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El nostre agraïment a:

Neus Català i Pallejà, deportada a Ravensbrück el febrer de 1944, amb el número 27.534.

Jaume Álvarez i Navarro, deportat a Mauthausen el novembre de 1941, amb el número 4.534.

Joan Escuer i Gomis, deportat a Dachau el juny de 1944, amb el número 74.181.

Joseph Simón i Mill, deportat a Mauthausen el gener de 1941, amb el número 4.929; pel seu temps

i el seu testimoni.

Enric Marco i Batlle, deportat a Flossenbörg el gener de 1943, amb el número 6.448; pel seu

asessorament i per la seva companyia durant les entrevistes als seus companys i companyes dels camps.

A l’Amical de Mauthausen per la tasca de conservació de la memòria històrica.
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Presentació

Des de l’agost de 1940 van arribar als camps de concentració i extermini

nazis més de set mil republicanes i republicans espanyols, dels quals només van

sobreviure 2.184. La dimensió de l’horror d’aquells camps ens reclama la necessitat

de conservar la memòria històrica, però també ens demana una ètica de la memò-

ria en què el patiment esdevingui testimoni per contribuir al fet que aquestes situa-

cions no es tornin a repetir i es reconeguin les injustícies sofertes per les víctimes

d’aquell moment, així com les dels conflictes actuals.

La memòria sempre és necessària per tal d’evitar la possibilitat d’un nou

totalitarisme exterminador. Alguns sectors de la població el podrien trobar atractiu

en veure amenaçats els seus privilegis, les seves posicions dominants o els seus refe-

rents identitaris. En aquest sentit, al llarg de la segona meitat del segle XX hem assis-

tit a algunes experiències atroces com les viscudes a Rwanda, Bòsnia o l’Afganis-

tan, per exemple. I no hem de pensar que Europa està lliure d’aquesta possibilitat;

l’hostilitat envers la immigració ha fet ascendir fenòmens com el Front Nacional fran-

cès, el Partit de la Llibertat austríac i la llista Fortuyn a Holanda, entre d’altres.

És indubtable que l’escola és un espai privilegiat per treballar a partir de la

memòria històrica i per una ètica de la convivència. Amb els materials que teniu a

les mans pretenem dotar els i les docents dels recursos suficients per abordar aquests

temes, alhora que contribuïm a preservar el testimoni de les catalanes i els cata-

lans que van haver de patir la monstruosa experiència dels camps de concentració

i extermini nazis.

Sovint diem que el saber ens farà lliures. Esperem que aquest petit gra de

sorra que us oferim contribueixi a convertir aquesta senzilla frase en realitat. Us

hi animo!

MARINA SUBIRATS I MARTORI

Regidora d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona
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Orientacions didàctiques: 
per què és important ensenyar la tragèdia
dels republicans als camps de concentració
nazis? 

Han passat 25 anys des de l’aprovació de la Constitució espanyola de 1978. És el perí-

ode més llarg de democràcia en la història de Catalunya i d’Espanya. Han hagut de

passar 25 anys perquè es comencessin a saber coses, a «destapar» de manera públi-

ca fets que han estat molts anys ocults, que es pretenien oblidats o que només vivien

en la memòria, i a vegades en els textos, d’una minoria de persones que els van viu-

re o estudiar. Fets que molts joves ignoren com ara la repressió franquista, els assas-

sinats de republicans per part de franquistes després de la guerra civil, la presència

de republicans catalans i espanyols en els camps de concentració nazis, la resistèn-

cia al franquisme o els camps de concentració amb què els francesos van rebre els

exiliats republicans en són alguns exemples que afortunadament ja comencen a ser

estudiants i divulgats pels mitjans de comunicació. Però encara no acostumen a

formar part dels continguts d’història que s’ensenyen a les escoles.

L’escola catalana ha d’incorporar en el seu currículum d’història i de ciències

socials l’anàlisi crítica del segle XX català, espanyol i internacional i, en particular, el

d’aquell període que s’inicià amb la II República i que va concloure amb la mort del

dictador Franco i la transició cap a un règim polític democràtic.

Dins d’aquest llarg període cal ubicar l’estudi del rol jugat pels republicans

catalans i espanyols exiliats al final de la guerra civil i, en especial, el d’aquells que

van sofrir la persecució nazi i van ser-ne les seves víctimes en els camps de con-

centració. A diferència d’altres col·lectius com els jueus, els testmonis de Jeho-

và, els gitanos o els homosexuals, per exemple, els republicans catalans i espan-

yols van ser perseguits i tancats en els camps per la seva declarada posició política

antinazi i antifeixista, demostrada tant a Espanya durant la guerra civil com a Fran-

ça durant la invasió nazi d’aquest país. Òbviament, la situació viscuda pels repu-

blicans exiliats estava motivada per l’existència a Catalunya i Espanya d’una dic-

tadura feixista que va ser també molt dura amb els republicans que es van quedar

al país.

La presència de republicans catalans en els camps de concentració nazis s’ha

de contextualitzar dins els esdeveniments que van succeir a Europa des de l’inici de

la dècada dels anys trenta fins a mitjans de la dècada dels anys quaranta. El triomf

del nazisme, primer, i la Segona Guerra Mundial –l’antecedent de la qual fou la gue-

rra civil espanyola-, immediatament després, són els referents que van permetre i

ocasionar polítiques fins aleshores impensables com l’holocaust o la shoah contra
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el poble jueu, però també contra els gitanos, els testmonis de Jehovà, els homose-

xuals i contra els enemics i els discrepants polítics. 

Els republicans catalans es van caracteritzar pel seu posicionament declara-

dament antifeixista. Per això van combatre contra els nazis i per aquesta raó van ser

perseguits i reprimits. Molts d’ells van anar a parar a camps de concentració nazis.

Aquesta és una diferència important en relació amb altres perseguits pels nazis. El

genocidi contra els jueus, els testmonis de Jehovà, els gitanos o els homosexuals,

per exemple, no tenia cap relació amb les idees polítiques que aquests tres col·lec-

tius podien mantenir. Tenia més relació amb la seva ètnia, la seva religió o el seu com-

portament sexual que amb les seves idees polítiques.

Per estudiar què va passar amb els republicans catalans i espanyols en els

camps de concentració nazi, cal plantejar a l’alumnat preguntes com les següents i

fer-los reflexionar sobre elles:

Què era el nacionalsocialisme, què era el nazisme? Per què va crear una política d’ex-

termini contra els qui considerava enemics? Què va portar a cometre un genocidi com

el que es va cometre entre 1933 i 1945 contra els jueus, els gitanos, o anihilar els homo-

sexuals, els disminuïts, els republicans catalans i espanyols o els presoners de guerra

soviètics, entre molts altres «enemics» del règim nazi, incloent-hi els alemanys que

no pensaven com els nazis? Per què va crear camps de concentració i d’extermini? Què

s’hi feia, en aquests camps? Per què els republicans catalans i espanyols van anar a

parar als camps de concentració nazis? Per què hem d’estudiar avui un fenomen com

aquest? Quines repercussions pot tenir o hauria de tenir aquest estudi? Quina relació

existeix entre el passat viscut pels republicans catalans i espanyols i el món d’avui?

En què, en quins aspectes, ens pot ajudar a entendre el món d’avui l’estudi del genoci-

di nazi? Pot tornar a passar un fenomen com aquell? Què es pot fer avui per evitar

situacions com les que van viure i patir els republicans catalans i espanyols, el poble

jueu, els gitanos i altres minories o, simplement, els contraris a la ideologia nazi? 

En l’ensenyament de la tragèdia dels republicans i republicanes, com també

d’altres persones i col·lectius perseguits pels nazis, no solament hem de relatar o

descriure uns fets, una situació, amb les seves causes i conseqüències. Es tracta,

sobretot, d’educar les consciències a través de l’estudi de les mentalitats, dels valors,

de l’ètica i la moral, del compromís individual i col·lectiu dels protagonistes, dels estu-

diosos i també de professors i professores i alumnes de l’ensenyament secundari que

ensenyen i aprenen història.

Són moltes les persones que creuen que una bona formació ciutadana dels

nois i noies s’ha de basar en el coneixement profund del que va passar en el segle

XX, en especial de les grans tragèdies que va viure la humanitat. No amaguen que

plantejar-les a l’escola és tot un repte per al professorat, però, per damunt del rep-

te, situen el seu valor educatiu. Gardner (2000), per exemple, opina:
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«(...) Me gustaría que todo el mundo comprendiera la cadena de sucesos que

recibe el nombre de holocausto: la matanza sistemática de judíos y de otros gru-

pos por los nazis antes de la Segunda Guerra Mundial y, sobre todo, durante la

misma. Aunque este acontecimiento tiene una significación personal porque mi

familia vino de Alemania y varios de sus miembros fueron víctimas del holocausto,

creo que todo el mundo debe comprender lo que el ser humano es capaz de hacer,

a veces en secreto, a veces con orgullo. Y aunque, más que nada, el holocausto es

un caso de maldad humana sin precedentes, incluso en un capítulo tan nefasto de

nuestra historia se encuentran, aquí y allá, episodios esporádicos de bondad y

heroísmo.» (p. 18)

I justifica la importància de l’ensenyament de l’holocaust i el genocidi nazi amb la

constatació següent:

«Se podría pensar que la comprensión de unos temas tan conocidos ya debe de estar

bastante extendida. (…) En cuanto al holocausto, cerca de una tercera parte de los

estudiantes suecos de secundaria cree que el mismo no tuvo lugar. También encon-

tramos un escepticismo comparable (si no una negación rotunda) en varios grupos

de Estados Unidos: el 20% de los estadounidenses admite desconocer lo que ocu-

rrió en el holocausto y el 70% desearía tener más información al respecto. Robert

Simon, que enseña filosofía en la Universidad de Hamilton, explica que entre un

10 y un 20% de sus estudiantes estadounidenses es incapaz de decir que el intento

nazi de genocidio estaba mal.» (p. 19)

Per la seva banda, Adorno (1998) creu que:

«Hay que sacar a la luz los mecanismos que hacen a los seres humanos capaces de tales

atrocidades; hay que mostrárselas a ellos mismos y hay que tratar de impedir que vuel-

van a ser de este modo, a la vez que se despierta una conciencia general sobre tales

mecanismos. Los asesinados no son los culpables, ni siquiera en el sentido sofístico y

caricaturesco en el que muchos quisieran presentarlo hoy. Los únicos culpables son los

que sin miramiento alguno descargaron sobre ellos su odio y su agresividad.» (p. 80-81)

«Hay que asumir más bien que el fascismo y el terror que alentó guardan una ínti-

ma relación con la decadencia de los viejos poderes establecidos del imperio, que

fueron derrocados y abatidos antes de que las personas estuviesen psicológica-

mente preparadas para determinarse a sí mismas. No se mostraron a la altura de la

libertad que les cayó del cielo. (...) De todos modos, quiero subrayar explícitamen-

te que el retorno o no retorno del fascismo no es, en lo esencial, una cuestión psi-

cológica, sino social.» (p. 82)
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Objectius didàctics

L’alumnat ha de ser capaç del següent:

1. Comprendre que el nazisme i el genocidi nazi no va ser un fet casual, un acci-

dent, una anècdota de la història, sinó el resultat de les decisions preses conscient-

ment per persones, per institucions i governs per legitimar la discriminació ètnica, social

i religiosa, afavorir els prejudicis i l’odi i assassinar en massa milions de persones.

2. Aplicar els coneixements i els valors apresos als problemes del món actual,

denunciar aquelles situacions en què s’apliquen mètodes nazis i actuar amb tot els

mitjans democràtics a l’abast per intentar evitar-les.

3. Valorar el testimoni dels republicans i republicanes que van patir la repres-

sió  nazi en els camps de concentració i preservar la memòria dels crims contra la

humanitat comesos pels nazis.

4. Argumentar la necessitat de defensar la democràcia i els seus valors –els

drets humans– com a únic sistema que garanteix la convivència de les persones en

llibertat i amb justícia.

5. Comunicar els seus sentiments sobre el genocidi nazi, compartir-los amb

els altres, dialogar i actuar de manera solidària i tolerant amb els altres.

6. Denunciar el silenci i la indiferència davant el sofriment, la violació dels drets

humans, la intolerància, els desequilibris econòmics, el racisme i qualsevol mani-

festació que atempti contra la dignitat humana.

Continguts

Aquesta proposta té com a protagonistes fonamentals els homes i les dones que

van viure i patir la terrible experiència de ser tancats en camps de concentració nazis.

Però ens sembla que, a més d’estudiar i denunciar les condicions de vida infrahu-

manes, les tortures i vexacions, la mort de tantes i tantes persones, també hem de

saber relacionar aquest situació tràgica amb altres situacions que es van produir

amb posterioritat a la finalització de la Segona Guerra Mundial i amb situacions que

es produeixen avui en dia.

Per aquesta raó, iniciem l’itinerari pel genocidi nazi amb unes activitats que

plantegen el sentit, el significat del record, de la memòria, del testimoni dels qui

van sobreviure, per a les generacions que no van viure aquesta tragèdia i, molt en

particular, per als nois i noies dels nostres centres educatius.

I, per la mateixa raó, tanquem l’itinerari, sense que això vulgui dir que s’hagi

d’acabar aquí, amb l’anàlisi de la transcendència del genocidi nazi per al món actual i

plantegem l’anàlisi i la crítica de situacions actuals (Guantánamo, Palestina, per exem-

ple) per veure si hi ha relació entre els mètodes emprats pe reprimir i eliminar els altres.
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Els continguts d’un tema d’aquesta naturalesa s’han de tractar amb tot el rigor

necessari, evitant tant l’anècdota com el sentimentalisme que es pot derivar d’una

excessiva identificació amb el sofriment de les víctimes. Cal aprendre a ser solida-

ri, però cal també aprendre a ser, com afirmava Adorno, autònom i reflexiu i saber

el perquè s’ha de prendre partit contra la barbàrie i actuar en conseqüència, no

solament davant les tragèdies del passat, sinó, sobretot, en les del present i en les

que vindran en el futur.

Metodologia

Sembla evident que el protagonisme en el desenvolupament d’aquesta unitat ha de

recaure en els testimonis dels supervivents dels camps de concentració i en l’alum-

nat. S’ha de potenciar la comunicació a través dels mitjans que posem a l’abast de

l’alumnat i, òbviament, sempre que sigui possible, a través del contacte directe. 

S’ha de potenciar una metodologia basada en el treball cooperatiu, en el debat

i la comprensió, en la crítica i la denúncia i, quan sigui possible i al nivell que corres-

pongui, en l’acció. És impensable una metodologia transmissiva i un aprenentatge

memorístic del genocidi nazi. 

Per estudiar el nazisme, els camps de concentració i el genocidi nazi, el paper

dels republicans i republicanes, per integrar-los en la consciència històrica de les

noves generacions, cal temps. Estudiar situacions tan dramàtiques com les que van

viure els republicans catalans i espanyols, juntament amb molts altres col·lectius i

moltes altres persones, en els camps de concentració nazis, requereix, per part del

professorat i de l’escola, la creació d’un clima, d’un ambient en el qual allò impor-

tant no és aprendre un tema més, ni aprendre per aprendre, sinó aprendre per a

denunciar, per a actuar conscientment, per a evitar que situacions com les que

s’ensenyen NO tornin a repetir-se mai més. Com assenyala Forges (1997) en relació

amb els programes escolars francesos i Auschwitz i la shoah:

«(...) Je ne peux pas imaginer l’histoire de la Shoah réduite à une fiche à apprendre

par coeur dans tel guide. (...) Je ne peux pas imaginer l’histoire de la Shoah scolari-

sée selon les critères du bac et sur laquelle on poserait le type de questions qu’on

donne au bac. Je ne vois pas comment évaluer scolairement le degré de pénétration

dans la conscience de la tragédie de la Shoah. Bien des élèves ne font de l’histoire

que parce que c’est une matière obligatoire au bac: étudier la Shoah “pour passer le

bac” me paraît un projet insupportable. 

»Le problème, de toute façon, est plus général. L’important est la façon dont les

élèves reçoivent les disciplines scolaires et le développment de leur capacité à pour-



suivere, seuls, le travail engagé à l’école dans le domaine de la culture et des valeurs

qui s’y enracinent.» (p. 137)

La nostra proposta didàctica és una proposta oberta, adaptable a les diferents rea-

litats i a l’alumnat dels diferents cursos de l’ensenyament secundari i del batxille-

rat. Va acompanyada de materials i d’activitats d’aprenentatge que hauran de ser

contextualitzats i adequats a les finalitats que cada escola es proposi assolir i tam-

bé a les edats de l’alumnat. A més, va acompanyada d’una informació força exhaus-

tiva tant de llibres –uns per al professorat, d’altres per a l’alumnat– com d’articles

de premsa, pel·lícules o pàgines web on es pot trobar més informació.

Materials i possible tractament metodològic

La nostra proposta inclou el dossier en paper i un CD en el qual s’hi poden trobar:

• Cinc entrevistes a catalans deportats als camps de concentració nazis: Jau-

me Álvarez, Joan Escuer, Joseph Simó, Enric Marco i Neus Català. Presentem les

entrevistes classificades per àmbits. Creiem que una bona manera d’iniciar cada

apartat pot ser començant amb fragments d’entrevistes on els diferents deportats

narren algun dels aspectes amb què hem dividit la nostra proposta. També, però, es

poden utilitzar les entrevistes senceres per predisposar l’alumnat.

• Un conjunt de fotografies procedents de l’Amical de Mauthausen i altres camps

de concentració, moltes d’elles pertanyents al fons que es va treure clandestinament,

pels republicans espanyols, del camp de Mauthausen. En un tema d’aquestes carac-

terístiques ens sembla important l’observació de fotografies, com també la seva  lec-

tura crítica.

• Un conjunt d’adreces electròniques sobre pàgines web destinades a l’holo-

caust i als camps de concentració. És tan gran la informació que es pot trobar a Inter-

net que ens ha semblat més oportú donar l’adreça d’algunes pàgines, en especial

en castellà, a fi i efecte que cada centre i cada professor se’n serveixi de la manera

que cregui més convenient segons la seva pròpia programació, el curs i l’interès de

l’alumnat.

• Una llista d’articles de premsa i de pel·lícules i bibliografia a l’abast del pro-

fessorat i de l’alumnat pensada per a completar, ampliar, aprofundir, etc., el plante-

jament didàctic que proposem en el dossier. Ens sembla important visionar alguna

de les pel·lícules que tracten el tema dels camps de concentració i de l’holocaust i

fer un debat sobre el seu guió. També es pot llegir algun dels llibres proposats, en

especial el testimoni directe d’alguna persona que narri la seva experiència als camps

de concentració. 

12



Bibliografia

ADORNO, T. W. (1998): «La educación después de Auschwitz», a Educación para la emancipación. Conferencias y conversaciones
con Hellmut Becker (1959-1969). Edició de Gerd Kadelbach. Madrid. Morata.

FORGES, J. F. (1997): Éduquer contre Auschwitz. París. ESF Éditeur.

GARDNER, H. (2000): La educación de la mente y el conocimiento de las disciplinas. Lo que todos los estudiantes deberían com-
prender. Barcelona. Paidós.

13



Precisament per evitar que l’absurd portés al no-res, negués l’existència dels camps

de concentració nazis i la presència de deportats republicans catalans i espanyols,

Per què cal saber què va passar fa més 
de seixanta anys?

Per raons no sempre fàcils d’entendre ni d’explicar, determinats fets del passat han

estat amagats durant molts anys. Sembla com si fes por parlar-ne. Sembla que no hi

havia interès per a fer-los conèixer a les noves generacions. Aquest ha estat el cas

de la presència de republicans catalans i espanyols als camps de concentració nazis

en el període que va, pràcticament, des del final de la guerra civil espanyola, l’any

1939, fins al final de la Segona Guerra Mundial, l’any 1945. 

Una de les primeres persones que va començar a estudiar aquest fet sense

haver-lo viscut va ser l’escriptora catalana Montserrat Roig. En la seva obra Els

catalans als camps nazis escrivia:

«Els qui vam néixer després de 1939 hem hagut d’anar desbrossant el nostre passat

recent, un passat que ens ha deixat massa tares per a poder restituir del tot la nostra

salut històrica. Som ignorants, amb consciència o sense consciència. (...) El silenci

que han fet planar per damunt dels catalans, dels republicans, dels vençuts de la

guerra, m’ha semblat, tot sovint, que era un silenci que volien fer planar per damunt

dels meus i de mi mateixa. Veia que si no retornàvem la paraula als qui l’havien de

tenir quan els pertocava, nosaltres no la tindríem mai en la seva totalitat. Però hi ha

silencis que són més feixucs que d’altres. Si damunt de la nostra guerra civil hi ha

hagut una boira fictícia però densa, hi ha aspectes del nostre passat recent que sem-

blen haver estat engolits per l’absurd, pel no-res. Aquest és el cas dels catalans anti-

feixistes que patiren la deportació als camps nazis.» (p. 11-12)

Roig, M. (1917): Els catalans als camps nazis. Barcelona. Edicions 62.

Llegeix aquest text i comenta’l a classe amb els teus companys i companyes 

• Per què creus que Montserrat Roig considera que «els qui vam néixer després

de 1939 (...) som ignorants, amb consciència o sense consciència»? 

• Què en saps, de la presència dels republicans catalans i espanyols en els camps de

concentració nazis? Com ho has sabut? Creus que cal saber-ne més coses? Per què?

• Per què creus que l’autora afirma que «hi ha aspectes del nostre passat recent

que semblen haver estat engolits per l’absurd, pel no-res»? Tens notícia d’algun

altre aspecte del qual no en saps res, o molt poc, i, per tant, per a tu pot ser

considerat «engolit per l’absurd»?

14



els homes i les dones que van sobreviure a aquesta tragèdia començaren a escriu-

re per no oblidar. Una d’aquestes persones és Neus Català. 

Neus Català, republicana, comunista, exiliada a França i deportada al camp

de concentració de Ravensbrück, en el seu llibre De la resistencia y la deportación.

50 testimonios de mujeres españolas, va donar la veu a les dones republicanes cata-

lanes i espanyoles perquè expliquessin la seva experiència i ajudessin les noves gene-

racions a no oblidar. En la introducció va escriure:

«Cuando el 8 de mayo de 1945 en toda Europa las campanas repicaban la hora de

la resurrección, la victoria sobre el nazismo hitleriano, el júbilo de los pueblos

quedó empañado ante un descubrimiento inusitado. Cuando se abrieron las puer-

tas de los campos de exterminio nazis (35 principales y más de mil anexos llamados

kommandos), el mundo no encontró palabras para describir el doloroso asombro

que causó conocer hasta qué límites de derrumbamiento físico y moral había esta-

do expuesta la humanidad. (…) Los supervivientes de estos campos de exterminio

en masa vivieron y sufrieron lo que jamás se podrá describir, pues no se han inven-

tado las palabras para ello.

»La liberación de Europa y el mundo significó el fin de un desvarío. El dolor de las fami-

lias que perdieron a los suyos (más de cincuenta millones de personas se tragó la Segun-

da Guerra Mundial) no podía reprimir la legítima alegría de los pueblos al fin libres.

»Para España, la más grande de las injusticias. Tras el millón y medio de víctimas

de nuestra guerra y postguerra, después de los 15.000 hombres y mujeres extermi-

nados en Alemania, que, con los caídos en todos los frentes de Europa y África,

sumarían más de 35.000, y para los españoles de la resistencia, un velado silencio.

