes escales i les dues columnas d’entrada. 

 
Part del camp. A la dreta les Demoiselles Coiffées. 
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6.5.4. 4t DIA: 93è CTE. NORD-ARRANCY (MEUSE)-FORT  FERMONT (FRONTERA AMB 

LUXEMBURG)  

Feliciano. De setembre de 1939 a juny de 1940 

La 93a CTE tenia molta mobilitat, segons la informació del Centre documental de la 

Resistència i la Deportació de Lyon. A principis de  1941, ja havia fet diversos viatges a 

la frontera amb Bèlgica i Luxemburg per donar suport l’exèrcit francès, concretament, 

s’havia desplaçat a Nord i Arrancy ( Meuse). Però, al maig del 1940, els alemanys 

envaeixen Holanda i Bèlgica. Com que s’acosten a França, tement una invasió, el 

ministre de la guerra francès decideix mobilitzar la companyia 93 juntament amb la 92 

i la 106, com acredita la pàgina del web de la Wiki de la ligne Maginot, cap al nord. 

Concretament, la desplaça a Fort  Fermont de la Línia Maginot, situat a Beuveille i al 

límit amb els municipis de Viviers-sur-Chiers i Montigny-sur-Chiers, al territori de la 

Lorena (Meurthe i Moselle),  prop de la frontera amb Luxemburg i un dels forts que no 

va ser conquerit pels alemanys, tot i assetjar-lo. És el més important dels que es 

mantenen en l'actualitat. Aquesta web ens la va aconsellar el guia d'aquest tram de la 

fortificació, perquè és on se’n recull la informació més completa sobre el tema.  

La línia Maginot és un conjunt de 108  fortificacions construïdes al llarg de 750 

quilòmetres, des de la frontera de Bèlgica fins a la d’Itàlia, i d'altres de suplementàries i 

més petites. 

 

La Línia Maginot i el seu lema. 
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Va ser projectada per André Maginot, al 1922, per evitar les invasions militars 

estrangeres, es va començar a construir el 1928, després de la primera Guerra 

Mundial, i va costar 5.000 milions d'euros. Estava formada per blocs de formigó armat i 

blindatge i entre les fortificacions hi havia filferro de punxes.  

  
Diversos blocs de la Línia Maginot després de la seva construcció. 

Com ja he dit abans, van traslladar aquelles CTE al nord amb la intenció d'incrementar 

el suport logístic a la zona, ja que pensaven que els alemanys entrarien per aquell 

sector. Tot això no va servir de res, perquè  les tropes alemanyes van entrar per la part 

de les Ardennes,  aprofitant que era un dels pocs passadissos no coberts pels canons 

de la Maginot. Era una zona molt abrupta i els francesos van considerar improbable 

que els alemanys s'aventuressin a entrar-hi. Per tant, era l'únic punt feble de la línia 

Maginot i els alemanys el van aprofitar. Les Ardennes estava molt a prop d’on 

treballava en Feliciano amb la seva companyia.   

Mapa de l’atac dels alemanys a la Línia Maginot. 
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Durant el primer mes d’invasió, els francesos es van adonar que la línia Maginot no els 

serviria de res, ja que Hitler va dirigir el seu exèrcit cap al sud després d’entrar pel nord 

i atacava per la seva rereguarda. 

 
Ocupació nazi de la Línia Maginot. 

La majoria d’oficials francesos de la zona va escapar i va deixar desemparats els 

treballadors de les CTE.   

 
Pràctiques de l’exèrcit francès a un dels forts de la Línia Maginot. 

 

Els espanyols d'aquestes companyies van fugir cap al sud, on hi havia la zona no 

ocupada, per evitar ser atrapats per l'exèrcit alemany. Segons el llibre de Montserrat 

Roig abans citat, els espanyols havien d’escapar cap al sud, ja que els perseguia 

l’exèrcit alemany i havien de buscar zones boscoses per protegir-se de l'aviació 

alemanya. Intentaven passar les nits a les pallisses dels pagesos francesos. El 20 de 

juny del 1940, però, la majoria van ser capturats a Les Vosges mentre intentaven 

arribar a la zona lliure; entre ells, s’hi trobava el meu besavi. 

En un treball de recerca d’història de 2006 sobre testimonis orals de quan era 

estudiant de la UDG, el Doctor Ricard Expósito Amagat va gravar el seu veí Josep 

LLover (1916-2012), un soldat republicà d’artilleria que va treballar a una CTE 

defensant la Línia Maginot. Aquest testimoni m’ha ajudat a imaginar com traslladaven 
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els republicans d’un cantó a l’altre del país. Ell, primer, va treballar als Alps, com el 

meu besavi, rectificant amb pic i pala uns revolts molt pronunciats d’una carretera i 

després es va dirigir cap al nord, a Mosella. Durant tres dies, va viatjar amb vagons de 

càrrega, que portaven vuit cavalls per als  oficials i quaranta soldats. Quan van arribar a 

Moselle, estava tot nevat, quaranta centímetres de neu. Havia estat un hivern fred al 

nord de França. Van caminar durant 15 Km carregant la manta, el macuto i la maleta 

fins arribar a la Línia defensiva Maginot. Els oficials els seguien amb els cavalls. Tot i 

que van haver de fer les feines més dures, no va servir de res. 

La 93a CTE va fer sis recorreguts, des de setembre de 1939 a juny de 1940, però és 

impossible poder saber detalladament quan es va realitzar cada un. 

 

Adrià. Dijous, 2 d'agost de 2018 

Avui, una vegada més, m’aixeco molt d'hora per visitar el fort de Fermont de la Línia 

Maginot, on en  Feliciano va treballar amb la seva companyia, la 93. 

  
Entrada al Fort Fermont 

 

Novament, els 40º positius de temperatura són inaguantables i aquí sí que el paisatge 

és molt sec. Tot i això, disposa de diminutes zones boscoses. Des de la sortida dels 

canons del fort, miro l'ampli panorama fins a on m'allarga la vista. M'és fàcil, i dolorós 

a la vegada, imaginar els exiliats espanyols, abandonats dels seus superiors, en 

desbandada per intentar fugir dels alemanys, que no només els intentaven caçar per 

terra, sinó també per aire. La zona em fa  pensar en un viatge de fa anys amb la família 
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a Castella i La Manxa, pels molins de vent (els d’aquí són per crear energia eòlica) i per 

l’estil i l’estètica dels camps, que a causa de la sequera són d’un color més aviat grogós.  

 Voltants Fort Fermont. Zona protegida pels seus canons. 

Un cop a la fortificació, que ha estat reconvertida en museu i que es manté oberta 

gràcies a un grup de voluntaris, m’adono que només hi ha visites en francès i en 

alemany. I és que aquesta línia defensiva va ser una obra d'enginyeria militar molt i 

molt important, però que, tot i això, sembla que no desperta gaire curiositat als turistes 

i a la gent en general. Potser perquè és un tema que va deixar en evidència els 

francesos i l'han volgut amagar una mica? No ho sé, però el guia ens recalca més d'una 

vegada que Fermont va resistir. Sigui com sigui, començo la ruta visitant l’exterior del 

fort: xemeneia amb un canó complementari, canons d’obusos... 

 

 
Exterior del Fort Fermont. 
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Després, m’endinso cap a l'interior de la fortificació per l’entrada de les municions. A 

mesura que vaig baixant sota terra per fer la visita guiada, tinc més fred, per tant, em 

veig obligat a abrigar-me. A causa de la  fondària i al fet que no hi entra la llum del sol 

per cap punt, hi ha una temperatura constant, a l'estiu i a l'hivern, de 13º  positius. En 

alguns punts, hi ha corrent d'aire i això accentua la sensació de fred. 

 

 
Passadissos del fort. Pis -3. 

La visita és més que interessant, ja que puc gravar molts espais i, gràcies a les 

explicacions del guia, fer-me una idea de com devia ser la vida allà en temps de guerra. 

M’ha impressionat veure que, a sota terra, hi havia quasi una ciutat, amb un tren de 

via estreta per traslladar els soldats, els menjadors, la sala de guàrdia, una infermeria 

amb quiròfan equipat, una cuina, una sala d’oci, uns dormitoris, una central de 

generació d'electricitat, un sofisticat sistema de ventilació... Per recórrer tots aquests 

llocs, utilitzem un trenet i un ascensor, tot de l’època, que els voluntaris que gestionen 

la Línia Maginot han arreglat per fer encara més real la visita.   
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Tinc l’oportunitat de veure els plànols de tota la Línia Maginot, de  l'estratègia de 

defensa i de com l’exèrcit alemany va entrar a França per Les Ardènes. 
 

 

 
Cuines, dormitoris, passadís de serveis... 

 

 
Mapes sobre la invasió Alemanya a la Segona Guerra Mundial. 

 

És impressionant descobrir com cada canó d'obusos, que podia llançar projectils a 

molta distància, estava situat d'una manera que cobria els altres i que cada accés, per 

petit que fos, estava protegit per metralletes. Em sorprèn el sistema de trasllat dels 

obusos des del fons del búnquer, a 30 metres, fins als canons, amb uns ascensors i amb 
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una mena de petit tobogan per a les beines incandescents. Cada canó necessitava tres 

soldats per apuntar, carregar i descarregar i disparar. 

 

 
Armament del fort. 

 

El meu besavi, però, no treballava dins de la fortalesa, sinó que es dedicava a construir i 

millorar els elements de defensa exteriors: trinxeres, filats de punxes, aprovisionament 

de tropes...  Aquí, va complir 37 anys, sol, sense la família. 

  
Bosc proper al fort, on treballaven les CTE. 

 

La veritat és que tot m’ha impactat molt. Ara comprenc més bé com funcionava la Línia 

Maginot. També m’adono que aquesta sofisticada i gran estratègia de defensa no va 
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servir de res per un petit error: menysvalorar l’exèrcit alemany, que la va inutilitzar 

simplement entrant per l’únic lloc que els francesos no van cobrir, el canal de les 

Ardènes, al riu Mosa. Van pensar que era impossible que els alemanys travessessin  per 

allà, ja que era una zona de difícil accés. Crec que, si hagués funcionat aquesta Línia 

Maginot, la guerra hauria canviat totalment i persones com el meu besavi, 

possiblement, no haurien acabat a Mauthausen.  

 

6.5.5. 5è DIA: FORT FERMONT-LA LONGINE  

Feliciano. Dissabte, 22 de juny de 1940 

 El 21 de juny,  els alemanys van envoltar la zona de Les Vosges i van fer més d’un miler 

de presoners de les CTE, que fugien cap al sud després de ser abandonats a la Línia 

Maginot pels seus caps francesos. Les Vosges és una serralada o sistema muntanyós 

situat al nord-est de França i fa la funció de frontera natural entre les regions d’Alsàcia 

i Lorena.  

El meu besavi, en concret, va ser capturat per l’exèrcit alemany  al poble de La Longine, 

al Departament de l’Haute Saône, el 22 de juny del 1940. Juntament amb ell, ho van 

ser milers d’espanyols més (document dels arxius de Caen). 

 
Documents de l’arxiu de Caen. Presoners dels alemanys a les Vosges cap als frontstalags. 
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Adrià. Divendres, 3 d'agost de 2018 

De nou, és un dia molt calorós i, tot i que ja m’hi he acostumant, és molt feixuc. El 

trajecte és un camí ple d'una vegetació molt frondosa, de petits boscos que 

amaguen  poblets molt ben arreglats i molts i molts de llacs. Els camps estan ben 

cuidats i plens de bestiar, sobretot vaques. El primer lloc on paro és a un punt 

d’informació turística d’un d’aquests petits poblets. El noi que m’atén m’indica com 

arribar al meu destí i s’interessa pel treball que estic realitzant. M’explica que Les 

Vosges va ser un punt negre a la Segona Guerra Mundial, ja que s’hi van amagar molts 

soldats que fugien dels alemanys. 

Per fi, arribo a La Longine, que és un minúscul poble amb dos carrers: el primer 

coincideix amb la carretera comarcal i el segon s’enlaira cap a un petit turó. L’església 

està al cantó de la carretera. Arribo a les set de la tarda i no volta ningú. El meu besavi 

de ben segur que va recórrer part d’aquest indret fugint del foc dels alemanys, dormint 

al ras o refugiant-se en alguna casa de pagès.   

  La Longine, Haute Saône. 

Demà, ben aviat, ja faré camí cap al frontstalag de Belfort, primera presó alemanya  on 

va estar en Feliciano. La ruta continua. 
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6.5.6. 6è DIA: LA LONGINE-FRONTSTALAG 140 DE BELFORT.  

Feliciano. De juny de 1940 al dimecres, 15 de gener de 1941 

Belfort, capital del Territori de Belfort, és  una població del nord-est de França, 

fronterera amb Alemanya i Suïssa, amb molta tradició militar i on hi va haver fins a la 

Segona Guerra Mundial moltes casernes. El 18 de juny de 1940, Belfort va caure en 

mans del Tercer Reich sense massa oposició, “només” van fer cinquanta morts. 

