
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El bien más preciado es la libertad                                                                                                            

hay que defenderla con fe y valor,                                                                                                                   

alza la bandera revolucionaria                                                                                                                          

que llevará al pueblo a la emancipación                                                                                                        

alza la bandera revolucionaria                                                                                                                          

que llevará al pueblo a la emancipación.                                                                                                                  

En pie pueblo obrero, a la batalla,                                                                                                                            

hay que derrocar a la reacción.  

(A las barricadas, 1933) 
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ABSTRACT 
 

Aquest treball recopila els fets succeïts a nivell global durant la Segona Guerra 

Mundial, endinsant-se, sobre tot, en la postura d’Alemanya i Espanya. Queda reflectida 

la persecució i intent d’extermini de diversos col·lectius (ja siguin ètnics, religiosos, 

ideològics, etc.) per part de l’Alemanya nazi i amb l’ajuda de les diverses potències 

feixistes a nivell mundial. A més de citar el context històric, proporciona algunes pautes 

per poder entendre la simbologia del partit Nacionalsocialista de Hitler i analitza 

altres càrrecs importants dintre del govern. 

 

Este trabajo recopila los hechos que sucedieron a nivel global durante la Segunda 

Guerra Mundial, profundizando, sobre todo, en la postura de Alemania y España. 

Queda reflejada la persecución e intención de exterminio de diversos colectivos (ya 

sean étnicos, religiosos, ideológicos, etc.) por parte de la Alemania nazi y con la ayuda 

de varias potencias fascistas a nivel mundial. Además de citar el contexto histórico, 

proporciona algunas pautas para poder entender la simbología del partido 

Nacionalsocialista de Hitler  y analiza otros cargos importantes del gobierno. 

 

This assignment compiles the incidents that happened globally during the Second World 

War, going deep, mainly, into Germany’s and Spain’s position. It reflects the chasing 

and  attempt to exterminate various groups of people (because of their ethnicity, 

religion, ideology, etc.) by the nazi Germany and with the help of the most powerful 

fascist governments in the world. In addition to mention the historic context, it provides 

the reader some patterns to be able to understand Hitler’s Nacionalsocialist party’s 

symbology and analyzes other important charges in the government. 

 

 

 

 

 



 

JUSTIFICACIÓ 
 

Sempre que es parla de l’Holocaust es fa referència als jueus, que tot i ser la població 

més afectada en aquesta massacre, no van ser els únics que la van patir, i això és el que 

m’ha fet triar aquest tema. Els republicans espanyols comporten una xifra petita en 

relació al nombre de deportats d’altres nacionalitats, però van ser allà lluitant per uns 

ideals que el feixisme i la falta de democràcia havien aixafat. Primer van ésser víctimes 

de Franco i més tard de Hitler, dos dictadors que, posteriorment, els van abandonar i 

van haver de viure la resta de la seva vida a l’exili, ja que se’ls va considerar apàtrides i 

molt pocs d’ells van poder tornar a Espanya.  

Aquest tema sempre m’ha sigut de gran interès perquè considero que va ser una gran 

massacre de la qual s’ha pres molt poca consciència, ja que s’estan repetint moltes 

conductes equivalents a les del govern feixista de Hitler (potser encara en petita escala, 

però estan en augment constant).  

A més, em considero una persona molt sensible en aquest sentit, mai m’han agradat les 

injustícies i sempre intento evitar-les contra tot pronòstic, i com aquesta va ser-ne una 

de molt important i no es va poder evitar, he pensat que al menys es mereix una mica de 

visibilització.  

En conclusió, aquest treball pot servir per dur la contraria a l’opressió, que és una 

conducta massa endinsada en la nostra societat. També i en conseqüència, ajudarà als 

grups oprimits a alçar-se i dir prou. I per últim, i crec que la utilitat principal, servirà per 

commemorar totes i cadascuna de les víctimes que van patir aquesta catàstrofe 

universal. Espero que us agradi llegir-lo i el gaudiu quasi tant com jo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

METODOLOGIA 
 

He realitzat el meu treball a partir de la recerca d’informació en diverses pàgines web i 

enciclopèdies, sobretot per poder elaborar el marc teòric. D’aquestes he extret la major 

part de la informació del treball, ja que, al ser un treball d’història, la major part 

d’aquest es basa en la indagació. 

Per al treball de camp he fet varies coses: La primera ha estat una enquesta que vaig 

distribuir entre diverses generacions, per aconseguir punts de vista més amplis i 

diversos i, així, contrastar-los. Aquesta m’ha servit per veure quina repercussió va tenir 

tal catàstrofe en el pensament de les persones que conviuen en societat actualment. 

La segona part del treball de camp ha estat elaborar un mapa interactiu on he col·locat 

els camps de concentració nazis, els franquistes, les CTE, els stalags i els gulags, i així 

facilitar-ne la seva localització al públic que estigui interessat. 

I, per finalitzar, he fet un vídeo del meu viatge a Àustria durant el curs passat, ja que 

vaig anar a visitar diversos camps de concentració. En aquest, he recopilat la meva 

experiència personal, vídeos i fotografies del viatge. 

En general he estat molt a gust fent el treball, ja que he triat un tema que estava segura 

que m’agradaria i del qual no me’n cansaria mai d’aprendre coses noves.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓ 
 

En aquest treball de recerca intentaré explicar de la millor manera possible els punts 

bàsics del nazisme, fent un petit anàlisi de la seva conducta i de la de la ciutadania 

actual envers el problema.  

Per poder introduir bé el tema ens hem de fer una pregunta, què és el nazisme? 

El nazisme és una ideologia i doctrina política, aplicada a Alemanya després de la 

Primera Guerra Mundial per Adolf Hitler, que propugnava el racisme, la superioritat de 

la raça ària i la creació d'un estat totalitari. És a dir, Hitler va imposar la necessitat de 

ser d’una raça, ideologia o religió concretes per ser vàlid. I si no ho eres, mories o 

acabaves tancat en un camp de concentració per, com la majoria d’aquestes persones, 

acabar morint. 

Si parlem dels camps nazis, es poden dividir en: 

Camps de treball, on els presoners eren usats pels nazis com a mà d’obra gratuïta per a 

les seves indústries, construcció de propietats privades o, simplement, millora dels 

camps. 

Camps d’extermini, on es transportaven els presoners més dèbils per matar-los, 

experimentar amb ells o torturar-los fins la mort. Un exemple clar és Gusen. 

Camps de concentració, que eren recintes on es tancava als presoners i on, molts cops, 

se’ls obligava a realitzar treballs forçats i se’ls torturava. 

Tots aquests complexos estaven sota el control de les Schutzstaffel (abreviat SS), que 

eren una organització militar, policial, política, penitenciària i de seguretat sota el servei 

d'Adolf Hitler i del Partit Nacional Socialista Obrer Alemany. Aquestes eren molt 

repressives i cruels, i tractaven als presoners com a l’escòria humana, fins i tot els 

arribaven a matar a cops de porra. 

La vida d’aquestes persones, entre ells republicans espanyols, es va convertir en un 

infern en el moment en el que van entrar al camp, i a continuació jo ho analitzaré per 

poder fer memòria a tots aquests grups censurats i esborrats de la història. 

 



 

1.  EXPLICACIÓ DEL TÍTOL DEL TREBALL DE RECERCA 
 

El moment d’assignar-li el títol al treball va ser, almenys per a mi, un moment de gran 

frustració, ja que el tenia acabat però no era capaç de trobar la designació ‘’perfecta’’. 

Tenia molt clar que no volia que sonés típic, sinó impactant, fort, un títol que fes que la 

gent el recordés. Vaig decidir que volia que contingués alguna referència a l’infern, ja 

que considero que la situació per la qual van passar les persones confinades als camps, 

no pot considerar-se menys que això.  

Pensant en referències a l’Hades (així s’anomena 

l’infern en la mitologia grega), em va venir al cap ‘’La 

Divina Comèdia’’ de Dant, el gran poeta italià. Aquest 

és un poema que narra el viatge del propi autor per 

l’altre món, on el descriu dividint-lo en tres parts: 

l’Infern, el Purgatori i el Paradís.  