Para las españolas resistentes y las exterminadas, el olvido y para muchos refugia-

dos, cuarenta años de exilio.» (Introducción, p. 19)

• Què ens vol dir Neus Català?

Llegeix el text i pensa en el seu

significat, en especial d’aquelles

frases que hem assenyalat en

negreta. Comenta’l a classe. 

• Per què creus que Neus Català

s’expressa amb aquestes paraules?

• Al final del treball torna a llegir

aquest text i expressa de nou la teva

opinió al respecte. Estàs d’acord

amb les paraules de Neus Català?

Columna de jueus, de
diferents nacionalitats,

a Mauthausen.
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• Et sembla que hi ha alguna relació entre els conflictes ètnics actuals i el que va

succeir a Europa fa més de seixanta anys? Per què?

• Coneixes alguna persona que tingui idees racistes, és a dir que es consideri ella

mateixa i els «seus» com a «éssers superiors» i els altres els consideri «perifèrics i

sobrers»? En què creus que basen les seves idees els racistes? Quins mitjans fan

servir per a imposar-les?

• Creus que la humanitat «ha après la lliçó»? Creus que es pot aprendre de fets

com el genocidi nazi?

Neus Català va voler donar la paraula a les dones no solament per a recordar, sinó

també per retre un homenatge a totes aquelles persones, i en especial a les dones,

que van deixar la vida en els camps de concentració, en la guerra civil espanyola i

en la II Guerra mundial fa més de seixanta anys. 

«Centenares de mujeres españolas combatientes antifascistas murieron en el infier-

no nazi. Nadie ha podido reivindicar sus nombres. Sólo un grupo de mujeres super-

vivientes de estos campos y de resistentes emprendimos, a los casi treinta años del

fin de la Segunda Guerra Mundial, su búsqueda. ¡Demasiado tarde! En Ravensbrück

los nazis destruyeron todos los archivos. La diáspora de los guerrilleros españoles

ha enmarañado todas las piezas del puzzle. Serían necesarios muchos medios y mucho

tiempo, tiempo que ya no queda.» (p. 412)

Català, N. (2000): De la resistencia y la deportación. 50 testimonios de mujeres españolas. Barcelona. Península.

Per què cal saber què va passar? 

En el pròleg d’un dels primers llibres escrits per un deportat català, Joaquim Amat-

Piniella, sobre la seva experiència als camps, escriu:

«(...) cinquanta-sis anys més tard del final de l’horror nazi es reprodueixen a Euro-

pa –a casa nostra– els vells fantasmes de la neteja ètnica, les massacres i els depor-

tats. És a dir, continua produint-se la divisió entre uns Nosaltres superiors i orgu-

llosos i uns Ells perifèrics i sobrers. Malgrat tot, però, dèiem que (l’holocaust)

podria ser un valor si realment apreníem la lliçó que ens ofereixen la memòria i

el testimoniatge d’homes i dones que, com Imre Kertész, Primo Levi, Jean Améry,

Jorge Semprún, Violeta Friedman, Robert Antelme, Francesc Comellas o Joa-

quim Amat-Piniella, ens ajuden a actualitzar constantment el fenomen de l’ho-

locaust.» (p. 7) 

Amat-Piniella, J. (2001): K.L. Reich (1946). Edició i pròleg a cura de David Serrano i Blanquer. Barcelona. Edicions 62.
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El nazisme: algunes dades històriques

La presència de republicans i republicanes als camps de concentració nazis forma

part d’un problema molt més general: el triomf de les ideologies nazis i feixistes a Euro-

pa des de finals dels anys vint i durant els anys trenta. La mateixa derrota de la Sego-

na República en mans dels franquistes és un exemple d’aquest moviment.

Per saber què és el feixisme, què va ser el nazisme, quina era la seva ideolo-

gia, hem d’estudiar bàsicament què van fer. Però també podem recórrer als seus tex-

tos, on, per exemple, s’exposen les bases de la superioritat de la raça ària enfront

d’altres races considerades inferiors, com la jueva.

En la primera part d’aquest apartat, intentarem una primera aproximació a la

ideologia nazi i al seu accés al poder a través de diferents textos. Un text d’Adolf

Hitler, el màxim representant del nazisme, sobre la superioritat de la raça ària. Els

altres textos, crítics amb el nazisme, són d’historiadors i del Premi Nobel de Litera-

tura de l’any 2002.

La segona part inclou una cronologia dels fets més rellevants viscuts pels repu-

blicans catalans des de la proclamació de la Segona República fins a la mort de Franco.

Què és el nazisme? Per què va triomfar?

a. La fonamentació teòrica del nazisme es basa en part en l’obra del seu líder màxim,

Adolf Hitler, titulada Mein Kampf («La meva lluita»). En el capítol onzè, dedicat a la

nacionalitat i la raça, s’hi pot llegir, entre altres coses, el següent:

«El progreso de la Humanidad semeja el ascenso por una escalera sin fin, donde no

se puede subir sin haberse servido antes de los primeros peldaños. El ario debió

Cerimònia nazi 
a Nuremberg. 
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seguir el camino que la realidad le señalaba y no aquel otro que cabe en la fantasía

de un moderno pacifista.

»Se hallaba precisado con claridad el camino que el ario tenía que seguir. Como con-

quistador sometió a los hombres de raza inferior y reguló la ocupación práctica de

éstos bajo sus órdenes conforme a su voluntad y de acuerdo con sus fines. Mien-

tras el ario mantuvo sin contemplaciones su posición señorial fue, no sólo realmente

el soberano, sino también el conservador y propagador de la cultura.

»La mezcla de sangre y, por consiguiente, la decadencia racial son las únicas causas de

la desaparición de viejas culturas, pues los pueblos no mueren por consecuencia de gue-

rras perdidas, sino debido a la anulación de aquella fuerza de resistencia que sólo es

propia de la sangre incontaminada. (…)

»No, el judío no es un nómada, pues hasta el nómada tuvo ya una noción definida del

concepto “trabajo”, que habría podido servirle de base para una evolución ulterior

siempre que hubiesen concurrido en él las condiciones intelectuales necesarias. El judío

fue siempre un parásito en el organismo nacional de otros pueblos, y si alguna vez

abandonó su campo de actividad no fue por voluntad propia, sino como un resulta-

do de la expulsión que de tiempo en tiempo sufriera de aquellos pueblos de cuya hos-

pitalidad había abusado. “Propagarse” es una característica típica de todos los parási-

tos, y es así como el judío busca siempre un nuevo campo de nutrición. (…)

»Toda derrota puede ser la madre de una futura victoria. Toda guerra perdida pue-

de convertirse en la causa de un resurgimiento ulterior; toda miseria puede ser el

Els dos artífexs 
del nazisme i 
del feixisme, 
Adolf Hitler i 
Benito Mussolini,
respectivament.
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semillero de nuevas energías humanas y toda opresión puede engendrar también las

fuerzas impulsoras de un renacimiento moral, mas esto, sólo mientras la sangre se

mantenga pura.

»La pérdida de la pureza de la sangre destruye para siempre la felicidad interior;

degrada al hombre definitivamente y son fatales sus consecuencias físicas y mo-

rales.

»Todo el aparente florecimiento del antiguo Imperio no podía disimular la deca-

dencia moral de éste y todo empeño aplicado a buscar un afianzamiento efectivo

del Reich, debió fracasar ante el caso omiso que se hacía del problema más impor-

tante. Por eso en agosto de 1914 no se lanzó a la guerra un pueblo preparado

para la lucha; la exaltación que se produjo fue solamente el último destello del ins-

tinto de conservación nacional frente a la creciente atonía popular bajo la influen-

cia pacifista-marxista. Como tampoco en aquellos días trascendentales se supo

definir al enemigo interior, toda resistencia exterior debió resultar inútil. La pro-

videncia no premió a la espada victoriosa, sino que obró la ley de la eterna com-

pensación.

»De esta convicción surgieron para nosotros los principios básicos y la tendencia

del nuevo movimiento; persuadidos como estábamos, esos fundamentos eran los

únicos capaces de detener la decadencia del pueblo alemán y, a la vez, cimentar la

base granítica sobre la cual podrá un día subsistir aquel Estado que represente no

un mecanismo de intereses económicos extraño a nosotros, sino un organismo

propio de nuestro pueblo, un Estado germánico en la nación alemana.»

a. Per a Hitler, la raça ària era la raça superior. Per això parlava de «los

hombres de raza inferior» i d’altres coses. Assenyala les frases més racistes del

text i busca en la Declaració Universal dels Drets Humans els articles que s’oposin

a les idees de Hitler i dels nazis en relació amb l’existència de races superiors i

inferiors.

b. L’obsessió de Hitler contra els jueus era deguda a un fort moviment antisemita

existent a Europa des de molt de temps enrere. Busca informació sobre

l’antisemitisme i els seus antecedents: 

• En què es basava? 

• Des de quan existia? 

• Com es manifestava? 

• Existeix encara avui a Europa un sentiment antisemita o es va acabar amb la

derrota de Hitler i els nazis? Hi ha encara actituds en contra dels jueus? Busca

informació a la premsa.

• Què va passar l’any 1914? Quines conseqüències va tenir per a Alemanya? Per

què Hitler utilitza aquests fets en el seu text?



b. Els historiadors Ucelay-Da Cal i Veiga (1994) exposen el ràpid creixement del

partit nazi i algunes de les raons del seu triomf:

«El partit nacionalsocialista alemany del treball (NSDAP) –nom que va prendre el

partit obrer alemany, fundat per Drexler el 1919, quan Hitler va accedir a la direc-

ció– va sorgir com a moviment d’exaltació nacionalista enfront de l’acceptació clau-

dicant del Tractat de Versalles. Amb el suport d’excombatents com el mateix Adolf

Hitler, aturats i classes mitjanes vingudes a menys, els ultranacionalistes, organit-

zats en grups paramilitars com les Seccions d’Assalt (SA), van desestabilitzar la Repú-

blica de Weimar, símbol institucional de la imposició aliada. (...) Fins al 1929 van

practicar un activisme insurreccionalista. (...) A partir de 1930, la Gran Depressió

va suposar un augment de la conflictivitat social, context que va afavorir l’ascens del

nacionalsocialisme i de la seva representació en el Reichstag. De 12 diputats el

1928, va passar a comptar amb 196 el 1932. Paral·lelament, els comunistes van

aconseguir 100 diputats, reflex d’una accentuada polarització social. Davant l’ame-

naça bolxevic, els terratinents o junkers, els financers i els magnats renans de l’acer

van donar suport al partit nazi, fent cas omís de l’anticapitalisme verbal que com-

pletava el seu discurs populista, ja que el seu activisme anticomunista s’avenia als

seus interessos. Industrials i banquers com Thyssen, Stinnes, Krupp o Schröder van

donar suport a la decisió del president Hindenburg d’oferir la presidència del govern

a Hitler el gener de 1933.» (p. 162)

UCELAY-DA CAL, E., VEIGA, F. (1994): El fin del segundo milenio (un siglo de miedos apocalípticos, 1914-1989). a FONTANA, J. 
UCELAY-DA CAL, E. (dir.): Historia Universal Planeta, vol. 12 (traducció del castellà).

Neixement del nazisme.
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c. L’historiador Gabriel Jackson (1997) es pregunta com va ser possible que els ale-

manys donessin la seva confiança a un partit que es va caracteritzar per la seva

defensa de la guerra i del terror:

«¿Cómo es posible que gentes presumiblemente civilizadas como aquellos guapos,

saludables y disciplinados jóvenes soldados alemanes trataran a los judíos, los gita-

nos y los prisioneros de guerra soviéticos con la fría crueldad y la eficiencia de las

unidades exterminadoras?.» (p. 430)

«En 1933, Adolf Hitler tomó el poder en Alemania, sin mayoría pero por métodos

del todo legales. Su autobiografía, Mein Kampf, sus arengas preelectorales y sus

muchos discursos como canciller reiteraban sin cesar su determinación de dominar

el continente europeo a costa del terror o de la guerra, y su intento por establecer

un imperio alemán, basado en jerarquías raciales. Su diplomacia y su rearme fueron

del todo coherentes con las intenciones expresadas verbalmente. (...) En los años

transcurridos entre 1933 y 1939, no había duda de que Hitler y sólo Hitler (ni siquie-

ra su desventurado aliado Mussolini) quería la guerra. (...)» (p. 434)

JACKSON, G. (1997): Civilización y barbarie en la Europa del siglo XX. Barcelona. Planeta.

d. La professora i historiadora Rosa Toran (2002) caracteritza el règim nazi de la

manera següent:

«El règim nazi, durant els seus dotze anys d’existència, emprengué guerres agressives

i de conquesta amb una brutalitat no exercida mai com aleshores, aplicà des dels apa-

rells de l’estat uns mètodes de repressió, extermini, explotació i violència inimagina-

bles per la seva intensitat i per la seva eficàcia tecnològica, utilitzà uns mètodes de mani-

pulació ideològica de les masses des d’una propaganda agressiva i omnipotent, rebutjà

totes les normes de les relacions internacionals i va integrar l’estat dins d’unes coor-

denades ideològiques de superioritat racial i de destrucció de les diferències.

»El resultat d’aquesta política va ser traumàtic i arrossegà no tan sols els alemanys,

sinó també el conjunt de la humanitat, amb una herència que encara avui perdura,

després del resultat dels cinquanta milions de morts en la guerra, dels quals vint

milions van ser civils (...). Aquest fou el trist resultat del pervers lideratge de Hitler,

l’home que va dur Alemanya a la quimera de la conquesta del món, de la construc-

ció del Reich dels mil anys i de la plasmació de la superioritat racial. En la missió

històrica que s’atorgava com a salvador nacional, hi col·laboraren insignes perso-

natges de la intel·lectualitat, la ciència i les arts i hi cregueren milions de persones,

fascinades per aquell personatge egòlatra i maníac.» (p. 23)

TORAN, R. (2002): Vida i mort dels republicans als camps nazis. Barcelona. Proa.
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e. Finalment, el Premi Nobel de Literatura de l’any 2002, Imre Kertész, d’origen

jueu i de jove deportat a Auschwitz i Buchenwald, afirma:

«Ante un fenómeno como Auschwitz, no llegaremos muy lejos con la lógica, por

supuesto; según parece, en este caso la razón fracasa.» (p. 31)

«Porque, a decir verdad, Auschwitz no fue un accesorio del poder nazi, no fue, (…),

su mero “accidente”, sino su “esencia”, su sustancia y hasta su meta. Es al fin y al

cabo, para hablar con franqueza, su única creación duradera en la negatividad, en

la cual el nazismo se reconoce a sí mismo y los otros lo reconocen. Auschwitz ya

acechaba en los inicios en absoluto inofensivos y se convirtió luego en el gran secre-

to, en la inmensa sombra proyectada por las luces de Nuremberg, en el Gehena

que humeaba bajo los pies de todo el mundo y al que al final se precipitaron pue-

blos y naciones enteras y hasta toda una época. Auschwitz –me refiero por supues-

to a lo que entendemos en general bajo este toponímico– fue la culminación de la

anticultura nazi, la gran prueba.» (p. 33)

«La característica específica, única y sin parangón del nazismo, consistente en delei-

tarse de forma institucional y, hasta podría afirmarse, estatal en el envilecimiento

de los seres humanos, en la aniquilación total y visible para todos del sistema de

valores, convirtió, por así decirlo, en realidad la declaración de uno de sus líderes,

Göring: “cuando oigo la palabra cultura, amartillo mi revólver”.» (p. 34)

KERTÉSZ, I. (1999): Un instante de silencio en el paredón. El holocausto como cultura. Barcelona. Herder.

• Llegeix i compara els textos anteriors. Debat a classe les teves respostes amb

les dels companys i companyes.

• Busca informació sobre fets històrics com el Tractat de Versalles o la Gran

Depressió considerats, per alguns autors, com els elements més importants per a

explicar el triomf de Hitler.

• Com caracteritzen aquests autors Hitler i els seus partidaris?

• D’on procedien els militants del partit nazi? Qui va donar suport als nazis per a

evitar un triomf dels comunistes alemanys? Creus que els personatges que

s’indiquen en els textos són tan responsables com Hitler del que va succeir a

Alemanya? Per què?

• Com van accedir Hitler i el partit nazi al poder? A què aspiraven? Quins

mètodes van utilitzar? Amb quins resultats?

• Quan hagis acabat d’estudiar els capítols següents, torna a llegir les opinions

d’aquests autors i compara-les amb les teves. Les seves valoracions de Hitler i dels

nazis, s’assemblen amb les teves? Per què?
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Cronologia

Aquestes són algunes de les dates més significatives de l’evolució de l’Alemanya nazi

i de la història dels republicans espanyols i catalans.

• Com podràs comprovar, hi ha anys en què no figura cap data i d’altres on n’hi ha

poques. Completa aquesta cronologia amb altres dates i fets que consideris

rellevants tant de l’evolució històrica d’Alemanya com de la de Catalunya i Espanya.

• Fes una línia del temps amb les dates més significatives. A dalt pots col·locar

les dates que es refereixen a Alemanya. A baix les que tinguin com a protagonistes

els republicans i republicanes espanyols i catalans.

Any Data Alemanya Catalunya/Espanya

1931 República de Weimar

14 d’abril Proclamació de la segona

República espanyola

1933 30 de gener Hitler és nomenat canceller

del Reich pel president de 

la República Alemanya

22 de març Inauguració del primer camp de

concentració a Dachau

maig/juliol Prohibició dels sindicats i

dels partits polítics i persecució 

dels seus militants

19 de novembre Eleccions legislatives: triomf

de les dretes de la CEDA i dels 

radicals de Lerroux

1934 2 d’agost Hitler, president del Reich

(de la República)

octubre Vaga general, insurrecció 

d’Astúries i proclamació de

la República Catalana per 

Companys (6 d’octubre). 

Repressió contra el moviment

obrer asturià a càrrec de Franco,

empresonament de Companys 

i supressió de la Generalitat 

1936 16 de febrer Triomf de les esquerres, 

agrupades en el Front Popular,

a les eleccions legislatives

espanyoles

17-19 de juliol Cop d’estat d’una part de 

l’exèrcit dirigit per Franco en  

contra de la República. 

Comença la guerra civil
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1936 juliol Hitler i Mussolini donen suport 

a Franco amb armament i tropes.

L’aviació alemanya intervé a la 

guerra civil bombardejant 

diferents localitats espanyoles

agost Suport dels soviètics als 

republicans

1 d’octubre Proclamació de Franco com 

a cap de l’Estat de l’Espanya 

«nacional»

octubre Participació de les Brigades 

Internacionals al costat dels 

republicans

1937 abril Bombardeig de Gernika per 

l’aviació nazi al servei de 

Franco

1938 març Annexió d’Àustria Bombardeigs franquistes 

contra Barcelona

juliol Inici de la batalla de l’Ebre

octubre Acomiadament de les 

Brigades Internacionals

novembre Persecució sistemàtica 

contra els jueus alemanys i 

tancament en camps de 

concentració

1939 26 de gener Barcelona és ocupada per 

l’exèrcit franquista

febrer Inici de l’exili republicà

1 d’abril Acabament de la guerra civil 

espanyola amb el triomf  

de Franco i la derrota de la 

República

1 de setembre Invasió de Polònia per part 

d’Alemanya i inici de la Segona 

Guerra Mundial

1940 juny L’exèrcit alemany ocupa París

agost Arribada dels primers 

republicans a Mauthausen

1941 octubre Entrevista de Hitler amb 

Franco a Hendaia

1945 maig Fi de la guerra a Europa Alliberament de Mauthausen

1975 20 de novembre Mort de Franco i fi de la 

dictadura
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Com eren els camps de concentració nazis?

Per poder entendre com es vivia en els camps de concentració nazis, ens fixarem en

primer lloc en com eren les seves instal·lacions, quins espais tenien i per a què servien

aquests espais. Encara que els camps de concentració nazis eren diferents, tots ells

tenien construccions semblants que permeten poder-nos imaginar i entendre quines

eren les condicions de vida d’aquells homes i dones que estaven presos.

Estudiarem dos exemples de camps de concentració alemanys: el camp de

Dachau i el camp de Mauthausen. Podeu fer el treball en grup.

El camp de concentració de Dachau

El camp de Dachau està situat a la ciutat de Dachau, a 30 km al nord-est de Múnic.

És el camp més antic construït pels nazis, l’any 1933.

a. Observeu amb deteniment les fotografies del camp de Dachau i les de

Mauthausen que trovareu al DVD.

b. Llegiu el text que explica les impressions i les vivències de Ramon Milà i

Ferrerons que va estar pres al camp de Mauthausen i la descripció que fa Neus

Català del barracó en què va viure en el camp de Ravensbrück.

c. Comenteu les vostres impressions i com creieu que vivien els presos que

estaven en aquests camps de concentració. Intenteu imaginar-vos per a què servien

les diferents instal·lacions i com estaven col·locades. 

d. Fixeu-vos en els plànols dels camps de concentració i feu un mural dibuixant

els diferents edificis o construccions en el lloc on correspongui.

e. Intenteu dibuixar els homes que descriu Ramon Milà i Ferrerons.

f. Redacteu un informe complet que descrigui com eren els camps de

concentració nazis. Busqueu un títol suggeridor.

Barracots 
de Dachau.
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El camp de concentració de Mauthausen

El camp de concentració de Mauthausen es va crear en l’any 1938. Estava situat a

dalt d’un turó tancat amb grans murs de granit, que estaven rodejats per camins de

ronda i per altes torres de vigilància. En aquest camp varen estar presos més de 10.000

republicans espanyols i n’hi varen morir més de 7.000. El seu aspecte exterior era 

d’una gran fortalesa inexpugnable.

Ramon Milà i Ferrerons, fill de Barcelona, va entrar com a presoner al camp

de Mauthausen el 24 d’agost de 1940. Per a saber quines van ser les seves impres-

sions i les seves vivències, llegiu amb atenció el text següent:

«En arribar al cim del turó, la filera de republicans quedà astorada davant la gran-

dària i la fermesa de la fortalesa que hi havia. (...) Allò no semblava un camp de

presoners, sinó una presó de màxima seguretat: els murs de granit massís eren alts

i amples, les torres de vigilància, amb metralladores i soldats a dins, eren encara

més altes i tot al voltant eren voltades de filferrades elèctriques. També hi havia molts

focus, en aquell moment apagats perquè era de dia. Al seu voltant, centenars d’ho-

1. El carrer central, amb dues fileres de
pollancres plantats pels reclusos

2. Fileres de barraques. Actualment
només es conserven les dues més
properes a l'Appellplatz

3. Appellplatz. Zona de reunió dels
presos, on es passava llista i es feien
diferents actes "públics" (càstigs,
execucions, lectura d'ordres, etc.)

4. Wachthaus, l'edifici d'entrada
original al camp, que servia com post
de guàrdia de les SS 

5. Bloc d'administració (ara museu),
cuina, bugaderia, guardarrobes;
magatzem i cel·la de tortura 

6. Barraca de desinfecció

7. Hort 

8. Fossar amb filferrades
electrificades i mur, amb il·luminació
nocturna

9. Torres de vigilància 

10. Bunker, zona de detenció de la
Gestapo, pati de càstigs i
afusellaments 

11. Edifici del crematori

Plànol del camp de concentració de Dachau. Detall de la zona central del camp: 
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mes prims i famolencs, amb cares groguenques i ulls esbatanats treballaven pesa-

dament, a poc a poc.