El meu besavi i tots els presoners que van fer a Les Vosges, el juny de 1940, van ser 

traslladats al frontstalag 140 de Belfort. De la Longine a Belfort, hi ha escassament 50 

Km i els van fer a peu custodiats pels soldats alemanys.  

  
Presoners de guerra cap a Belfort. Presoners de guerra a Belfort (1940) 

Un frontstalag és una presó alemanya, situada en territori ocupat, on els presoners de 

guerra s’estaven poc temps abans de ser traslladats als stalags alemanys definitius. La 

seva traducció exacta és presó al front. El frontstalag 140 de Belfort es va obrir el 

setembre de 1940, per tant, on va estar el meu besavi durant els dos mesos següents a 

la seva detenció?  Suposem que estava pres a la caserna Bougenel i que aquesta es va 

convertir, posteriorment, en un  frontstalag. Com que els nazis no pensaven que seria 

tan ràpida l’ocupació de França, van haver d’improvisar on tancar tants i tants 

presoners i ho van fer a una de les casernes de Belfort, la Bougenel. Un document 

enviat per l’arxiu del Territori de Belfort informa que 1.500 espanyols van estar 

internats en aquest camp. 

A més, Montserrat Roig, en el seu llibre Els catalans als camps nazis, explica que en 

Ferran Planes, en el seu llibre El desgavell, conta que ell i altres presos catalans de 

Bougenel  havien pensat evadir-se, però no mentre estiguessin en aquest  frontstalag, 

sinó quan sortissin a treballar fora. Era pràcticament impossible escapar-se, per la 
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vigilància i els múltiples impediments que hi havia: estava encerclada per filferros, 

focus mòbils, gossos, sentinelles entrenats i trampes diverses... Per tant, sembla que 

aquesta caserna era el frontstalag de Belfort. L’exèrcit alemany va tenir molts presos 

espanyols  capturats a Les Vosges en aquest frontstalag, entre ells en Feliciano, abans 

de traslladar-lo a l’stalag XI-B.  

 
Document del Departament del Territori de Belfort. 

 

Igual que en tots els frontstalag, quan hi arribaven, els fotografiaven, els assignaven un 

número que servia per identificar-los i se’ls feia una carta de presoner de guerra. El seu 

número de matrícula, que sempre havia de portar penjat amb una placa al coll, era el 

8.957.  

 
Document de l’arxiu de Caen. 
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L’arxiu de Caen em va enviar la seva carta de presoner i, gràcies a això,  he pogut saber 

quan el van detenir i on, el seu número de placa i fins quan va estar allà. 

Com a presoners de guerra, tenien dret a enviar cartes. Per tant, la família d’en 

Feliciano en va rebre. L’autoritat militar alemanya, a causa de la Convenció de Ginebra, 

va haver de fer un llistat dels noms dels presoners de guerra, perquè les famílies dels 

exiliats poguessin saber on es trobaven, però també avisaven que no els podien visitar. 

En Feliciano surt  a la llista 34 del 21 d’octubre de 1940 com a pres de guerra, 

juntament amb soldats francesos, holandesos, belgues i britànics, entre d’altres.  

 

 
Llistes alemanyes de presoners de guerra a França. 

 

També, hi surt tota la informació que es podia obtenir sobre els presos (nom, data de 

naixement, nacionalitat, a quina CTE pertanyia quan el van fer pres i a quin frontstalag 

es trobava).  Gràcies a aquests documents i els de Caen sabem que va estar a la 93 CTE. 

Poc després que sortís la llista on apareixia, alts càrrecs de Hitler van contactar amb el 

ministre d’Assumptes exteriors de Franco, Ramon Serrano Sunyer, per confirmar que 
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hi havia espanyols republicans entre els presos. Sunyer va dir que no hi havia 

espanyols fora d’Espanya. També, van contactar amb el govern rus, ja que 

consideraven comunistes  els presos espanyols, i amb el govern francès de la zona 

lliure, ja que pertanyien al seu exèrcit, però cap dels dos se’n va voler fer càrrec.  Va 

ser llavors quan tots els republicans van passar a ser apàtrides i, per tant, es va aplanar 

el camí, perquè se'n fes càrrec la Gestapo. Això volia dir que van deixar d’existir 

legalment i que ja no eren presos de guerra.  A partir d'aquell moment, els republicans 

espanyols van ser separats de la resta de presos i van passar a ser anomenats 

Rotenspanien, és a dir, Rojos espanyols.  

Adrià. Dissabte, 4 d'agost de 2018 

Arribo a Belfort, la ciutat del lleó,  a la tarda. El sol es va ponent, però la xafogor és 

intensa. No hi ha cap rastre del frontstalag on va estar el meu besavi. Ara, l’antiga 

caserna militar és una zona de vianants amb una biblioteca molt moderna i acollidora, 

que té una plaça al davant i que està encerclada per botigues i pisos. La biblioteca està 

dedicada a Léon Deubel,  poeta francès nascut a Belfort el 1879. 

  
Postal de la caserna Bougenel abans de la Primera Guerra Mundial. Biblioteca Léon. 

 

La veritat és que m’ha agradat molt la idea que un lloc on van passar coses tan 

terribles hagi estat reconvertit en un establiment que promou la cultura. La ciutat és 

molt tranquil·la i la seva gent molt agradable. En un parc, hi ha un concert de música 

en viu que ,m’acompanya durant bona part del recorregut que faig. La ciutat, però, no 

té res d’especial, suposo que és perquè va ser destruïda quasi totalment durant la 

Segona Guerra Mundial. El més destacat és un castell amb l’escultura d’un lleó de 

grans dimensions, que es veu des de molts llocs de la ciutat, de l'escultor francès 
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Frédéric Bartholdi (va crear l’Estàtua de la Llibertat de New York)  en memòria de la 

dura resistència dels ciutadans que van ser assetjats pels prussians el 1870. Des del 

castell, es veuen unes vistes espectaculars de la ciutat. 

Vis tes  del 

 

Vistes del castell d’ara i de 1940. 

   
Vistes des del castell d’ara i durant la Segona Guerra Mundial. 

 
 

6.5.7. 7è DIA: BELFORT-STALAG XI-B DE FALLINGBOSTEL 

Feliciano. Del dimecres, 15 de gener al divendres, 17 de gener de 1941 

Segons el meu avi Àngel, en Feliciano va enviar una carta des de la presó de Belfort, a 

finals de desembre, a la besàvia Roser dient-li que un oficial alemany els havia informat 

que podrien agafar un tren cap a Suïssa, on tornarien a ser lliures. Aquest tren, 

però,  va ser l’inici del seu trajecte cap a Mauthausen, cap a la mort.  

Quan el meu avi m’ho va explicar per primera vegada, vaig pensar que la besàvia s’ho 

havia inventat per fer menys dura la cruel realitat als seus fills. Però, en el llibre de 

Montserrat Roig, que ja he citat en altres ocasions, he trobat tres testimonis que 

expliquen que els va passar el mateix que al meu besavi. Aquests testimonis surten en 

el capítol 7 i són Francesc Teix, Joan Pagès i Joan Tarragó. Tots ells van acabar també a 

Mauthausen seguint el mateix trajecte. 
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Segons els documents de l’arxiu de Caen, el 15 de gener del 1941, els soldats de la 

Wehrmacht  van donar l'ordre de traslladar el meu besavi juntament amb altres 

espanyols republicans a l’Stalag XI-B de Fallingbostel, a l’Alta Saxònia, al costat 

d'Hannover.  

 
Document de Caen. 

 

No sabria quina ruta va seguir en Feliciano per arribar a l’Stalag XI-B si no hagués estat 

per l’article d’en Jean-Marie Foliguet (metge i professor universitari, nascut el 1918 a 

Haute Saône), publicat el febrer del 2006 a la gazette web d’edicions Thisa. En aquest 

article, explica la seva experiència en mans dels nazis. Ell era un jove auxiliar, encara 

estudiant de medecina de Lyon, que treballava a l’hospital de Belfort, situat darrere de 

la caserna Bougenel, i que va anar a parar, enganyat, a l’stalag XI-B com el meu besavi. 

La història és la següent: Tots els que treballaven a l’hospital eren considerats 

presoners de guerra amb semillibertat des que els alemanys havien ocupat la ciutat. 

Un dels metges, sense avisar a ningú, va fugir i, com a represàlia, les autoritats 

alemanyes de la ciutat van decidir que el metge més jove de l’hospital, que era ell,  

juntament amb unes infermeres acompanyaria una trentena de presoners francesos i 

un comboi de rojos espanyols que encara quedaven a les casernes de la ciutat 

subjacents al frontstalag  140 fins que arribessin a un camp d’Àustria. Ell els 

acompanyaria com a sanitari.  Ja a l’estació de Belfort, el dia 15 de gener de 1941, el va 

sobtar molt veure els vagons de bestiar, que hi havia al cap del tren,  vigilats per 

sentinelles. Se sentien crits esmorteïts dels presoners que anaven a dins. Darrere hi 

havia tres vagons de turisme de tercera classe de la Companyia  de l’Est.  Ell anava en 

un d’aquests i, en un primer moment, el van tractar amb respecte. El director mèdic 

alemany li va donar un sobre tancat que havia de lliurar al cap mèdic del camp i, a més,  

propaganda de Viena. Se suposava que el sobre manava la repatriació de l’equip 
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sanitari una vegada el tren hagués arribat al seu destí. Però, efectivament, va ser 

enganyat. La ruta que va seguir va ser la següent: Colmar, Estrasburg, Karlsruhe, 

Frankfurt  i Kassel. En aquesta ciutat, unes infermeres alemanyes de la Creu Roja els 

van donar esmorzar, un mena de sopa calenta. Tots van poder baixar a estirar les 

cames, però, a ell, els sentinelles li ho van prohibir i va quedar confinat al vagó. Va 

començar a sentir crits més forts del vagó del davant. La gent que esperava a l’andana 

no s’immutava, tot i que havien de sentir molt més els crits. Pel camí, els crits dels 

rojos espanyols eren cada vegada més esgarrifosos. El tren va continuar cap a 

Hannover i, al final, es va parar en una petita estació. Era la matinada del 17 de gener 

de 1941. Van separar el metge dels altres sanitaris. Nevava molt i, de males maneres, 

el van pujar a un camió. Al cap d’una estona, va arribar a una presó i el van portar a un 

barracó on tothom ja dormia. A fora, continuava nevant molt fort. L’endemà, els de la 

seva barraca, que era la dels sanitaris, el van informar que es trobava a l’stalag XI-B de 

Fallingbostel com a metge presoner. Ell va saber que no tornaria a Belfort quan va 

lliurar la carta sellada al cap dels metges de l’stalag i aquest li va dir que es quedaria a 

la barraca 25 amb el número de pres  0501. 

Quan va pujar al camió, va perdre de vista els presoners francesos i  espanyols, que 

anaven als vagons de bestiar, fins que, al juny d’aquell mateix any, va saber, gràcies a 

un soldat francès, que havia viatjat  per equivocació en el mateix tren i vagó dels 

espanyols, que havien arribat al mateix stalag per les vies que anaven directament al 

camp i que, posteriorment, els havien dut a Mauthausen.  

El doctor Jean-Marie Foliguet a l’stalag XI-B. 

El meu besavi era un dels rojos que viatjava als vagons de bestiar del comboi i va haver 

de passar tres dies  fins arribar, a la matinada del 17 de gener, a l’stalag XI-B.   
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Adrià. Diumenge, 5 d’agost de 2018 

Avui, tal i com va fer el meu besavi fa 80 anys, pujo a un tren a Belfort i baixo a la 

petita estació de Fallingbostel a les 7 de la tarda.  

 De Belfort a Fallingbostel. 

Sabent que ell també havia fet el trajecte amb tren, he volgut fer el mateix i he 

comprat un bitllet d’Interrail Pass. 

 El meu bitllet. 

 
Passo per les mateixes estacions que ell: Belfort, Colmar i Estrasburg. Aquí, agafo un 

altre tren cap a Karlsruhe, Frankfurt, Kassel, Hannover i, d’aquesta estació alemanya, 

un trenet que sembla un metro fins a Fallingbostel. Però, per anar a l’stalag XI-B o al 

que queda d’ell, ho he de fer  en cotxe, ja que les vies que hi arribaven  l’any 1941 ara 

estan fora d’ús.   

Al tren, jo tenia el meu seient, ell no; he pogut esmorzar-hi i dinar-hi, ell no; he pogut 

gaudir del paisatge, ell no; tothom estava en silenci, ell cridava de desesperació; jo 

sabia on anava, ell no.  

El paisatge alemany és monòton i ordenat: petits turons i camps plens de cereals. Les 

andanes de les estacions estan plenes de persones que pugen al tren o esperen algú. 