Havent treballat aquesta obra a primer de batxillerat i 

coneixent-ne l’argument, vaig decidir capgirar-ne la 

interpretació, deixant entreveure que molts innocents 

van haver de viure un infern sense haver comés cap 

pecat, se’ls va negar l’opció de veure el paradís i, inclús, 

els llimbs (on es troben els no batejats però tampoc pecadors a l’infern de Dant). 

D’aquesta manera, considero, es dona a entendre la meva postura en front el tema des 

del principi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 1: Llimbs de Dante           
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2. CONTEXT HISTÒRIC GENERAL: SEGONA GUERRA MUNDIAL 

2.1. ORIGEN DEL CONFLICTE 

 

En el seu afany per unir totes les regions amb població alemanya, Hitler va envair 

Polònia l’1 de Setembre de 1939. Amb anterioritat, havia reclamat d’aquell país un 

passadís per accedir a l’enclavament alemany de Danzig (Gdansk), a les ribes de la mar 

Bàltica, cosa a la qual Polònia, amb el suport d’Anglaterra, es va negar. L’exèrcit polac 

va ser arrasat per les columnes motoritzades alemanyes, que aplicaven la seva nova 

tàctica, anomenada ‘’guerra llampec’’ (Blitzkrieg). El dia 4, Anglaterra i França van 

declarar la guerra a Alemanya. Aquesta i l’URSS havien subscrit un pacte a l’agost, i la 

seva momentània aliança els va servir per repartir-se Polònia.  

Amb les mans lliures a l’est, Hitler es va llançar cap a l’Europa occidental. El 1940, els 

alemanys es van apoderar de Dinamarca, Noruega, Holanda i Bèlgica, van derrotar els 

exèrcits francobritànics i van entrar a París el 14 de juny. França va quedar dividida en 

dues zones: la d’ocupació alemanya i la lliure, però aquesta darrera tenia un govern 

satèl·lit d’Alemanya, amb capital a Vichy i presidit pel mariscal Pétain, el vencedor de 

Verdun a la Primera Guerra Mundial. 

A Gran Bretanya es va constituir un govern de coalició presidit pel conservador 

Winston Churchill, que va afrontar la batalla d’Anglaterra, a càrrec de l’aviació (1940). 

Tanmateix, el país no es va doblegar i Hitler no el va poder envair. L’armada del Reich, 

mentrestant, destruïa un elevadíssim nombre de vaixells anglesos. 

 

2.2 INVASIÓ DE L’URSS 

 

Mussolini no va voler quedar-se enrere en el possible repartiment de la victòria i va 

emprendre una campanya als Balcans i a l’Àfrica (1940). No obstant, Itàlia va ser 

derrotada alguns cops per exèrcits menys preparats que el seu (Grècia, 1940) i també 

pels anglesos (que la van expulsar d’Eritrea, Somàlia i Etiòpia el 1941). Aquesta 

situació va obligar els alemanys a socórrer els italians, intervenint al nord d’Àfrica 

(campanyes de Rommel, 1941) i als Balcans, atraient a la seva òrbita Romania i 

Bulgària i ocupant Iugoslàvia i Grècia.  



 

Però ara que Hitler ja dominava Europa, ja no requeria tenir seguretats a l’est, i el seu 

propòsit era atacar l’URSS, convertir-la en una mena de colònia i accedir als pous 

petrolífers del Caucas. La inesperada necessitat d’ajudar Mussolini va retardar l’inici de 

la invasió de l’URSS (el 22 de juny de 1941 en comptes de a la primavera, quan el 

desglaç hauria permès l’avanç dels mitjans mecànics), fet que va resultar fatal a la 

llarga, perquè arribat l’hivern, les tropes alemanyes no havien cobert els objectius 

previstos. 

Els alemanys van internar-se en territori soviètic, fent seves ciutats tan importants com 

Odessa, Kíev, Jarkovo i d’altres, però no van poder conquerir Moscou ni Leningrad. Al 

novembre, l’hivern els va obligar a detenir l’avanç. 

 

2.3 HITLER REORGANITZA EUROPA 

 

Hitler va dibuixar a la seva conveniència un nou mapa de l’Europa central i oriental. 

Deixant de banda els territoris cedits a França i Bèlgica al terme de la Primera Guerra 

Mundial, que es van reincorporar al Reich, diversos estats van ser desmembrats per 

constituir governs satèl·lits, com ara Croàcia i Eslovàquia. La França de Vichy, 

Hongria, Romania i Bulgària secundaven la política del Reich. En el que restava de 

Polònia es va establir un govern general. Els països ocupats  van ser: part de França, 

Bèlgica, Holanda, Dinamarca, Noruega, Sèrbia i Grècia. 

 

 

Il·lustració 2: Benito Mussolini                                                        
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2.4 EL JAPÓ ENTRA EN GUERRA 

 

El Japó va subscriure el Pacte Tripartit amb alemanya i Itàlia el setembre de 1940 i va 

obtenir del govern de Vichy la concessió de bases a Indoxina. Els Estats Units van 

exigir l’abandonament d’aquestes bases i la fi de l’ocupació de Xina. Amb els britànics, 

que consideraven amenaçada la seva colònia a Birmània, van decidir el blocatge 

econòmic del Japó, el qual va rebutjar aquestes imposicions. A la vista de l’hostilitat 

angloamericana, el desembre de 1941, en una operació massiva, els japonesos van 

atacar l’esquadra americana emplaçada a la base hawaiana de Pearl Harbor.  

En poc temps, els japonesos van ocupar Malaca, Birmània, Singapur, les Filipines, les 

Índies orientals holandeses (avui Indonèsia), part de Nova Guinea i diversos arxipèlags 

del Pacífic, amenaçant seriosament Austràlia i Nova Zelanda. 

Els americans van desplegar una potentíssima força naval que va aturar l’adversari a 

l’arxipèlag de les illes Salomó l’estiu del 1942. 

 

2.5 L’AVANÇ ALEMANY ÉS ATURAT 

 

L’estiu de 1942 els alemanys van continuar la seva penetració al nord d’Àfrica i a 

Rússia, però en la primera d’aquestes regions, Rommel va ser vençut pel britànic 

Montgomery a la batalla d’El-Alamein (octubre), entaulada amb mitjans cuirassats, 

després de la qual els alemanys i els seus aliats italians van ser arraconats a Tunis, d’on 

van ser expulsats el 13 de maig de 1943.  

Els nord-americans, que després d’haver ajudat a la Gran Bretanya havien entrat 

plenament en la guerra, van desembarcar al Marroc i a Algèria (al novembre de 1942).  

Els aliats, amb el seu comandant suprem al capdavant, el nord-americà Dwight David 

Eisenhower, van acabar fent-se els amos del nord d’Àfrica, des d’Egipte fins al Marroc. 

L’ofensiva alemanya cap al Caucas va ser detinguda pels soviètics a Stalingrad (abans 

Tsáritsin) l’hivern del 1942-1943. Va ser una de les batalles més dures de la guerra. Els 

alemanys es van veure obligats a evacuar la zona i després, la conca del riu Don. 

 

 



 

2.6 DESEMBARCAMENTS ALIATS A ITÀLIA I NORMANDIA 

 

Fermament assentats al nord d’Àfrica, els aliats van desembarcar a Sicília, i des d’allí 

van emprendre l’ocupació d’Itàlia (estiu de 1943), que culminaria amb l’entrada a Roma 

(juny de 1944). Mussolini va ser destruït i detingut el 1943, i es va formar un govern 

presidit pel mariscal Badoglio, el conqueridor d’Etiòpia, que va signar un armistici amb 

els aliats. Mussolini va aconseguir fugir a Alemanya i va formar un govern feixista al 

nord d’Itàlia (República Social Italiana, amb capital a Saló, 1943-1945), però va ser 

derrotat pels guerrillers de la resistència, empresonat i afusellat. 

L’estiu del 1944, els aliats, procedents de la Gran Bretanya, van efectuar un 

desembarcament gegantí a Normandia. Allí, ajudats per la resistència francesa, que 

obeïa ordres del govern instal·lat a l’exili a Londres sota la presència del general 

Charles de Gaulle (1890-1970), es van obrir pas fins a París (l’agost de 1944) i van 

alliberar Bèlgica. 