»(...) Abans d’entrar els obligaren a deixar tot el seu equipatge amuntegat en una

pila. Els despullaren i llençaren la roba a la mateixa pila. (...) Tots entraren a la barra-

ca de les dutxes, que eren subterrànies. Cap dels presos no pogué baixar l’escala

caminant. Tots queien empesos pels SS (els guardians), que els feien la traveta, els

colpejaven amb el fusell o els empenyien directament amb les mans.

»(...) Un cop dutxats amb aigua gelada, passaren a una sala plena d’afaitadores que,

amb unes maquinetes d’afaitar totes gastades, els afaitaren tot el cos i els feren

nombroses ferides.

»(...) En acabar els donaren el seu uniforme, que era una mena de pijama blanc a

ratlles blaves; també els donaren un pedaç de roba amb un número per a ser iden-

tificats.» (p. 40-41)

BASSA, D. i RIBÓ, J. (2002): Memòria de l’infern. Barcelona. Edicions 62 (adaptació).

Neus Català va néixer a Guiamets, al Priorat. Va entrar al camp de Ravensbrück el

7 de febrer de 1944. En el text següent ens explica com era el barracó on ella va

viure mentre va estar presonera a Ravensbrück:

«Barracón 22, a tu izquierda los váteres atascados; a tu derecha, la habitación de la 

blokova, deformación polaca de blokeralteste (jefe de barraca). Enfrente el washraum

(lavabos), con agua o sin ella, en todo caso infectado de tifus y disentería. Las cloacas

del campo o, mejor dicho, las zanjas a cielo abierto, estaban al mismo nivel que la con-

ducción del agua, y a cada lado había un comedor y un dormitorio para 100 personas.

En el lado B, éramos unas 500 en el comedor. Allí nos desmayábamos, pero no podía-
Lliteres i letrines 

de Dachau.
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mos caer: no había ni un milímetro, ¡formábamos una pared humana tan compacta!

»(…) Nuestro barracón sin desinfectar, lleno de piojos. Nuestros camastros, con

polvo de virutas en vez de paja, que provocaba una traqueitis general; y el tejado

a trozos, deshecho en varios puntos. Dormíamos dos por cama, si es que lo que

servía de cama merece este nombre, en tres pisos superpuestos. En la nuestra tuvi-

mos que cobijar a dos compañeras más porque la nieve les cubría la suya. Ochenta

centímetros de ancho para cuatro pies contra cabeza… Noches de ensueño,

noches sin sueño, noches de espanto (…)» (p. 39-41)

CATALÀ, N. (2000): De la resistencia y la deportación. 50 testimonios de mujeres españolas. Barcelona. Península.

1. Entrada al camp de presos 

2. Appelplatz. Zona de reunió dels
presos, on es passava llista i es feien
diferents actes "públics" (càstigs,
execucions, lectura de ordres, etc.)

3. Sarkophag, un dels monuments
erigits en el camp

4-7. Barraques de detinguts

8. Barraques de quarantena

9. Barraca núm. 19: actualment trobem
una fosa comú amb 1.227 cossos

10. Todesblock: barraca especial per a
presos conflictius

11. Lager II: des de 1944 es trobaven
les barraques 21-24, utilitzades per als
que acabaven d'arribar. Actualment se
situa en aquesta zona una fosa comú
amb els cossos de 2.804 presos morts
després de l'alliberament del camp

12. Barraca de desinfecció de les robes
dels presos

13. Lager III: format per barraques
sense aigua ni comunes, a l'abril de
1945 es concentraven aquí quasi 1.400
cossos

14. Infermeria, actualment museu

15. Edifici del crematori

16. Cambra de gas

17. Zona d'execucions

18. Edifici de cel·les

19. Cuina

20. Bugaderia

21. Die Klagemauer

22. Mur del camp, amb les torres de
vigilància

23. Edifici de la Kommandantur

24. Pati de garatges

25. Camino principal

26. Monument commemoratiu del
general de l’Exèrcit Roig Karbyschew

27. Camp de malalts

28. Zona d’esports dels SS

30. La cantera de Mauthausen

31. La "paret dels paracaigudistes"

32. Zona en la que eren llençades les
cendres dels morts

33. Zona d'execucions, utilitzada fins a
finals de 1942

34. Tallers i barraques de la guàrdia

35. Zona del camp creada a l'estiu de
1944, sense aigua i sense comunes, en
la qual, el 1945, van ser internats els
jueus procedents d'Hongria

36. Die Walze

37-54. Diversos monuments per a
cadascuna de les nacionalitats de les
persones que van morir en el camp

Plànol del camp de concentració de Mauthausen. Detall de la zona central del camp (només les zones més fosques es conserven). 
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Qui hi portaven, als camps
de concentració nazis?

Els camps de concentració servien per empresonar els homes, les dones o les famí-

lies que el govern nazi considerava indesitjables. En els primers camps de concen-

tració que es van construir, la majoria de presos eren alemanys i gairebé tots eren pre-

sos polítics, però molt aviat la tipologia dels presos es va diversificar, tant per la seva

procedència geogràfica com per les causes del seu empresonament. 

Les causes d’empresonament eren molt variades, però entre les més comunes

es podrien considerar les polítiques, les religioses, les ètniques, les bèl·liques i les

de marginació social provocada per deficiències físiques, psíquiques o per altres cau-

ses que els nazis consideraven que degradaven les persones.

Et proposem que llegeixis amb atenció els textos següents i que et fixis en

les diferents raons o justificacions que tenien els nazis per a portar les persones als

camps de concentració. 

Els presoners de guerra

Poc després del començament de la Segona Guerra Mundial, van començar a arri-

bar als camps de concentració nazis presos dels països ocupats com Txecoslovàquia,

Iugoslàvia, Bulgària, Albània, Grècia o de la Unió Soviètica. A mesura que la guerra

Presoners de guerra
soviètics a mauthausen.
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avançava, en aquests camps també hi hagueren, a més dels presos anteriors i dels

alemanys, presos de diverses nacionalitats com: Albània, Grècia, Romania, Egipte,

Holanda, Austràlia, Irlanda, Suècia, Bèlgica, Itàlia, Suïssa, Brasil, Espanya, Luxem-

burg, Dinamarca, Noruega, Turquia, Àustria, Hongria, Anglaterra, Paraguai, EUA, Fin-

làndia, Polònia, França i Portugal.

Els internats en els camps de concentració eren: polítics, intel·lectuals, obrers,

sacerdots, camperols, joves, vells, homes, dones i també infants. Només en el camp

de Dachau van morir més de 30.000 persones.

Els homosexuals 

«Si s’admet que hi ha un o dos milions d’homosexuals a Alemanya, això vol dir

que al voltant d’un 10% dels homes són homosexuals. I si la situació no canvia,

significa que el nostre poble està amenaçat per una malaltia contagiosa. A llarg ter-

mini un poble no pot pas resistir aquesta pertorbació de la vida i de l’equilibri sexual.

L’homosexualitat entorpeix el rendiment de les persones i destrueix els fonaments

Presoners de guerra
soviètics a Mauthausen.

a. Localitza en un mapa d’Europa tots els països que tenien presos en els camps

de concentració nazis.

b. Pinta en un mapa mut d’un color els països ocupats per les tropes hitlerianes i

amb un altre color els països que no estaven ocupats.

c. Localitza en un planisferi els països no europeus que tenien presos en els

camps de concentració.

d. Redacta un text que expliqui per què hi havia països que no estaven ocupats per

les tropes de Hitler, però també tenien presos en els camps de concentració nazis.
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de l’Estat. L’homosexual és un home malalt psíquicament i és feble per a prendre

decisions i per a resoldre problemes importants. Hem de comprendre que si aquest

vici continua afectant Alemanya sense que nosaltres prenguem mesures per com-

batre’l, serà el final d’Alemanya i el final del món germànic.» (adaptació del discurs

pronunciat per Himmler el 18 de febrer de 1937).

Els homosexuals alemanys foren perseguits, empresonats i deportats a camps

de concentració per a ser aniquilats, amb la justificació que calia preservar la «raça

alemanya.» (p. 43-45)

LACOMTE, J. M.: Enseigner l’Holocaust au 21e. Siècle. Editions du Conseil de l’Europe (adaptació).

Els republicans espanyols als camps nazis

Els primers catalans a Mauthausen

«El primer transport de republicans arribà a Mauthausen el 6 d’agost de 1940.

Eren tres-cents noranta-dos i en van quedar escassos supervivents, entre els quals

hi ha els catalans Joan de Diego i Salvador Ginestà. Aquests deportats s’hi esta-

rien, al camp, exactament quatre anys i nou mesos. 1940 i 1941 són els anys que

més republicans engoliria Mauthausen. El 26 de novembre de 1940 són inscrits

a l’oficina del camp els 47 republicans que formen el transport del testimoni

Casimir Climent. Entre ells hi ha una vintena de catalans: només set en sorti-

ren vius. Del 6 d’agost de 1940 al 6 de juny de 1941 hi arribaren cinc mil nou-

cents noranta-vuit republicans. Al cap d’un any n’hi arribaren mil més i, a par-

tir d’aleshores, serien els NN els nouvinguts. El 16 d’abril de 1945 hi han passat

(...) set mil cent vuitanta-nou republicans. En moririen les dues terceres parts.»

(p. 183-184)

ROIG, M. (2001): Els catalans als camps nazis. Barcelona, Edicions 62. Primera edició, 1977.

Camps amb deportats catalans

«Hem sabut que han passat catalans pels camps següents: Mauthausen, Sachsen-

hausen, Dachau, Bergen-Belsen, Ravensbrück, Buchenwald-Dora, Treblinka, Aus-

chwitz i Neuengamme. També n’hi va haver a l’illa anglosaxona d’Aurigny i a Eper-

a. A quin grup de persones considerades no desitjables pels nazis creus que

tenien classificades a les persones homosexuals? 

b. Escriu un text per a un amic teu que no coneix aquest tema. Critica totes 

les raons que donaven els nazis per empresonar, deportar i aniquilar les persones

homosexuals. Utilitza les teves paraules en l’elaboració d’aquesta

contrargumentació. 
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lecques. Alguns republicans que foren deportats al camp de Mauthausen foren

després escampats per tot el mapa de la deportació. Ha estat difícil de saber el

nombre dels qui van sobreviure en el nou indret d’extermini.

»Encara que parlem de camps centrals, molts dels deportats catalans van passar

gairebé tot el temps de deportació als kommandos externs, annexos als camps cen-

trals. Així, una bona pila de deportats que anaren a Mauthausen s’escamparen, al

cap d’uns mesos, i anaren a Gusen, a Ternberg –la majoria eren republicans, fins i

tot el kapo principal–, a Steyr, a Ebensee o a Melk, enmig d’unes condicions físiques

que feien gairebé impossible la supervivència. També les deportades i resistents cata-

lanes que anaren a Ravensbrück foren enviades, al cap de poc temps, als komman-

dos de Holleischen, d’Abteroda o de Leipzing.» (p. 198-199)

ROIG, M. (2001): Els catalans als camps nazis. Barcelona, Edicions 62. Primera edició, 1977.

«Republicans, aquest és el vostre últim destí»

«Republicans! Aquest és el vostre últim destí. Això no és un camp de presoners, és

un camp de treball, on les feines no estan pensades per a presoners de guerra, sinó

per a enemics d’Alemanya.

»A Mauthausen hi ha sis mil espanyols, aquells revolucionaris espanyols que es

varen alçar contra el feixista Franco i que quan Franco va vèncer es van exiliar a

França. (...) Quan vam ocupar França l’any passat, el senyor Petain, general fran-

Els republicans
espanyols als camps
nazis.
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cès, ens va donar aquells 6.000 espanyols “rojos”. Ara estan establerts a Mauthau-

sen, són allà per sempre.» (adaptació del discurs d’August Eigruber fet a 

Mauthausen el dia 27 de juny de 1941).

«“Per a aquests espanyols (els de Mauthausen) vaig rebre ordres especials: no podien

escriure i ningú no havia de saber que estaven en aquell camp. (...) Per a deslliurar-

se’n s’havia creat una comissió de liquidació a Berlín per ordre de Serrano Suñer,

ministre de Relacions Exteriors d’Espanya. Els espanyols ja no havien d’existir.”

(paraules de Ziereis, comandant del camp de Mauthausen, quan va ser capturat l’any

1945) Boix declara que va sentir aquestes paraules en la declaració de Ziereis.» (p. 58)

BERMEJO, B. (2002): Francesc Boix. El fotògraf de Mauthausen. Barcelona. La Magrana.

a. Localitzeu en un mapa d’Europa tots els camps nazis que s’esmenten en els

textos. 

b. En aquests textos sobre els republicans espanyols, hi ha algunes frases que

cal interpretar, perquè no expliquen tot el que volen dir. Algunes d’aquestes frases

estan marcades. Subratlla les altres frases que no entenguis. 

c. Treballeu en grup aquests textos i fixeu-vos en les frases que cal interpretar i

que heu subratllat. Discutiu-les dins el grup i feu un article que respongui a la

qüestió següent: Per què hi havia tants republicans espanyols, entre ells molts

catalans, en els camps de concentració nazis?

d. Poseu en comú tots els textos elaborats i redacteu unes conclusions

col·lectives de tot el grup classe.

Arribada de deportats
en tren, a Auschwitz.
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Arribada de deportats
jueus en tren, 
a Auschwitz.

Els jueus

L’any 1941 van començar a arribar jueus holandesos que havien estat deportats a

Mauthausen només perquè eren jueus. Oficialment els acusaven d’haver donat suport

a una vaga a Holanda. Eigruber, comandament de Mauthausen, els presentava així:

«A Holanda, tanmateix, vam capturar tots els líders de la vaga i, per si hi esteu

interessats, els podeu veure a Mauthausen. Allà podeu observar els líders comunis-

tes holandesos. N’hi ha 307, tots jueus. Si miren aquells espècimens i si algú conti-

nua essent comunista després d’això, patirà d’una gran falta de gust.» discurs pro-

nunciat per August Eigruber, el 27 de juny de 1941. (p. 64)

BERMEJO, B. (2002): Francesc Boix. El fotògraf de Mauthausen. Barcelona. La Magrana.

Com ja hem dit, els jueus arribaven als camps de concentració pel sol fet de ser jueus.

A continuació hi ha dos testimonis de com els perseguien, detenien i deportaven.

Klara Hohenstein tenia 65 anys, era jueva i vivia a Berlín

«Poc després de les vuit va tocar el timbre de manera impacient i estrident, vaig pen-

sar que tenien pressa. La meva mare es va quedar paralitzada, ja sabia qui trucava a

la porta. Jo em vaig posar l’estrella de David i vaig obrir la porta. Hi havia dos homes

alts, vestits amb una capa grisa. Em van preguntar: “Viu aquí Klara Hohenstein?”.

Els vaig ensenyar la porta i vaig tornar al costat de la meva mare. 

»L’endemà tots sabíem que estaven a la sinagoga per a ser traslladats al gueto de

Lodz. En aquest gueto hi varen portar al voltant de 230.000 jueus, els qui varen

sobreviure a Lodz varen ser internats en camps de concentració. 
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»Es deia que se’ls podia portar coses, però tots sabíem que els ho prenien tot, tant

la documentació com els objectes personals, perquè no podessin ser identificats.

Se’ls identificava amb un número. Unes setmanes més tard va arribar una targeta

preimpresa que deia: “Em va bé, envieu-me paquets”. També sabíem que els paquets

no arribarien mai al seu destí...»

Hillebrecht, S. De Berlín a Lodz y Auschwitz. Lección 2. Deportación desde Berlín hacia “el este” s/d. 
http: www.holocaust-education.de

Oskar Rosenfeld escriu en el seu diari, el 17 de febrer de 1942, sobre els

trasllats

«Poc abans de la sortida de la ciutat on vivien, havien de presentar-se davant el

funcionari jueu de la seva comuna, i lliurar a l’Administració alemanya els diners,

els papers que els identificaven i les claus de casa seva. Els passos que havien de fer

eren els següents:

1. Lliurar les claus. 

2. Donar tots els documents d’identificació personals. 

3. Lliurar tots els diners. 

4. Signar un formulari que no podien llegir, la signatura atorgava plens drets per a

disposar lliurement de tots els béns que deixaven a la ciutat. 

5. Els donaven un document policial que deia: Evacuat el dia... . No hi havia,

doncs, cap possibilitat d’identificació personal. També els prenien sovint objectes

personals com instruments de música o llibres... Per tant, eren evacuats en situació

de pobresa total i sense cap dret com a persones.» 

Hillebrecht, S. De Berlín a Lodz y Auschwitz. Lección 2. Deportación desde Berlín hacia “el este” s/d. 
http: www.holocaust-education.de

Arribada de 
deportats jueus

en tren, a Auschwitz.
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El tractament de les minories ètniques

«Nuestro barracón había sido vaciado el día antes de un grupo de cíngaras. ¿Hacia

qué destino? Primera cortina de humo que no hacía falta indagar: lo comprendi-

mos enseguida. Los judíos, los cíngaros, los gitanos, los negros, los indios, los

amarillos tenían que desaparecer del globo. Los que no descendían directamente

de la raza aria éramos considerados productos residuales llamados a servir a los seño-

res del Gran Reich. En sus quimeras de locos demoníacos, Hitler y los suyos soña-

ban con la dominación del mundo y poco les faltó para conseguirlo.» (p. 40)

CATALÀ, N. (2000): De la resistencia y la deportación. 50 testimonios de mujeres españolas. Barcelona. Península.

a. Discutiu en grup el sentit dels textos anteriors. Quina era la causa real de

l’empresonament d’holandesos? Cap a quin destí portaven els presoners del text a?

Quines eren les causes reals de la persecució i del «destí» dels empresonats?

b. Observeu les fotografies del DVD i llegiu amb atenció els dos testimonis que

es presenten i que es refereixen als jueus. Tingueu en compte, però, que aquesta

manera de tractar les persones afectava tots aquells homes i dones que els nazis

consideraven indesitjables. 

c. Fixeu-vos en el que explica el text a i penseu quina relació té aquest text amb

els anteriors que parlen dels jueus.

d. Feu un informe explicant els fets i donant la vostra opinió. Aquest informe ha

de servir perquè un amic vostre que li interessa molt el tema conegui els fets, les

raons que els van provocar i les conseqüències que van tenir. També cal que conegui

el que vosaltres en penseu. Podeu fer-ho en grups de dos.

Detinguts soviètics.
Porten les sigles de la
seva nacionalitat (SU)
pintades a la roba, 
a Mauthausen.



37

El trasllat als camps de concentració
i com hi eren rebuts

El trasllat dels presos als camps de concentració es feia en grans combois per

carretera o amb tren, en condicions molt dolentes. El viatge acostumava a ser molt

llarg, normalment durava dies o setmanes, els combois anaven tancats hermètica-

ment, no portaven menjar ni beguda i no obrien les portes fins que arribaven a la

destinació. L’arribada al camp era aterridora.

Llegiu els testimonis següents sobre com traslladaven els presos als camps de

concentració per ser exterminats i què trobaven a la seva arribada als camps.

Recordeu els testimonis anteriors i observeu les fotografies del DVD.

Presoners de guerra
soviètics, rebuts 

per membres de les SS, 
a Mauthausen.
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Trasllat de Manel Alfonso i Ortells a Mauthausen

Manel Alfonso i Ortells va néixer el 20 de setembre de 1918 a l’Hospitalet de

Llobregat. L’any 1939 travessà la frontera per anar a França i el dia 13 de desembre

de 1940 va arribar al camp de concentració de Mauthausen.

«“Avui (11 de desembre de 1940) heu d’agafar el tren per a anar a treballar a un

altre camp”, els va dir un comandament alemany. Tots pujaren dalt del tren i ningú

no sospitava res. (...) A més, els vagons eren de passatgers, hi feren entrar més

homes dels que hi cabien i estaven una mica estrets, però encara pogueren seure.

Per les finestres en Manel mirava el paisatge i quedava encisat. Només la gana –un

Trasllat i rebuda als
camps de concentració,
a Auschwitz.

Treball de síntesi:

En grup de dos o tres companys inventeu-vos la història d’un noi o d’una noia de

la vostra edat que viu a Berlín en l’any 1942 i pateix una situació semblant a les que

es descriuen en els testimonis que heu vist fins ara. Cal que tingueu en compte: tots

els fets reals, tant el que li va passant com el que li fan fer, però també els seus

sentiments i les seves emocions davant la situació que viu. Heu de recollir

informació des de la seva detenció fins a l’arribada al camp de concentració. També

podeu buscar informació nova si us interessen més detalls.
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bull i dues pomes verdes era el que els havien donat per a tres dies de viatge– tren-

cava la placidesa d’un viatge que semblava de turisme.

»El 13 de desembre el tren s’aturà definitivament. Havien arribat a Mauthausen,

un petit poble nevat que semblava bonic. En obrir les portes del vagó es trobaren

amb soldats uniformats de gris i amb una còfia que portava una calavera i, acom-

panyats de gossos, ocupaven tota l’andana.

»Els soldats començaren a cridar, per damunt dels lladrucs dels gossos, que sem-

blaven voler trencar les corretges per atacar els presoners. Els cops de culata i les

empentes dels guardes feia que molts presos caiguessin a la neu i fossin mossegats

pels gossos i estomacats pels soldats. Quan arribaren al camp els reberen diversos

comandaments alemanys i els anunciaren que aquell era el seu destí.» (p. 92-93)

BASSA, D., i RIBÓ, J.  (2002): Memòria de l’infern. Barcelona. Ed. 62. 

Trasllat de Francesc Batiste i Bayle a Mauthausen

En Francesc havia nascut el 10 de gener de 1919 a Vinaròs. Travessà la frontera de

França el febrer de 1939. Entrà a Mauthausen el 21 de gener de 1941.

«“Dintre, dintre!”, cridaven els soldats alemanys de Treves, empenyent-los perquè

pugessin ràpidament dalt dels vagons. Els presoners es queixaven perquè no hi

cabien, però els soldats estaven entossudits a encabir-hi tots els reclusos possibles.

Trasllat i rebuda als 
camps de concentració, 

a Auschwitz.
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»Tres llargs dies i tres dures nits van passar convertint el vagó d’en Francesc en un

parany mortal. La pudor de les orines i les defecacions es barrejaven amb el baf de

les respiracions que enraria l’aire del vagó. Tots estaven drets, sense espai ni per a

seure. Els gemecs i els laments passaren a ser el so d’ambient. Gairebé ningú no

parlava. No sabien on anaven, però aquell viatge no presagiava res de bo.

»La porta s’obrí de cop i volta i els deportats s’hagueren de tapar els ulls. Eren les

dues de la nit, però els focus els van enlluernar. Els ulls estaven viciats després de

tres dies de penombra i tres nits de foscor dins d’aquell vagó. No tingueren temor

de reaccionar fins que uns quants ja havien caigut a terra a l’andana i eren mosse-

gats pels gossos i colpejats pels soldats.

»En Francesc entengué que aquell camp no era un camp de presoners, era un camp

d’aquells que es coneixien com a camps “de la mort”. I així li ho confirmaren els

kapos: “Veieu aquesta xemeneia? Doncs per aquí és per on sortireu! No hi ha cap

altra sortida en aquest camp i l’únic que podeu fer és treballar i obeir. Només així

podreu allargar les vostres vides.”» (p. 130-131)

BASSA, D., i RIBÓ, J. (2002): Memòria de l’infern. Barcelona. Edicions 62 (adaptació).