Com que no he reservat bitllet, de Frankfurt a Hannover, haig de seure al terra a 
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l’entrada del vagó, sense aire condicionat. És l’únic moment que em puc posar una 

mica en la pell del besavi. Fa una calor insuportable, 36º.  

 
De Belfort a Fallingbostel. Paisatge alemany prop de Frankfurt. 

 

Després d’Hannover, el paisatge canvia, és més pla i ple de boscos. De fet, estic 

arribant a una zona on hi havia hagut més d’un stalag l’any 1941 i pocs pobles. Em 

costa veure la bellesa del paisatge, una sensació de tristesa es va apoderant de mi. 

 

6.5.8. 8è DIA: STALAG XI-B FALLINGBOSTEL 

Feliciano. De divendres, 17 de gener a dissabte, 25 de gener de 1941 

En alemany, stalag vol dir camp d’origen i el número de davant és refereix a la regió 

militar. Els oficials que eren presoners anaven als oflags i els soldats sense graduació, 

als stalags. L’XI és la regió de l’Alta Saxònia d’Alemanya. En aquests camps, s'hi 

passava  molta gana i els presos treballaven en la indústria militar. A l’XI-B, com en 

tots, hi havia una vigilància molt estricta: torres de fusta amb patrulles, focus mòbils i 

sentinelles -els quals no dubtaven a disparar al més mínim indici de fuga-, gossos 

entrenats i   murs amb filferro de punxes al capdamunt que envoltaven tot el recinte.  

 
Torres de vigilància de l’stalag VIII-C. Filferrades de l’stalag XI. 
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A la zona XI, hi feia molta fred, però això no impedia que els seus presos haguessin de 

fer treballs forçats. Molts britànics, polonesos, russos,  iugoslaus, francesos i americans 

hi van morir de fred, gana i cansament, durant la Segona Guerra Mundial. 

  
Stalag XI-B de Fallingbostel a l’hivern. 

 
Els espanyols només el van utilitzar com a parada abans de ser deportats a 

Mauthausen.  De tota manera, quan en Feliciano i els altres 1.505 espanyols 

republicans van entrar a l’Stalag XI-B, els van penjar una placa amb una matrícula per 

identificar-los. La del meu besavi era la 87.063, segons els documents de Caen. 

 
Una de les matrícules conservades de l’stalag XI-B. Document de Caen. 

 

Poques coses van veure del camp, ja que els van traslladar a un barracó a part, 

perquè  no eren presoners de guerra sinó apàtrides. Una setmana després d'entrar-hi, 

el 25 de gener, va ser transferit a la Gestapo i obligat a pujar a l'anomenat Tren de la 

mort per ser traslladat a Mauthausen. Aquesta informació també l’he obtinguda 

gràcies als documents de l’Arxiu de Caen. 

 Arxiu de Caen. 
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L’stalag XI-B va ser alliberat el 1945 i, durant la postguerra, va albergar presos nazis.  

 
Stalag XI-B 

 

Adrià. Dilluns, 6 d'agost de 2018 

Avui, visito el que queda de l’stalag XI-B. Tinc  molta curiositat per veure com és, tot i 

que el meu besavi hi va passar molt poc temps. La zona està plena de boscos. La visito 

a primera hora del matí i tot està molt i molt tranquil. Les vies del tren que porten a 

dins i als voltants de la presó encara es conserven, tot i que estan en desús. És fàcil, 

sobre el terreny, imaginar com va ser l'arribada dels republicans a aquella estació. Tot 

nevat, fent el trajecte a peu fins als seus barracons... 

 
Vies de tren en desús que arribaven a l’stalag. 

 

L’stalag XI-B està al cantó del D, que tenia la mateixa estructura. Pocs anys després de 

tancar-los, s’hi va construir una petita urbanització i, ara, només se'n conserven alguns 

fonaments i són difícils de trobar. Pregunto a diversos veïns la localització i, al final, he 

trobo un dels barracons convertit en granja. Crec que és de mal gust, jo no podria viure 
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o utilitzar un edifici que recorda les atrocitats dels stalags alemanys durant la Segona 

Guerra Mundial. No eren camps d’extermini, però s’hi assemblaven molt. Les xifres de 

morts són també molt i molt altes. 

 
Un dels barracons de l’stalag convertit en granja. 

 

Una part de les instal·lacions més properes a les vies del camp s'ha convertit en un 

recinte de maniobres militars de l’OTAN. Són curiosos els senyals de trànsit amb la 

silueta d’un tanc.  

          Camp de maniobres de l’OTAN. 
 

Davant de l’entrada principal, hi ha el monument (una porta oberta símbol de llibertat) 

que recorda totes les víctimes de tretze nacionalitats d’aquests dos stalags de la zona.  

 
Monument en record de les víctimes dels stalags XI-B i D. 
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A cada cantó de la porta, que simbolitza l’alliberament del camp, hi ha dues creus  

fetes amb les pedres originàries de l’stalag i unes plaques que recorden les víctimes. 

  Monument a les víctimes. 

A punt de marxar, tinc la sort de veure un rètol d’un cementiri de russos que van morir 

a l’stalag XI-D, durant la Segona Guerra Mundial. Em dirigeixo cap allà. Durant el 

trajecte, no veig cap cap cotxe ni persona. Només hi havia unes vaques pasturant. A 

peu, travesso un petit pont i, tot d’una, el cementiri. Obro una petita tanca i em trobo  

en un espai preciós de recolliment amb moltes creus i làpides clavades al terra amb el 

nom dels joves soldats russos.  

 
Làpides i creus dels soldats russos. 
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A mà dreta, hi ha unes estretes columnes amb unes plaques amb els noms dels morts... 

Que joves eren! La majoria no passava de la trentena. El plafó informatiu que llegeixo  

explica que aquest cementiri el mantenen els alumnes de secundària de l’institut de  

Fallingbostel i, cada any, preparen una festa per recordar i homenatjar les víctimes. 

Aquestes activitats formen part del projecte Namensziegel. 

 
Plaques dels soldats russos morts a l’stalag XI-D 

Les fotos que trobo a Internet sobre els presos d’aquests stalags s’assemblen una mica 

a les que, segurament, veuré a Mauthausen i mostren les condicions en què vivien com 

a presos de guerra dels alemanys. 

 
Presoners russos de l’stalag XI-D 

Com més m’acosto a l’horror de Mauthausen, més decau el meu ànim. Tot això de 

l’stalag m’ha semblat la sala d’espera de Mauthausen. 
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6.5.9. 9è DIA: STALAG XI-B DE FALLINGBOSTEL-KL MAUTHAUSEN  

Feliciano. De dissabte, 25 de gener a dilluns, 27 de gener de 1941  

De setembre de 1940 a gener de 1941, hi va haver deu transports de deportats 

republicans espanyols cap a Mauthausen, provinents d’stalags diversos. El més 

nombrós  (1.506 espanyols) va ser el que va sortir el dissabte, 25 de gener de 1941, de 

l’stalag XI-B i que provenia del frontstalag 140 de Belfort. Un dels presos era el meu 

besavi. Entre els 1.506 republicans espanyols, per equivocació, hi havia 30 presos 

francesos, 3 de polonesos i 1 de rus. Un cop a Mathausen, les famílies dels francesos 

van reclamar-los  i aquests van ser retornats poc temps després a l’stalag XI-B de 

Fallingbostel. Va ser allà on un d'aquests presos de guerra francesos va reconèixer el 

jove  metge , en Jean-Marie Foliguet, amb qui havia viatjat al tren que els havia portat 

fins a l’stalag. Aquest li va explicar quin havia estat el destí dels rojos espanyols. He 

tingut accés a aquesta informació a través d’Amical Mauthausen de París, que m’ha fet 

arribar el fragment on s’expliquen les arribades dels espanyols al K.L. Mauthausen 

entre setembre de 1940 i gener de 1941. És un document d'Arnaud Boulligny, que 

apareix al Livre Mémorial, editat per la Fondation pour la Mémoire . 

El transport als camps de la mort era semblant al d’animals o al de mercaderies. 

Durant el trajecte, els presos no rebien ni aigua ni aliments i havien de fer les seves 

necessitats en un racó del mateix vagó, i era habitual que en morissin alguns.   

  
Vagons de bestiar on portaven els presos cap a Mauthausen. Un soldat americà descobreix cadàvers dins d’un 

d’aquests trens. 
 

Els ferrocarrils pertanyien a la companyia alemanya Reichbahn i el viatge durava entre 

2 i 3 dies, segons l’stalag d’on havien sortit. Els trens anaven a una mitjana d’entre 
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30 i 50 Km/h. Els vagons tenien una capacitat d’entre 50 i 60 persones, però n'hi 

anaven molts més, en alguns casos fins a 200. Les seves mides eren de 9,6 m de llarg,  

3,6 d’alçada i 4 d’amplada. 

Per a explicar l’experiència que va viure el meu besavi, utilitzaré dos testimonis que he 

extret del llibre de Montserrat Roig Els catalans als camps nazis: el del doctor Pere 

Freixa i el d’en Joan Pagès.  

Tots dos coincideixen que els vagons eren destinats al transport de bestiar i que hi 

havia més persones de les que hi cabien. També diuen que, per sobreviure-hi, van 

haver d’organitzar-se amb diverses estratègies. Les persones amb problemes cardíacs, 

per exemple, s’apropaven més a les parets, ja que hi havia forats per respirar; tots 

feien torns per dormir; s'alternaven per seure al terra; feien les seves necessitats en 

pots i ho tiraven com podien pels orificis de ventilació i, finalment, s’animaven els uns 

als altres dintre del que podien i del que les forces els permetien. Expliquen que van 

fer una parada llarga. Per la petita obertura, van veure que estaven en una estació 

d’Àustria, Linz. Encara tenien esperança. Eren dos quarts d’una de la nit. Trenta minuts 

més tard, s’obrien les portes dels vagons de mercaderies. 

Arribats a Mauthausen, el meu besavi i els seus companys van passar per la mateixa 

experiència que expliquen els testimonis de Luis Perea, José Egea (fill) i Vicente 

Delgado, que he trobat al web deportados.es. El  vagó d’en Feliciano va arribar la 

matinada del  dilluns 27 de gener a la petita estació de Mauthausen i el primer que van   

veure van ser gossos ensinistrats i policies de les SS amb les calaveres que els 

distingien. Els van fer posar en files de 5 per caminar fins al camp de concentració a 

cops i coces i amb molta violència verbal. Eren molts i no entenien alemany, per tant, 

van tardar molt a formar. Molts havien arribat amb diarrea i diverses malalties per les 

males condicions dels vagons. Tots tremolaven de fred. Una vegada formats, van 

travessar el poble en un silenci relatiu. Les SS van deixar de cridar i maltractar-los, 

segurament per no despertar els veïns. Van enfilar un bosc, transportant com podien 

el seu equipatge. Si queien, els seus vigilants els donaven cops amb les botes,  perquè 

s’aixequessin. Si no podien, els assassinaven allà mateix amb un cop de gràcia .Els més 

grans o malalts anaven a les últimes files. Tancava la comitiva el camió que portava 
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l’equipatge dels SS i recollia els morts. Tots els testimonis coincideixen que, quan van 

veure l’enorme muralla grisa del camp, després de 5 Km, van pensar que el que els 

venia a sobre era molt pitjor que tot el que ja havien passat. El testimoni que més m’ha 

impactat ha estat el del pare Egea que, en veure el camp de la mort, va donar la mà al 

seu fill i li va dir que aquell era l’últim viatge que farien junts. De fet, un brigadista 

austríac que feia temps que era al camp els va deixar molt clar que només hi havia una 

manera d’escapar i era per les xemeneies dels crematoris convertits en fum. Quan van 

arribar davant de la fortalesa, començava a clarejar. Van veure un mur que rodejava el 

que semblava un castell i una gran àliga de coure. Era una imatge impressionant.  

 
Entrada a la fortalesa 

Adrià. Dimarts, 7 d'agost de 2018 

Setanta-set anys després que el meu besavi i amb els mateixos 840 Km al  davant, jo 

també agafo l'últim tren del meu viatge. Un tren cap a Linz i, després, cap a 

Mauthausen. Surto de Fallingbostel. El trajecte dura set hores i transcorre a través d'un 

paisatge típicament centreeuropeu, sense massa canvis: camps de cereals i petits 

turons, poblets de conte amb campanars punxeguts. Travesso dues vegades el Danubi, 

una en territori alemany i l’altra, austríac. 

 

Cap a Munich. El Danubi pel sud d’Alemanya.  
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A Àustria, el paisatge canvia, tot sembla més desordenat i més boscós. El meu besavi 

no va poder veure aquest canvi. Quan més m’acosto a Mauthausen, més trist em sento  

Tot d’una, veig una posta de sol fantàstica, reflectida al Danubi, que m’aixeca una mica 

l’ànim. Una escena magnífica, però que sempre em recordarà l’assassinat del meu 

besavi.   