Els soviètics, per la seva part, van empènyer els alemanys, obligant-los a replegar-se a 

Polònia. Unes altres unitats soviètiques es van apoderar dels Balcans, tret de Grècia. 

 

2.7  LA FI DE LA GUERRA 

 

El desembre de 1944 - gener de 1945, Alemanya va portar a terme l’última ofensiva al 

bosc de les Ardenes (frontera francobelga), que va ser repel·lida. A continuació, els 

aliats van passar al Rin i van irrompre en territori alemany fins a arribar a les ribes de 

l’Elba, on començava la zona destinada a ésser conquerida pels soviètics. Aquests 

últims van entrar a Berlín el 2 de maig de 1945. El dia 8, Alemanya va signar la 

rendició incondicional . Poc abans, Hitler s’havia suïcidat en un refugi antiaeri. 

Al Pacífic, en canvi, la guerra prosseguia en un escenari molt dispers, i no semblava que 

hagués de concloure. En aquesta situació, el president nord-americà Truman, que havia 

succeït Roosevelt poc abans, va decidir llançar sobre Japó dues bombes atòmiques que 

van forçar l’imperi a acceptar la rendició. Les bombes van ser tirades sobre Hiroshima i 

Nagasaki l’agost de 1945, i el 2 de setembre es va signar la rendició a Tòquio. Es 

calcula que a la Segona Guerra Mundial van morir més de 70 milions de persones. Els 

principals jerarques nazis supervivents van ser sotmesos a judici, acusats de crims 

contra la humanitat, per un tribunal internacional reunit a la ciutat de Nuremberg. 



 

3. CONTEXT HISTÒRIC D’ESPANYA 

3.1 EL RÈGIM DE FRANCO 

 

Durant la Guerra Civil, a la zona nacional es va crear un embrió d’estat que va 

promulgar les lleis fonamentals del seu ordenament polític el 1937. Al llarg de gairebé 

40 anys, el règim va experimentar canvis notables, però en l’essencial es va mantenir 

com un sistema autoritari, personalista, centralista i regit per un sistema de representació 

orgànica, sense partits polítics, amb sindicats verticals i amb notables restriccions en les 

llibertats cíviques. 

Al principi, per mimetisme amb els feixistes, el règim va 

adoptar oficialment l’ideari de Falange Española, un 

partit fundat el 1933 per José Antonio Primo de Rivera, 

fill del que fóra dictador (1923-1929) i inspirat en el 

feixisme italià, amb aportacions de la tradició 

regeneracionista espanyola. Durant la República només 

va aconseguir un diputat a les Corts  el va perdre a les 

eleccions del 1936. 

El règim de Franco va adoptar els aspectes externs i 

rituals de la Falange, però es va abstenir d’aplicar el seu programa, pròxim al 

socialisme. De fet, Falange mai va funcionar com a partit únic, bé que cap altre estava 

autoritzat. Al començament va ser una mera estructura d’enquadrament i control social. 

A partir de 1942, el seu paper i influència es van anar diluint, integrant-se en la 

burocràcia de l’Estat, i va donar pas a altres forces conservadores que donaven suport al 

règim, l’espina dorsal de les quals va ser sempre l’exèrcit. L’organització política única 

va passar a anomenar-se genèricament ‘’El Movimiento Nacional’’, i mai va arribar a 

definir-se bé el seu paper constitucional. 

El franquisme va travessar 4 etapes ben definides: l’Espanya blava, fins al 1942; el 

nacional catolicisme, fins el 1959; la del desenvolupament, fins al 1973, i un període de 

descomposició entre aquest any i la mort del general el 1975. Després de la primera 

etapa d’hegemonia formal falangista, i davant del retrocés de l’Eix a la Segona Guerra 

Mundial, el règim va tractar de treure’s l’estigma de feixista que pesava sobre ell des 

dels seus orígens. Davant l’absència d’ideologia pròpia i amb el propòsit de presentar-se 

en front de l’opinió conservadora com a defensor dels valors cristians, el règim va 
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concedir amplis privilegis a l’Església. A la vista de la Guerra Freda, Espanya es va 

convertir en precursora de l’anticomunisme. El 1947, després d’un referèndum, la nació 

es va constituir en regne i a l’horitzó es va dibuixar una futura restauració monàrquica. 

A la duresa de la postguerra es va sumar l’aïllament al qual el país va ser sotmès per 

l’ONU i del qual no va sortir fins als anys cinquanta (concordat amb la Santa Seu i 

acords defensius amb els Estats Units el 1953; admissió a l’ONU el 1955). 

El 1959 es va produir un fet transcendental: seguint les directrius del Banc Mundial i del 

Fons Monetari Internacional, Espanya va emprendre un pla d’estabilització i va 

liberalitzar l’economia, suprimint l’intervencionisme endèmic, superant l’autarquia en 

què havia estat sumida i engegant una administració més eficaç i despolititzada. Aquest 

conjunt de mesures, amb les quals va començar l’etapa del desenvolupament, va servir 

per modernitzar les estructures i per promoure canvis econòmics i socials de gran abast: 

en els primers setanta anys es registraven índexs de creixement anual elevadíssims, i els 

indicadors econòmics s’acostaven més que mai a les 

mitjanes europees.  

Ara mancava la modernització política, però aquesta 

no la podia portar a terme el govern sense negar-se a 

ell mateix. El 1969, fent ús de les prerrogatives que li 

concedia la llei del 1947, el cap d’Estat va nomenar 

successor a títol de rei Joan Carles de Borbó (nascut el 

1938), nét de l’últim rei d’Espanya (Alfons XIII, que 

havia mort el 1941). 

 

 

El 1973 va marcar una altra fita en l’evolució del règim, que va entrar en fase 

d’eliminació: la crisi del petroli va començar a minar els assoliments del 

desenvolupament de la dècada anterior, que havia estat espectacular però precipitat i ple 

de contradiccions i d’insuficiències, i el terrorisme va assolir el cim de l’Estat amb 

l’assassinat del president del govern i íntim col·laborador de Franco, l’almirall Luis 

Carrero Blanco (el 20 de desembre).  
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Els mesos que van transcórrer entre aquest magnicidi i la mort del Caudillo van ser el 

pròleg de la transició a la democràcia. Amb la convicció generalitzada que el règim 

estava desnonat per la història, l’oposició va començar a prendre posicions.  

 

3.2 ELS GOVERNS DEMOCRÀTICS 

 

A la mort de Franco la van seguir tres etapes ben definides: desmuntatge de les 

estructures del règim anterior, període constituent i normalitat democràtica, amb 

l’entrada en vigor de la Constitució. En conjunt, a aquesta època se li ha donat el nom 

de transició, encara que els autors difereixen a l’hora d’assenyalar els seus límits 

cronològics.  

El 22 de novembre de 1975, el rei Joan Carles va prestar jurament de les lleis 

fonamentals del regne davant el ple de les Corts. Els mesos següents van ser tensos, en 

enfrontar-se els partidaris de la ruptura oberta amb la situació anterior i els que 

propugnaven l’evolució a partir del mateix marc legal vigent, sense que manquessin els 

immobilismes a ultrança (coneguts popularment com el ‘’búnquer’’). Uns i altres es van 

usar com a plataformes de les associacions polítiques, ja que els partits encara no 

estaven autoritzats.  

El juliol de 1976, el rei va forçar la dimissió del 

president del govern, Carlos Arias Navarro, en 

el càrrec des de l’assassinat de Carrero Blanco, i 

va nomenar per substituir-lo el secretari general 

del Moviment, Adolfo Suárez, que va ser 

l’instrument de l’entorn regi per desmuntar el 

franquisme des de dintre, i atenent-se 

escrupolosament a la legalitat. La tardor següent, 

les Corts van aprovar la reforma política, i el 

1977 va concloure el monopoli polític del 

Moviment, que feia quaranta anys que durava.  
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Els partits van ser legalitzats, incloent-hi el comunista, i es va procurar tancar les 

ferides, encara obertes, de la Guerra Civil (retorn d’exiliats, etc.). El 15 de juny de 1977 

van tenir lloc les primeres eleccions lliures, i les Corts resultants es van encarregar de 

redactar la Constitució.  