Cambra de gas i 
crematori d’Auschwitz.



41

M. Constante descriu com eren rebuts els deportats

«Las voces venían del portalón de entrada y ya sabíamos lo que significaba: la lle-

gada de un “transporte” (nombre dado por los SS a una expedición que ingresaba

en el campo) de nuevos deportados. Escuché atentamente para tratar de adivinar

cuántos llegaban. Teníamos cierta experiencia, y por el ruido de sus pisadas, mar-

cando el paso, sabíamos el número de prisioneros que ingresaba sin necesidad de

verlos. Los “transportes” llegaban casi siempre por la noche o de madrugada para

ocultarlos mejor a las miradas indiscretas cuando desembarcaban en la estación de

ferrocarril de Mauthausen, aunque a los SS en el fondo no les preocupaba mucho

que la población civil los viese; el silencio no se rompería pues los hombres y las

mujeres de aquellas tierras estaban aterrorizados.» (p. 54)

CONSTANTE, M. (2000): Yo fui ordenanza de los SS. Zaragoza. Pirineo. 

Oficials i suboficials 
dels SS del camp 
de Mauthausen.
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Com es vivia, o es «malvivia», en un camp
de concentració

Per entendre com es vivia en un camp de concentració ens fixarem en com s’or-

ganitzava el camp, en l’horari d’un dia qualsevol, en el treball i la subsistència,

en els controls mèdics i en els experiments, en els càstigs i en la repressió.

També ens fixarem en l’aspecte que tenien els presos com a conseqüència del

tracte que rebien.

Per poder-nos-ho imaginar farem servir textos i fotografies. La majoria de

textos són testimonis d’homes i dones que van passar uns quants anys en algun

d’aquests camps de concentració. Les imatges són fotografies que algun fotògraf

va poder guardar de manera clandestina perquè tot el món pogués veure els

horrors d’aquests camps i no tornés a passar mai més una cosa així.

Arribada d’un transport 
a Mauthausen.
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Com es vivia i es treballava en un camp de concentració nazi? 

a. Recorda el que has treballat en els apartats anteriors sobre els camps de

concentració nazis: com eren, quins presos hi portaven, com els hi portaven i com

els rebien.

b. Llegeix els textos següents i observa les fotografies del DVD que il·lustren

alguns continguts dels textos.

c. Amb els teus companys feu una distribució horària d’un dia qualsevol, partint

de l’horari del camp de concentració de Dachau que trobareu més endavant amb el

títol «L’horari d’un dia qualsevol en el camp de concentració de Dachau». Calculeu

quantes hores tenien els presos per a descansar durant el dia. Heu de tenir en

compte les feines que no estan comptades en l’horari, com ara dinar, sopar, les

estones de formació per a comptar presoners, etc.

d. Formeu grups de dos o tres per a fer el treball següent. Sou periodistes que

voleu donar a conèixer al món els horrors dels camps de concentració nazis. Hi ha

d’haver una bona recollida d’informació i l’heu de saber comunicar de manera que

s’entengui molt bé. Us podeu organitzar la feina de la manera següent:

Primer pas que cal fer amb tot el grup: classificar la informació que trobareu en

els textos i testimonis segons els seu contingut. Per exemple: quin tipus

d’alimentació els hi donaven, com anaven vestits, com dormien, com tractaven les

dones, quin tipus de repressió patien, com s’ajudaven entre ells i quines eren les

condicions de vida en general, com ara: tracte que rebien els presoners, comoditats

que tenien, què feien en les hores de lleure (si en tenien), etc.

Segon pas: en grups de dos o tres, treballeu un dels temes que heu seleccionat.

Trobareu informació en els textos que hi ha a continuació i en podeu buscar més en

les adreces d’Internet o a la biblioteca.

Tercer pas: redacteu un informe molt complet sobre la vostra part del treball. Cal

que l’informe es refereixi als fets que heu estudiat, a les seves causes i a les seves

conseqüències. També és molt important que feu una valoració del que heu vist, que

doneu la vostra opinió sobre aquests fets, que indagueu si actualment passen coses

semblants i per què passen, i que feu alguna proposta perquè una cosa com aquesta

no torni a passar mai més.

Quart pas: feu una explicació del resultat del vostre treball a tot el grup. Per fer

aquesta exposició, heu d’utilitzar l’informe que heu escrit i, a més, podeu fer servir

murals, dibuixos, transparències o altre material gràfic que ajudi a entendre el que

preteneu explicar.

Cinquè pas: cal arribar a unes conclusions generals sobre aquest tema, després

d’haver entès els aspectes que s’han treballat entre tots. D’aquestes conclusions

generals en podríeu fer un article per publicar en alguna revista de l’institut o de

fora de l’institut. Així donareu a conèixer el treball que heu fet a altres persones que

els pugui interessar.
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Com s’organitzava un camp de concentració?

Els nazis tenien dos objectius: eliminar «les races inferiors» i obtenir mà d’obra escla-

va per treballar en obres públiques, en fortificacions, en la construcció dels matei-

xos camps o en fàbriques.

Els camps eren com immenses ciutats sinistres i dels quals, com ja hem vist,

ningú no en podia sortir perquè estaven envoltats de grans murs, de filferrades

electrificades i de grans torres de vigilància. Només sortien del camp per anar a

treballar fora i anaven fortament vigilats i controlats. L’autoritat i la vigilància de

cada camp era a càrrec de comandaments de la SS i els ajudava personal de l’e-

xèrcit. 

L’administració interna era a càrrec d’un «degà» que controlava els kapos.

Els kapos eren els qui tenien contacte directe amb els presos i es caracteritzaven

per la seva crueltat. Els presoners havien de fer totes les feines perquè el camp

funcionés, des de la neteja fins al menjar. Els qui s’encarregaven dels forns cre-

matoris o de les càmeres de gas eren més ben tractats, però estaven aïllats dels

altres presos i eren eliminats periòdicament per a evitar que poguessin explicar

el que feien. 

Síntesi dels textos de l’exposició “Mauthausen. L’univers de l’horror”.

a) Identificació dels presos

Observeu la fotografia i el número que hi ha a sota.

Aquesta era la manera com identificaven els interns dels camps de concen-

tració. Quan arribaven al camp canviaven la seva aparença i perdien el seu nom. Els

rapaven el cap, els feien posar un vestit a ratlles de color gris i els assignaven un

número. La lletra del costat del número indica a quina categoria de presoner per-

tany.

Fotografia i número
d'identificació dels
presoners.
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b) L’horari d’un dia qualsevol en el camp de concentració de Dachau

• Entre les 3 i les 4 de la matinada: diana per llevar-se. 

• A un quart de 6: formació per comptar els presoners.

• De les 6 a les 12: treballar a fora del camp.

• De les 12 a l’1 del migdia: descans, incloent-hi l’anada i la tornada de la feina.

• De l’1 del migdia a les 6 de la tarda: treballar. Sovint s’allargava fins a les 7.

• Quan s’acabava el treball, es feia una nova formació per tornar a comptar

els presoners.

Com es treballava i com es vivia?

A l’agost de 1944, en el conjunt del Reich hi havia gairebé vuit milions de presoners

treballant en règim d’esclavitud. Els grups dirigits per kapos treballaven en indús-

tries de guerra, pedreres, tallers subterranis, excavacions, bòbiles, en maresmes o

en treballs inútils, fins al límit de la seva resistència física. Fins a l’any 1939 la feina

més important estava en la construcció dels camps de concentració. 

Les dones del camp de Ravensbrück, moltes d’elles espanyoles, eren obliga-

des a treballar a les empreses com Siemens o Tyssen i fer la feina d’altres camps de

concentració. A les més grans i més dèbils els feien cosir mantes o uniformes, men-

tre esperaven el seu torn per al forn crematori o per a la càmera de gas.

Els presoners i presoneres eren cedits per la SS a les empreses i era la matei-

xa SS qui cobrava el salari, que era de 6 marcs diaris. Es calculava que l’alimentació

d’un pres costava un marc diari.

Torres de vigilància
i pedrera, a Mauthausen.
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Una alimentació precària, unes jornades de treball molt llargues en condicions

d’insalubritat i de duresa, un allotjament inadequat, el fred i l’esgotament físic for-

maven part de la vida quotidiana dels interns dels camps de concentració. A aques-

ta situació, cal afegir-hi les tortures corporals o càstigs físics que sovint posaven fi

a la seva vida. 

Síntesi dels textos de l’exposició “Mauthausen. L’univers de l’horror”.

a) Josep Simón i Mill (deportat 4.929)

«En Josep va néixer el 15 de setembre de 1912 a Alban. El 24 de gener de 1941 va

arribar a Mauthausen.

»Quan va arribar al camp de Mauthausen, els soldats es multiplicaren i d’entre la

foscor van sorgir un grup d’homes vestits amb un uniforme estrany, cru amb rat-

lles blaves verticals. Eren els kapos. Es va acostar un oficial de la SS, que segons ell

havia lluitat a Espanya com a voluntari, i els va dir:

»“Recordo Terol, on vaig ser presoner dels rojos. Ara sabreu el que és el nostre Terol!

Parlo en nom del coronel Ziereis i del capità Bachmayer, responsables de l’ordre i

la disciplina del camp, que us faig saber que és molt severa. Aquell que no la pugui

suportar que sàpiga que allà hi ha una filferrada elèctrica i el sentinella està molt a

prop. Allà baix hi ha el crematori i a meitat de camí la presó. Cadascú que triï el

que més li convingui.”

»Els enviaren a dormir a les barraques. No hi havia llits ni mantes ni res. I feia fred,

molt fred. En Josep, com tots, s’ajagué amb la roba que duia posada, però per més

que ho provava no es podia adormir. El fred i, sobretot, l’angoixa que l’aclaparava

Vista general de la 
pedrera de Mathausen.

Escala de 186 graons
per la qual s'accedia a 
la pedrera de
Mauthausen. Part de les
obres de la seva
construcció s'atribueix
al col·lectiu de
republicans catalans.
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l’havien desvetllat del tot. (...) Un dels primers diumenges d’estar allà, el dia de

Sant Josep, va haver d’anar a treballar. Plovia i feia molt fred, però els “esclaus”

havien d’anar a fer una carretera. En Josep estava malalt, tenia angines amb molta

febre i li costava molt aguantar-se dret per a treballar. Cada vegada que els guardians

el veien tremolar o fer tentines rebia puntades de peu per a obligar-lo a fer la feina.

Quan al vespre va arribar a la barraca va caure a terra, exhaust de tot el que havia

aguantat durant el dia.» (p. 168-170) 

BASSA, D., i RIBÓ, J. (2002): Memòria de l’infern. Barcelona. Edicions 62 (adaptació).

b) Antoni Ibern i Eroles

«L’Antoni va néixer el 7 de juny de 1913 a Àger. Va arribar a Mauthausen el de-

sembre de 1940.

»L’Antoni el van destinar a treballar a la pedrera. Cent vuitanta-sis graons avall, cent

vuitanta-sis graons amunt, carregant aquell granit massís i escantonat que provo-

cava ferides amb molta facilitat. L’esgotament físic dels primers dies l’espantà. No

veia clar que ho pogués resistir gaire temps i tampoc no podia ficar el cap sota l’a-

la, ja que els SS eren molt a prop i no dubtaven a apallissar el primer presoner que

mostrés signes de cansament o desídia. Més d’un havia mort a cops. Però els dies

van passar i l’Antoni es va adaptar a l’esforç, però convertí un pagès de seixanta qui-

los en un esclau de trenta-cinc. Aquells graons els havia de pujar i baixar tres cops

al dia carregat de pedres a l’esquena. Fer aquells graons amb esclops era una teme-

ritat perquè relliscaven molt i a més d’un li havia costat la vida. Si a prop teu hi

Entrada dels túnels on hi
havia instal·lades

fàbriques subterrànies, 
a Gusen-Sant George.
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Presoners treballant
en l’aixecament del
mur de tancament, 
a Mauthausen.

havia un SS era motiu suficient per a apallissar-te i tornar-te a fer pujar i baixar les

escales i molt més carregat.» (p. 79) 

BASSA, D., i RIBÓ, J. (2002): Memòria de l’infern. Barcelona. Edicions 62 (adaptació).

c) Antoni Roig i Llivi

«L’Antoni va néixer el 25 de gener de l’any 1919 a Barcelona. Entrà a Mauthausen

el 27 de gener de 1941.

»Al voltant de la fortalesa de Mauthausen hi havia gent treballant. Però no era nor-

mal, eren cadàvers vivents. Homes esquelètics, deformats i estranyament acolorits.

Tenien la cara i les mans brunes pel sol, però com que el color natural de la pell era gro-

guenc, a conseqüència de l’escorbut, el color resultant era una barreja desconcertant.

Picaven la terra amb lentitud i parsimònia. Anaven vestits amb uns uniformes ratllats

de presidiaris que res no tenien a veure amb la roba de presoners de guerra. L’Antoni

no entenia res del que estava passant.» (p. 205)

BASSA, D., i RIBÓ, J. (2002): Memòria de l’infern. Barcelona. Edicions 62.

d) Ramon Buj i Ferrer

«En Ramon va néixer el 25 de desembre de 1912. Va arribar a Dachau el juny de 1944.

»En Ramon es dirigí a la infermeria ajudat per dos companys. Què li passa?, va pre-

guntar un SS. Un ferit..., li contestà un dels deportats. En Ramon alçà la vista i veié

com l’oficial desenfundava el revòlver. L’esglai que sentí en Ramon fou tan fort que,
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sense pensar-s’ho, s’alçà i, totalment coix, començà a córrer. La imatge era esper-

pèntica i el SS esclatà a riure. Però, divertit, el perseguí. Li agradava l’escena: un coix

empassant-se el dolor i corrent arrossegant la cama pel mig del pati.» (p. 403) 

BASSA, D., i RIBÓ, J. (2002): Memòria de l’infern. Barcelona. Edicions 62.

e) Testimoni sense nom 

«Feia dos dies que havíem arribat a Gusen. Ja de fosc, van dur-me, amb d’altres, a

les dutxes. Després d’un any de reclusió a Mauthausen, el meu estat físic era ja molt

precari. Una altra desinfecció, vaig pensar. Entràrem un grup de vint-i-cinc en una

ala on hi havia una piscina amb 30 centímetres d’aigua. Ens van fer estirar a tots, de

bocaterrosa, dins de l’aigua. Calia aguantar. Si t’aixecaves, et clavaven una guitza; si

alçaves el cap, també. Van venir un munt de garrotades fins que, al cap de deu minuts,

ens van fer fora. No vam pas sortir tots vius. Darrere nostre esperava el grup següent:

més cossos per a l’extermini ràpid i selectiu. Eren les dutxes de la mort...» (p. 78)

CARRIÓ, J. (2002): Manresa-Mauthausen-Gusen. Centre d’Estudis del Bages. Barcelona.

f) Neus Català i Pallejà

«La Neus havia nascut el dia 6 d’octubre de 1915 a Guiamets, al Priorat. Va arri-

bar a Ravensbrück el 7 de febrer de 1944.

»Al camp de Ravensbrück hi havia més d’onze mil presoneres organitzades en 

kommandos de treball. El més terrible que recorda la Neus d’aquest camp eren les

Neus Català,
deportada al camp de

Ravensbrück.

Dolors Gener,
deportada al camp de

Ravensbrück.
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visites a la infermeria per a rebre la injecció que aturava la regla de manera instantània.

La injecció era tan potent que provocava una pèrdua momentània de la conscièn-

cia. La Neus sempre tenia por de quedar-se adormida per sempre. No sabia què li

injectaven, però intuïa que no podia ser res de bo si aconseguia aturar la regla a

l’acte i fer-la desaparèixer durant uns quants mesos. Els nazis ho feien per a millo-

rar la productivitat de les presoneres.» (p. 403)

BASSA, D., i RIBÓ, J. (2002): Memòria de l’infern. Barcelona. Edicions 62.

g) Dolors Gener. Vexació i humiliació de les dones per part dels nazis

«Dolors Gener va arribar a Ravensbrück a l’abril de 1944 amb vint-i-cinc anys.

»La SS va venir a fer-nos la visita. Havíem de passar a pèl davant d’un grup de

SS. Les que estaven bé, els feien donar dos o tres tombs davant d’ells i ensenyar-

los la boca, les dents. L’endemà ens van tornar a cridar per a tornar a passar la visi-

ta i nosaltres cada cop més espantades. Una altra vegada a pèl i vinga a donar tombs

davant d’aquells homes. Ens van fer una revisió vaginal per veure si teníem malal-

ties venèries. Per fi unes quantes prostitutes s’hi presentaren com a voluntàries.

Moltes d’elles van dir que sí per por i no per “amor a l’art”. Potser si haguessin

sabut la fi que els esperava no haurien dit res. Perquè les enviaven al front, amb

els soldats, i després, rebentades i desfetes, morien. Ningú no les hem tornades a

veure.» (p. 208)

ROIG, M. (2001): Els catalans als camps nazis. Barcelona. Edicions 62. Primera edició, 1977.

Lliteres a
Ravensbrück.
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h) Dolors Gener. Com maltractaven les dones

«Quan vaig sortir de la quarantena em van portar a la barraca trenta-dos, al cantó

de les inútils i de les dones jueves i les seves criatures. Dormíem tres a cada llit,

capiculades en una amplada d’uns quants pams. A la nit senties els crits de les invà-

lides, els plors dels nens, les passes de les seves mares que els duien a fora perquè

tenien ganes de vomitar. Moltes d’aquelles criatures que xisclaven a la nit, l’ende-

mà apareixien mortes. Ens feien formar a la plaça de l’Appel en files de cinc. I tam-

bé hi posaven els morts, al nostre costat, en formació. Els nens petits eren cadavè-

rics i esgarrifava sentir-los plorar de gana. Algunes dones hi van tenir els seus fills,

que moriren de seguida. Les qui treballaven a la infermeria estaven organitzades per

a salvar-los i intentaven d’amagar-los. Però em sembla que, en conjunt, sols se’n sal-

varen dos o tres.» (p. 209)

ROIG, M. (2001): Els catalans als camps nazis. Barcelona. Edicions 62. Primera edició, 1977

i) Carme Buatell. La presència d’infants i l’extermini de les dones grans i

malaltes

«A nadie de nuestro “convoy” le cortaron el pelo, ya no tenían tiempo, les faltaba

mano de obra. (…)

Forns crematoris, 
a Mauthausen.
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»En nuestro block había niños de 6-10 años, incluso más pequeños. Se tenían que

levantar como nosotras a las tres de la mañana y pasar el recuento como nosotras,

de pie, afuera. Los pobres no hacían más que llorar. Al cabo de unos diez días esos

pequeños desaparecieron. Exterminados, ¿cómo?

»Mi amiga Adele, muy buena, era coja, siempre me decía: “Oh, Carmen, jamás sal-

dré de aquí, ya no veré más mi Francia”. Un día, cuando estábamos en el recuento,

hubo una selección. Todas las ancianas y enfermas se las llevaron y ya no las vimos

más. Las gasearon y pasaron a los hornos crematorios.

»Aquella misma noche, en nuestro barracón, estábamos muy tristes, sentadas y

cabizbajas. Y yo, como una faba que soy, al sentir el olor de carne quemada y aquel

espeso humo de la infernal chimenea, dije: “Mirad, ése es el humo de la Mimí 

(la anciana comunista de Nice). Es Mimí, que se marcha del campo por la chime-

nea”. Qué tonterías más grandes se pueden decir cuando el corazón sufre tanto.» 

(p. 130-131)

CATALÀ, N. (2000): De la resistencia y la deportación. 50 testimonios de mujeres españolas. Barcelona. Península.

j) Joan Mestres. La fam

L’aliment era, si fa no fa, a tots els camps el mateix. Heus aquí el que ens explica Joan

Mestres de Sachsenhausen:

«Ningú no pot arribar a imaginar el que era la fam, allà. Et donaven per a aguantar-

te dret, però res més. La fam et treia la son. Al matí et donaven una mica de pa

negre alemany tallat fi amb xoriço i una aigua que li deien cafè, però que era ordi

sense sucre. Al migdia, aigua bullent –algú va fer córrer que els cuiners es menja-

ven la carn que ens pertocava i que hi ficaven carn humana– amb alguna patata bulli-

da. A la nit, el mateix que al migdia.» (p. 255)

ROIG, M. (2001): Els catalans als camps nazis. Barcelona. Edicions 62. Primera edició, 1977.

k) Jacint Cortès. Què menjàvem

El menjar que rebien prenia dins el camp una transcendència inesperada. Jacint Cor-

tès ens diu:

«La majoria guardava amb molt de compte el tros de pa que li pertocava juntament

amb les molles que havien caigut en pesar-lo. Mai no se’n perdia cap, de molla. Ho

desàvem tot plegat dins del mocador i després, també amb molt de compte, lligà-

vem el mocador a la cintura. Després d’anar-nos a dormir desembolicàvem a poc a

poc el mocador i anàvem traient el pa. Els uns el menjaven a quatre bocinades, els
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altres s’hi aferrissaven i se l’empassaven en una esgarrapada, d’altres se’l tallaven

com si fossin terrossos de sucre, d’altres en feien boletes o llesquetes molt fines,

tan fines que hi podies veure a contraclaror, tots maldaven per fer-se la idea que

havien fet un gran àpat, però es martiritzaven perquè començaven a pensar en els

tiberis que feien a casa seva...» (p. 256)

ROIG, M. (2001): Els catalans als camps nazis. Barcelona. Edicions 62. Primera edició, 1977.

l) L’Emili. Violència gratuïta i solidaritat

«L’Emili havia d’assistir sovint a espectacles de violència. Com a empleat al kom-

mando del magatzem de roba civil, li calia presenciar l’entrada al camp de tots els

nous internats, i eren excepcionals les vegades que no es repartien bastonades en el

curs de l’ope-ració de canvi de roba. Els costums de la institució imposaven aquests

ritus d’iniciació a l’existència de pres. Tot i estar-hi acostumat, o precisament per

això mateix, les mesures preses en la recepció d’aquell dia tenien quelcom d’ex-

traordinari. Mentre s’estaven despullant aquells set homes acabats d’arribar, havien

entrat i sortit per la porta d’aquell estatge del magatzem tots els oficials i sergents

de la Kommandantur, i molt pocs se’n tornaven sense provar la traça i la potència

de llurs punys. Encara no s’havien posat la camisa d’internat, que els pobres set homes

ja tenien la cara i el cos maculat de sang pertot arreu. L’Emili no coneixia prou bé

l’alemany per a assabentar-se dels termes d’aquells “interrogatoris” tan accidentats.

“Deuen ser peixos grossos”, pensà. La brutalitat prenia tals proporcions que la curio-

sitat pogué més que la prudència. Prengué un paquet de roba i se n’anà directament

devers un d’aquells set homes:

- Alemany? –preguntà baixet i amb una expressió de còmplice.

- No. Hongarès... jueu –va contestar el nouvingut.

- Jo sóc espanyol.

- Espanyol?

I afegí en un castellà correcte:

- I per què està ací?

- Per haver fet la Guerra d’Espanya.