 
Estació de Linz i posta de sol sobre el Danubi prop del poble de Mauthausen. 

El poble de Mauthausen està situat al bell mig de la vall del Danubi i té un paisatge 

espectacular, com tota la part nord d’Àustria. Tot i així, el trobo tètric, com el meu 

ànim. Cap a la tarda, canvia el temps, fa fresca i el cel s’omple de núvols. 

 Arribada a l’estació de Mauthausen. 
 

Baixo a l’estació de Mauthausen. És molt petita, quasi no baixa ningú. El gener de 

1941, el meu besavi i molts més hi van fer l’última parada. També, serà l’última parada 

per a mi. A fora, hi ha una escultura que recorda el camí de 5 Km que feien els 
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deportats. Passo pel poble, que és molt petit. Demà, faré 1 Km a peu per la petita 

carretera que enfila cap al camp. 

 
Monument per recordar els deu mil homes i dones que van fer aquest camí cap a Mauthausen. 

 
 

6.5.10. 10è DIA: KL MAUTHAUSEN 

Feliciano. De dilluns, 27 de gener a dimarts, 8 d’abril de 1941 

El meu besavi va arribar al camp de Mauthausen la matinada del 27 de gener de 1941 

amb 1.471 republicans espanyols més.  El seu número de matrícula era el 6.576 i va ser 

traslladat a Gusen el 8 de abril de 1941.  

Tota aquesta informació la conec per diverses fonts: L’Amical Mauthausen de 

Barcelona i de París; Els catalans als camps nazis de Montserrat Roig; Libro Memorial 

de Benito Bermejo i Sandra Checa; documents dels Memorials de Mauthausen i Gusen 

d’Àustria i dels arxius alemanys de Bad Arolsen. Aquests dos últims, a més, informen 

que la seva categoria al camp era de Rotspanier (roig espanyol) i la seva professió 

Arbeiter (treballador), que volia dir que treballaria a la pedrera. 

 

 
Documents de l’arxiu de Bad Arolsen sobre Feliciano, que documenten la seva arribada a Mauthausen. Matrícula 

d’un pres de Mauthausen. 
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Segons la documentació alemanya, el dia 2 de febrer de 1941, es va fer la llista oficial, 

en ordre alfabètic, dels espanyols que van arribar la matinada del 27 i ell és el 1.414 de 

pàgina 24. En aquests documents, algun cop, es confon la i cursiva que es posa entre 

els dos cognoms i el segon cognom queda Ibasas. 

Mauthausen va ser un dels camps més mortífers que hi va haver durant la Segona 

Guerra Mundial. Estava situat al nord d’Àustria, molt a prop de la frontera amb 

Alemanya. Poc després de l’ocupació d’Àustria, Hitler i els seus homes van 

inspeccionar la seva pedrera, la Wiener graben, i van considerar-la un lloc adequat per 

construir-hi un camp de Tercera Categoria, que volia dir que s’hi enviarien tots els 

elements, segons ells, irrecuperables, perquè pertanyien  a una nació en concret o a 

una raça determinada, o bé per la seva activitat política  o les seves creences religioses, 

per tant, militants polítics contraris al règim, homosexuals, resistents russos i 

polonesos, republicans espanyols, gitanos i sobretot jueus. Els mateixos nazis 

l’anomenaven el molí d’ossos. A més, hi havia  també presos comuns austríacs  i 

alemanys, que complien condemnes des de feia temps i que feien funcions reservades 

als reclusos i complien al peu de la lletra  els violents càstigs que imposaven les SS. 

Es va començar a construir el 8 d’agost de 1938 amb presos que van enviar del camp 

de concentració de Dachau. Després, el van ampliar amb 49 Kommandos (subcamps 

auxiliars) com el de Gusen.  Aquest camp va passar per dues fases: la primera,  

d’extermini pur, des de la seva creació fins a 1942, i la segona, fins al 1945, on 

s'explota el presos com a esclaus per satisfer les necessitats de l'exèrcit alemany 

durant la Segona Guerra Mundial. En la primera etapa, els presos sobretot treballaven 

a la pedrera d’on extreien material per construir el camp, els carrers de Viena i les 

carreteres del seu imperi. El meu avi va viure en la seva pell l’horror de la primera. 

195.000 persones, entre homes, dones i nens, van estar esclavitzats a Mauthausen i 

només 81.000 en van ser alliberats el  5 de maig de 1945 per les tropes d’Estats Units, 

que van descobrir l’horror de l’Holocaust: cadàvers i cadàvers amuntegats que van 

haver d’enterrar a l’exterior del camp i vius que semblaven morts vivents que ni tan 

sols es podien aixecar de les lliteres o del terra. Molts d’ells van morir durant els dies 

següents a l’alliberació. El 3 de maig de 1945, encara hi havia, segons dades oficials, 

64.800 homes, 1.734 dones i 15.000 persones no incloses a cap llista. Quan s’acostava 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Homosexual
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la fi del Tercer Reich, les SS van anar tancant camps i traslladaven els presos a 

Mauthausen, per això, els aliats en van trobar tants quan van obrir les portes.  

 
 Mauthausen el dia de la seva alliberació. Els presos espanyols antifeixistes que hi havia al camp, liderats pel 

dibuixant Francesc Teix, van fer una gran pancarta per donar la benvinguda als soldats americans. 

 
Presoners d’altres camps  que es dirigeixen a Mauthausen. Desnutrició d’un supervivent. Un dels molts morts. 

 

       
Els aliats enterren cossos en fosses comuns a l’exterior del camp on els SS jugaven a futbol amb els del poble. 

 

Els nazis  van intentar, els darrers mesos, esborrar qualsevol prova de l’existència de la 

seva violència gratuïta. Va ser un intent a la desesperada i desorganitzat i , per tant, no 

ho van aconseguir. Des de dins del camp, els presos, intuint el final, es van organitzar 

per documentar l’Holocaust. Els aliats, juntament amb pagesos de la zona, van obrir 
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fosses comunes per enterrar-hi els milers de cadàvers que havien trobat. Aquest 

cementiri improvisat, curiosament, es va fer al camp de futbol que utilitzaven els 

oficials de les SS a fora el recinte per jugar contra els veïns. A les fotos, encara es veu la 

porteria.  

 

   
Crematoris de Mauthausen el dia de la seva alliberació. 

 

Ha estat el camp de concentració nazi on més morts s’han comptabilitzat. A 

Mauthausen i els seus Kommandos, hi va haver 7.189 republicans espanyols. 

D’aquests, 477 van morir a Mauthausen mateix (153 eren catalans), 3.838 a Gusen 

(1.582 eren catalans) i 499 van ser gasejats al castell de Hartheim, hospital proper al 

camp utilitzat pels nazis, des de 1940 fins al 1944, per a l’assassinat sistemàtic de 

presoners considerats no aptes o malats. Els presos malalts hi eren traslladats i se’ls 

utilitzava com a conillets d’índies per a experiments mèdics.  

 
Castell de Hartheim, a l’època. Les xemeneis dels crematoris. 

 

Només 2.183 republicans espanyols van sobreviure a l’horror. Del grup amb el qual va 

arribar el meu besavi,  1.079 no en van sortir vius.  

El camp tenia una muralla, molt alta i vigilada per tal d’evitar l’escapada dels seus 

presos. Quan aquesta s’acabava, començava la filferrada elèctrica que funcionava a les 
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nits. La seva entrada estava flanquejada per dues torres connectades per la part de 

dalt per una plataforma de fusta on els guàrdies passejaven per vigilar.  

 
Mur de Mauthausen 

 

Al pis de baix de la torre dreta, hi havia un despatx de control de l’entrada i la sortida 

dels presos. A la paret de la torre de l’esquerra, hi havia una cadena de ferro que 

s’utilitzava per torturar els reclusos.  

  
Zona d’execució, a la dreta de la torre de vigilància de la plaça de crides. 

 

Després de travessar la muralla, hi havia una plaça principal, la Apellplatz o plaça de 

revista, que era on els cridaven per formar tres vegades al dia i els recomptaven. El 

recompte sempre era diferent, perquè entraven presoners nous i en morien molts. 

 
Els oficials de les SS passen revista. Els presos se’ls obligava a anar vestits correctament o despullats. Presoners 

russos formant abans de ser assassinats. 
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Aquí també es produïen execucions públiques o càstigs exemplars i, durant els temps 

lliure dels reclusos, que era poc, si tenien força després de treballar, podien passejar-hi 

o s’estiraven a terra per descansar. A mà esquerra, es localitzaven les barraques dels 

presos. Entre filera i filera, hi havia petits carrers que, algunes vegades, estaven 

separats amb filferrades.  

 

 
Presos descansant davant dels crematoris i les cel·les de càstig (a la dreta). Al fons la paret dels càstigs. 

 

A la banda dreta, hi havia les edificacions de pedra: les dutxes, els calabossos, els 

serveis de neteja, les cuines, la sala d’autòpsies, els crematoris i, des de 1942, les 

càmbres de gas. Entre aquests dos darrers espais, hi havia la paret d’afusellaments.  

  
Carrer principal: A mà esquerra, hi ha les barraques; a la dreta, s’hi veuen les xemeneies dels crematoris. 
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Als afores del camp, s’hi trobava la pedrera on la majoria dels presos treballaven. Amb 

les pedres, primer van construir el camp, després les escales que connectaven la 

pedrera amb l’interior del camp i, finalment, diversos carrers de Viena i moltes de les 

carreteres d’Àustria i Alemanya.  

 

  
Construcció de la plaça de les cotxeres i del carrer principal. 

 

Abans de l’estiu de 1942, que és quan es va construir l’escala de la mort, els presos i, 

per tant, el meu besavi, pujaven les pedres  per uns blocs de pedra que feien la funció 

d’esglaons. Estaven alineats sense cap ordre i sense morter, per tant, eren molt 

mortífers.  Segons el meu avi Àngel i els seus germans, en Feliciano es va fer mal a una 

cama transportant un d’aquests blocs per l’escala improvisada.  

 

  

Presos treballant a la pedrera i pujant per les escales de la mort (1942).  
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Al cantó de les escales, hi havia la paret dels paracaigudistes, on les SS tiraven sense 

paracaigudes els presos, sobretot jueus holandesos. 

 

 

 
La pedrera i la paret dels paracaigudistes. Plànol extret d’una de les barraques del camp. 

Durant el temps que el meu besavi va estar a Mauthausen i a Gusen, el Comandant del 

camp va ser l’SS Franz Ziereis.   

  
Franz Ziereis, comandant del camp des de 1939 a 1945. Inauguració de l’escala de la mort. 

Per intentar explicar el dia a dia del meu besavi, em basaré de nou en els testimonis 

del llibre de Montserrat Roig (Francesc Teix, Josep Escoda, A. G., Miquel Serra, Joaquim 

Amat-Piniella, Joan Pagès, Jacint Cortès, Joan Tarregó, Jacint Carrió i Jaume Arnaud), 

en el que explica l’Emili, el personatge principal de la novel·la K.L. Reich, de l’autor 
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Joaquim Amat-Piniella, basat en la seva experiència com a pres de Mauthausen i Pablo 

Félix Escribano, un supervivent que recorda la seva experiència en un vídeo que es 

troba al web del Memorial de Mauthausen. La majoria d’ells  van arribar amb el mateix 

comboi que el meu besavi i van compartir les mateixes experiències. 

L’Emili explica que, quan va veure per primera vegada la fortificació, després de 

caminar des de l’estació amb tots els altres espanyols, va pensar que d’allà no en 

sortiria. Abans de travessar la porta principal, va veure un grup de presos espanyols, 

que no devien tenir més de quaranta anys i que semblaven cadàvers vivents, estaven 

molt i molt prims i desnodrits i tenien la cara plena d’hematomes i crostes. La majoria 

caminava amb dificultat. Ell va pensar si també es convertiria en un cadàver com ells.  

Li calgué fer un esforç per trobar-los homes (...) És que eren realment homes? Vestits  amb 
parracs  ratllats de blau, amb un casquet també ratllat enfonsat  per damunt de les orelles, 
llurs cares cremades pel vent de neu, morats de fred els llavis i  la  punta del nas, tremolant 
tot el cos arrupit, traslluïen per una magror  cadavèrica tot un infinit de sofrences. Aquells 
cossos semblaven sacs de llenya, talment els ossos  apuntaven a través de la pell i dels draps 
que els vestien. Dels pantalons massa curts eixien  uns turmells exageradament inflats i unes 
sabates amb sola de fusta, molt grans i balderes, sota les quals s’aferrava la neu fent 
insegura l’estabilitat d’aquelles pobres carcasses. (CAPÍTOL I, PÀGINES 99 I 100) 

Tots els testimonis coincideixen amb el ritual que es va seguir quan van entrar al camp, 

després de travessar la porta principal: totes les accions estaven preparades per 

deshumanitzar-los, per prendre’ls la seva identitat i per convertir-los en una matrícula:  

a) Primer, tots el presos van haver de formar a la plaça de crides. Allà, els van cridar 

per darrera vegada pel seu nom. Segons en Francesc Teix, els van fer despullar, tot i el 

fred que feia.  