A les Corts dominava la Unión de Centro Democrático (UCD), 

el partit creat per Adolfo Suárez, on socialistes i comunistes hi 

tenien una àmplia representació. També es trobaven presents 

franquistes de diferents tendències, a més de nacionalistes 

catalans i bascos. La Constitució es va aprovar per referèndum 

el 6 de desembre de 1978. La monarquia es va convertir en 

àrbitre moral de la vida política, sense poders reals, es va 

suprimir la confessionalitat de l’Estat, es van garantir totes les 

llibertats cíviques i Espanya es va estructurar com un conjunt de comunitats autònomes. 

Cadascuna d’aquestes, al seu torn, va ser dotada d’un Estatut d’Autonomia i dels seus 

corresponents òrgans de govern.  

Tots aquests fets van coincidir amb una 

greu situació econòmica, seqüela de la crisi 

del petroli, i que es va traduir en una 

destrucció de llocs de treball sense 

precedents. Per afegiment, van créixer les 

accions terroristes de l’organització 

separatista basca ETA (Euskadi ta 

Askatasuna - País Basc i Llibertat). A les 

eleccions convocades després de l’aprovació de la Constitució (el març de 1979) la 

UCD va perdre vots i no va poder governar amb comoditat, mentre que els socialistes 

(Partido Socialista Obrero Español, PSOE) practicaven una oposició molt dura.  

La crisi econòmica i l’absència d’una política ferma, van empènyer a Suárez a la 

dimissió al començament del 1981. 

Poc després (23 de febrer de 1981), un grup de militars i guàrdies civils van intentar un 

Cop d’Estat: van ocupar les Corts i van segrestar els representants del poder executiu i 

legislatiu. Van crear, per tant, un buit de poder. Superat l’episodi, les trames del qual 
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mai van quedar aclarides, el govern de la UCD no va resistir la seva pròpia debilitat i 

l’octubre de 1982 els socialistes van guanyar les eleccions per majoria absoluta. 

Al llarg de gairebé 14 anys els socialistes, amb 

el seu secretari general, Felipe González, com 

a president del govern, van dominar gairebé 

sense oposició la política espanyola. Encara 

que el problema de l’atur no es va arribar a 

resoldre, a mitjans dels anys vuitanta la 

reactivació econòmica va començar, i el país 

va viure una època d’estabilitat i creixement. 

En matèria de presència exterior es van collir 

importants èxits (adhesió a la Comunitat 

Europea i a l’OTAN i intervencions diverses 

en l’àmbit internacional), però a l’interior es 

va deixar sentir un excessiu monopoli polític 

del partit governant i es van registrar escàndols 

de corrupció  que van anar minant el prestigi dels socialistes. Finalment, a les eleccions 

del 1996, van ser desplaçats pel Partit Popular, de centre dreta, encapçalat per José 

María Aznar que, en no haver rebut un suport majoritari, va haver de pactar amb els 

nacionalistes bascos i catalans per poder governar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 FRANCISCO FRANCO 
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(El Ferrol, 1892 - Madrid, 1975) Militar i dictador 

espanyol. Després de participar en el fallit cop 

d'Estat del 18 de juliol de 1936 i liderar la victòria 

de les forces revoltades contra la Segona 

República a la subsegüent Guerra Civil (1936-

1939), va instaurar una dictadura amb 

reminiscències feixistes que va perdurar fins a la 

seva mort i que donaria nom a tot un període de la 

història moderna d'Espanya: el franquisme (1939-

1975). 

Nascut en una família de classe mitjana de 

tradició marinera, Francisco Franco va triar la 

carrera militar, acabant el 1910 els seus estudis a 

l'Acadèmia d'Infanteria de Toledo. Va ascendir ràpidament en l'escalafó per mèrits de 

guerra, aprofitant la situació bèl·lica del Marroc, on va romandre destinat entre 1912 i 

1926, amb breus interrupcions: el 1923 era ja cap de la Legió, i en 1926 es va convertir 

en el general més jove d’Europa. 

La brillant carrera de Franco va continuar sota diferents règims polítics: amb la 

dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1930) va arribar a dirigir l'Acadèmia 

General Militar de Saragossa (1928), amb la Segona República (1931-1936) va 

participar en la repressió de la Revolució d'Astúries (1934), va ser comandant en cap de 

l'exèrcit espanyol al Marroc (1935) i cap de l'Estat Major Central (1936). El govern de 

Front Popular el va allunyar a la Comandància de Canàries, lloc que ocupava al esclatar 

la Guerra Civil espanyola. 

D'idees conservadores, Franco valorava sobretot l'ordre i l'autoritat. Desconfiava del 

règim parlamentari, del liberalisme i de la democràcia, als quals creia causants de la 

«decadència» d'Espanya al segle XX. La seva postura era representativa del grup de 

militars «africanistes» que veien en l'exèrcit una de les essències del patriotisme i la 

garantia de la unitat nacional. 

Per tals raons Franco es va sumar, encara que a última hora, a la conspiració preparada 

per diversos militars per revoltar-se contra la República el juliol de 1936. El 

«Alzamiento Nacional» (eufemisme propagandístic amb el qual els generals insurgents 
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van batejar el cop d'Estat) va començar el dia 17 de juliol a la península i el 18 de juliol 

a l'Àfrica, on es trobava Franco, raó per la qual el règim va identificar més tard aquesta 

última data com el seu moment fundacional. 

El fracàs de la temptativa colpista a la capital i en bona part del territori nacional va 

donar lloc a la Guerra Civil espanyola, que duraria tres anys (1936-1939) i portaria a 

Franco al poder. Després de passar l'estret de Gibraltar al front de l'exèrcit d'Àfrica, 

Franco va avançar per la península cap al nord. L'1 d'octubre de 1936, els seus 

companys d'armes, reunits en una Junta de Defensa Nacional a Burgos, el van triar cap 

polític i militar del bàndol revoltat. 

Franco va dirigir la guerra amb criteris conservadors, molt allunyats de la guerra ràpida 

que propugnaven les doctrines estratègiques modernes. La unitat imposada en el seu 

bàndol contrastava amb els enfrontaments que dessagnaven al bàndol lleial a la 

República; la disciplina i la professionalitat de les seves forces, amb la politització i el 

voluntarisme dels milicians republicans. L'ajuda militar que van prestar l'Alemanya nazi 

i la Itàlia feixista també va contribuir a la victòria final de Franco (1 d'abril de 1939). 

Acabada la Guerra Civil, Franco va imposar a Espanya un règim de nou encuny, 

inicialment alineat amb el nazisme de Hitler i el feixisme de Mussolini, que eren els 

seus aliats i inspiradors. Tot i això, no va comprometre del tot a Espanya en la Segona 

Guerra Mundial (1939-1945), ja que, donada la debilitat en què es trobava el país, no va 

aconseguir de Hitler les desmesurades compensacions que pretenia pel seu suport 

(Entrevista a Hendaia*); tan sols va enviar tropes voluntàries a combatre al costat dels 

alemanys contra la Unió Soviètica (la Divisió Blava). Finalitzada la conflagració 

mundial amb la derrota de les forces de l'Eix, aliades de Franco, el seu règim va patir un 

cert aïllament diplomàtic, però va aconseguir sostenir-se, rendibilitzant el seu 

anticomunisme radical en el context de la «guerra freda». 

En l’àmbit polític, Franco va instaurar des del principi una dictadura personal de 

caràcter autoritari, sense una ideologia definida més enllà del seu caràcter confessional 

(catòlic integrista), unitari i centralista (contra tota autonomia regional o reconeixement 

de peculiaritats culturals) i clarament reaccionari i conservador (els partits i els sindicats 

de classe van ser prohibits). Va copiar dels seus models feixistes la idea d'una prefectura 

carismàtica unipersonal (amb l'apel·latiu de «Caudillo»), d'un partit únic (el Moviment 

Nacional) i d'un lleu corporativisme (sindicats verticals). La repressió de l'oposició va 



 

ser ferotge (amb uns seixanta mil executats només entre 1939 i 1945, continuant les 

execucions polítiques fins a 1975). 