- Jo també hi vaig ésser –explicà l’hongarès, visiblement content de trobar un amic–.

A les Brigades Internacionals.

L’Emili simulà que estava cercant alguna peça del paquet de roba que tenia entre els

genolls, car un SS s’apropava amb evidents males intencions.

- Quina professió tens? –preguntà el soldat en arribar.

El nostre dibuixant aixecà el cap com per assegurar-se que no li ho preguntaven a ell. 

- Metge –contestà el jueu.

- Metge, eh? –digué sarcàstic el SS–. T’anirà bé ací. Necessitem metges, molts metges...

per a transportar pedres. He, he...



54

I sense donar-li temps de preveure l’agressió, li etzibà un cop de puny a plena cara.

- Té –afegia mentrestant–... Perquè puguis fer de metge. Et podràs curar el nas, he, he...

El jueu anà a parar d’esquena contra unes caixes. En aixecar-se, estabornit pel cop,

el nas li sagnava. Al SS li lluïren els ulls de satisfacció.» (p. 80-82)

AMAT-PINIELLA, J. (2001): K. L. Reich (1946). Edició i pròleg a cura de David Serrano i Blanquer. Barcelona. Edicions 62.

m) D’un republicà deportat a Mauthausen. Els dies de festa

«L’aspecte del camp els dies de festa, sobretot si feia bo, era ben diferent del dels dies

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

a les portes dels blocks es muntaven barberies per al personal i, en general, la insò-

lita animació del clos de barraques tenia realment quelcom de festivitat. Després

de portar una temporada al camp, quan arribava l’aclimatació a força de renúncies

i d’esmussament mental, aquell lloc de tortura i de mort prenia als ulls de l’internat

l’aparença d’un poble, com una imatge deformada dels del món exterior. Un poble

monstruós, una paròdia tràgica i grotesca dels de debò, participant-ne, però, de les

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

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

costumen als vidres graduats, els presos trobaven normal aquella disfressa de vida

i s’hi habituaven. Totes les ambicions que mouen la vida d’una col·lectivitat troba-

ven llur caricatura al camp. Els diners eren els plats de menjar o les cigarretes; l’os-

Entrada de nous
presos de guerra
soviètics al camp 
de Mauthausen.



tentació, qualsevol càrrec a les patates o als rentadors; la presumpció, portar una

gorra de visera o els pantalons ajustats pel sastre; la vanitat, l’adulació d’uns quants

famolencs; la voluntat, estirar-se al sol untat el cos amb vaselina; les dones... Amb

imaginació i esborrant alguns records, els presos creaven un succedani d’existència

en el qual trobaven cabuda totes les passions. Era un món amb classes socials per-

fectament diferenciades, més injustes tal vegada que les del món exterior, puix que

els motius que les determinaven no eren la bona conducta, ni el mèrit personal, ni

la intel·ligència, ni la laboriositat, ni l’audàcia, sinó la sort, el favoritisme i, ben sovint,

les inclinacions inconfessables. Els bons, els honrats, eren els qui primer queien.

Aquesta injustícia bàsica no era casual, sinó que formava part del sistema peniten-

ciari. Bons psicòlegs devien ésser els alemanys quan, amb la corrupció ambiental,

sabien anihilar l’esperit dels pocs que aconseguien conservar el cos!» (p. 127-128)

AMAT-PINIELLA, J. (2001): K. L. Reich (1946). Edició i pròleg a cura de David Serrano i Blanquer. Barcelona. Edicions 62.

n) Fragments d’un text de Constante sobre la vida a Mauthausen

«“¡El rojo español número cuatro mil quinientos ochenta y cuatro del block trece,

que se presente aquí inmediatamente...!”, gritó de nuevo.

»Aquella orden y aquel número lo corearon a grito pelado todos los jefes de block

para que llegase más fácilmente a su destinatario...

»Era la primera vez que aquel número era aullado por aquella jauría, rompiendo el

silencio estremecedor de la plaza de recuento del campo de Mauthausen. No había

duda: era mi número el que llamaban...

Imatge fictícia de 
la situació que 

es vivía als camps. 
De vegades es feien

fotografies destinades
a crear una imatge

correcta de 
la vida als camps 
de concentració.
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»Quise avanzar y me pareció que tenía los pies de plomo; estaba anonadado y era

incapaz de comprender lo que ocurría. Bachmayer me llamaba personalmente, pero

no por mi nombre, ya que allí éramos todos un número. Mi estupefacción no duró

más que unos segundos, pero en mi cerebro las ideas pasaban tumultuosamente:

¿Para qué me llamarían? ¿Qué quería Bachmayer de mí? ¿Tenía aquello alguna rela-

ción con el castigo que acababa de purgar en la straffkompanie (compañía de casti-

go)? ¿Habría descubierto que yo era uno de los dirigentes de la organización clan-

destina española? ¿Quién podía haber dado mi número o quizás haberme

denunciado?

»Ackel, el triángulo verde, responsable del block, vino hacia mí y empujándome

me hizo avanzar hacia el pasillo central entre las dos hileras de prisioneros. Al salir

corriendo –pues había que acudir corriendo cuando a uno lo llamaban los SS– eché

una mirada en torno mío, hacia mis compañeros, mis amigos. Me fijé sobre todo

en la sonrisa irónica y sádica de Willy, el secretario del block, que me achuchaba, a

gritos, al tiempo que me sacudía un tremendo golpe con su libro de efectivos.

»Llegué al control, me puse firme, estrujé el gorro de presidiario en la mano dere-

cha y, a pocos pasos de Bachmayer, me presenté:

»“Rojo español número cuatro mil quinientos ochenta y cuatro, ¡a sus órdenes!”»

(p. 45)

CONSTANTE, M. (2000): Yo fui ordenanza de los SS. Zaragoza. Pirineo. 

Soterranis de càstig
a Auschwitz.
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La solidaritat i la resistència en els camps de concentració

«El jefe alemán de la cocina era un tipo fabuloso, ya que había combatido en las Bri-

gadas Internacionales con nosotros. Este hombre hizo mucho por los españoles y

su nombre lo tengo grabado en la memoria para la eternidad: se llamaba Willy Rem-

mel. Fue él quien me dio el primer buen consejo: “Aquí lo que trabaja de verdad es

la vista, compañero, no lo olvides nunca”. En seguida organizamos la Solidaridad,

ya que estaba claro que desde la cocina se podían hacer muchas cosas. (…) Los tres

años que estuve en aquel campo se celebró el aniversario de la proclamación de la

República. El 14 de abril de 1943, después de varias semanas de “organizar” (robar)

cosas de la cocina, pude almacenar unos cincuenta quilos de patatas y varios gran-

des panes.

»Gracias a la ayuda de otro ex brigadista internacional, Fritz Aykermayer (que

después de la guerra llegó a ser jefe de la Policía de Berlín-Este), que prestó las lla-

ves de una barraca que estaba vacía, los españoles pudimos celebrar ‘nuestra fiesta

nacional’, pan y patatas hervidas. Pero, eso sí, en un silencio absoluto, ya que si

nos pillan los SS no lo contamos. Yo, la verdad, nunca supe que otro grupo nacio-

nal corriese tales riesgos para festejar al régimen de su país (…)» (p. 73)

PONS, E. (1995): Morir por la libertad. Españoles Ed . VOSA. Madrid.

La resistència i les organitzacions polítiques i sindicals

«El Comitè “Nacional” dels republicans –és a dir, a nivell de tot l’Estat espanyol–

era format per un socialista, Roziano, un republicà, Calmarza, un comunista, Razo-

la (el qual formava part del Comitè Internacional) i un de la CNT, Josep Ester. “Des

que es formà aquest comitè –ens conta en Josep Ester– els grups polítics republi-

cans ens enteníem molt millor. Tots quatre passejàvem cada nit i ens passàvem les

notícies. Cap al final, vam decidir de salvar la situació en cas d’una provocació per

part dels nazis. Als darrers moments, la temíem molt, aquesta provocació.

»Les organitzacions més nombroses al camp de Mauthausen, segons Josep Baili-

na, eren la CNT i el PSUC. Encara que també hi havia gent del POUM, com Ricard

Garriga, amic personal d’en Nin i d’en Maurín, d’Esquerra Republicana i d’Estat

Català, com en Lozano, campió de boxa d’Europa, i en Llobera. La CNT va

ésser reorganitzada, sobretot des que Josep Ester fou deportat al camp de Mau-

thausen. 

»(...) La CNT fou més ben organitzada al kommando de Gusen que no al camp cen-

tral de Mauthausen. Per contra, els comunistes treballaren millor a Mauthausen que

a Gusen. Deixem que ara ens parli un de Gusen, Jacint Carrió:
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»“Estàvem tan atropellats a Gusen que només anàvem de cara al plat. La resistèn-

cia, la vam començar a organitzar de debò quan faltava poc per a l’alliberament.

Els de Manresa eren, la majoria, d’Esquerra. Alguns eren del PSUC i la CNT. (...)

Els de Manresa, però, no miràvem els partits, sinó les persones. Ens ajuntàvem per

pobles, els amics i els parents. De política, no en férem fins a l’alliberament. Hi havia

molta diferència entre Mauthausen i Gusen. Els de Gusen érem uns pàries. A Gusen

estàvem tan acabats que quan tornàvem de treballar només parlàvem de menjar. Tan

sols quan teníem l’estómac tranquil parlàvem de política. Però de política política,

no en podies fer. Els de Manresa fèiem tertúlies sense sectarismes. Miràvem la per-

sona per damunt de tot.”» (p. 476-478)

ROIG, M. (2001): Els catalans als camps nazis. Barcelona. Edicions 62. Primera edició, 1977.
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Com es moria en un camp de concentració

Fins ara hem vist quines eren les condicions de vida en els camps de concentració

nazis, però per entendre una part molt important d’aquestes condicions de vida ens

falta veure i entendre com hi era present la mort. Recordem que un dels objectius

dels camps nazis era exterminar o fer desaparèixer aquelles persones que els nazis

consideraven perilloses per la seva manera de pensar o indesitjables pel seu origen

ètnic, la seva religió, cultura, costums o afeccions.

Per comprendre què vol dir tot això, i per poder-nos imaginar què suposava

per als homes i les dones que hi havia en aquests camps nazis, veurem alguns

exemples de fets i situacions que, juntament amb algunes imatges, ens ajudin a enten-

dre com es moria en els camps de concentració nazis. 

Per entendre la importància d’aquest problema, estudiarem algunes dades dels

republicans espanyols i catalans que varen morir en els camps nazis. Però només

pretenen ser un exemple, perquè les dades que es tenen encara no són prou com-

pletes, i a vegades poden resultar diferents segons com es comptabilitzen. Podem

suposar que hi va haver molts més morts dels que aquí indicarem. 

A continuació hi ha textos i dades estadístiques sobre aquests espanyols i cata-

lans que varen morir a Mauthausen i en alguns altres camps. Recorda, però, que segu-

rament n’hi varen haver molts més.

a. Llegeix amb atenció els textos i fes una síntesi del contingut de cada text.

b. En un mapa de Catalunya indica la distribució per comarques dels catalans

que varen morir a Mauthausen. Has de tenir present:

- Que la llegenda del mapa permeti poder-lo llegir i interpretar.

- Pots utilitzar diagrames de barres que indiquin el nombre de morts o pots

colorar les comarques amb diferents intensitats segons els que varen morir.

- Quan tinguis el mapa acabat, descriu-ne el contingut i intenta trobar raons que

expliquin el resultat. Ho pots discutir amb els teus companys.

- Intenta raonar amb els teus companys per què no podem saber amb exactitud

quantes persones van morir en els camps nazis. Quines creus que són les causes

d’aquesta falta d’informació?

- Amb el resultat del mapa, amb el contingut dels textos i amb el que has

treballat en els temes anteriors, redacta un informe complet del que va suposar per

als republicans catalans i espanyols la mort en els camps nazis. El títol podria ser

semblant a aquest: Per què la mort formava part de la vida dels presoners de

Mauthausen? Et pots posar d’acord amb un company i fer l’informe junts.
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Els presos espanyols morts a Mauthausen

Dues terceres parts dels presos espanyols de

Mauthausen van morir abans de ser alliberats

l’any 1945; una proporció semblant van morir,

també, de tots els altres presos. Molts d’ells

van ser eliminats al camp de Gusen, annex a

Mauthausen.

A Mauthausen van morir 4.761 espanyols,

la majoria d’ells entre els anys 1941 i 1942, en

què en moriren 4.521. En van morir 348 al

camp central de Mauthausen, 3.893 van morir

a l’annex de Gusen i 431 a la cambra de gas del

castell de Hartheim. La majoria d’aquests

últims eren homes joves.

La disminució de les morts a partir de

1943 fou deguda a la necessitat de mà d’obra

per a empreses directament gestionades per la

SS o per a llogar-la a altres empreses. El llo-

guer d’obrers a altres empreses suposava uns

beneficis importants per a la SS. (p. 77-68)

BERMEJO, B. (2002): Francesc Boix. El fotògraf de Mauthausen. Barcelona.
La Magrana.  

a) L’extermini d’espanyols al camp de Mauthausen

«Al llegar los españoles a Mauthausen –entre agosto de 1940 y abril de 1941–,

en aquel campo de exterminio ya había detenidos políticos alemanes, austriacos

y polacos. Organizados en capillitas, en las que la voz cantante la llevaban

siempre los jerarcas tradicionales de cada facción (…) Los españoles, por tanto,

cayeron allí como “pajarillos en nido ajeno” (…). Escasos eran los que habla-

ban alemán. Por estas y por otras razones, la primera gran campaña de exter-

minación montada en Mauthausen lo será a costa de los españoles y durará casi

dos años. Hasta la llegada de los prisioneros soviéticos en los albores de la pri-

mavera de 1942.

»Los españoles verán desaparecer, en este lapso de tiempo, al ochenta y cinco

por ciento de sus compañeros, por todos los medios: extenuados por el traba-

jo, a palizas, despedazados por los perros lobos, por enfermedad, inyectándo-

les bencina en las venas, asfixiados a bordo del “camión-fantasma”, víctimas de

experiencias seudomédicas en el castillo de Hartheim, despeñados en la cante-

Mur dels
«paracaigudistes», 
a Mauthausen, 
Els presoners eren
estimbats o obligats
pels SS a saltar.



61

ra, gaseados en las cámaras camufladas de duchas y, en última instancia, en los

hornos crematorios.» (p. 8-9)

CONSTANTE, M. (2000): Yo fui ordenanza de los SS. Zaragoza. Pirineo. 

b) Republicans morts en els camps de concentració

Segons Casimir Climent i Sarrión, el nombre de republicans espanyols que cone-

gueren la deportació i els camps d’extermini és prop de deu mil, i només hi va haver

2.183 supervivents. A Mauthausen i els seus kommandos hi van haver 7.189 repu-

blicans i als camps de Dachau, Buchenwald i d’altres n’hi varen haver 1.000.

Els morts van ser:

- 499 gasejats al castell de Hartheim. 

- 477 morts a Mauthausen (153 catalans de l’Estat espanyol i d’Andorra).

- 3.839 morts a l’annex de Gusen (1.582 catalans de l’Estat espanyol). 

- 200 morts en altres camps.

- 1.000 morts en els transports, bombardeigs, presons de la Gestapo, etc.

Ens podríem preguntar: quants catalans, en total, van conèixer l’infern nazi? 

ROIG, M. (2001): Els catalans als camps nazis. Barcelona. Edicions 62. Primera edició, 1977 (p. 200-201) (adaptació).

Homes arrossegant 
una vagoneta de terra,

a Mauthausen.
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En la taula següent s’ha recollit el nombre de deportats catalans que van morir

a Mauthausen, comptabilitzats per comarques. Ara bé, no se sap quants catalans van

morir en els diferents camps de concentració nazis. 

Ciutadans de Catalunya morts al camp de Mauthausen per comarques

(1940-1944)

Maneres i temps per morir a Mauthausen

«Sembla que hi podien haver fins a trenta cinc maneres diferents de morir en un

camp de concentració. En un informe que l’any 1945 va presentar el pres austríac

Ernest Martin a les autoritats nord-americanes se n’assenyalen unes quantes. Gai-

rebé totes elles eren induïdes per les autoritats del camp: tret en un intent de fuga,

suposats suïcidis (per salt al buit, per ofec, per descàrrega elèctrica, penjant-se...),

cambra de gas, per injecció letal de benzina, per dutxes gelades a l’hivern, encade-

Nascuts a Catalunya

Comarques Nre. de persones Comarques Nre. de persones

Alt Camp 16 Maresme 23

Alt Empordà 23 Montsià 17

Alt Penedès 20 Noguera 15

Alt Urgell 9 Osona 24

Anoia 7 Pallars Jussà 11

Bages 30 Pallars Sobirà 5

Baix Camp 22 Priorat 14

Baix Ebre 36 Ribera d’Ebre 28

Baix Empordà 23 Ripollès 10

Baix Llobregat 22 Segarra 11

Baix Penedès 14 Segrià 48

Barcelonès 287 La Selva 17

Berguedà 23 Solsonès 6

Cerdanya 2 Tarragonès 31

Conca de Barberà 13 Terra Alta 42

Garraf 15 Urgell 16

Les Garrigues 26 Vallès Occidental 37

Garrotxa 12 Vallès Oriental 17

Gironès 29 Total 1.137

Ciutadans nascuts a Catalunya 1.137

Ciutadans nascuts fora de Catalunya 295

Ciutadans de Catalunya morts a Mauthausen 1.432

Elaboració pròpia. Font: Roig, M. (2001): Els catalans als camps nazis. Barcelona. Edicions 62.
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Presoners en un estat 
de desnutrició 

i esgotament que 
en molts casos 

els duia a la mort, a
Mauthausen.

nats a la paret, per un tret al clatell... Una altra manera era declarar que el presoner

havia mort per malaltia, encara que es tractés d’assassinats.

»Però la majoria de morts es van produir per esgotament, gana, treball molt dur i

malalties de tot tipus, encara que també n’hi varen haver moltes per maltractaments,

i assassinats a les cambres de gas o per injecció letal. Aquesta última tècnica s’apli-

cava normalment als més dèbils i als malalts.

»Veiem el relat d’un presoner:

»“La mort havia esdevingut una part de les nostres vides, com el treball, la gana

que ens escanyava constantment els intestins o el fred que ens mossegava el cos. Sen-

tíem olor de mort, pensàvem constantment en la mort i convivíem amb la mort. La

temíem molt menys que les humiliacions, era la nostra companya, la nostra única

possibilitat d’escapar.

»”Un company del camp va arribar a comptabilitzar trenta-cinc maneres diferents

de morir a Mauthausen. Cap d’elles era tan horrible com la produïda per l’esgota-

ment de portar pedres a la pedrera. Arribar al final només significava haver de tor-

nar al principi. Els nazis ens havien convertit en caricatures de Sísif. Érem uns

sísifs demacrats, esquelètics i turmentats, el càstig dels quals tenia com a destí el cre-

matori.”» (p. 73-76)

Lope Massaguer: Mauthausen, fin del proyecto, p. 86. Citat per BERMEJO, B. (2002): Francesc Boix. El fotògraf de Mauthausen.
Barcelona. La Magrana.



64

a. Organitzeu-vos per grups de tres o quatre alumnes i llegiu amb molta atenció

cada un dels textos que exemplifiquen les diferents maneres de morir.

b. En el DVD heu vist algunes fotografies que es varen fer en els camps nazis

perquè tot el món conegués els horrors d’aquests camps. Aquestes fotografies les

varen fer o robar els presos que volien que tothom conegués la barbàrie del que allà

passava. Les robaven a la SS del camp, que havia fet les fotografies per poder

demostrar a les seves autoritats com complien el que els havien encarregat:

«exterminar els indesitjables».

c. Feu un mural o un dossier en el qual pugueu representar gràficament

(fotografies o dibuixos) les diferents maneres com es podia morir en els camps

d’extermini nazis. A cada fotografia o dibuix poseu-hi una explicació.

d. Redacteu unes conclusions finals del que creieu que passava en aquests

camps. Poseu-hi el títol que penseu que representa més bé els vostres punts de

vista, les vostres opinions i els vostres sentiments. 

e. Us animeu a fer una proposta a l’ajuntament del vostre poble o de la vostra

ciutat de fer una exposició sobre «la vida i la mort en els camps nazis»? La proposta

hauria de preveure:

- La justificació sobre la importància i l’oportunitat de fer-ho. La finalitat és

convèncer les autoritats municipals.

- L’índex dels continguts. Per fer aquest índex, podeu veure si els apartats que

hem treballat us serveixen. Des del trasllat i l’arribada dels detinguts als camps de

concentració nazis fins que són alliberats. També podeu trobar informació al DVD,

tant en les imatges com en les entrevistes de les persones que van estar presoneres

en aquests camps. Quines coses voleu destacar, què creieu que és més important

perquè els visitants de l’exposició coneguin aquests fets, què us agradaria que

coneguessin els visitants més joves, etc.

- Cal que cada tema proposat tingui imatges i explicació escrita.

- Podeu dissenyar el tríptic per anunciar l’exposició, tant les imatges com el

contingut escrit.

- També podeu pensar com us agradaria recollir les impressions i les vivències

dels qui van a veure l’exposició.

f. Imagineu-vos que sou un grup d’estudiants que visiteu les restes i el museu

d’alguns camps de concentració nazis que es poden veure actualment a Europa. En

tornar voleu que els vostres companys que no hi han pogut anar s’imaginin com

eren aquests camps i coneguin per què varen existir. Penseu que una bona manera

d’explicar-ho és a partir d’una obra de teatre. Us animeu a preparar-la per a tots

aquells que no han estudiat aquest tema? Creieu que és important que el coneguin?

Podríeu seguir els passos següents:

- Buscar un títol que respongui al que voleu fer. Podria ser semblant al de

l’exposició.

- Quins aspectes voleu treballar i quines escenes voleu representar? 

- A cada escena hi heu de posar uns personatges, un diàleg i el moviment que

correspongui. Podeu donar vida als diferents testimonis que heu treballat en

aquest tema. També podeu buscar més informació i afegir-hi personatges i

situacions.

- Pensar l’ambientació: els decorats, el mobiliari, la indumentària dels

personatges. Us podeu orientar amb les imatges, la informació i les entrevistes del

DVD. També podeu buscar més informació en les pàgines web que parlen d’aquest

tema.
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Alguns exemples de fets i situacions que podien conduir els presos a la

mort per assassinat

En el text anterior un presoner esmenta diferents maneres de morir en el camp de

Mauthausen, però la crueltat que portava a la mort era comuna a tots els altres camps

nazis coneguts com «a camps d’extermini». A continuació hi ha alguns exemples

esfereïdors que il·lustren el que diu el presoner anterior.

a) La mort del pare i del germà

«La mare d’en Jacint Cortès va rebre una carta, abans d’acabar-se la guerra, on li

notificaven que el seu fill Pepe i el seu marit havien mort “de manera natural”:

»“Al pare, l’he vist morir... Va ser el mes d’agost del 41, cap al 24. Ell s’estava a la

barraca 22, a Gusen, i ens vèiem poc, només durant les formacions del migdia i,

sobretot, a la nit. Aquell dia el van portar com van poder uns companys i el van

deixar a la seva barraca. Jo el buscava abans de la formació, però un amic em va dir

que l’havien hagut d’arrossegar des de la pedrera. No recordo què va passar dintre

meu, sols sé que vaig començar a córrer cap a la barraca 22 i me’l vaig trobar llan-

çat per terra entre d’altres republicans. Els altres m’esperaven al camp per a acabar

la formació, però sembla que no em podia apartar del meu pare, que ja no em

coneixia. Vaig haver d’anar a l’Appel, però després hi vaig tornar i no vaig recor-

dar-me ni d’agafar el meu menjar. (...) Al cap d’una estona va entrar el cap de la barra-

ca i em va treure d’allí a bastonades i patacades. Però m’ha quedat la imatge del

meu pare que sense poder contestar-me semblava que em comprengués...