  
Presoners acabats d’arribar a Mauthausen. Els fan despullar. Després els rapen i rasuren. 
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Un alemany que parlava espanyol, perquè havia lluitat al bàndol franquista, els va 

informar que era un camp de tercera i que, com que li queien bé els espanyols, els 

aconsellava que, abans que morissin de qualsevol manera, era millor  suïcidar-se, i amb 

una llanterna, va enfocar els filferros on es distingien  homes atrapats que s’havien 

electrocutat. També els va enfocar el terra que estava ple de cadàvers. Després, es va 

quedar el poc equipatge que tenien. 

 
Cadàvers electrocutats. 

b) Segons el mateix Teix, després van entrar a les dutxes comunitàries de desinfecció, 

que estaven al soterrani de la primera barraca, a mà dreta. Consistien en una 

cinquantena de sortidors d’aigua a 90º. Les SS es posaven al voltant de les dutxes, en 

un graó superior i, si un pres s’apartava de l’aigua bullent, el ruixaven amb una mànega 

d’aigua gelada. Aquell primer dia, molts van sortir d’allà amb unes butllofes enormes a 

la pell. A continuació, els van rapar i rasurar de tot arreu. L’Emili, a K.L. Reich, detalla 

que la manera de depilar era poc higiènica i dolorosa, ja que, amb la mateixa 

maquineta d’afaitar gastada i amb la que li depilaven tot el cos, també li van afaitar el 

bigoti. Una maquineta servia per a tots els nous presos d’aquell dia. 

El dibuixant es passà la mà pel cap amb el delit de rascar-se. Remarcar que uns pèls havien 
quedat més llargs que els altres. 
-Les eines no valen res- declarà el barber, endevinant els pensaments de la seva víctima.(...) 
L’Emili s’enfilà a les hores al tamboret i s’escamarlà per felicitar l’operació. 
-Cap amunt- demanava el depilador- Així... (...) 
-Ah! (...). Portes bigoti? Prohibit també... 
L’Emili descendí i es fregà la regió martiritzada. (...) L’Emili no pogué reprimir un estreniment 
de repugnància. La màquina que havia resseguit tots els racons del seu cos, i d’altres 
centenars de cossos passà inexorable per damunt de la seva boca. 
-(...)Ací el fàstic és un luxe. (CAPÍTOL II, PÀGINES 109 I 110) 
 

c) Després, els van donar l’uniforme de pres, amb el triangle on posava la inicial del 

país del qual provenien i, a sota, el número de matrícula que es tornava a repetir al 
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camal dret. El color indicava la seva situació. En el cas dels espanyols,  el triangle era de 

color blau, que significava apàtrides, i la lletra S d’espanyol. 

   Triangle del museu de Mauthausen. 

El triangle vermell era per als presoners polítics; el verd, per als criminals (feien 

funcions de kapos); el lila, per als presoners de delictes religiosos o objectors; el rosa, 

per als homosexuals; el negre per als gitanos, malalts mentals, prostitutes, lesbianes, 

alcohòlics... i el groc, amb l’estrella de David, per als jueus. 

L’Emili explica com, en un primer moment, se’n reien de la roba i els esclops, fins que 

van veure forats i taques de sang al seu propi pijama i es van adonar que era d’un altre 

pres, segurament assassinat. També detalla que els esclops eren incòmodes i 

patinaven quan l’asfalt estava gelat i queien, com va passar aquell 27 de gener.  

Un cop vestit amb l’uniforme ratllat, Francesc, com els altres, va haver de saltar per una 
finestra que donava al Block veí, el 13, al qual anava destinat, i, com a la majoria dels qui 
l’havien precedit, les sabates de la sola de fusta el traïen: en trepitjar la neu endurida va 
caure tan llarg com era.(...) La jaqueta de Francesc tenia una gran taca al mig de l’esquena. 
-Què deu ser això? És rogenc; sembla sang després de rentar... 
-És fàcil (...). Més fàcil que sigui sang que  salsa de tomàquet.(CAPÍTOL II, PÀGINES 110 I 111) 

En Josep Escoda recorda que l’uniforme tenia les ratlles verticals a diferència dels 

presos d’altres exèrcits, que les tenien horitzontals, que la tela era molt prima, com 

d’escorça d’arbre, i que, moltes vegades, no corresponia a la talla dels presos.  A l’A.G., 

se li va glaçar el braç, perquè li anava petit. Els donaven una jaqueta, uns pantalons, 

uns calçotets, una camisa, una boina, uns  mitjons russos i els esclops. Ells, a diferència 

dels presos privilegiats o prominenten (deportats que havien aconseguit llocs de 

privilegi com la barberia, bugaderia, sastreria, infermeria, oficines, tallers mecànics o 

assistents personals de les SS, Kapos...), no portaven abric. 
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d) Aquell primer dia, per últim, els van enviar a  la barraca o block on dormirien. Eren 

naus de fusta (50m de llargada i 8m d’amplada) amb dues parts o stubes separades per 

les latrines i les piques comunitàries.  Cada stube tenia el seu cap. A l’stube A, hi havia 

els dormitoris del secretari i del cap de la barraca o Kapo i dels prominenten, que 

dormien en lliteres, i el seu menjador. Els Kapos solien ser delinqüents comuns, que 

estaven sota les ordres directes de les SS i que utilitzaven amb els deportats tot tipus 

de violència. A l’stube B, hi havia els deportats, que dormien en un jaç de palla com si 

fossin animals. No tenien menjador, perquè menjaven a fora.  

 

 
Estructura d’una barraca: stube A, latrines i stube B. 

L’A.G. explica que, després de donar-los l’uniforme, els van portar a la barraca número 

XIII, cap a les dues de la matinada. El kapo de la barraca, que es deia Otto,  i els seus 

ajudants els van amuntegar dins l’stube B i, com que encara no havien menjat, els van 

començar a tirar els naps crus que hi havia en tres saques, com si fossin pedres. Alguns 

d’ells van resultar ferits. L’Otto, després de divertir-se amb ells,  els va obligar a rentar-

se amb deu tovalloles per tres-cents trenta homes i, cap a les quatre de la matinada, 

van haver de formar a fora. En Miquel Serra recorda que el van instal·lar a la barraca 

XII, on no hi havia llits, però sí unes màrfegues de palla que, de dia, amuntegaven en 

un racó. Dormien capiculats; si no, no hi cabien, els peus d’uns tocaven el ventre dels 

altres. L’esquena mai no es recolzava al terra. Cada un tenia només vint centímetres 

per dormir i, si s’havien d’aixecar a la nit per orinar, cosa que passava sovint a causa 

del nerviosisme i l’alimentació, trepitjaven a tothom fins arribar a les latrines i, quan 

tornaven, el seu lloc havia desaparegut. La roba seca o molla els servia de coixí, ja que 

no tenien on deixar-la.  Si durant la nit moria algú, l’utilitzaven de coixí. En Jacint 
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Cortès recorda el mateix. A ell, el van portar al barracó XVIII per començar la 

quarantena. L’Amat-Piniella també explica de la mateixa manera les seves nits al camp.  

Les barraques on van estar els republicans espanyols, segons els plafons del camp de 

Mauthausen, van ser la número 2, 9, 11, 12 i 13. 

 

 
Presos segons nacionalitats a cada block. 

e) Després de l’assignació de barraca, van haver de fer front a la quarantena, que era el 

que les SS consideraven període d’adaptació al camp abans d’incorporar-se als treballs 

forçats. Les quarantenes eren càstigs molts diferents els uns dels altres i podien durar 

dies o mesos. Per exemple, la d’en Joan Pagès va consistir a aprendre les principals 

ordres en alemany: formar, trencar files, mirar a la dreta o esquerra i posar-se i 

treure’s la boina. Ell mateix explica que altres companys seus van haver d’anar tres 

dies en calçotets a fora la barraca.  

f) Passada la quarantena i a cop de violència, van aprendre quin seria el seu dia a dia al 

camp: treballs forçats, formació, gana, càstigs i mort. D’aquesta manera, els van 

deshumanitzar, van eliminar la seva moral i molts d’ells només pensaven en la mort. Ja 

no eren homes, sinó una matrícula. Al matí, es llevaven cap a la cinc, segons les 

estacions; tenien mitja hora per rentar-se tots en dues o tres piques; formaven a fora, 

se’ls passava revista i anaven a treballar. A l’època en què el meu besavi hi va ser, 

treballaven només a la pedrera, on havien de carregar blocs de pedra molt pesants a 

les espatlles i traslladar-los fins al camp per un pendent molt pronunciat. Segons en 
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Jacint Cortès, el camp encara estava en construcció i ells havien de treballar a corre-

cuita per acabar-lo. Treballaven dotze hores, de 6 a 12 i d’1 a 7 del vespre. Tenien una 

hora per dinar, però havien de tornar a la plaça de revista i, allà, els feien formar per 

comptar quants n’havien mort. Algunes vegades, hi estaven tanta estona que no 

tenien temps per dinar. Després de la feina, tornaven al camp, formaven, es 

recomptaven i sopaven. Si se’ls castigava, també treballaven el seu dia de festa, que 

era el diumenge. En Miquel Serra tenia clar que havia de guardar forces i simular que 

treballava molt, si no, no podria aguantar el ritme. En Pablo Félix Escribano-Cano conta 

que havien de carretejar les pedres de la pedrera al camp unes 7 o 8 vegades al dia i 

que qui només feia aquesta feina era segur que moria al cap de 6 mesos que era el 

temps  que els SS calculaven que els presos eren productius. Al cap d’un temps,  va 

aconseguir treballar a la cuina. 

 
Construcció  del camp. 

 

Si un pres es posava malalt, podia anar a la infermeria, però, moltes vegades, o 

desapareixia i no se’l tornava a veure o moria allà, ja que no se li administrava cap 

tractament. Molts no volien anar-hi, l’anomenaven la sala d’espera de la mort. 

Presos a la infermeria el dia de l’alliberament. 
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g) Formaven a totes hores i recomptaven els presos per veure quants n’havien mort. A 

vegades, l’oficial alemany simulava que s’havia descomptat i tornava a comptar-los. Els 

presos estaven dèbils i, per tant, era una manera de debilitar-los encara més. Cada dia, 

feien, com a mínim,  tres formacions, matí, migdia i vespre. Segons en Serra, tenien 

una obsessió per les crides i n’hi havia, fins i tot, en plena matinada. Duraven una o 

dues hores, abans d’anar a treballar, i tres hores, a la nit; la posició dels presos era de 

ferms, encara que plogués o nevés. A més a més, els prenien el pèl. Una vegada, 

esperant el retorn d’un que havia fugit, les  SS els van fer formar i pels altaveus 

s’escoltava una cançó d’amor que es titulava Esperaré el teu retorn. També, havien de 

fer cues interminables per menjar, per rentar-se… 

 
Crida en posició de ferms. 

 
h) Cada dia passaven molta gana. Segons Joaquim Amat-Piniella i Joan Tarragó, al matí, 

els donaven un brou; al migdia, una llauna amb naps per al bestiar acompanyats de col 

o algunes patates, tot bullit; a la tarda, pa amb botifarra i, alguns dies, margarina i cafè. 

Evitaven beure aigua, perquè els provocava diarrees. Miquel Serra explica com, entre 

els presos catalans, hi havia molta generositat. Ho exemplifica amb la història d’un 

company afectat de tuberculosi, que li donava la seva ració, ja que sabia que moriria al 

cap de pocs dies.   

i) Els càstigs eren la manera de mantenir la disciplina al camp. Moltes vegades, aquests 

càstigs acabaven amb la mort del deportat. Hi havia moltes maneres de castigar. A tots 

els presos que compartien barraca amb en Joan Pagès, els van despertar de matinada i 

els van fer aplanar la neu trepitjant-la durant dues hores, perquè el seu cap s’havia 
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enfadat. El general Jaume Arnaud el van lligar de mans i peus a sobre d’un cavallet i el 

van fuetejar al cul per haver-se posat sacs de ciment a sota la roba per protegir-se del 

fred. Si un pres no recordava la seva matrícula en alemany o la pronunciava malament, 

també el fuetejaven. En  Teix explica que hi va haver dos presos que van fugir i, mentre 

els buscaven, tots els altres van haver de formar a la Appellplatz, a 30º sota zero, sense 

menjar ni beure i no podien anar a fer les seves necessitats.  Molts també expliquen 

que, quan tornaven de la pedrera, els feien fer esport. Desgraciadament, n’hi ha mil 

més de càstigs i tots cruels. 