En l'econòmic, va optar per una política d'autarquia que va enfonsar Espanya en 

l'estancament i l'endarreriment, en contrast amb la recuperació que vivia la resta 

d'Europa; però, la necessitat d’homologar-se amb els països occidentals i de reforçar 

l'aliança amb els Estats Units el va portar a una progressiva liberalització econòmica a 

partir de el Pla d'Estabilització de 1959. Els anys seixanta (amb els «plans de 

desenvolupament» i la influència política de l'Opus Dei, ultraconservadora congregació 

catòlica) van ser de ràpid creixement econòmic, industrialització, obertura i 

urbanització. Les millores materials van facilitar el manteniment de Franco al poder, tot 

i el creixent anacronisme del seu règim; però també van produir canvis socials que van 

fer inviable la seva continuïtat un cop mort el general. 

Des de 1969 Francisco Franco havia institucionalitzat com a successor a el príncep Joan 

Carles I, nét de l'últim rei d'Espanya (Alfons XIII); tal previsió successòria es va 

complir després de la mort de Franco el 20 de novembre de 1975, però no va ser 

acompanyada d'una continuïtat política, ja que, sense trencar amb la legalitat vigent, el 

nou monarca va promoure una transició pacífica a la democràcia. 

 

 

 

 

 

*Entrevista a Hendaia: trobada entre Francisco Franco i Adolf Hitler el 23 d'octubre de 1940 a 

l'estació de tren de la localitat francesa d'Hendaia prop de la frontera amb Espanya. La trobada va estar 

marcada per la negativa de Franco d'entrar en la Segona Guerra Mundial i la falta de suport de Hitler 

cap a les reivindicacions espanyoles sobre el Protectorat francès del Marroc. Així Franco tampoc va 

acceptar les pretensions alemanyes que pretenien establir bases aèries en diferents territoris espanyols. 

Hitler va explicar també detalls sobre l'Operació Fèlix, que pretenia envair Gibraltar el gener de 1941 i 

que mai es va executar degut a la falta de suport espanyol. 



 

4. CONTEXT HISTÒRIC D’ALEMANYA: L’HOLOCAUST 

4.1. EL TRACTAT DE VERSALLES 

 

El tractat de Versalles (28 de juny de 1919) va significar per a Alemanya la pèrdua 

d’Alsacia-Lorena, Posnania i Schleswig del nord, així com la de les colònies. A més, se 

li va imposar una costosa indemnització de guerra i es va reduir el seu exèrcit a 100.000 

homes. Els militars i les dretes van fer d’aquest tractat el símbol de la humiliació 

d’Alemanya i la base de la seva propaganda nacionalista (mite de la ‘’punyalada per 

l’esquena’’, que atribuïa la derrota als demòcrates, socialistes, jueus i altres elements 

dissidents que havien minat les energies nacionals).  

Un doble perill va amenaçar la república de Weimar des del seu naixement: el 

nacionalisme exacerbat i la crisi econòmica. Temporalment va poder escapar del primer 

d’aquests (fracàs dels ‘’putsch’’ de Kapp-Lutwitz, 1920*₁, i de Hitler, 1923*₂), sense 

que els partits del govern -socialista i del Centre-, mancats de conviccions republicanes, 

podessin evitar la pujada a la presidència del candidat nacionalista, el mariscal 

Hindenburg, a la mort d’Ebert (1925).  

D’altra banda, la crisi de 1922 es va agreujar amb l’ocupació de la conca del Ruhr per 

tropes franceses, al negar-se Alemanya a pagar íntegrament les reparacions de guerra 

(1923). Es va perdre la confiança en la moneda i va esclatar una inflació sense 

precedents (els preus pujaven d’hora en hora). El ministre de finances Luther va 

assegurar l’estabilització el 1924 i va restablir una moneda, el Reichsmark. Sobre 

aquesta base i gràcies a successius arranjaments (pla Dawes, 1924 i pla Young, 1930) 

que, de fet, van anular les indemnitzacions de guerra, el país va assolir un cert equilibri 

econòmic. 

Paral·lelament, el ministre d'afers exteriors, Stresemann, va procurar guanyar-se la 

confiança de les potències estrangeres, garantint les fronteres (pacte de Locarno, 1925). 

El mateix any, Alemanya va ingressar a la S.D.N. Aquest període d'equilibri va acabar 

amb la crisi de 1929, de catastròfiques conseqüències per  a Alemanya, la indústria de la 

qual depenia, en gran part, de les exportacions.  El 1932 el nombre d'aturats va arribar 

als 6 milions.  La inquietud social va augmentar;  la petita burgesia i part de la classe 

obrera van posar les seves esperances en el partit nacionalsocialista.  



 

Hitler, basant-se en una ideologia nacionalista, racista, anticomunista i suposadament 

anticapitalista, prometia establir un govern «fort» sobre base popular, i venjar la 

«humiliació» de Versalles. Va començar a estendre el terror mitjançant les seves 

temibles Seccions d'Assalt (S.A.).  Els partits obrers, els seus principals adversaris, no 

van saber unir les seves forces contra ell. El partit comunista, la influència del qual 

creixia ràpidament, va intentar oposar-se als carrers als grups de xoc nazis.  Però 

l'agitació permanent va desacreditar el règim.  Des de 1932 els diputats nazis formaven 

la fracció més nombrosa del Reichstag.  Per a la gran industria i l'exèrcit, l'única solució 

consistia en una dictadura nazi, de manera que Hindenburg va nomenar canceller Hitler 

(30 de gener, 1933). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*₁ Putsch de Kapp-Lutwitz: cop militar fallit que es va desenvolupar entre el 13 i el 17 de març de 1920, 

al començament de la República de Weimar. Va estar dirigit per Wolfgang Kapp, un polític de dretes, i el 

general Walther von Lüttwitz. 

*₂  Putsch de Hitler: intent fallit de cop d'estat que es va produir entre el 8 i el 9 de novembre de 1923, 

quan el líder del NSDAP Adolf Hitler, el militar Erich Ludendorff, i d'altres militants nazis van tractar 

sense èxit de prendre el poder a Munic, Baviera i Alemanya.   



 

4.2 HITLER I EL III REICH (1933-1945) 
 

Els nazis van justificar les seves immediates mesures invocant el perill d'una 

revolució comunista (incendi del Reichstag*₃).  El partit comunista va ser posat fora 

de la llei i milers dels seus membres van ser empresonats i assassinats, juntament 

amb socialistes, demòcrates, catòlics i jueus. El 24 de març, Hitler es va atribuir el 

ple poder i va instaurar la dictadura, acabant ràpidament amb el que quedava de 

sistema parlamentari, gràcies a l'acció de la seva policia política (Gestapo). El 1934 

va sacrificar als extremistes del seu partit (Röhm, Schleicher, Strasser i diversos 

centenars de partidaris seus) per conservar el suport de l'estat major. Des de 1933 es 

va accelerar el rearmament i els grans treballs de construcció (autopistes, 

fortificacions).  Es van suprimir els sindicats i es va enquadrar els obrers al ‘’Front 

del Treball’’, organització paramilitar i recreativa. La joventut es va veure sotmesa a 

un servei obligatori de treball de sis mesos.   

Hitler va practicar des del principi una política exterior agressiva, iniciada amb 

l'acord naval anglo-alemany de 1935, que va permetre el renaixement de la flota 

alemanya, i amb el restabliment del servei militar obligatori. Va seguir amb 

l'ocupació de Renània (1936), la participació en la guerra civil espanyola, la 

constitució de l'eix Berlin-Roma i la política d’amenaces i annexions que va donar 

lloc a la Segona guerra mundial.  La primera annexió va ser la d'Àustria (Anschluss, 

1938), seguida de la de Txecoslovàquia: els Sudetes es van integrar a Alemanya 

(1938) i es va crear el Protectorat de Bohèmia i Moràvia (1939). Després de signar-

se el  pacte germanosovietic, les tropes alemanyes van envair Polònia (1939);  

aquesta agressió va 

desencadenar la guerra.  
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4.3 L’ALEMANYA NAZI DINTRE DE LA SEGONA GUERRA MUNDIAL 

 

Després dels grans èxits inicials (ocupació successiva de Noruega i Dinamarca, març de 

1940, dels Països Baixos, Bèlgica i França, maig-juny del 1940 i de Iugoslàvia i Grècia, 

1941), la declaració de guerra de la U.R.S.S. va arrossegar a Hitler a una campanya 

fatal.  A mesura que augmentava l'esforç provocat per la guerra, la dictadura 

intensificava la seva duresa.  Es van mobilitzar tots els recursos humans i materials 

d'Alemanya i dels països ocupats. El país es va transformar en un immens camp de 

treball forçat amb mà d'obra estrangera.  L'exterminació de jueus va aconseguir 

proporcions monstruoses (només a Polònia se’n van matar 4.000.000). A l'Europa 

ocupada els serveis alemanys de requisa i la Gestapo dominaven pel terror.  Els pobles 

dels països ocupats van reaccionar organitzant la resistència, i en les regions de difícil 

accés es van formar grups de partisans, contra qui els alemanys van usar represàlies 

col·lectives, afusellament d'ostatges i deportacions en massa. Després de la batalla de 

Stalingrad (gener de 1943) i de la creació d'un segon front a Normandia (6 de juny, 

1944), Alemanya va perdre tota esperança de vèncer, però Hitler es negava a entaular 

negociacions. Un grup d'oficials, encapçalats pel general Beck, va decidir aleshores 

eliminar-lo per aturar la guerra, almenys en el front oest, però el Führer es va salvar. 