Detinguts executats
en intent d'evasió, a

Mauthausen.
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»”Abans havien matat el meu germà, en Pepe. Amb nosaltres hi havia uns quants

invàlids que no treballaven, a la barraca 23. El comandant del camp, Chmielewski,

que encara és viu i lliure, cada dia en feia una tria, els donava un tros de pa i el cafè

que els pertocava i els ficava a la barraca número 3. Al cap d’una estona venien els

camions fantasmes amb les finestres pintades de blau i se’ls enduia cap al castell de

Hartheim. Durant el viatge hi engegaven els gasos i sembla que, alguns dels cadà-

vers, els feien servir després com a experiments. Em sembla que van ficar el meu ger-

mà en un camió d’aquests, perquè era invàlid..., era nociu, segons els nazis, per a la

societat. El meu germà estava fort, encara que li faltés una cama. No anava a treba-

llar i jo només el podia veure quan arribava la nit. I un dia ja no el vaig veure més...»

(p. 277-278)

ROIG, M. (2001): Els catalans als camps nazis. Barcelona. Edicions 62. Primera edició, 1977.

b) Els errors portaven a la mort (camp de Mauthausen)

Un petit kommando era l’encarregat de fer una plaça. Per fer-la s’havien de col·locar

llambordes en una esplanada de terra. Sort que un dels presos era paleta i els va

ensenyar la tècnica per fer-ho bé. Allò els va salvar la vida, ja que els que s’equivo-

caven eren executats. Cada dia morien companys seus. En grups de deu homes els

portaven a la infermeria, on els veien entrar vius i sortir morts. (p. 171)

BASSA, D., i RIBÓ, J. (2002): Memòria de l’infern. Barcelona. Edicions 62  (adaptació).

c) Càstigs que mataven

«La straffkompanie, que quiere decir en castellano: compañía de castigo, era el

grupo de trabajo más temido en el campo, el más horroroso también. Allí eran

enviados los castigados y todos los prisioneros políticos traídos como “detenidos

Detinguts executats
en intent d'evasió, a
Mauthausen.
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a ejecutar inmediatamente”, así como los judíos. Su trabajo consistía en subir blo-

ques de granito de setenta u ochenta kilos sobre sus espaldas escalando los fatídi-

cos ciento ochenta y seis peldaños. Con aquellos bloques se construían las mura-

llas. Raro era el prisionero que, salvo habérsele levantado el castigo, podía aguan-

tar veinte días...» (p. 48)

CONSTANTE, M. (2000): Yo fui ordenanza de los SS. Zaragoza. Pirineo.

d) L’obligació de fer una cosa prohibida: acostar-se a la torre dels guardians

(camp de Mauthausen)

Un dia, la SS va entrar en una barraca i va triar quatre jueus. Els van dir que no hi

podrien tornar a entrar perquè al migdia havien de ser morts. Dos d’ells, els més

grans, van optar per acostar-se a la torre dels guardians perquè sabien que quan

arribessin a tres metres els dispararien. Així va ser. Quedaren dos germans de 17 i

18 anys, que amb molta por anaven seguint els seus companys, però no s’atrevien a

passar la ratlla dels tres metres. Un oficial els va dur una gorra de presoner i els va

recordar que la seva mort era imminent, que caminessin ràpid. En tocar la línia dels

tres metres els van disparar diversos trets. Els soldats es divertien allargant l’ago-

nia dels dos nois. (p. 172)

BASSA, D., i RIBÓ, J. (2002): Memòria de l’infern. Barcelona. Edicions 62 (adaptació).

Suïcidi induït,
a Mauthausen.
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e) Un suïcidi induït. La mort de Radek al reixat electrificat (Mauthausen)

«En Radek i el seu pare eren jueus hongaresos que havien estat deportats a Mau-

thausen. Tots dos varen ser especialment maltractats pels esbirros de la SS. El pare

d’en Radek ja no podia aguantar més aquell suplici i una nit va optar per suïcidar-

se. Va saltar per la finestra del barracó, va córrer fins al reixat electrificat i s’hi va

tirar. Va quedar electrocutat. La raó oficial de la seva mort va ser d’intent de fuga. 

En Radek tenia disset anys, es va quedar molt trist i volia seguir el camí dels seu

pare, perquè els maltractaments continuaven per a tothom, i especialment per als

jueus. La mort suposava un alleujament. Els seus companys intentaven consolar-lo

i evitar el suïcidi, però una nit també va saltar per la finestra i es llançà al reixat de

la mort.» (p. 93-94)

BERMEJO, B. (2002): Francesc Boix. El fotògraf de Mauthausen. Barcelona. La Magrana.

f) Els suïcidats

«Durant aquells mesos que l’Emili visqué en la letargia, el terror no havia seguit el

seu exemple. Com que els procediments d’eutanàsia i la llei de fugues no rendien

prou en aquell temps que el Reich no parava de descobrir enemics, aviat fou trobat

un procediment més ràpid i menys costós. No calien bales ni benzina!

»El camí que, des del capdamunt de l’escala de la pedrera, portava fins al camp, no

tenia filferrades ni sentinelles més que per la ban-

da esquerra, ja que, per la banda dreta, estava prou

ben guardat amb el precipici de l’explotació, tallat

a plomada i d’una cinquantena de metres de pro-

funditat. Quan la columna dels jueus o dels casti-

gats en general havia aconseguit pujar per l’escala

fins al camí, amb les enormes pedres que els eren

carregades, aquells que durant el viatge quedaven

reressagats o que, malgrat les vergassades, havien

hagut d’abandonar la càrrega a mitja escala, eren

“amablement” invitats a llançar-se daltabaix de l’a-

bisme. Tota resistència era inútil, i no feia sinó per-

llongar dolorosament el període d’arguments “per-

suasius”. La mitjana de “suïcidis” venia a ésser de

sis a deu per viatge...

»Els presos que treballaven a baix de la pedrera

contemplaven amb horror aquelles escenes de cri-

minalitat, i encara que també arribessin a acostu-

Forca i lloc destinat
als afusellaments, 
a Gusen.
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mar-s’hi, qualsevol d’ells s’estremirà recordant el cas d’un advocat jueu eslovac de

molta còrpora que, quina havia d’ésser fatalment la seva sort, ja el segon viatge

que féu, s’agafà de les mans amb quatre dels seus companys i tots plegats, sense que

ningú els hi obligués, s’aproparen al caire del balç. Però l’advocat parlà abans de

saltar; va parlar amb veu profunda i estentòria que ressonà dintre d’aquell pou

gegant com un averany apocalíptic. La sang i la vergonya que enrogien aquestes

pedres, digué en alemany, tota la sang i tota la vergonya que enrogeixen Europa

entera, us ofegaran un dia, criminals! El vostre salvatgisme aixeca el món contra

vosaltres, i us farà mereixedors d’un càstig tan terrible com els vostres crims. Nosal-

tres morim, però dignes; vosaltres morireu en l’abjecció!

»Els SS que conduïen la columna provaren de fer-lo callar i, no atrevint-se a apro-

par-s’hi gaire per por que els arrosseguessin en la caiguda, li tiraren unes quantes

pedres. Quan l’advocat hagué acabat la seva requisitòria, tan curta com punyent,

en el silenci emotiu dels presos que treballaven al pou, els cinc companys saltaren

al buit amb les mans agafades. Un xoc sord ressonà entre els murs de la pedrera.»

(p. 215-216)

AMAT-PINIELLA, J. (2001): K. L. Reich (1946). Edició i pròleg a cura de David Serrano i Blanquer. Barcelona. Edicions 62.

g) Els serveis mèdics: execució dels malalts i experiments mèdics

«Mauthausen tenia instal·lacions mèdiques i personal mèdic que servia per a orga-

nitzar i participar en les operacions d’extermini i per a fer experiències pseudomè-

diques que costaren la vida a molts presos. 

»En les operacions d’extermini es tractava d’escollir

aquells presoners més dèbils o malalts, per a portar a les

cambres de gas o per a administrar les injeccions letals.

»Les experiències mèdiques podien ser molt diver-

ses: proves sobre tipus i maneres d’alimentar-se, injec-

tar vacunes que en molts casos suposava inocular la

malaltia, proves per a determinar la resistència al fred,

a la foscor, a l’altitud o a les cremades. També es feien

pràctiques mèdiques que podien incloure l’extirpa-

ció d’ossos, nervis o músculs, així com òrgans vitals a

persones absolutament sanes. Gairebé tots aquests

experiments acabaven amb la vida de les persones.» 

(p. 89)

BERMEJO, B. (2002): Francesc Boix. El fotògraf de Mauthausen.
Barcelona. La Magrana.

Persona triada 
i fotografiada per

demostrar la  «lletjor 
i anormalitat» 

dels jueus.
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h) L’extermini d’un malalt. El testimoni d’en Josep, presoner a Mauthausen

En Josep s’acostava a la seva barraca per descansar quan es va trobar l’Aguilar, com-

pany seu de barraca, amb un aspecte trist i preocupat.

–Ostres, Aguilar! Què hi fas, aquí, tot sol?

–No res... Aquella resposta monosil·làbica no va deixar en Joseph intranquil i va

intuir que passava alguna cosa. –Què et passa?

Aleshores, amb un fil de veu, l’amic contestà:

–El meu germà està tuberculós i se n’han adonat. Els SS han ordenat que l’anessin

a buscar a la barraca per anar-li a posar una injecció de benzina... Deu estar a punt

de passar i m’espero per a si el puc veure...

Al cap d’una estona va passar un grup de cinc deportats escortats per un oficial.

–És el del mig... –digué observant aquell grup d’ombres que es dirigien cap a la mort.

El malalt tenia la mirada fixada a terra, cap cot, però en Josep intuí que s’havia ado-

nat de la presència del seu germà (...) Els van seguir amb la mirada i, pocs instants

després, els dos amics ploraven abraçats, però en silenci... (p. 161-162)

BASSA, D., i RIBÓ, J. (2002): Memòria de l’infern. Barcelona. Edicions 62 (adaptació).

i) Un professor de llengua que patia malformacions

Aquest presoner holandès era professor de llengua i patia malformacions a causa d’u-

na malaltia congènita. Se li varen fer moltes fotografies des de diferents perspecti-

ves, en algunes anava vestit, en d’altres despullat. Quan van considerar que ja l’ha-

vien estudiat prou, el van assassinar per conservar el seu esquelet i continuar fent

fotografies i estudiar les seves malformacions.

j) L’extermini massiu a Auschwitz

Rudolf Höss, comandant a Auschwitz entre 1940 i 1943, va escriure el testimoni

següent en la seva biografia:

«Una vegada hi havia dos nens petits que estaven tan entretinguts jugant, que es

negaven a escoltar la seva mare (...) No oblidaré mai més la mirada suplicant de la

mare demanant clemència. Sabia el que estava passant. Els qui estaven a la cambra

de gas començaven a estar intranquils. Tots em miraven, esperaven que jo actués.

Vaig fer un senyal al suboficial de guàrdia, va agafar els dos nens i la mare i els va

portar a la cambra de gas. Vaig sentir una gran compassió i hauria volgut desapa-

rèixer, però no podia permetre’m el luxe de demostrar la més mínima emoció.

»Havia d’observar tots els processos. De dia i de nit havia d’observar com es cre-

maven els cossos (...) Havia d’estar parat durant hores i hores mirant com feien les

fosses comunes i com hi tiraven els cossos morts.

Professor de llengua
amb malformacions
físiques que va ser
assassinat.
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»També havia de mirar per la finestreta a dins de la cambra de gas per a confirmar

que no quedava ningú viu. No solament era el responsable de donar les ordres,

també havia d’assegurar que s’havien complert.» (p. 132)

BROSZAT, M. (ed.) (1965): Kommandant in Auschwitz. Autobiographische Aufzichnungen des Rudolf Höss. Munic. Deutscher
Taschembruch Verlag.

k) Va disparar en un suposat intent de fuga l’octubre de 1943. Exemple de

la declaració de l’oficial Jakob Tasch

«Edmond Hirsch, jueu hongarès de trenta anys d’edat, va ser traslladat al camp de

concentració el 1943. L’oficial que el custodiava va declarar:

»“El 25 d’octubre de 1943, cap a les 8.55 h, en el curs d’un intent de fuga va rebre

un tret del SS, després d’haver abandonat el seu lloc de treball i intentar passar pel

reixat del camp. Als crits d’alto del SS, Hirsch no va reaccionar, i el SS es va veure

obligat a fer ús de l’arma de foc. Les meves investigacions han donat com a resultat

que el SS va fer ús de l’arma de foc correctament. El metge del camp va certificar-

ne la mort. L’autòpsia del cadàver va tenir lloc a la sala de dissecció del camp. Al

pres se li havia fet saber, repetides vegades, que qualsevol intent de fuga seria evitat

per tots els mitjans. S’adjunten les certificacions del metge.” (la signatura no es pot

llegir)» (p. 95) 

BERMEJO, B. (2002): Francesc Boix. El fotògraf de Mauthausen. Barcelona. La Magrana.

l) Una mort ràpida i molt violenta: la llarga escala de la pedrera

«Un dia va arribar a la pedrera un kommando de mil homes, entre els quals es tro-

baven al voltant d’uns 300 jueus, la majoria calçats amb sabates de sola de fusta.

»Els SS els van col·locar al final de la formació i la van tancar ells mateixos acom-

panyats de gossos policia.

»Quan el primer centenar de jueus arribava a la meitat de l’escala, els van ordenar

aturar-se. Ho van fer tremolant intuint esgarrifats el que els esperava.

»(...) Els gossos (...) van ser alliberats dels seus lligams pels soldats i llançats contra

els jueus, que van començar a baixar espantats entre les rialles dels nazis. Presos d’un

pànic inimaginable, els més forts atropellaven els més dèbils en l’afany per a acon-

seguir els primers llocs. Les soles de fusta els feien relliscar escales avall mentre els

gossos els esquinçaven la carn ensangonada.

»Les víctimes feien uns crits horribles que despertaven tant el nostre espant com el

dels jueus que encara no havien estat atacats pels gossos. I sobresortien enmig d’a-

quell horror els riures i les bromes dels kapos i els SS (...).
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»Quan tot va haver acabat, els esglaons estaven coberts de cadàvers, ferits agonit-

zant i trossos de membres arrencats.» (p. 64)

Lope Massaguer: Mauthausen, fin del proyecto, p. 86. Citat per BERMEJO, B. (2002): Francesc Boix. El fotògraf de Mauthausen.
Barcelona. La Magrana. 

m) Testimoni d’Alfonsina Bueno Ester, aragonesa de naixement i afincada a

Berga des de molt petita. Era de la CNT. Va ser deportada a Ravensbrück i a

Mauthausen

«Hacia el final de la guerra nos llevaron a Mauthausen. Allí mataron a mi padre y a mi

hermano. (…) Mauthausen era uno de los peores campos, tan malo como Ravensbrück.

»Tuvimos que trabajar en la cantera y subir los peldaños con piedras de 40 kg a

pulso, y las que éramos jóvenes, aún, ¿pero y las pobres viejecitas? Yo he visto echar

a tres deportadas al fondo de la cantera con la piedra en sus manos después de que-

dar agotadas, porque no iban lo suficientemente deprisa.

»Otro caso de barbarie que quiero denunciar: al salir del campo, a un lado de la

cantera, hacia la izquierda, cerca de la fatídica escalera, vi una rueda de carro apo-

yada sobre un eje. A aquella rueda estaban atados cuatro deportados rusos con las

piernas cortadas por encima de la rodilla; lo que les quedaba de pierna, sólidamen-

Un mort per
estimbada des de
dalt de la pedrera 
de Mauthausen.
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te atadas para que no se desangraran; tenían que dar vueltas sin parar, como en una

noria, día y noche sin comer ni beber y recibiendo latigazos. Yo no sé cuantas

horas durarían, y no exhalaron ni una queja, ni un grito, ¡sólo sus ojos expresaban

el martirio que sufrían, qué miradas! Yo he llorado a mi hermano y a mi padre muer-

tos allí, pero aún he llorado más a la vista y al recuerdo de estos cuatro héroes

rusos; jamás, jamás podré olvidarlos.» (p. 143)

CATALÀ, N. (2000): De la resistencia y la deportación. 50 testimonios de mujeres españolas. Barcelona. Península.
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L’alliberament

«Tota la plana major de la SS ha fugit del camp i ha deixat el comandament a mans d’un ser-

gent de l’exèrcit. Propagueu aquestes noves i recomaneu calma a tothom. La nostra segu-

retat es pot considerar definitiva. A esperar només que arribin forces americanes! Visca la

llibertat!

»Hom havia engalanat l’entrada xinesa del camp amb branques d’avet i amb banderes de

totes les nacionalitats. Els espanyols hi posaren la tricolor, la dels iugoslaus portava l’estre-

lla roja al mig, els italians oblidaren l’escut reial. Els estels i les ratlles dels Estats Units pre-

sidien l’assemblea de Nacions Unides en la captivitat. Per totes bandes de la plaça de recomp-

tes penjaven rètols de benvinguda i visques als exèrcits triomfants. L’Emili i tots els qui sabien

manejar pinzells s’havien passat la nit en blanc!

»Ja des de primera hora la plaça era plena de personal que esperava l’arribada de les avant-

guardes motoritzades. Hom deia que els alliberadors no trobaven cap resistència i que,

probablement, entrarien al camp a mig matí. Com que també els cuiners havien treballat de

valent aquella nit i com que la sopa del matí havia estat abundant i espessa, l’excitació de la

gent era sorollosa.» (p. 325)

AMAT-PINIELLA, J. (2001): K. L. Reich (1946). Edició i pròleg a cura de David Serrano i Blanquer. Barcelona. Edicions 62.

Grup de supervivents,
a Mauthausen.

Entrada dels tancs
nordamericans, 
a Mauthausen.
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El genocidi nazi avui i altres genocidis

Han passat molts anys des de l’inici del genocidi nazi. El seu record, però, subsis-

teix i forma part de les consciències d’un nombre cada vegada més gran de perso-

nes, en especial dels joves. També, cada vegada hi ha més estudis i treballs d’histo-

riadors que donen a conèixer l’autèntica magnitud del drama viscut en els camps

de concentració. Probablement, la consciència de les persones evitarà que es torni

a repetir una tragèdia d’aquesta magnitud.

Ara bé, des de la fi de la Segona Guerra Mundial fins avui hi ha hagut al món

altres conflictes violents, altres drames en els quals s’han aplicat també «tècni-

ques» d’extermini humà. Hi ha hagut, i hi ha, altres genocidis contra homes i dones

que algú considera «diferents» i, per tant, «objecte d’extermini». No s’ha arribat als

límits del genocidi nazi, però de vegades s’hi ha estat molt a prop. Per evitar que

una situació com aquella es torni repetir cal estar a l’aguait. Cal estar informat i en

disposició de denunciar i d’actuar contra els qui no respecten el dret de la diferència

i, en general, els drets humans.

Valoracions actuals del genocidi nazi i de la presència de republicans

catalans i espanyols en els camps de concentració

Com es veu avui el genocidi nazi? Com és valorat, com és jutjat, per part d’aquelles

persones que no l’han viscut directament? Des del final de la Segona Guerra Mun-

dial s’han produït tota mena de condemnes, però han hagut de passar molts anys

perquè es prengués consciència de la magnitud del genocidi, més enllà de les fre-

des dades del nombre de morts.

Hem seleccionat uns textos com a exemple d’aquestes condemnes. Són de per-

sones que no van viure l’holocaust, però que el coneixen perquè l’han estudiat. El 

primer és de Joan Carles Mèlich. El segon és de l’historiador nord-americà David 

Wingeate Pike. El tercer, del filòleg català David Serrano. El darrer el formen un recull

d’opinions d’alumnes catalans després de visitar el camp de Ravensbrück (abril de

2003).

aa))  JJooaann  CCaarrlleess  MMèèlliicchh, filòsof de l’educació, utilitza, com molts altres, el nom 

d’Auschwitz –el camp d’extermini més important– per anomenar el que va passar

durant el període de govern dels nazis a Alemanya.

«Es necessari prendre’s seriosament la història, la nostra història, però no pas per-

què ens trobem determinats per ella. Es tracta de recuperar la història per tal de poder-
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la trencar, poder criticar-la, per tal que el novum pugui sorgir. Per a recuperar la his-

tòria, és necessari que estigui “viva” i, per això, la història ha de convertir-se en memò-

ria. La història, sense més, pot ser immortal. La memòria, en canvi, ens recorda que

els drets de les víctimes de la història mai no s’extingeixen. Per això, per tal que l’è-

tica sigui possible, cal viure la història i transformar-la en memòria.» (p. 17)

«Què ens ensenya Auschwitz? (vuit tesis)

1. Auschwitz ens ensenya que l’ésser humà és un ésser capaç del millor i 

del pitjor, i que el més monstruós dels monstres és que són éssers “normals”. 

Auschwitz ens ensenya que cal estar a l’aguait i pensar que en qualsevol moment,

dins un món civilitzat, pot aparèixer l’horror.

2. Auschwitz ens ensenya que cal mantenir viva la memòria, i que la memò-

ria no és únicament el record del passat, sinó la crítica del present i l’esperança

del futur.

3. Auschwitz ens ensenya que només els supervivents tenen dret a l’oblit, i

que precisament som els qui no hem viscut l’horror els qui estem èticament obli-

gats a recordar i a transmetre el record.» (p. 111)

MÈLICH, J. C. (2001): La lliçó d’Auschwitz. Barcelona. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

• Què creus que vol dir l’autor quan afirma:

- És necessari prendre’s seriosament la història.

- La memòria no és únicament el record del passat, sinó la crítica del present i

l’esperança del futur.

- Som els qui no hem viscut l’horror els qui estem èticament obligats a recordar i

a transmetre el record.

• Estàs d’acord amb aquestes afirmacions? Per què? Comenta-les en grup.

• Què creus que podries fer per a mantenir viva la memòria dels camps de

concentració i per evitar que situacions semblants tornin a succeir? Quins aspectes

del que van viure els republicans i les republicanes cal que es recordin per

especialment? Elabora amb els teus companys i companyes de classe una proposta

del que creieu que caldria fer per preservar la memòria històrica dels catalans i

catalanes que van patir els camps de concentració nazis.

bb))  DDaavviidd  WW..  WWiinnggeeaattee  PPiikkee, després d’analitzar la situació viscuda pels republicans

catalans i espanyols al camp de Mauthausen, conclou destacant els recels que aquests

encara tenen en relació amb els austríacs.