 
Dibuixos fets pels mateixos  presoners sobre els càstigs que patien. Càstig (Museu de Mauthausen). 

j) A Mauthausen, s’hi podia morir de moltes maneres: electrocutat a les filferrades, 

voluntàriament o no; ofegat a les piques quan el kapo de la barraca estava enfadat; 

executat (tret de gràcia); penjat; gasejat -des de 1942-; dessagnats –per tenir reserves 

de sang-; torturat –flagel·lació-; apedregat; tirat des d’un pont o des de la paret dels 

paracaigudistes; tirotejat; tancat a una cel·la de càstig sense menjar ni beure; de 

cansament; de desnutrició; d’hipotèrmia;  de malaltia... Si tenien lesions o malalties i 

no podien treballar, se’ls gasejava. En aquests casos, els metges de la SS posaven com 

a motiu de la mort problemes cardíacs o de circulació de la sang, sense haver vist els 

morts. També es feien experiments mèdics amb els malalts. A continuació, cremaven 

els cossos. De testimonis sobre la mort, n’hi ha molts, però n’he destacat dos. En 

Francesc Teix va veure com assassinaven un polonès alt i fort: les SS van obligar els 

seus companys de barraca a enterrar-lo viu sota la neu i, quan a aquest només li 

sobresortia el cap, van començar a disparar-li fins que van veure que de la neu en 

sortien petits rius de sang. El polonès ja era mort. En Jacint Carrió explica que, a la 

pedrera, sentia com els oficials, amb orgull, parlaven del jueus que cada un havia mort 

aquell dia. Si mataven jueus, els altres presos tenien un dia de descans. Recorda que 
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els feien pujar de la pedrera descalços, per la part més abrupta, i durant la pujada els 

ventaven coces i cops per veure si queien. Molts acabaven sense forces i esclafats pels 

blocs que transportaven. 

 
La forca de Mauthausen. Afusellament d’un pres que havia intentat fugir. Els companys li toquen una melodia. 

Montserrat Roig explica el cas d’un grup de jueus que es van suïcidar tots junts tirant-

se contra els filferrades elèctriques cantant una cançó llibertària, perquè ja no podien 

aguantar més. Estaven desesperats. 

Els cossos dels deportats desapareixien als crematoris. Aquests funcionaven 

ininterrompudament. Els presos vius veien el fum tots els dies, i això els recordava 

quin seria el seu final. Segons en Teix, la carn cremava de seguida, però els ossos 

costaven més. Quan en Pablo Félix Escribano passejava abans d’anar a dormir veia el 

piló de cossos sense vida que esperaven al cantó dels crematoris per ser cremats. La 

mort convivia amb els deportats. 

El meu besavi va viure i veure tot l’horror que expliquen aquest testimonis 

supervivents de Mauthausen i molts més. Després de dos mesos a Mauthausen, en 

Feliciano va ser traslladat al subcamp KZ Gusen. Li faltaven setze dies per complir 38 

anys. Havien de recórrer la distància de 5 Km a peu. Encara que sembli impossible, les 

condicions de Gusen serien encara pitjors.  

 

Adrià. Dimecres, 8 d'agost de 2018 

Penúltima parada d’aquest viatge, Mauthausen, també conegut com el camp de la 

mort. Hi torno després de nou anys. Era petit i ja em va impressionar molt. Avui, 

m’impressiona molt més. Per primera vegada des que vaig començar el viatge, el dia 

s’ha apagat com el meu ànim. És un dia  fosc i ple de núvols, inclús roineja una mica, 
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com la primera vegada que vaig visitar el camp. El paisatge em sembla trist i no entenc 

com hi ha gent que encara pot viure a la zona. Jo no em podria ni plantejar viure a pocs 

quilòmetres d’on van assassinar milers i milers de persones. Començo a caminar 

tranquil·lament des de l’estació. El meu besavi també ho va fer una freda nit de gener 

amb molts altres republicans. Mentre travesso el poble, miro les boniques cases i em 

pregunto per què cap del veïns va denunciar la situació, devien veure grups i grups de 

deportats que eren tractats de forma violenta, mentre en formació de cinc enfilaven 

cap al camp. He llegit testimonis que llavors eren nens que recorden aquella època i 

que afirmen que no els deixaven mirar per la finestra, però que ells miraven. Si ho veien 

ells, els seus pares també, doncs, per què no feien res?  

Mauthausen és un petit i tranquil poble. Al davant, hi té el Danubi i, al darrere, uns alts 

turons, on s’amaga el camp. Deixo el poble i, després de passar per una zona natural 

plena de vegetació, per fi, arribo al camp. Durant la nit d’ahir, vaig llegir un testimoni 

que, després de fer el mateix trajecte, en ple hivern, va veure el camp de concentració 

sortir darrere dels arbres com si fos un fantasma. Es va quedar glaçat, ja que era 

conscient que allà s’acabava tot. L’entenc perfectament. És el moment en què la 

muralla grisa de Mauthausen apareix en la meva retina que puc sentir una de les 

emocions més fortes de la meva vida. Inexplicable! L’únic que dic als meus pares és que 

el que deia aquell testimoni és veritat. Passo dos minuts en absolut silenci, mentre 

contemplo l’imponent camp de la mort. 

 Mauthausen. 

No hi ha ningú. Vaig a comprar l’entrada i m’informen que aquest dia és gratuït. Llogo 

una àudio-guia per no deixar de veure cap espai. El memorial que visito es va inaugurar 

la primavera de 1949 i és molt diferent de com era el camp. 
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El recorregut comença a l’exterior, on es localitzava el camp de futbol de les SS. Tinc 

una desagradable sorpresa quan m’adono que no  puc baixar per l’escala de la mort i 

visitar la pedrera. L’altra vegada, la vaig pujar i baixar diverses vegades i, ara, l’haig de 

veure des de lluny, però el sentiment d’injustícia és el mateix. Des d’un mirador, veig 

tota l’escala, la paret dels paracaigudistes i la pedrera, tres espais de mort. Quina 

ràbia!! 

 
L’escala de la mort. 

Enfilo el camí cap a l’entrada del camp i em paro davant del monument a les víctimes 

republicanes espanyoles. Hi deixo un record del meu avi. La imatge d’un deportat 

desnodrit és colpidora i molt realista, per desgràcia.  

 

  
Monuments construïts per recordar els jueus i republicans espanyols. 

Com es devia quedar físicament el meu besavi? Com tots els deportats que apareixen a 

les fotos de l’època? Suposo que sí. Que trist tot plegat! Hi ha molts monuments, cosa 

que indica que hi van morir moltes persones de moltes nacionalitats. En aquesta zona, 

s’ubicaven les barraques dels SS. 
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Segueixo les petjades del meu besavi d’aquell dia 27 de gener i entro al camp. Visito la 

plaça de les crides i la paret de les execucions i tortures, les dutxes, les barraques i les 

latrines. Les lliteres de l’stube A han desaparegut, però em faig una idea de com devien 

dormir els privilegiats i els que no ho eren. Les barraques, ara, tenen plafons 

informatius que et posen la pell de gallina. Després, visito el sector de la quarantena. 

La gent passeja en silenci i amb el cap cot, ningú no somriu, les cares són llargues i 

llegeixen amb tristesa les informacions. Entre les barraques 16 i 19, es van traslladar i 

enterrar els cossos de 14.000 víctimes. Per tant, trepitjo el cementiri. 

  

Plaça de crides, mur de les lamentacions, dutxes, latrines, barraques de Mauthausen. 

 

La visita dels edificis de la dreta ha canviat molt, ja no es pot entrar a tots els llocs i s’ha 

de seguir un itinerari que comença al museu, on es trobava l’antiga infermeria del 

camp. En entrar-hi, explico al llibre de visites com em sento. Visito les dues exposicions 

permanents El camp de concentració de Mauthausen 1938-1945 i Mauthausen, espai 

del crim-Una recerca d’empremtes. En un dels passadissos, trobo dues imatges que he 

relacionat, de seguida, amb el meu besavi: en una es veu la muralla a l’hivern, ell devia 

veure-la així, i l’altra és la plaça de les crides, també amb neu, on, de ben segur, hi va 

haver d’estar moltes hores formant. Al final del passadís, hi ha els crematoris. Per 

acabar, entro a l’Espai dels Noms, on estan inscrits 81.000 morts coneguts. És 
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impressionant, tot és fosc, amb els noms de totes les víctimes escrits a l’atzar i amb 

lletres blanques sobre uns panells horitzontals negres. A cada cantonada, amb un punt 

de llum, hi ha un llibre molt i molt gruixut on pots buscar el nom del teu familiar. En 

Feliciano Tona Bassas hi consta.  

 
Museu de Mauthausen. La sala de la memòria. Cambra de gas. 

Surto per la part del darrere dels edificis de la dreta, des d’on es veuen les torres i 

l’entrada del crematori. Obro la porta i visito la sala d’autòpsies i les cel·les de càstig. 
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La gent segueix el recorregut en silenci i amb cares llargues. Veure tots aquests espais 

et mareja, penses que no pot ser possible que l’holocaust fos real. 

 

 
Torres de vigilància, crematoris, sala d’autòpsies i cel·les de càstig de Mauthausen. 

 

Quan surto a fora, recorro, per darrera vegada, aquesta part del camp. Plaques i 

plaques, entre elles, una del govern català recordant les víctimes. 

Dic adéu al camp, amb el cap cot. No hi tornaré. El silenci continua, Mauthausen es va 

apagant. La meva germana petita pregunta constantment, perquè no entén el que li 
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expliquem, com jo anys enrere. Està molt seriosa, cosa rara en ella. Miro per darrer cop 

també la plaça de les crides.   

 
Paret dels càstigs. 

 
Surto pel pati de les cotxeres. Durant tots aquests dies, l’he vist en mil fotografies, però, 

en totes, els deportats despullats l’omplien mentre es feia una desinfecció, el juny del 

1941. El meu besavi ja no era aquí. 

 
Pati de cotxeres. Presos nus mentre desinfecten les seves barraques al 1941. 

Travesso el pati, miro per darrera vegada la fortalesa i les xemeneies dels seus 

crematoris. L’ànim no em canvia i crec que tots els que visiten avui, com jo, el camp 

senten el mateix. Aquest memorial ens fa recordar que l’holocaust no pot tornar a 

passar. Ha estat un dia molt impactant. Si m’he de quedar amb un moment, trio la 

primera imatge de la imponent muralla grisa de Mauthausen. Tot el que he anat fent 

fins ara i el que he sentit es resumeix amb aquesta primera imatge. Tanco la porta 
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d’aquest espai de l’horror i escric un missatge al meu besavi i a totes les víctimes: 

Descanseu en pau! 

 

P  

Acomiadament del camp de Mauthausen. 
 

 

6.5.11. 11è DIA: MAUTHAUSEN-GUSEN 

Feliciano. Del dimarts, 8 d’abril de 1941 a  dissabte, 8 de novembre de 1941 

El meu besavi, després de passar dos mesos i poc més a Mauthausen, va ser traslladat, 

el 8 d’abril de 1941 a Gusen,  un dels subcamps situat a 5 Km. Segons els testimonis del 

llibre de Montserrat Roig, només hi traslladaven els presos més vells i els invàlids. A ell, 

li faltava poc per complir 38 anys, per tant, suposem que estava malalt o lesionat. Se li 

va donar la matrícula número 11.774 i hi va morir el 8 de novembre de 1941 a les 8 del 

matí d’Astma cardialis (problema cardíac)segons els documents dels SS. Per fi va deixar 

de patir! A la mateixa hora que ell,  van morir sis presos més. Aquell dia, van morir a 

Gusen 45 presos republicans espanyols. Els mesos que més morts hi va haver a Gusen 

van ser el novembre i desembre de 1941 i el gener de 1942. La pàgina del  document 
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on apareix la causa de la mort del meu besavi és la 323 del llibre de morts dels 

subcamps de Mauthausen i s’indica que, des de les 7:33 a les 8:20, moren 33 presos, la 

majoria espanyols.  

 

 
Document  dels arxius de Bad Arolsen, on es detalla tots els presos que van ser traslladats de 

Mauthausen a Gusen el 8 d’abril de 1941. 

  
 

Document dels arxius de Bad Arolsen i Memorial Mauthausen-Gusen sobre el dia, l’hora i el motiu de la mort. 
 

Des del memorial Mauthausen-Gusen, em van informar que, en la majoria dels casos, 

el motiu de la mort que els SS apuntaven en els registres de defuncions no es 

corresponia amb la realitat i que se solien disfressar els assassinats com a casos de 

mort natural. El seu cos va ser cremat el dia 12 de novembre al crematori de Gusen.  