Durant l'hivern (1944-1945) Alemanya va patir terribles bombardejos i va ser envaïda.  

Hitler i els seus últims fidels van desaparèixer (sembla que es van suïcidar).  El 8 de 

maig de 1945, l'exèrcit alemany va capitular sense condicions.   

 

 

 

 

 

 

*₃  Incendi del Reichstag: va començar a les 21:14 del 27 de febrer de 1933, quan els bombers de Berlín 

van rebre l'alarma informant que el Reichstag estava en flames. La investigació inicial i els nazis van 

acusar el comunista neerlandès Marinus Van der Lubbe. Actualment, la qüestió de l'autoria no ha pogut 

ser totalment aclarida pels historiadors, però, políticament, els grans beneficiats del succés van ser els 

mateixos nazis. 



 

4.4 ELS CAMPS DE CONCENTRACIÓ NAZIS 

 

El nazisme va portar el racisme patològic al seu màxim estadi, incorporant les velles 

doctrines de la comunitat racial alemanya i considerant la raça ària o germànica com a 

superior a les altres en el seu programa de govern (la doctrina nazi era basada en la 

desigualtat dels individus fonamentada amb lleis científiques). D’aquí va derivar-se 

l’antisemitisme o el menyspreu pels eslaus o els gitanos.  

El punt culminant de la repressió antisemita va arribar a partir del 1942, en plena 

Segona Guerra Mundial, quan després de la conferència de Wannsee, Hitler va ordenar 

executar la “Solució Final”, un programa d’eliminació total de la població jueva. 

D’una forma sistemàtica i metòdica, l’Alemanya nazi va organitzar tota una xarxa de 

camps de concentració i extermini als quals va ser transportada tota la població 

oprimida europea (grups socials no concordants amb els models canònics de la seva 

regió, com per exemple: jueus, gitanos, minusvàlids, etc.). Com si es tractés d’un procés 

industrial, els presoners eren introduïts en cambres de gas i cremats en grans forns 

(Krematorium).  

Il·lustració 10: Krematorium, vista exterior.           
Font: arxiu propi. 

Il·lustració 12: Krematorium, vista interior.                 
Font: arxiu propi. 



 

En els camps de concentració i extermini, els jueus i els altres asocials eren privats de la 

seva humanitat, reduïts a cossos. Després, considerats una cosa. I, finalment, 

assassinats. Els presoners quedaven reduïts a un estat animal, eren deshumanitzats. 

D’aquesta manera, els nazis feien realitat el seu malaltís somni biològic, robant la 

humanitat a les seves víctimes. La mort dels presoners passava a considerar-se com una 

simple operació higiènica, una neteja ètnica. Aquests assassinats en massa van passar a 

la història amb el nom d’Holocaust, un dels majors genocidis registrats. A càrrec de la 

planificació, organització administrativa i supervisió va estar Heinrich Himmler. La 

resta, va ser la repetida retòrica antisemita d'Adolf Hitler, que va incentivar l'execució 

de les matances, que a més van comptar directament amb la seva aprovació. 

 

 

4.5 ADOLF HITLER 

 

Va néixer a Braunau, Bohèmia, el 1889 i va morir a 

Berlín el 1945. Fill d'un duaner austríac, la seva 

infància va transcórrer a Linz i la seva joventut a 

Viena. La formació d'Adolf Hitler va ser escassa i 

autodidacta, ja que amb prou feines va rebre 

educació. A Viena (1907-1913) va fracassar en la 

seva vocació de pintor, va malviure com a 

vagabund i va veure créixer els seus prejudicis 

racistes davant l'espectacle d'una ciutat 

cosmopolita, la vitalitat intel·lectual i multicultural 

li era del tot incomprensible. En aquesta època es 

data la seva conversió al nacionalisme germànic i a 

l'antisemitisme. 

 

Es va convertir en el màxim dirigent de l'Alemanya nazi. Després de ser nomenat 

canceller el 1933, va liquidar les institucions democràtiques de la república i va 

instaurar una dictadura de partit únic (el partit nazi, apòcope de Partit Nacional), des de 

la qual va reprimir brutalment tota oposició i va impulsar un formidable aparell 

Il·lustració 13: Adolf Hitler.                                     
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propagandístic al servei de les seves idees: superioritat de la raça ària, exaltació 

nacionalista, militarisme, anticomunisme i antisemitisme. 

La doctrina de l'espai vital i l'ideal d'unir els pobles de llengua alemanya el van portar a 

un agressiu expansionisme. En suport de la seva política bèl·lica, Hitler va rearmar 

Alemanya i va reorganitzar i modernitzar el seu exèrcit fins a convertir-se en una 

maquinària temible. La invasió alemanya de Polònia va desencadenar finalment la 

Segona Guerra Mundial (1939-1945), la primera fase va donar a Hitler el control de tota 

Europa, excepte Gran Bretanya. La fallida invasió de Rússia i la intervenció dels Estats 

Units va invertir el curs de la batalla. Tot i la inevitable derrota, Hitler va rebutjar tota 

negociació, va arrossegar a Alemanya a una desesperada resistència i es va suïcidar al 

seu búnquer pocs dies abans de la caiguda de Berlín. 

El 1913, Adolf Hitler va fugir de l'Imperi austrohongarès per no prestar servei militar, 

es va refugiar a Munic i es va enrolar a l'exèrcit alemany durant la Primera Guerra 

Mundial (1914-1918). La derrota li va fer passar a la política, creant un ideari de reacció 

nacionalista, marcat pel rebuig al nou règim democràtic de la República de Weimar, 

acusava els polítics d'haver traït a Alemanya acceptant les humiliants condicions de pau 

del Tractat de Versalles (1919). 

De tornada a Munic, Hitler va ingressar en un petit partit ultradretà, del que aviat es 

convertiria en dirigent principal, rebatejant-lo com a Partit Nacional Socialista dels 

Treballadors Alemanys (NSDAP). Aquest partit es declarava nacionalista, antisemita, 

anticomunista, anti-liberal, anti-demòcrata, anti-pacifista i anti-capitalista, encara que 

aquest últim caràcter quedaria aviat en l'oblit, ja que aquesta ideologia s'alimentava dels 

temors de les classes mitjanes alemanyes davant les incerteses del món modern.  

No obstant això, Hitler trigaria a fer propaganda. El 1923, va fracassar en un primer 

intent de prendre el poder des de Munic, recolzant-se en les milícies armades de 

Ludendorff («Putsch de la Cerveseria»). Va ser detingut, jutjat i empresonat, encara que 

tan sols va passar a la presó nou mesos, temps que va aprofitar per plasmar les seves 

idees polítiques extremistes en un llibre que va titular ‘’La meva lluita’’ i que 

dissenyava les grans línies de la seva actuació posterior.  