«No es posible escapar, todavía hoy, a las impresiones negativas que los supervi-

vientes de Mauthausen se formaron de sus encuentros con los viejos civiles aus-
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triacos. Como en Alemania, hay un problema de generaciones. La generación de

Hitler, escribe David Hackett, suspendió el examen moral y, en cierta medida,

también lo hizo la generación siguiente. “Fueron sus nietos los que cambiaron de

actitud, e insisten que el honor de Alemania exigía una admisión franca de culpa-

bilidad general”. En Austria, donde más de 400.000 antiguos miembros del parti-

do nazi aún seguían vivos en 2002, muchos de la generación antigua seguían incó-

modos con sus recuerdos. Son pocos los que reaccionan con cinismo, diciendo que

el hecho de que en Mauthausen hubiera partidos de fútbol, teatro, números musi-

cales, una cantina (…) demuestra que los SS no ahorraron esfuerzos para hacer la

vida de los prisioneros lo más grata posible, pero los hay.» (p. 469)

WINGEATE PIKE, D. (2003): Españoles en el holocausto. Vida y muerte de los republicanos en Mauthausen. Barcelona. Mondadori.

Contesta les preguntes següents i debat la teva opinió amb la de la resta de

companys i companyes:

• Què opines del fet que més de seixanta anys després del drama nazi els

supervivents del camp de Mauthausen encara tinguin «impressions negatives» dels

vells civils austríacs? Et sembla lògica aquesta reacció? 

• Creus, com afirma l’autor, que es tracta d’un «problema de generacions»? Què

creus que vol dir? Saps d’alguna altra situació històrica la interpretació de la qual

pugui també considerar-se un «problema de generacions»? 

• Saps si la presència d’ex-membres del partit nazi a Àustria pot tenir alguna

repercussió en l’actual vida política austríaca? Busca informació sobre l’organització

política i de partits a Àustria abans de contestar aquesta pregunta.

cc))  DDaavviidd  SSeerrrraannoo descriu el silenci com un dels aspectes que ha caracteritzat la memò-

ria del genocidi nazi en un apartat de la seva obra dedicat a les dones als camps de

concentració titulat «El silenci de la por»:

«El silenci és un dels símbols sobre els quals s’ha construït el testimoniatge dels camps nazis.

(...). Silenci, en primer lloc, del poble concentracionari, replegat sobre si mateix, sobre les

seves víctimes i els seus botxins, separats del món exterior per cercles concèntrics de “nit i

boira”, com eufemísticament es coneixia els col·lectius que s’havien de fer desaparèixer en

silenci, en secret. Silenci també d’algunes que, finalment, hi havien comprès i també s’aïlla-

ren en un replec propi de la prudència, la incredulitat, la perplexitat. (...)

»Les deportades tenen present en tot moment el silenci com a resultat de l’acció desenvo-

lupada per tots els braços de l’esperit del camp i es converteix en una mostra palesa de

pànic, de paralització, d’amagament, de degradació de la condició humana sotmesa. (...)

»Aquest silenci del “mutisme” és el silenci de l’Apellplatz durant les interminables i agòni-
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ques formacions, el silenci durant les execucions públiques, el silenci individual davant de

la mort o el silenci del record. Un silenci dens que es percep, s’ensuma en cada conversa

que tinc amb una deportada quan s’entra en el record d’alguna companya morta als camps:

uns espais intangibles, inacabables, omplerts de silencis que poden durar segons o minuts,

i que cal respectar i intentar comprendre, perquè són plens de sentit.» (p. 73-74)

SERRANO, D. (2003): Les dones als camps nazis. Barcelona. Pòrtic.

Contesta les preguntes següents i comenta-les a classe:

• Et sembla lògic que les persones que van viure i patir una experiència com

aquesta optessin pel silenci? Per què? A què creus que es refereix l’autor quan parla

del «silenci de la por»?

• Què n’opines, de l’afirmació de l’autor quan en relació amb els silencis de les

deportades diu que s’han de «respectar i intentar comprendre, perquè són plens de

sentit»?

• Quina creus que ha de ser l’actitud de totes aquelles persones que, com tu i els

teus companys i companyes, han conegut el genocidi nazi a través del seu estudi: el

silenci o el crit de denúncia? Per què?

dd))  La denúncia és el que caracteritza les opinions i valoracions d’un grup de quin-

ze nois i noies, estudiants catalans de tres instituts del Maresme i del Baix Llo-

bregat, després de la visita al camp nazi de Ravensbrück (abril de 2003). Van ser

acompanyats per Neus Català, que va estar presonera en aquest camp en la seva

joventut; Enric Marco, que havia estat presoner en el camp de Flossenbürg; pro-

fessors; periodistes i membres de l’Amical Mauthausen.

En tornar de la visita aquests estudiants van escriure algunes reflexions sobre

el que havien vist. A continuació es recullen alguns fragments del que ells opinen. A

cada text hi ha el títol i un fragment del que van escriure. 

Llegeix amb atenció el que diuen aquests nois i noies i recorda tot el que has

treballat sobre aquest tema.

- Demostrar als nazis que estaven vives (les dones deportades)

«Després d’estar-me quatre dies a Ravensbrück, d’haver vist els llits, les robes, els

barracons, d’haver parlat amb els supervivents, vaig copsar una petita idea del que

havia sigut allò. Hem de lluitar perquè no torni a passar.» (Marc Cisa. IES Medite-

rrània. El Masnou.)

- Vaig comprovar que hi ha dones molt valentes

«Ara que entenc millor el que era la vida en un camp de concentració, tot el que

van patir els deportats, intentaré fer tot el que estigui a les meves mans perquè no
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torni a passar mai més una cosa semblant.» (Estefania Castillo. IES Lluís de Reca-

sens. Molins de Rei.)

- Esborrar els noms i la memòria històrica

«El viatge m’ha servit per a prendre consciència de la importància de mantenir 

viva la memòria dels deportats per no permetre que els fets succeïts es perdin en

l’oblit. (...) D’una manera igual o més important, vaig advertir la necessitat d’educar

les noves generacions en la veritat de la història, perquè no es repeteixi.» (Ignasi

Arroyo. IES Mediterrània. El Masnou.)

- Aquelles velles fustes feien olor de mort

«Va ser quan vaig veure el búnquer i les sales de càstig quan realment em vaig ado-

nar del lloc on era, del que havia sigut Ravensbrück (...) quan vam entrar als barra-

cons i em va venir aquella flaire... de mort, aquelles fustes encara conservaven aque-

lla olor. En sortir del camp un sentiment de tristesa i d’impotència em recorria. Només

volia plorar i estar sola.» (Patrícia González. IES Mediterrània. El Masnou.)

- Els camps realment existien i són allà

«Les pel·lícules no acaben mai de reflectir la realitat, aquella olor del camp, aquell

ambient... Per més absurd que soni, potser la cosa més important que vaig aprendre

va ser que els camps realment van existir i són allà. Vaig marxar amb un munt de pre-

guntes i vaig tornar sense respostes (...) I és que algú és capaç de respondre’m a una

sola pregunta: per què?» (Irina Gimeno. IES Lluís de Requesens. Molins de Rei.)

Ivan Esiner, presoner 
a Dachau, en el centre, i
Enric Marco, que havia

estat presoner en el 
camp de Flossenbürg, 

amb el butlletí de 
l’Amical Mauthausen 

a les mans.
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- És un crim que tothom hauria de conèixer

«Una cosa que ens va impactar a tots va ser que un grup de joves alemanys que

també van visitar el camp ens van explicar que l’extrema dreta està tornant a sor-

gir i que tenien por que passés alguna cosa semblant (...) que tornaven a discrimi-

nar pel fet de ser d’un altre país o d’una altra raça (...) Per això mateix (perquè no

torni a passar) crec que l’experiència terrible dels camps de concentració l’hauria

de conèixer tothom...» (Elisabet García. IES Mediterrània. El Masnou.)

- La pel·lícula que vaig veure no era mentida (La llista de Schindler)

«Aquest viatge m’ha permès entendre què passava als camps, però també l’actual

situació del nazisme. És un problema molt més viu del que la gent es pensa. Si no

vigilem, aquell passat pot convertir-se en el nostre futur.» (Núria Unterlhöner. IES

Mediterrània. El Masnou.)

- El que un ésser humà pot arribar a fer

«Pel fet de conviure amb supervivents de la barbàrie nazi aprens coses que fins ara

et pensaves que cap ésser humà no era capaç de fer. Arran d’això t’adones que cada

cop més hem de ser més forts i lluitar contra el feixisme actual i el neonazisme. (...)

D’aquest viatge n’he tret la conclusió que no podem permetre que torni a succeir

una cosa semblant...» (Gemma Garriga. IES Lluís de Requesens. Molins de Rei.)

- El valor de cada lletra de la paraula «llibertat»

«Em va ajudar [aquest viatge] a comprendre el que pot fer la voluntat i el que sig-

nifica cada lletra de la paraula “llibertat”. Aquest viatge ha canviat la meva vida i la

meva visió sobre el món. Espero que guanyi força la tolerància i que el que va suc-

ceir no es repeteixi, tot i que ara també passa, encara que no amb una dimensió tan

gran.» (Nicolás Balaguer. IES Mediterrània. El Masnou.)

- Ho havia de veure amb els meus propis ulls

«Em va motivar [treballar en aquest tema] el rebuig que sento envers el feixisme i

els racismes i vaig trobar en el viatge una bona ocasió per a lluitar contra aquestes

ideologies. Em vaig adonar, també, de la necessitat de continuar estudiant el tema i

conservar la memòria històrica perquè unes barbaritats com aquelles no es tornin

a repetir. Hem après molt de la Neus, de l’Enric i dels fills de deportats que ens

acompanyaren en el viatge, i continuem les sessions de treball.» (Aïna Cabra. IES

Lluís de Requesens. Molins de Rei.)

- Només pel sol fet de pensar diferent

«Aquest viatge ha fet que m’adonés que realment no era prou conscient d’uns fets

tan greus com varen ser-ho aquells. Quan visites un camp de concentració, veus clar
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allò de què potser dubtaves. Em sembla esfereïdor que hagin estat realitat les des-

gràcies que van arribar a fer els nazis a milions de persones innocents pel sol fet de

pensar diferent. Faré tot el possible perquè no s’oblidin les víctimes del feixisme.»

(Georgina Capdevila. IES Lluís de Requesens. Molins de Rei.)

- Una bona lliçó per a un present millor

«Aquest viatge m’ha fet reflexionar sobre alguns temes que no m’hauria arribat a

plantejar i encara tinc moltes preguntes per respondre. Ha estat molt bé per apren-

dre que no només s’ha de pensar en un mateix i que de vegades el passat és una

bona lliçó per reaccionar i crear un present millor.» (Aitor Arqué. IES Vilassar de

Mar. Vilassar de Mar.)

- Amb molt de respecte per a la Neus i l’Enric

«Conèixer personalment supervivents [dels camps nazis] com la Neus Català i l’En-

ric Marco em feia il·lusió i un cert respecte, i em vaig apuntar al viatge a causa del

fort rebuig que sento per qualsevol mostra de racisme o de feixisme. Continuarem

treballant per la memòria històrica i difonent el que va passar a l’Alemanya nazi.»

(Roger Castillo. IES Lluís de Requesens. Molins de Rei.)

(Font: Presència. Del 13 al 19 de juny de 2003, p. 17-19).

• Estàs d’acord amb les valoracions fetes per aquest grup d’alumnes?

Després del que has estudiat, creus que el que diuen s’ajusta al que va passar? 

Et sembla que si tinguessis ocasió de visitar algun dels camps diries coses

diferents?

• Redacta, amb un company o companya, un article explicant les vostres

impressions sobre els camps de concentració nazis i què creieu que és el més

important del que heu après.

• Exposeu el que heu escrit als vostres companys i entre tots penseu quines

podrien ser les conclusions per a acabar l’article que heu escrit i quin podria ser 

el títol més adequat.
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Ruanda 1994-1997.
Conflicte entre hutus i
tutsis.

Pot tornar a passar una catàstrofe com la que es va viure durant 

el nazisme? Què hem de fer per evitar-la?

Des de l’acabament de la Segona Guerra Mundial, aviat farà seixanta anys, fins a l’ac-

tualitat s’han produït al món molts conflictes violents i moltes guerres, algunes de

les quals han anat acompanyades de genocidis i exterminis en massa de la població

civil. Avui mateix, encara es defensen idees molt semblants a les que defensaven

Hitler i els nazis.

A continuació trobaràs, primer, dos textos d’historiadors sobre altres genoci-

dis produïts en el passat i sobre situacions actuals que podrien generar genocidis.

Després, trobaràs informacions sobre tres situacions actuals extretes de la premsa

i d’Internet.

Què n’opinen, els historiadors?

a) La historiadora Annette Wieviorka, néta de deportats, explica a la seva filla

el que va representar el nazisme. Una de les preguntes que li fa la filla es

refereix a altres genocidis:

«–M’acabes d’explicar que el mot “genocidi” es va

inventar per a designar el que els va passar als jueus

a l’Europa nazi. Però sovint el sento anomenar en

relació amb altres esdeveniments. Pot ser?

–És un assumpte molt complicat. Els filòsofs, els

historiadors i fins i tot els polítics en parlen, i de

vegades les desavinences són violentes. (…) Per a

nosaltres, els historiadors, la paraula no té tanta

importància com la comprensió dels fenòmens del

passat. Si es defineix el genocidi com la voluntat

d’un poder –o d’una part d’aquest poder– de des-

truir un poble, fins i tot encara que sigui difícil dis-

tingir entre una decisió i el responsable d’aquesta

decisió, jo crec que hi ha dos esdeveniments més en

la història del segle XX que es poden qualificar de

genocidi: d’entrada, la massacre dels armenis per

part dels turcs, el 1915, durant la Primera Guerra

Mundial; més a prop dels nostres temps, la dels tut-

sis per part dels hutus, a Rwanda, Àfrica.» (p. 40)

WIEVIORKA, A. (2001): Auschwitz explicat a la meva filla. Barcelona. Pòrtic / Enci-
clopèdia Catalana, 2a edició.
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b) L’historiador britànic Gabriel Jackson opina que l’arrel dels genocidis es

troba en el que anomena «racisme biològic»:

«Fue por cierto el racismo biológico de los fascistas (tal y como se aplicó en Etio-

pía y el norte de África) y el de los nazis (tal y como se aplicó contra judíos, esla-

vos y gitanos) lo que hizo posible las matanzas masivas indiscriminadas, cometidas

abiertamente en la Europa del siglo XX. Y el virus es todavía muy potente, confor-

me variedad de nacionalismos racistas echan leña al fuego de guerras civiles en la

antigua Unión Soviética y la antigua Yugoslavia; además de ser un elemento del

terrorismo de Oriente Medio, el País Vasco y episodios esporádicos contra los inmi-

grantes en Europa. Cualquier futuro decente para la civilización europea exige que

los pueblos del continente superen por completo sus prejuicios racistas tan pro-

fundamente arraigados. (...)

»(...) La continuidad de la civilización depende de la educación y de “facultar” a la

–en potencia– mayoría decente. Y depende también de las necesarias restricciones

legales que se impongan a la minoría de posibles exterminadores, con enorme capa-

cidad destructiva.» (p.446)

JACKSON, G. (1997): Civilización y barbarie en la Europa del siglo XX. Barcelona. Planeta.

Llegeix els dos textos i comenta les

teves respostes a classe:

• Has sentit a parlar d’alguns dels

conflictes que esmenten aquests dos

autors? A on?

• Et sembla adequada la definició

que fa Wieviorka de genocidi? La creus

aplicable al que va succeir amb els

republicans catalans i espanyols? Per

què?

• Què n’opines, de la relació que

estableix Jackson entre genocidi i

racisme? Com valores la frase «Y el

virus todavía es muy potente, conforme

variedad de nacionalismos racistas

echan leña al fuego de guerras civiles

(…); además de ser un elemento del

terrorismo (…)»?

• Estàs d’acord amb les dues

propostes de Jackson per evitar nous

genocidis i garantir la «continuidad de la

civilización»: «educación» i «necesarias

restricciones legales»? Per què?

Ruanda 1994-1997.
Conflicte entre hutus i

tutsis.
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Camp de refugiats a
Eslovènia. Tardor-hivern
de 1998.

QQuuèè  ppaassssaa  aavvuuii  aall  mmóónn??  EEss  ppooddrriieenn  pprroodduuiirr  nnoouuss  ggeennoocciiddiiss??

La premsa escrita i audiovisual, Internet i molts estudis i treballs de tota mena

d’estudiosos ens informen i ens posen a l’aguait de violacions contínues dels drets

humans arreu del món i de la proliferació d’ideologies contra aquests drets i contra

la dignitat humana.

Hem triat tres situacions actuals que informen de les accions de denúncia

empreses per l’organització no governamental Amnistia Internacional.

a) L’escriptor i periodista alemany Carl Amery alerta contra els neofeixistes i els neo-

nazis francesos i alemanys:

«Está demostrado, pues su presencia se constata desde hace años, que existe en Fran-

cia un potencial, que abarca un quince por ciento de la población, de extremismo

derechista contrario al Estado, organizado en torno del movimiento del Frente

Nacional. Su ventaja decisiva frente a los neonazis alemanes es que su dirigente es

un tipo avasallador, políticamente hábil, que revela de un solo vistazo su perfil. Le

Pen es un torturador arrojado e impenitente; considera que Auschwitz fue “un deta-

lle de la historia de la Segunda Guerra Mundial”, y el meollo de su mensaje es que

hay que deshacerse, y cuanto antes, del mayor número posible de extranjeros (la

mayoría africanos del Magreb). Pero en las filas del Frente Nacional no falta tam-

poco el antisemitismo. El movimiento comparte con amplios sectores de la dere-

cha francesa “decente” un sinnúmero de viejos y nuevos agravios políticos, de resen-

timientos sociales e incluso religiosos: sienten nostalgia por la vieja y buena Francia

(sea lo que fuere aquello), desean volver a estar “entre ellos” y experimentan un par-

ticular rechazo, e incluso hostilidad, por los dogmas igualitaristas de la izquierda y

por sus laxas prácticas policiales.
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»(...) Pero lo más siniestro bajo ese astro es la llamada resurgente del accionismo

terrorista. Sus protagonistas, unos tipos calvos con botas de paracaidista, no están

dispuestos a escuchar ninguna clase de argumentos, pero en algunos lugares han lle-

gado a ser un elemento esencial de la atmósfera, incluso en las escuelas de grado

medio. Y de alguna manera ya saben a dónde hay que ir; junto a los incendios que

organizan con cócteles molotov, apalean a negros y lanzan a minusválidos en silla

de ruedas escaleras abajo: xenofobia más eugenesia, recién salidas del vivero de la

reina cruel.

»Con estos métodos han sabido crear auténticas “zonas francas”: calles, barrios e

incluso, según se dice, algunos pueblos. Allí sólo se puede ser rubio, beber cerveza

y mostrar la cruz gamada; lo polaco, negroide o discapacitado está tan out como

pueda estarlo Immanuel Kant. (…) Y de nuevo, como en los tiempos de Weimar,

nadamos hacia aguas completamente desconocidas, turbias y frías. Pero por supues-

to esto no sólo vale para la antigua República Democrática de Alemania, sino tam-

bién para amplias regiones geográficas y emocionales de los antiguos Länder fede-

rales.» (p. 149-152)

AMERY, C. (2002): Auschwitz, ¿comienza el siglo XXI? Hitler como precursor. Madrid / México. Turner / Fondo de Cultura Eco-
nómica.

De tots els problemes que hi ha al món ara mateix, probablement n’hi ha dos que,

en el moment d’escriure aquesta unitat didàctica, tenen moltes semblances amb

el genocidi nazi, amb els guetos que van crear els nazis alemanys per aïllar els

Camp de presoners 
bosnis.
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jueus de la resta de persones i amb les vexacions i infàmies rebudes pels republi-

cans espanyols i catalans i la resta d’empresonats als camps de concentració:

són la construcció del «mur de la vergonya» a Palestina i el tancament de preso-

ners talibans a la base militar que els Estats Units tenen a l’illa de Cuba, a Guan-

tánamo.

Sobre ambdós problemes els mitjans de comunicació n’han informat a basta-

ment. També a Internet s’hi han dedicat moltes pàgines.

Hem seleccionat fragments de dues notícies aparegudes en la premsa escri-

ta sobre cada cas:

b) Bruce Laingen és un funcionari dels Estats Units que, juntament amb 55 nord-

americans més, va estar empresonat a l’Iran l’any 1979 i va romandre a la presó durant

444 dies. En un article publicat en diversos diaris nordamericans, manifesta la seva

preocupació pels presoners talibans de Guantánamo:

«A 140 kilómetros de Miami, y en un secreto prácticamente absoluto, Estados

Unidos posee hoy un campo de prisioneros dentro de territorio estadounidense en

Guantánamo, Cuba. Aproximadamente 660 presos (el número exacto también es

secreto), que representan los restos humanos de la guerra de Afganistán: talibanes

y combatientes de Al Qaeda, saudíes, paquistaníes y otros de nacionalidades diver-

sas. Apresados hace alrededor de 18 meses, están desde entonces totalmente aisla-

dos, sin que se hayan abierto diligencias judiciales de ningún tipo y sin contacto

alguno con sus familias.

»No estoy capacitado para juzgar a estos presos. Seguramente se les acusa de aten-

tados, ataques o actos terroristas contra el ejército encabezado por Estados Uni-

dos en Afganistán. Es muy posible que sus acciones fueran brutales. No hay forma

de saberlo, porque las acusaciones contra ellos son secretas. Pero yo también he sido

prisionero, y puedo dar fe del efecto tremendamente desmoralizador que tiene el

no saber lo que va a pasar, ni cuándo, el no saber los planes de quienes le han cap-

turado a uno, ni si existe alguna esperanza de liberación. (…)

»Quienes permanecen hoy encerrados en este territorio aislado dentro de Cuba

deben de sentir una inmensa degradación. Estar en prisión es desagradable en cual-

quier caso; el aislamiento total es infinitamente peor. Según la prensa, los represen-

tantes del Comité Internacional de la Cruz Roja visitaron hace poco el campo y dije-

ron, entre otras cosas, que existen pruebas de “deterioro preocupante” y depresión

clínica entre numerosos detenidos. También descubrieron que ha habido 32 inten-

tos de suicidio hasta la fecha.»

LAINGEN, B.: «Los presos de Guantánamo y la angustia de un futuro incierto». El País, 3 de novembre de 2003.
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c) El periodista Joan Cañete, en un reportatge publicat a El Periódico de Catalunya,

escrivia el següent en relació amb el conflicte entre Israel i Palestina i la construcció

d’un mur de separació per part d’Israel:

«El conflicte del Pròxim Orient. L’estratègia de Sharon. Un mur de malson. La cons-

trucció d’una barrera entre Israel i Cisjordània reuneix en un sol projecte totes les

vulneracions dels drets humans que genera l’ocupació militar. La quilomètrica

obra castiga la població civil.

“No cal dormir per veure malsons”, deia una pintada del mur de Berlín. Catorze

anys després de la seva destrucció, un altre mur, el de Cisjordània, crea nous mal-

sons. En la fase ja construïda, fa 145 quilòmetres, arrasa cases, adopta la forma

d’un mur de vuit metres d’alt o d’un filat electrificat, s’escuden en la seguretat per

a annexionar terres, es beuen l’aigua de Cisjordània i devoren les seves oliveres (...)