Segons el meu avi Àngel, el seu pare es va ferir en una cama, que se li va gangrenar. La 

seva germana Ramona explica el mateix, però hi afegeix que el van gasejar. En una 

entrevista al diari El País, “No moriré sin ver la lápida”, del periodista Josep Guitart,  

afirma que va entrar a la cambra de gas amb les fotos dels seus fills. Ella va saber 

aquest detall gràcies a amics del seu pare que van sobreviure. De tota manera, no hi ha 

cap document que ho testifiqui. En aquest mateix article, la Ramona i el supervivent  
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Antoni Roig asseguren que, si tenies  més de 30 anys i una família  de la qual 

preocupar-te, era molt difícil sobreviure. 

 
  

 
 

Document de Bad Arolsen sobre totes les morts de Gusen el 8 de novembre de 1941. Documents sobre el dia i 
l’hora de la mort (arxius Bad Arolsen). Document de la Creu Roja internacional sobre el dia que va ser cremat. 

 
 

Tota aquesta informació l’he obtinguda dels documents enviats per l’Amical 

Mauthausen de París i Barcelona, la Creu Roja internacional i els arxius del memorial 

Mauthausen-Gusen i els de Bad Arolsen. 

El subcamp de Gusen I es va començar a construir el 1939, perquè el de Mauthausen, 

situat a només 5 Km, estava massa ple de presoners i perquè molts d’ells ja treballaven  

a la Kastenhofen, la pedrera de Gusen, i, per culpa de les altes temperatures de l’estiu i 
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les molt baixes de l’hivern, molts morien pel camí d’anada i tornada, que el feien a 

peu.  

Etapes de construcció del camp. 

 
A part de la Kastenhofen, hi havia dues pedreres de granet més, que eren explotades 

amb mà d’obra dels deportats per construir monuments a Àustria.  

Els primers presos de Mauthausen, que eren austríacs i alemanys,  hi van arribar el 

març de 1940. Com a Mauthausen, els oficials de les SS els feien despullar i començava 

el ritual.  

 Deportats que arriben a Gusen. 
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La feina de la pedrera era mortal, ja que l’esforç que necessitaven era sobrehumà, 

tenint en compte que menjaven poc i quasi no dormien. La pols i els productes químics 

de la fàbrica de rajols eren tòxics i mataven desenes de presoners al dia. Els nazis 

anomenaven Gusen el  camp invisible, pels quilòmetres de galeries subterrànies on 

s’amagava la producció de guerra, sobretot avions de combat, els Messerschmitt.  

 

 
La pedrera,la fàbrica de rajoles i els túnels  de Gusen. 

 

Hi van arribar a treballar 7.000 deportats, esclavitzats i en unes condicions 

infrahumanes, perquè l’aigua es filtrava per les roques. Per als presos, era  l’infern de 

l’infern, ja que l’extenuació per la feina, la fam, les tortures i els càstigs mortals eren 

molt pitjors que a Mauthausen. A més, s’hi practicaven experiments mèdics i 

barbaritats com matar presos amb injeccions de benzina directes al cor.  

L’estructura i el funcionament de Gusen eren semblants als de Mauthausen.  Tot i que 

depenia del camp mare, a la pràctica, funcionava autònomament: tenia registre propi 

d’entrades i defuncions i, als presos, els assignaven una matrícula diferent. Des del 

principi, va tenir crematoris i cambres de gas propis.  
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El camp estava a la vista dels habitants del petit poble, a diferència de Mauthausen. 

El camp de Gusen i els seus crematoris. 
 

Hi van morir 35.800 presos, 4.200 dels quals eren espanyols. L’any 1941, hi van arribar 

els primers deportats espanyols, que venien de Mauthausen. Eren uns 4.000 i, aquell 

mateix any, n’hi van morir 3.000, entre ells, en Feliciano. De l’any 1942 fins al 1945, se 

n’hi van traslladar uns 1.000 més. 

Les condicions dels presos espanyols van ser especialment dures per les baixes 

temperatures (-29º), per la fam, per la feina a la pedrera i perquè se’ls considerava 

representants del comunisme. Cal recordar que molts d’ells ja havien estat en camps 

de concentració francesos, després havien treballat per l’exèrcit francès a les CTE i 

havien passat per un frontstalag i un stalag com a mínim. Els nazis tenien clar que cap 

presoner havia de sobreviure més de tres mesos a Gusen, perquè era un camp 

d’extermini per treball. El meu besavi els va portar la contrària, perquè hi va estar set 

mesos. 

Les condicions higièniques eren deplorables i, a la tardor de 1941, centenars d’interns, 

100 guàrdies de les SS i molts civils dels pobles veïns hi van morir per culpa d’una 

epidèmia. El meu besavi hi va morir també  aquella tardor. Els dos últims mesos del 

1941, a més, les temperatures van ser molt baixes (entre -25 i -29º) i això no va ajudar 
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a sobreviure. Entre 1941 i 1942, un total de 6.665 presos hi van morir per epidèmies 

diverses o per baixes temperatures.  

Al 1945, quan les tropes aliades s’estaven acostant a la vall del Danubi, el coronel SS 

Franz Zieres va rebre l’ordre de tancar tots els interns de Gusen i la població civil del 

poble dins dels túnels i fer-los dinamitar per eliminar-ne tots els testimonis. Per sort, 

no hi va ser a temps. 

El camp va ser alliberat el 5 de maig de 1945 per les tropes aliades estatunidenques, 

com a Mauthausen. L’horror que hi van trobar va ser el mateix que al camp mare: els 

que estaven vius eren cadàvers vivents i els morts s’amuntegaven. 

  
Presos vius el dia de l’alliberació del camp de Gusen. 

 

Van enterrar els cossos de les víctimes a les fosses comunes.  

 
Fossa comuna de Gusen. 

Per explicar què va viure i sentir el meu besavi a Gusen, he tornat a utilitzar els 

testimonis de Jacint Carrió, Josep Pons, Francesc Teix, Joan Tarragó i Ramon Milà de  

Els catalans als camps nazis, de Montserrat Roig. En Teix també ho explica en un 
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article de Miquel Riera publicat al diari El 9 nou, el 24 de novembre de 1981, titulat 

“Caure equivalia a morir”.  

Tots ells asseguren que les condicions de Gusen eren molt pitjors que les de 

Mauthausen.  

En Jacint Carrió i en Josep Pons parlen de les crides a Gusen. Diuen que, quan tocava 

formar, tots, vius i morts, havien de sortir a fora. Els cadàvers eren sostinguts pels 

altres presos fins a la plaça de les crides, on els deixaven al terra. Els oficials, per 

assegurar que eren morts, saltaven damunt dels seus estómacs. També, comenten 

que, si un fugia, tots els de la seva barraca havien de formar drets a fora fins que el 

trobaven i que penjaven pels braços el seu company i li ventaven 25 fuetades al cul per 

veure si en sabia alguna cosa.  

Com ja he dit abans, les condicions higièniques a Gusen eren molt precàries, les 

barraques estaven plenes de puces. En Ramon Milà les agafava a grapats i explica que, 

un dia, els van fer sortir a formar despullats, de les quatre de la matinada fins a les 

dotze de la nit següent, mentre tiraven un gas per matar-les. Com que anaven pelats al 

zero, el sol els cremava el cap, però de nit feia molta i molta fred.  

En Carrió explica que, després de sopar, s’havien de rentar i dutxar o rentar els peus, 

depenent de la barraca. Seguidament, els deixaven temps lliure per passejar, però 

estaven tan cansats que s’asseien a les voreres, cosa que era molt desagradable, 

perquè, pels carrers i a la mateixa barraca hi havia molts cadàvers. A les nou, tocava la 

campana per dormir, però, a la nit, buscaven excuses per despertar-los, com per 

exemple mirar si tenien polls i, si els en trobaven, els fuetejaven. En Pons recorda que 

els de la barraca 17, que eren tots republicans, un dia els van despertar molt d’hora i 

els van fer anar a la dutxa d’aigua glaçada que estava a l’aire lliure. Hi havia molts 

oficials de les SS, que somreien burlant-se’n d’ells mentre els pegaven cops. Tot d’una, 

l’ajudant del camp va dir “viva Franco” i ningú no li va respondre. Ho va repetir dues 

vegades més. Tots es van adonar que, si no li responien, els tindrien allà tot el dia. Al 

final, tots, cridant, li van respondre “viva Franco”. Quan van sortir de sota les dutxes, 

els van començar a picar. 
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En Jacint Carrió també explica un altre càstig. Nevava molt i els van fer formar durant 

dues hores, estaven ben xops. Els oficials van decidir que no es podia anar a la pedrera,  

però van fer formar dos mil presos de deu en deu i, agafats del bracet, els van fer 

aplanar la neu de tot el camp des de les nou del matí fins a les onze de la nit. 

El menjar era molt escàs a Gusen, donaven pa per a tres o quatre persones i sempre hi 

havia moltes discussions al moment de repartir-lo, inclús entre pares i fills. En Pons i 

quatre companys més anaven a la barraca 3 a buscar peles de patates que havien 

llençat els prominentem i se les menjaven d’amagat.   

En Jacint Carrió assegura que tot el dia convivien amb la mort. Explica que un seu amic, 

que es deia Torán, un matí, li va dir que no aniria a treballar, que no tenia forces i que 

aniria a la infermeria. Tots sabien que, després de la infermeria, venia el crematori. El 

primer vespre, el va anar a veure i en Torán es trobava millor i inclús li va dir que, si es 

curava les cames, com que li havien donat més menjar, potser sobreviuria. Al cap d’uns 

dies, el va tornar anar a visitar, però ja no hi era i sortia a la llista dels morts del dia. 

 Les pedreres de Gusen. 

Segons els nazis, havia mort de manera natural, però, evidentment, l’havien assassinat. 

Aquell mateix dia, ell va decidir que no podria aguantar pujant i baixant pedres de la 

pedrera i que volia fer de picapedrer. Tot i l’estomacada que li va donar el seu cap 

quan va veure que havia anat amb els picapedrers, ho va aconseguir gràcies a un oficial 

alemany que, segons ell, era molt bona persona, tot i ser alemany i, en veure com es 

trobava, el va apuntar al grup de picapedrers. 

En Francesc Teix també explica una de les històries més dures que  he sentit mai. El 

volien fer entrar al “camió fantasma”, que era un camió que tenia una cambra de gas 

al darrere. A ell i a altres que tenien gangrena als peus o a les cames, els van fer 

despullar, posar bé la roba al terra i formar. Ell, tot i el dolor, es va posar a córrer per 
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fugir. Va sentir dos trets i va pensar que ja era mort, però, des de dins d’un  barracó,  

uns companys van començar a dir-li que no li havien disparat a ell, sinó a un que també 

s’havia plantat a córrer seguint-lo. Va continuar corrent, va arribar al barracó i es va  

camuflar entre els altres. Va salvar la vida. 

Camió amb cambra de gas.  

Seria injust parlar de Mauthausen i Gusen sense esmentar a Francesc Boix, el català 

més famós que va passar per aquests camps i que, possiblement, va ser company del 

meu besavi. Boix va aprofitar el seu do per la fotografia i les càmeres de les SS per 

documentar com era la vida dels presoners i la violència dels oficials nazis. Els negatius 

d’aquestes fotos, els va fer arribar d’amagat a una família de la zona i, després de 

l’alliberament del camp, es van utilitzar com a prova als judicis de Nuremberg per 

inculpar molts dirigents nazis.  

 

Adrià. Dijous, 9 d'agost de 2018 

M’aixeco d’hora. Plou una mica. Una altra vegada el temps mostra el meu estat 

d’ànim. Avui, faig l’últim tram del camí del meu besavi, Gusen, on va viure les seves 

últimes hores. No sé com va morir, fos com fos, la seva mort va ser indigna com la de 

tants i tants milers de persones més. Va complir 38 anys sol, trist i, segurament, malalt. 

No s’ho mereixia!  

El poble és petit i tranquil. Tot són cases amb jardins plens de flors. És molt pla i la gent, 

tot i la pluja, va amb bicicleta. Arribo al davant del memorial, una mica nerviós, aquí va 

acabar el seu patiment. Em sorprèn que, del camp més gran de la zona, només n’hagi 
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quedat l’antic crematori i un petit museu en forma de búnquer. Pell de gallina! Les 

parets que rodegen el crematori són grises i més enllà, només veig cases.  

 
Memorial de KZ Gusen. 

 
Primer visito el crematori, que es troba al mig d’un jardí de pedres i que et transmet 

pau. A les parets dels jardí, hi ha unes plaques per recordar l’holocaust en diversos 

idiomes.  

 
Jardí del crematori i plaques per recordar les víctimes. 

 

Un cop a dins, protagonitzo el moment més emocionant del meu viatge, deixo una 

placa commemorativa al crematori amb el nom d’en Feliciano, les seves dades 
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biogràfiques i el nom del meu treball. Són uns moments que mai no oblidaré. No puc 

expressar com m’he sentit, per una banda he arribat allà on volia arribar, però per altra 

no entenc la seva mort. Pensava trobar respostes però no ha estat així 

  

Crematori de Gusen. 