A partir de 1925, ja posat en llibertat, Hitler va reconstituir el Partit Nacionalsocialista, 

expulsant als possibles rivals, i es va envoltar d'un grup de col·laboradors fidels com 

Goering, Himmler i Goebbels. La profunda crisi econòmica desencadenada el 1929 i les 



 

dificultats polítiques de la República de Weimar li van proporcionar una audiència 

creixent entre les legions d'aturats i descontents, disposats a escoltar la seva propaganda 

demagògica, embolicada en una parafernàlia de desfilades, banderes, himnes i 

uniformes. 

Combinant hàbilment la lluita política legal amb l'ús il·legítim de la violència als 

carrers, els nacionalsocialistes o nazis van anar guanyant pes electoral, fins que Hitler 

(que mai havia obtingut majoria) va ser nomenat cap de govern pel president 

Hindenburg el 1933. Des de la Cancelleria,  va destruir el règim constitucional i el va 

substituir per una dictadura de partit únic basada en el seu poder personal. S'iniciava, 

així, l'anomenat Tercer Reich (el Tercer Imperi alemany, després del Sacre Imperi de 

l'edat mitjana i l'Imperi de 1871, desaparegut amb la Primera Guerra Mundial), que no 

va ser sinó un règim totalitari basat en un nacionalisme malaltís i en l'exaltació d’una 

superioritat racial sense fonament científic algun. 

Després de la mort de Hindenburg, Hitler es va proclamar Führer o «cabdill» 

d'Alemanya i va sotmetre a l'exèrcit a un jurament de fidelitat. La sagnant repressió 

contra els dissidents va culminar en la purga de les pròpies files nazis durant la «Nit 

dels Ganivets Llargs» (1934) i la instauració d'un control policial total de la societat, 

mentre que la persecució contra els jueus, iniciada amb les racistes ‘’Lleis de 

Nuremberg’’ (1935) i la «Nit dels Cristalls Trencats» (1938), conduiria a l'extermini 

sistemàtic dels jueus europeus a partir de 1939 (la «Solució Final»). 

La política internacional de Hitler va ser la clau de la seva promesa reconstitució 

d'Alemanya, basada en desviar l'atenció dels conflictes interns cap a una acció exterior 

agressiva. Es va alinear amb la dictadura feixista italiana, amb la qual va intervenir en 

auxili de Franco a la Guerra Civil espanyola (1936-39), assaig general per a la posterior 

contesa mundial; i va completar les seves aliances amb la incorporació de Japó en una 

aliança anti-soviètica (Pacte Antikomintern, 1936) fins a formar l'Eix Berlín-Roma-

Tòquio (1937). 

Hitler va començar per rearmar el país per fer respectar les seves demandes per la força 

(restauració del servei militar obligatori el 1935, remilitarització de Renània el 1936). 

Amb això va reactivar la indústria alemanya, va reduir l'atur i, pràcticament, va superar 

la depressió econòmica que l'havia portat al poder. 



 

Després, recolzant-se en l'ideal pangermanista, va reclamar la unió de tots els territoris 

de parla alemanya: primer es va retirar de la Societat de Nacions, rebutjant els seus 

mètodes pacífics (1933). Després de l'assassinat de president austríac Dollfuss (1934), 

va forçar l'Anschluss o annexió d'Àustria (1938), a continuació, va reivindicar la regió 

txeca dels Sudets i, després d'enganyar la diplomàcia occidental prometent no tenir més 

ambicions (Conferència de Munic, 1938), va ocupar la resta de Txecoslovàquia, la va 

dividir en dos i la va sotmetre a un protectorat, i encara es va permetre arrabassar a 

Lituània el territori de Memel (1939). 

Quan el conflicte al voltant de la ciutat lliure de Danzig el va portar a envair Polònia, 

França i Gran Bretanya van reaccionar i va esclatar la Segona Guerra Mundial (1939-

1945). Adolf Hitler havia preparat les seves forces per a aquesta gran confrontació, que 

segons ell, hauria de permetre l'expansió d'Alemanya fins a aconseguir l'hegemonia 

mundial (Protocol Hossbach, 1937). En previsió de l'esclat bèl·lic, havia reforçat la seva 

aliança amb Itàlia (Pacte d'Acer, 1939) i, sobretot, havia conclòs un Pacte de no-

agressió amb la Unió Soviètica (1939), acordant amb Stalin el repartiment de Polònia. 

El modern exèrcit que havia preparat va obtenir brillants victòries en tots els fronts 

durant els dos primers anys de la guerra, fent a Hitler amo de gairebé tota Europa, 

mitjançant una «guerra llampec»: va ocupar Dinamarca, Noruega, Holanda, Bèlgica, 

Luxemburg, França, Iugoslàvia i Grècia (mentre que Itàlia, Espanya, Hongria, Romania, 

Bulgària i Finlàndia eren les seves aliades, i països com Suècia i Suïssa declaraven una 

neutralitat benèvola). 

Només la Gran Bretanya de Churchill va resistir l'intent d'invasió (batalla aèria 

d'Anglaterra, 1940). La sort de Hitler va començar a canviar quan es va llançar a la 

invasió de Rússia (1941), que va respondre tant a l’ideal anticomunista del nazisme com 

al projecte d'arrabassar a la «inferior» raça eslava de l'est «espai vital» que somiava per 

engrandir a Alemanya.  

A partir de la batalla de Stalingrad (1943), el curs de la guerra es va invertir, i les forces 

soviètiques van començar una contraofensiva que no s'aturaria fins a prendre Berlín en 

1945. Simultàniament, es va reobrir el front occidental amb l'aportació massiva d’homes 

i armes procedent dels Estats Units (involucrats en la guerra des de 1941), que va 

permetre el desembarcament de Normandia (1944). 



 

Derrotat i fracassats tots els seus projectes, Hitler va veure com el començaven a 

abandonar els seus col·laboradors mentre la pròpia Alemanya era assetjada pels exèrcits 

aliats. En la seva limitada visió del món no hi havia lloc per al compromís o la rendició, 

de manera que va arrossegar al seu país fins a la catàstrofe. Després d'haver sacsejat el 

món amb el seu somni d'hegemonia mundial de la «raça» alemanya, provocant una 

guerra total a escala planetària i un genocidi sense precedents en els camps de 

concentració, Hitler es va suïcidar al búnquer de la Cancelleria on s'havia refugiat , pocs 

dies després de l'entrada dels russos a Berlín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.6 HEINRICH HIMMLER 

 

Heinrich Himmler (1900-1945) va ser el líder del 

Reich (Reichsführer) del partit nazi, de 1929 a 

1945. Va presidir un gran imperi ideològic i 

burocràtic, per això, molts el definirien com el 

segon home més poderós d'Alemanya durant la 

Segona Guerra Mundial. Va ser el funcionari 

principal a càrrec de supervisar la implementació 

de l'anomenada ‘’solució final’’. 

Himmler va néixer en una família catòlica, 

conservadora i de classe mitjana, a Munic, 

Alemanya, el 7 d'octubre de 1900. El seu pare, 

Gebhard, era mestre a l'escola secundària 

acadèmica de Ludwig. El 1913, la família de 

Himmler es va mudar a Landshut, una ciutat situada a uns 64 quilòmetres a nord-est de 

Munic, després que el seu pare acceptés un treball a l'escola secundària d'aquesta ciutat. 

El jove Himmler era intel·ligent, tenia bona capacitat d'organització i era molt patriòtic. 

Durant la Primera Guerra Mundial, somiava amb servir al front com a oficial i, utilitzant 

els contactes que el seu pare li va facilitar, va deixar l'escola per començar el seu 

entrenament com a cadet de l'exèrcit l'1 de gener de 1918. Però l’11 de novembre de 

1918, abans que finalitzés el seu entrenament, Alemanya va signar l'armistici que 

donava fi a la Primera Guerra Mundial. 

Himmler es va graduar de l'escola secundària a Landshut, al juliol de 1919, després que 

les restriccions que va imposar sobre Alemanya el tractat de pau de Versalles destruïssin 

les seves esperances d'allistar-se a l'exèrcit. Va estudiar agricultura a la Universitat 

Tècnica de Munic. . Allà, va ingressar a una fraternitat d'alumnes nacionalista alemanya 

i va començar una profunda lectura de la literatura racista nacionalista (Völkisch), 

popular a l'extrema dreta en el període d'entreguerres. Quan va rebre el seu títol 

universitari, a l'agost de 1922, Himmler era un nacionalista Völkisch fanàtic i un 

activista polític. 