Annexió. Fets consumats. El malson té mil cares. Segons el Departament de Nego-

ciació de l’Organització per a l’Alliberament de Palestina (OAP), 11.700 palestins

de 18 localitats han quedat atrapats entre la Línia Verda –la frontera que separa

Cisjordània d’Israel– i el mur; la primera fase del mur ha suposat l’annexió del 2,9%

de Cisjordània a Israel; 546 granges i 102.320 arbres han estat destruïts, i 30 quilò-

metres d’aqüeductes confiscats. I això només pel que fa a la fase construïda del

mur. L’organització de drets humans israeliana B’Tselem parla de 210.000 palestins

damnificats.

Com? Els grangers no hi poden accedir o han estat desposseïts de les seves

terres; professors i estudiants no poden anar a classe perquè les portes del mur no

sempre estan obertes; el transport de mercaderies es veu molt dificultat; famílies sen-

ceres han estat separades... En una nova decisió contra ells, l’Exèrcit va decretar a

principis del mes d’octubre una ordre per la qual declara “zona tancada” la terra

de Cisjordània situada entre el mur i la Línia Verda i prohibeix a qualsevol perso-

na que no sigui israeliana accedir-hi sense permisos. Decisions així generen una emi-

gració forçosa que buida d’àrabs la zona.»

CAÑETE, J.: «Un mur de malson». El Periódico de Catalunya, 21 d’octubre de 2003.

d) Amnistia Internacional Catalunya edita un informe anual en el qual denuncia les

violacions dels drets humans al món, continent per continent. Pots trobar informa-

ció sobre els mateixos temes en les pàgines web d’altres ONG.

En la pàgina web d’Amnistia Internacional Catalunya (http://www.ai-cat.org/

informe/03/informe-actualitzacions.html) trobaràs totes les actualitzacions 

d’aquest informe.
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Per cloure: cal actuar!

Cada vegada hi ha més gent que es pregunta si un altre món és possible. Evident-

ment que sí! Però per fer-lo possible cal que en tinguem el protagonisme, cal que

actuem, i que actuem de manera realista en els contextos on es desenvolupa la nos-

tra vida. Cal denunciar les situacions injustes com hem fet enviant cartes als mit-

jans de comunicació escrits, però cal fer més coses.

El psicòleg nord-americà d’origen europeu H. Gardner escriu en relació amb les lli-

çons del genocidi nazi i les possibilitats que es repeteixi una cosa semblant:

«Aunque esperamos que hoy en día nadie tenga que pasar por sucesos tan horrendos

como el holocausto, si nos atenemos a lo que ha ocurrido durante los últimos siglos pue-

de que algunos de nosotros los tengamos que padecer. Nadie puede saber con seguri-

dad como se comportaría en condiciones tan extremas. Pero debo tener fe que una com-

prensión más profunda de cómo han actuado –o dejado de actuar– en ciertas ocasiones

los seres humanos podrá tener alguna influencia en lo que hagamos nosotros mismos.

»En mi opinión, la comprensión más importante relacionada con el holocausto es

reconocer lo que algunos seres humanos hicieron a otros seres humanos. Cualquiera

• Què n’opines, de la situació a Palestina i a Guantánamo? Creus que té alguna

relació amb el tracte que van patir els republicans catalans en els camps de

concentració nazis? Per què?

• Per grups, seleccioneu un dels problemes actuals que considereu més greus.

Busqueu més informació tant a Internet com a altres bandes (diaris, revistes, llibres,

entrevistes a persones...). 

• Elaboreu un informe sobre aquesta situació posant èmfasi en les violacions dels

drets humans i en l’ús de «tècniques» d’extermini. Presenteu-lo a classe i debateu-lo.

• Simuleu que presenteu el vostre informe a un tribunal internacional per jutjar

les violacions dels drets humans. Seleccioneu un dels problemes analitzats i

presenteu-lo a un grup d’ESO del vostre centre. Els alumnes d’aquest grup

constituiran el tribunal i decidiran què s’ha de fer per a resoldre el problema i

condemnar els agressors. Penseu molt bé l’estratègia que seguireu per presentar

amb arguments convincents –i amb evidències de tota mena– el problema a fi que el

Tribunal resolgui i condemni les agressions contra els drets humans.

• Amb un company o companya escriu una carta al director d’un diari denunciant

una de les situacions analitzades. Tingueu cura del que es demana a l’hora

d’escriure una carta al director –capacitat de síntesi– i, per tant, penseu molt bé els

termes en què ha de ser redactada. Feu una exposició de les cartes escrites i

enviades i un recull de les que han estat publicades.

• Participeu en algun fòrum informàtic exposant els vostres punts de vista i

denunciant també les agressions als drets humans i a la dignitat humana.
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de nosotros podría ser una víctima o un verdugo. Aunque no neguemos la realidad

histórica del holocausto, aunque pensemos que fue algo absolutamente malo, aún no

lo habremos comprendido en su esencia si seguimos creyendo que se refiere a una

especie diferente, que pertenece a un mundo diferente. De hecho, y como muchos han

observado, el holocausto fue posible, en parte, porque los alemanes veían a los judí-

os y a otros grupos como si fueran miembros de una especie diferente. Así pues, no

sólo eran cruelmente intolerantes; también pasaban por alto un hecho básico de la

ciencia: que todos los seres humanos pertenecemos a una misma especie.» (p. 210-211)

GARDNER, H. (2000): La educación de la mente y el conocimiento de las disciplinas. Lo que todos los estudiantes deberían com-
prender. Barcelona. Paidós.

Per acabar et proposem que amb els teus companys i companyes programeu una

de les tres activitats següents i la dugueu a terme. Són tres possibles actuacions en

la línia de participar en la construcció d’un altre món des de casa. També podeu

pensar en la possibilitat que diferents grups programin les tres activitats.

1) Canviar l’ensenyament per a canviar el món: canvis en la programació

Què canviaries de l’educació que has rebut a l’escola si volguessis donar molta

més importància a l’estudi de problemes com el genocidi nazi, el paper dels

republicans en els camps de concentració nazis i la lluita per la defensa de la

diversitat i dels drets humans i contra el racisme?

Elaboreu en grups de cinc persones un informe argumentant els canvis que

s’haurien de fer en l’ensenyament, especialment de la història i de les ciències socials,

per preparar-nos en la línia del que assenyala Gardner i del que heu estudiat.

Després poseu en comú el que ha fet cada grup, busqueu les coincidències i

les divergències. De la discussió n’ha de sortir un únic document que reculli les

idees que compten amb l’opinió majoritària de la classe. Escolliu una persona de

cada grup per a la redacció de l’informe final. Un cop redactat l’informe, es torna

a presentar a classe, s’aprova i s’envia a la direcció del centre perquè el faci

arribar a les autoritats educatives del país a fi que facin les reformes

necessàries per poder donar preferència a l’estudi de temes com ara aquests i

per educar la consciència històrica de les joves generacions. També el podeu fer

arribar a tot el professorat del centre i a l’Associació de Mares i Pares

d’Alumnes.

2) Preservar la memòria per al futur: ensenyar els nens i nenes

En petit grup, també de cinc persones, prepareu una classe d’uns 30 minuts

sobre els republicans catalans i espanyols en els camps nazis per a explicar-la a

nens i nenes d’entre 8 i 10 anys d’una escola propera al vostre centre. En la

preparació heu de tenir en compte l’edat d’aquests nens i nenes i els coneixements

Què en penses, de les paraules de Gardner ? Creus que qualsevol persona podria

ser víctima o botxí? Per què? Comenta les teves respostes amb la resta de

companys i companyes.
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que tinguin. Segurament no han estudiat mai ni el nazisme ni la Segona República

Espanyola ni la Segona Guerra Mundial. Tingueu en compte que:

- Els haureu d’informar de la importància d’aprendre sobre els republicans i

republicanes.

- En 30 minuts no es pot explicar tot i, per tant, heu de seleccionar molt bé els

continguts que voleu comunicar. No oblideu ni la complexitat del problema ni l’edat

dels nens i nenes. També heu de tenir en compte la manera com comunicareu

aquests continguts,

- Us heu de servir no solament de la veu, sinó també de tots els recursos

possibles. Feu-ne una bona selecció.

Quan acabeu la classe, demaneu als nens i nenes que us escriguin la seva opinió

sobre el que els heu explicat. Després llegiu-les i valoreu-les. Han après allò que volíeu

que aprenguessin? Podran continuar transmetent la memòria dels republicans?

3) Informar la comunitat de la pervivència d’ideologies i pràctiques nazis: una

exposició a favor de la dignitat humana

Organitzeu una exposició oberta al barri i a la localitat sobre tot el que heu

treballat. Es tracta d’informar la comunitat de la vida i la mort dels republicans en els

camps nazis, però també de denunciar la continuïtat d’ideologies i pràctiques nazis

en l’actualitat. La podeu titular de la manera següent: «Mai més el nazisme! Per la

dignitat humana, recordem el testimoni dels republicans i les republicanes en els

camps nazis!» O podeu pensar un altre títol.

Per a l’organització de l’exposició, heu de pensar molt bé els continguts que

seleccioneu i el material que hi servirà de suport (fotos, textos, dibuixos, Internet...).

Podríeu organitzar-la en tres parts: una part dedicada als republicans, una altra a la

pervivència d’ideologies i pràctiques nazis i una darrera a la comparació i el

plantejament d’alternatives.

Feu cartells anunciant l’exposició i penseu un lema prou atractiu perquè la gent

vingui a visitar-la.

Feu un petit catàleg presentant els motius de l’exposició i les diferents parts de

què consta.

Prepareu-vos per a fer de guies de la gent que vindrà a visitar-la i poder donar

resposta a les seves preguntes o bé adreçar-la al lloc on podran trobar-les.

Elaboreu una petita enquesta d’opinió on la gent que hagi vingut a visitar

l’exposició en valori el contingut i l’actualitat dels problemes plantejats. Un cop

finalitzada l’exposició, analitzeu les enquestes i pregunteu-vos si la vostra acció ha

servit per ajudar a preservar la memòria dels republicans i les republicanes i per

crear consciència en la vostra comunitat de la necessitat de continuar lluitant per les

idees que els van dur als camps de concentració: pels drets de totes les persones i

per la dignitat humana!
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Per saber-ne més
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KERTÉSZ, I. (2001): Sin destino. Barcelona. Acantilado / Quaderns Crema.

LEVI, P. (2001): Si això és un home. Barcelona. Edicions 62.

WIEVIORKA, A. (2000): Auschwitz explicat a la meva filla. Pròleg de Rosa Toran (Amical de

Mauthausen). Barcelona. Pòrtic / Enciclopèdia Catalana.

Per al professorat i l’alumnat

AMAT-PINIELLA, J. (2001): K.L. Reich (1946). Barcelona. Edicions 62.

BASSA, D., i RIBÓ, J. (2002): Memoria de l’infern. Barcelona. Edicions 62.

BENEDICTO, B., i TRESSERRAS, F. (2003): Joan Escuer. Biografia d’un deportat a Dachau. Barcelona.

Viena Edicions.

ROIG, M. (2001): La lluita contra l’oblit. Escrits sobre la deportació. Barcelona. Amical 

de Mauthausen i altres camps de concentració nazis.

SEMPRÚN, J. (1976): El largo viaje. Editorial Seix-Barral. Barcelona.

SEMPRÚN, J. (1997): La escritura o la vida. Tusquets. Barcelona.

SEMPRÚN, J. (2001): Viviré con su nombre, morirá con el mio. Barcelona. Tusquets. 

SEMPRÚN, J. (2003): Veinte años y un dia. Barcelona. Tusquets.

SPIEGELMAN, A. (2002): Maus, relato de un superviviente. Editorial Planeta Agostini. Barcelona.

TORAN, R., i SALA, M. (2002): Crònica gràfica d’un camp de concentració: Mauthausen.

Fons fotogràfic de l’Amical de Mauthausen. Barcelona. Museu d’Història de Catalunya.

Viena Edicions.

Mai més! Butlletí d’informació i comunicació de l’Amical de Mauthausen i altres camps de concen-

tració nazis. Publicació trimestral.

C/ Sils, 1. 08002 Barcelona

Tel.: 93 302 75 94

e-mail: A_MAUTHAUSEN@terra.es

Pel·lícules
No coneixem cap pel·lícula protagonitzada o centrada en els republicans catalans i espanyols en els

camps de concentració nazis. La selecció de pel·lícules que presentem a continuació és una de les pos-

sibles. Fonamentalment els seus protagonistes són membres de la comunitat jueva. La majoria d’e-

lles reflecteixen els diferents aspectes de la vida als camps de concentració, així com les vicissituds del

trasllat dels deportats des del moment en què són fets presoners fins a l’arribada als camps. També

hem seleccionat algunes pel·lícules on es presenta la veritable cara del nazisme.

De totes aquestes pel·lícules en podeu trobar informació a Internet.

•La vita è bella, de Roberto Benigni (1998). Per a més informació: http://www.laurenfilm.es/

vidabella. Narra la vida d’un jove jueu italià que tres mesos abans d’acabar la Segona Guerra Mundial

serà enviat a un camp de concentració amb el seu fill de pocs anys. Per analitzar l’impacte que aques-

ta pel·lícula va tenir a Itàlia i la comparació amb altres films sobre la mateixa temàtica, pot llegir-se el treball 

«La vita è bella? Roberto Benigni e Auschwitz», publicat a Passato e presente, Revista d’Història Contemporània

Italiana, vol. XVII (1999), núm. 48. S’hi recullen les opinions dels historiadors Enzo Traverso i Giovanni De Luna.

http://vo.dada.it/giunti/periodici/passatoepresente/n48.htm



•Schindler’s List, de Steven Spielberg (1993). La pel·lícula descriu com un industrial,

Schindler, es guanya les simpaties dels nazis que li permeten utilitzar jueus polonesos en la seva fàbri-

ca. La pel·lícula va generar polèmica en la seva estrena pel tracte que fa de l’holocaust. Es pot com-

pletar la informació sobre la pel·lícula a qualsevol de les abundants webs que tracten d’aquesta.

•Amén, de Costa-Gavras (2002). El film se centra en la història de l’oficial nazi que va crear el

gas utilitzat per a exterminar els deportats als camps i en la passivitat de l’Església catòlica davant el geno-

cidi nazi. Per a una informació més completa de la pel·lícula, es pot consultar el suplement «Divendres»

de El Periódico de Catalunya del 10 de gener de 2003, p. 2-3. També es pot estudiar la reacció de diver-

ses personalitats de la vida pública catalana en relació amb aquesta pel·lícula. Per exemple:

- Joan B. Culla i Clarà: «Amén, Pío XII y los nazis». El País, 17 de gener de 2003,

- Josep Miró i Ardèvol: «Amén o la difamació». Avui, 10 de gener de 2003, 

- Sebastià Alzamora: «La polèmica sobre el film Amén: blasfèmia o sinistra manipulació.

Edith Stein». Avui, 17 de gener de 2003

•Europa, Europa, d’Agnieska Holland (1989-1990). Pel·lícula inspirada en l’experiència d’un

jueu adolescent, Sally Peel, des de l’inici de la Segona Guerra Mundial fins a la fi d’aquesta.

•Nuit et brouillard, d’Alain Resnais (1955). Una crítica al contingut d’aquesta pel·lícula, així

com al seu tractament didàctic, pot consultar-se en el treball de J. F. Forges: Éduquer contre

Auschwitz. Histoire et mémoire (París, 1997, ESF Éditeur). Aquest autor dedica també un capítol del

seu treball a la pel·lícula de Claude Lanzmann, Shoah.

•Shoah, de Claude Lanzmann (1985). Monumental pel·lícula de 570 minuts de durada sobre

l’extermini de jueus dut a terme pels nazis. El director pretén explicar què va succeir en els camps

d’extermini a través de la memòria d’alguns supervivents. Per a més informació: «Nadie sabe nada

del holocausto». El País, 25 d’abril de 2003, p. 46. L’obra de l’escriptor Carles Torner: Shoah. Una

pedagogía de la memoria (Barcelona, 2002, Proa) està inspirada en aquesta pel·lícula.

•The Diary of Anna Frank. Le journal d’Anne Frank, de George Stevens (1959). Pel·lícula

clàssica de la persecució a què els nazis van sotmetre els jueus, a través del diari de la jove jueva

holandesa Anna Frank. Es pot veure la pel·lícula i comparar-la amb el text escrit per Anna. El text,

en la seva versió castellana, es pot baixar de la pàgina: http://www.usuarios.lycos.es/trivalnet/libros/

Ana%20Frank%20%20El%20diario%20de%20-ana%20frank.pdf

•La zona gris, de Tim Blake Nelson (2001). La pel·lícula relata la vida d’un jueu hongarès, el

Dr. Miklos Nyiskli, escollit pel nazi Méngüele per dirigir els experiments mèdics aplicats als jueus al

camp d’extermini d’Auschwitz. Per a més informació: http://www.tecnun.es/cineclub/festi-01/

Seccinoficial/TheGreyZone/greyzone.htm

•El pianista, de Roman Polanski (2002). Planteja el drama jueu del gueto de Varsòvia. Sobre

el contingut d’aquesta pel·lícula es poden consultar i fer servir els documents següents:

- l’entrevista feta per Paz Mata al director: «Polanski, memòria de l’holocaust», a Dominical

El Periódico, 30 de novembre / 1 de desembre de 2002, p. 22-31,

- l’entrevista feta per Octavi Martí a l’escriptor Jorge Semprún i al director Roman Polanski:

«La memoria del gueto», a EP [S], El País semanal, núm. 1366, 1 de desembre de 2002, p. 52-61.

Altres pel·lícules

•Le journal de Rivesaltes, de Jacqueline Veuve (1997).

•Le mémoire est-elle soluble dans l’eau?, de Charles Najman (1996).

•Tren de vida, de Radu Mihaileanu (1998).

•Au revoir les enfants, de Louis Malle (1987).

•Monsieur Klein, de Joseph Losey (1976).

•Les misérables, de Claude Lelouch (1995).

•Jacobo el mentiroso, de Peter Kassowitz (1999).
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•Les justes, de Marek Halter (1994).

•Voyages, d’Emmanuel Finkiel (1999).

•Un spécialiste, de Rony Brauman i Eyal Sivan (1999).

•Le plus beau métier du monde, de Marcel Bluwal (1999).

Webs
A Internet són nombroses les pàgines dedicades al genocidi nazi, a l’holocaust i als camps de con-

centració nazis. La tria que hem fet és una de les possibles. Aconsellem entrar a Internet a través del

cercador Google, per exemple, cercant «camps de concentració» o «campos de concentración», en

general, i pel nom de cadascun dels camps.

Webs en castellà o català

•Els camps de concentració nazis http://hipatia.uab.es/exposicions/nazis/internet.htm Web ela-

borada pel Departament d’Història Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona arran

d’una exposició bibliogràfica sobre els camps de concentració nazis.

•Los españoles en Mauthausen http://ateneovirtual.alasbarricadas.or http://orbita.starme-

dia.com/maquis14/mauthaus.htm La darrera pàgina és dedicada a la vida i mort a Gusen de l’extre-

meny Andrés Toribio Blázquez.

•La historia del holocausto en español http://www.ushmm.org/museum/exhibit/focus/sp_-

wlc/sp_wlc.php Traducció al castellà dels principals temes del lloc Holocaust Learning Center

(Estats Units).

•Enciclopedia del holocausto http://www.ushmm.org/sp-wlc/article.jsp Editades per: United

States Holocaust Memorial Museum, Washington, D. C. Contenen informació sobre l’holocaust, la

Segona Guerra Mundial, els camps d’extermini, l’alliberament dels camps, etc. Amb fotografies i

alguns mapes. Informació adequada per a l’alumnat a partir de l’ESO.

•Aprender de la historia http://www.holocaust-education.de/ Important web alemanya amb

molta informació en castellà dedicada a fer conèixer els treballs de nens i joves sobre l’holocaust i els

camps. Amb el plantejament i el material d’unitats didàctiques concretes. Amb molta documentació

de tota mena. Amb una pàgina d’enllaços molt completa. Molt adequada per a totes les etapes edu-

catives (darrers cursos de primària, ESO i batxillerat).

•Campos de muerte http://www.alemania-online.de/historia/tercerr/camposmuerte.htm

Editada en castellà, és «un proyecto informativo, iniciado y mantenido por particulares. No pertenece-

mos a ninguna organización, ni política, ni religiosa ni económica. El fin de estas páginas web consiste

en la información directa, sin influencias matizadas, y es debida a nuestro afecto al idioma español».

Aquesta pàgina es troba dins una història d’Alemanya, on també es tracta del III Reich. Adequada per

a l’alumnat a partir de l’ESO. Conté mapes i fotos.

•Página de republicanos españoles en la resistencia francesa y en el campo de Dachau http://

bteysses.free.fr/pages_temoignages_espagnol.htm Conté escrits de testimonis republicans als camps

de concentració i informació, amb fotografies, del camp de Dachau.

•Archivo del holocausto. Fundación Memoria del Holocausto http://www.fmh. org.ar/holo-

causto/index.htm Web argentina amb articles actuals i documents històrics adreçats tant al professo-

rat com a l’alumnat a partir de l’ESO. Inclou també la revista Nuestra memoria, dedicada a la memò-

ria de l’holocaust.

•35 preguntas y respuestas sobre el holocausto http://motlc.wiesenthal.com/ resources/ques-

tions/-spanish.html Creada per Simon Wiesenthal Center Multimedia Learning Center Online. 

•Historias del holocausto http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/histo-

ria/html/-holocausto.htm
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Webs en italià o francès

•OLOKAUSTOS. Storia dell’Olocausto dal 1933 al 1945 www.olokaustos.org Web en italià

centrada en la història de l’holocaust, amb informació sobre les víctimes, els camps, etc.

Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti www.deportati.it Web dedica-

da als 40.000 italians que van sofrir i morir als camps de concentració nazi.

•Les historiens et la mémoire des déportes http://crdp.ac-reims.fr/memoire/enseigner/memoi-

re_deporte Web en francès que conté alguns treballs dedicats a la memòria històrica i, més concretament,

a la dels deportats als camps.

Webs en anglès

•Teaching History’s. Links to Sources on Genicide and the Holocaust http://www.emporia.

edu.socsci/journal/link_hol.htm Relació d’enllaços sobre el ge-nocidi nazi i l’holocaust.

•The Holocaust-A Guide for Teachers  http://www.remember.org/guide Guia per a l’ensen-

yament de l’holocaust creada per Gary Grobman.

•South Carolina Voices: Lessons from the Holocaust http://www.scetv.org/holocaustforum/

contents.html Als Estats Units abunden les pàgines dedicades a l’holocaust com ara aquesta. Conté

la programació de diferents lliçons.

•The Nizkor Project. Mauthausen http://www.nizkor.org/hweb/camps/mauthausen Conté,

entre molta altra informació, una còpia del vídeo de l’alliberament del camp de Mauthausen per part

de l’exèrcit dels Estats Units.

•The Holocaust Educational Guide http://www.bxscience.edu/organizations/holocaust/edguide

/index2.html Guia editada pel Museu de l’Holocaust per a l’ensenyament de l’holocaust.

•Holocaust Education Foundation www.holocaust-trc.org Web per a educadors, dedicada a

la memoria dels 6 milions de jueus que van ser exterminats durant el nazisme.

•Facing History and Ourselves http://www.facinghistory.org Web amb molta informació

sobre l’holocaust.

•The History Place-Genocide in the 20th Century http://www.historyplace.com/worldhis-

tory/genocide/holocaust.htm Web amb informació sobre el genocidi nazi.
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