De fet, crec que tota la meva família ha sentit el mateix. Ha estat un moment de silenci 

i emoció. Només calia mirar-nos als ulls! El crematori estava ple de flors i plaques 

d’altres deportats, sobretot espanyols. Quantes famílies destrossades sense motiu! 

Quant patiment! 
 

Crematori de Gusen. Memorial de Gusen. 
Després, entro al museu i veig imatges molt i molt impactants. Un es pregunta com pot 

ser que hi hagués gent que portés a terme aquestes atrocitats. I pensar que el meu 

besavi les va viure i veure totes! Quan veig fotos de vius i morts cadavèrics, penso que 

va ser un d’ells. Tots s’assemblen, cares demacrades, ulls tristos, sense vida i costelles 

marcades; semblen esquelets amb una mica de pell. Quin horror! Com va aguantar deu 

mesos?  

Com a Mauthausen, hi deixo les meves impressions per escrit. 
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Hi ha hagut un fet que em crida molt l’atenció: l’entrada principal i un barracó que van 

formar part del camp s’han reconvertit en una casa i en uns apartaments. 

 

 
L’accés al camp, que s’ha convertit en una mansió que manté l’estructura, i uns barracons. 

 

Sortint del memorial, les vaig a visitar i, efectivament, són estructures rehabilitades, 

però amb la forma original. Realment, no entenc com la gent pot oblidar el patiment 

de les persones que van estar esclavitzades en aquests llocs.  
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També, he seguit un tros del mur que encara es manté, però molt tapat per la 

vegetació. 

 
Mur de Gusen. 

 

M’expliquen que, als anys 50, els terrenys del KZ Gusen es van privatitzar i s’hi van 

construir cases. Per evitar que els crematoris desapareguessin, un grup de presos 

italians i francesos supervivents els van comprar per construir el Memorial i així 

recordar les 40.000 víctimes que hi va haver. Al 1997, es va entregar al govern austríac. 

Visito per última vegada el crematori. Hi entro nerviós i trist, però en surto esperançat, 

satisfet, perquè he complert el desig del meu avi Àngel, convertir el seu pare en un 

home. Però sobretot, he pogut sentir que, després de molt d’esforç, he comprat un 

bitllet de tornada a en Feliciano, el meu besavi.   

 
Bitllet d’anada per al meu besavi. 
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CONCLUSIONS 

L'objectiu del meu treball de recerca era conèixer el meu besavi Feliciano i el camí que 

el va conduir al camp de la mort de Mauthausen-Gusen i entendre per què va morir. 

Crec que he pogut respondre les incògnites anteriors menys la darrera. He après molts 

aspectes relacionats amb el període de la història que ell va viure i he esbrinat qui era i 

com era, com es deien els seus pares i germans, per què va haver de fugir, com va anar 

a parar a Mauthausen i quines decisions polítiques el van encaminar cap al seu destí 

final; però no puc entendre per què va morir, és a dir què es va aconseguir amb tantes 

morts  de rojos espanyols als camps de concentració nazis. 

En Feliciano era un bon home  amb unes idees utòpiques de llibertat i igualtat pels 

treballadors, que es va veure immers, com  molts d'altres, en uns esdeveniments 

històrics sense poder decidir el seu destí. Va viure i patir la Guerra Civil Espanyola i la 

Segona Guerra Mundial. 

Era un camperol quasi analfabet, nascut en una família amb pocs recursos, que va 

poder evitar el servei militar, però no l'allistament a l'exèrcit republicà per defensar el 

govern legítim de la Segona República. Com molts altres, a causa de les seves idees i  la 

seva relació amb el bàndol republicà, va haver d'abandonar la seva vida a Vic, la seva 

dona i fills i exiliar-se a França. Cada vegada que va entrar a un camp, campament, 

fronstalag o camp de concentració, va haver d'ajudar a la seva construcció. Aquesta 

feina l'anava debilitant físicament i moralment. La participació en la construcció de 

Mauthausen i Gusen li va costar la vida. Abans d'aquests dos camps, encara tenia 

l’esperança de retrobar-se amb la família, però als camps de concentració austríacs va 

entreveure perfectament quina seria la seva fi.  

Per desgràcia, el que acabo d'explicar va ser el recorregut de molts altres republicans 

que com ell van seguir aquest mateix destí. Per tant, puc assegurar que la tragèdia del 

meu besavi és col·lectiva i que durant molts anys es va amagar.  Als anys 80, però, tot 

va sortir a la llum. Posteriorment, la majoria dels països que hi van estar implicats, van 

demanar perdó i van ajudar i  ajuden als descendents a saber què va passar. 
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Quan era petit i el meu avi m’explicava què li havia passat al seu pare, sempre, culpava 

els nazis, però després de fer aquest treball, m'he adonat que no només aquests van 

ser els culpables, sinó també les decisions egoistes dels governs espanyol, francès, rus i 

anglès. 

El govern francès, tot i ser una república, mai no va veure amb bons ulls acollir tants 

rojos espanyols, que considerava perillosos; però, quan es va quedar sense mà d'obra 

barata i s'acostava l'exèrcit alemany, els va incorporar a les CTE com a suport del seu 

propi exèrcit. Per tant, els va donar un vestit de soldat de la Primera Guerra Mundial, 

els va tractar més o menys com a membres de l’exèrcit francès i els va obligar a 

participar a la Segona Guerra Mundial. Amb la desfeta de Les Ardennes, però, els va 

abandonar. Molts soldats francesos es van salvar perquè l'exèrcit britànic els va ajudar 

a exiliar-se al Regne Unit, però no va voler saber res dels espanyols, perquè va 

considerar que no pertanyien a l'exèrcit francès. El govern de Franco, a més i com ja he 

explicat, els va desemparar i va permetre que els nazis “gaudissin” torturant-los i fent-

los treballar fins a esgotar les seves forces, només perquè eren apàtrides. 

El govern francès, però, en acabar la Segona Guerra Mundial, va reconèixer el seu error  

i la seva implicació en el patiment de molts refugiats espanyols. Va acollir-los al seu 

país, els va donar un passaport i ajudes econòmiques, per refer la seva vida a França, ja 

que si tornaven a Espanya, serien víctimes de la dictadura. Va condecorar els que 

havien treballat a les CTE i defensat la Línia Maginot. El Ministére Des Anciens 

Combattants et Victimes de Guérre va crear un arxiu l’any 1952 on s’informava a 

Francisco Franco dels espanyols morts als camps de concentració nazis. Les 

notificacions individualitzades a cada família no van arribar mai. La meva besàvia va 

saber que el seu marit havia mort gràcies a uns companys que van sobreviure. La seva 

filla Ramona va aconseguir aquesta notificació l’any 2002 a través del govern francès. 

Aquesta carta es troba, ara, als arxius militars espanyols. 

A partir del 2004, el meu avi Àngel i els seus dos germans van començar a rebre una 

indemnització mensual del govern francès. D’aquesta manera, se’ls reconeixia també 

com a víctimes de l’Holocaust i se’ls demanava perdó. Víctimes d’altres nacionalitats 

reben indemnitzacions del govern alemany.  
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En canvi, Espanya, que és la primera responsable de la tragèdia del meu besavi, en 

arribar la democràcia, després de la mort del dictador, va fer un pacte de silenci, que 

no ha servit de massa, perquè encara molts parlen de vencedors i vençuts. Gràcies a 

aquest pacte, mai no ha hagut de demanar perdó a les famílies dels deportats i sempre 

ha negat la seva implicació directa. 

Aquesta postura, l’he detectat en el moment d’obtenir informació sobre el meu besavi 

en organismes, institucions o arxius. Ha estat fàcil accedir a la  documentació que 

França, Alemanya, Àustria tenien sobre ell i me l’han enviat de forma gratuïta. Si no 

disposaven d’informació, m'enviaven adreces d’altres organismes que  podrien ajudar-

me.  Inclús els arxius de Caen m’han invitat a visitar-los, ja que tenen tot un expedient 

en nom de Feliciano Tona Bassas, que no pot sortir del recinte i no en poden fer 

còpies. Espero poder consultar-lo algun dia.  

En canvi, gairebé cap dels arxius militars espanyols va trobar documentació sobre el 

meu besavi i l’únic que en va aconseguir  em va cobrar quatre euros i va tardar molt a 

enviar-la.  A Espanya, aquest tema porta controvèrsia, cosa que explica que  encara no 

s’hagi instal·lat a Mauthausen un monument oficial d’homenatge als deportats per 

part de l’Estat, tal i com l’any 2017 va tornar a reclamar l’Associació per la Recuperació 

de la Memòria històrica. L’únic monument que hi ha pertany a les associacions de 

deportats. La Generalitat  de Catalunya, sí que en té un. La primera vegada que un 

President del Govern Espanyol va visitar de forma semioficial Mauthausen va ser el 

2005. José Luis Rodríguez Zapatero, 60 anys després de l’alliberament del camp, va 

homenatjar els republicans espanyols retinguts al camp. La veritat és que, en ple segle 

XXI, em sembla molt greu que líders polítics actuals com  Pablo Casado afirmi de forma 

irònica que  aixecar tombes per trobar restes dels republicans morts durant la Guerra 

Civil és ser “carca” o que l’expresident Mariano Rajoy,  no assisteixi  a la cerimònia 

d’homenatge que el govern francès va fer al fotògraf de Mauthausen, el català 

Francesc Boix, quan van traslladar les restes del seu cos al cementiri de Père Lachaise 

de París, quan hi estava de visita oficial. Em sembla una gran falta de respecte a totes 

les famílies que van plorar o ploren la pèrdua de familiars. No és un tema d’ideologies, 

sinó de dignitat humana.  
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Aquest treball m’ha ajudat a trencar idees preconcebudes com per exemple que ningú 

coneixia els horrors dels camps nazis. Quan els americans van alliberar el camp, van 

descobrir un horror que ningú esperava, segons asseguren moltes fonts 

bibliogràfiques, però això no és del tot cert, ja que molts supervivents expliquen que 

estant a França ja havien sentit a parlar dels horrors dels camps nazis. A més, quan 

baixaven del tren a l’estació de Mauthausen, fos de dia o de nit, els veïns havien de 

veure la quantitat de presos que s’enlairaven cap a la fortalesa. Pel camí morien o 

assassinaven deportats i els cadàvers es quedaven a la vista. Molts intentaven fugir i 

eren abatuts o electrocutats a les filferrades. En aquests casos, els oficials del camp  

deixaven a la vista els cadàvers com a avís als altres presos. Els del poble, a més, cada 

setmana jugaven a futbol contra els oficials de les SS. Si els presos oloraven carn 

humana cremada i veien les xemeneies funcionar sempre, els del poble també ho 

havien d’olorar i veure. A més, les pedreres estaven a fora del camp i n’estic segur que 

els veïns devien veure com els tractaven.  

Una altra d’aquestes idees preconcebudes és que seria molt difícil trobar informació 

sobre el meu besavi. En un principi, realment em  va costar, però vaig ser insistent, ja 

que havia de complir l’encàrrec del meu avi Àngel. És cert que moltes vegades em 

trobava en carrerons sense sortida, però gràcies als arxius francesos i alemanys he 

aconseguit refer el seu camí.  

Mentre feia el treball sobre uns fets que van passar 79 anys enrere, m’he adonat que 

continua sent un tema d’actualitat. Lamentablement, en diversos països democràtics 

europeus,  la ideologia nazi va guanyant seguidors i he vist per la televisió com un grup 

de neonazis alemanys, amb tota la simbologia a la vista, es manifestaven en contra de 

la immigració o com la cancellera alemanya recordava l’Holocaust en una visita oficial a 

Israel. S’ha fet viral la samarreta que lluïa una noia amb el lema Auswitchland com si es 

tractés d’un parc d’atraccions. 

Amb Bitllet d’anada, m’agradaria pensar que he fet realitat el somni del meu avi Àngel,   

aconseguir saber realment què li va passar al seu pare. Ell volia que deixés de ser un de 

tants assassinats anònims als camps de concentració nazis, que deixés de ser una 

matrícula per tornar-lo a humanitzar, per donar-li un bitllet de tornada. Poder conèixer 



  BITLLET D’ANADA 

 
 

167 

la seva figura m’ha ajudat a entendre d’on ve la meva família i la seva manera de 

pensar. De la mà d’en Feliciano, doncs, he fet el mateix camí de l’exili que ell va fer fa 

vuitanta anys i m’he mogut per un dels episodis més negres i sagnants de la història 

contemporània, que espero que mai més no es torni a repetir. 

Com diu el lema del Memorial de Mauthausen-Gusen: 

Serveixi de lliçó als vius, la sort del morts. 
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