Il·lustració 14: Heinrich Himmler.                             
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Obligat a treballar en una fàbrica processadora de fem en Schleissheim, prop de Munic, 

Himmler va contactar amb els nacionalsocialistes a través del cap de personal de les SA, 

Ernst Röhm. A l'agost de 1923, es va unir al partit nazi, al qual li va dedicar tota la seva 

vida professional. El 9 de novembre de 1923, Himmler va marxar amb Adolf Hitler, 

Röhm, Hermann Göring i altres líders nazis al Putsch de la cerveseria contra el govern 

alemany. 

Aturat i sense res a fer després del fracàs del Putsch, va trobar feina de secretari i 

assistent personal de Gregor Strasser, a qui Hitler va designar líder de propaganda del 

Reich del partit nazi el 1926. Himmler també va crear la seva pròpia reputació d'orador i 

organitzador en el partit. Els seus discursos posaven èmfasi en els següents temes: la 

"consciència racial", el culte a la raça alemanya, la necessitat de l'expansió i els 

assentaments alemanys i la lluita contra els eterns enemics d'Alemanya. Aquests "eterns 

enemics" eren el capital "jueu", el "marxisme" (és a dir, el socialisme, el comunisme i 

l'anarquisme), la democràcia liberal i els pobles eslaus. Mentre construïa la seva 

reputació política, el 1928 va casar-se amb Margarete Conczerzowo, amb qui va tenir 

una filla, Gudrun, el 1929. 

El 6 de gener de 1929, Adolf Hitler, el Führer (líder) del partit nazi, va designar 

Himmler Reichsführer de les SS. Himmler va percebre una oportunitat per al 

desenvolupament d'un cos d'elit per al partit nazi. Per quan els nazis van prendre el 

poder al gener de 1933, les SS comptaven amb més de 52.000 persones. També va 

introduir en les SS dues funcions clau relacionades amb les metes centrals a llarg 

termini del partit nazi: seguretat interna i custòdia de la puresa racial. 

Després de desplegar les seves SS a l'abril de 1931 per aixafar una revolta de les SA 

(guàrdies d'assalt nazis) de Berlín contra el lideratge de Hitler, Himmler va crear el 

Servei de Seguretat (Sicherheitsdienst, SD) l'estiu de 1931. L’SD vigilava als opositors 

de Hitler dins de el partit nazi i reunia informació d'intel·ligència sobre els líders i les 

activitats d'altres partits polítics, a més de funcionaris de govern federals i locals. A 

l'agost de 1934, el segon Führer del partit nazi, Rudolf Hess, va anunciar que, a partir 

d'aquest moment, la SD seria l'única agència que reuniria i avaluaria informació 

d’intel·ligència política al Tercer Reich. 

L’últim dia de 1931, Himmler també va crear l’Oficina de Raça i Assentament (Rasse-

und Siedlungsamt) de les SS per a avaluar sol·licituds d’homes d’altres forces.  



 

Al gener del 1933, Himmler va col·locar a les SS en una posició inexpugnable per 

assumir el control de les forces de la policia alemanya. El 9 de març de 1933, va ser 

designat president provisional de la policia a Munic. Tres setmanes després, va ser 

nomenat comandant de la Política  de Baviera. A finals de 1934, Himmler va cercar i 

obtenir el moviment de cada un dels departaments de la policia política estatal 

d'Alemanya i la centralització en una única i nova agència a Berlín, la Política Secreta 

Estatal Alemanya (Geheime Staatspolizei, Gestapo). 

De 1933 a 1934, Himmler també es va assegurar que les SS tinguessin el control sobre 

un sistema de concentració centralitzat. Si bé diverses autoritats civils i agències de 

policia havien establert camps de concentració autònoms durant 1933 per empresonar 

enemics polítics de govern nazi, Hitler va autoritzar a Himmler a crear un sistema 

centralitzat de camps de concentració. Tot i que aquesta Inspecció de Camps de 

Concentració de les SS va reduir a quatre la quantitat d'aquests establiments el 1937, el 

sistema va créixer durant la guerra i va incloure de 30 a 40 camps principals i centenars 

de subcamps. En aquest sistema, les autoritats de les SS dels camps de concentració van 

matar al voltant de dos milions de presoners (jueus, presoners polítics, romanís 

[gitanos], els anomenats asocials, condemnats reincidents, homosexuals, testimonis de 

Jehovà, etc.). 

Com a recompensa pel seu paper en l'assassinat d'Ernst Röhm i els caps de les SA, del 

30 de juny al 2 de juliol de 1934, Hitler va anunciar que les SS eren una organització 

independent i que Himmler era el seu subordinat en la seva nova funció de Führer 

d'Alemanya, un càrrec que col·locava la seva autoritat fora de les lleis de l'estat 

alemany. Aquesta relació de comandament va ser la base per a l'immens poder que 

Himmler va acumular durant la Segona Guerra Mundial. Al lligar l'organització de les 

forces de la policia alemanya a les SS, Himmler va aconseguir eliminar la revisió 

administrativa o judicial externa del personal, les finances, les accions i les operacions 

de la policia. Com Reichsführer de les SS, Himmler rebia ordres directament de Hitler 

per dur a terme polítiques ideològiques que les lleis de l'estat no permetien. Aquesta 

"autoritat del Führer" basada en la ideologia va permetre l'autorització de 

l'empresonament per temps indefinit i l'assassinat en massa. Els caps nazis justificaven 

aquesta cadena de comandament fora de la llei. 

Himmler va expandir la seva autoritat durant la guerra. El 7 d'octubre de 1939, poc 

temps després que Alemanya conquerís i dividís Polònia amb la Unió Soviètica, Hitler 



 

va designar a Himmler Comissari Polític del Reich per a l'enfortiment de la Reserva 

Ètnica Alemanya (Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums, RKFDV), 

un càrrec que autoritzava a aquest i a les SS a planejar, iniciar i controlar l'avanç dels 

projectes de re assentament alemany a Polònia sota ocupació i, més endavant, a la Unió 

Soviètica. En caràcter de RKFDV, les organitzacions al comandament de Himmler 

tenien l'última paraula pel que fa a qui era alemany, on havien de viure les persones 

d'ètnia alemanya i quines poblacions havien de ser traslladades o aniquilades per crear 

espai per als pobladors alemanys. 

Al juliol de 1941, Hitler va estendre l'autoritat de Himmler a les operacions de seguretat 

i assentament a la Unió Soviètica, que estava ocupada pels alemanys. L'exclusiva 

responsabilitat de Himmler en la seguretat darrere de les primeres línies autoritzava als 

equips mòbils de matança (Einsatzgruppen) i altres unitats policials i de les SS a iniciar 

i dirigir l'assassinat en massa de jueus, oficials soviètics, romanís (gitanos) i 

discapacitats que vivien en institucions, amb el suport de les autoritats alemanyes 

militars i d'ocupació civil.  

El 1937, les SS van assumir el control de l'Oficina d'Enllaç per als Alemanys Ètnics 

(Volksdeutsche Mittelstelle), la qual satisfeia les necessitats de les persones d'ètnia 

alemanya que vivien fora del Reich. Aquestes necessitats incloïen vestimenta i 

equipament domèstic. Aquests articles que les SS subministraven provenien, en part, 

d'efectes personals dels presos. 

Potser com a reflex del creixent poder de les SS en l'estat, Hitler va designar a Himmler 

ministre d'Interior, al juliol de 1943. Per tal d'enfortir la posició de les SS sobre les elits 

alemanyes establertes després d'una guerra victoriosa, Himmler va convèncer a Hitler, a 

finals de 1939, de permetre la creació de forces armades de les SS, conegudes com 

Waffen SS. Si bé, inicialment, només comptaven amb quatre divisions, les Waffen SS, 

finalment, van presentar més de 20 divisions, van armar a mig milió d'homes i van crear 

una estructura de comandament i operacions per competir amb l'exèrcit alemany. 

Aquest mateix any, Himmler va crear un sistema disciplinari independent per a les SS. 

Com, segons l'opinió de Hitler, les derrotes militars havien reduït el prestigi dels 

generals, les SS de Himmler també van usurpar l'autoritat de les forces armades 

alemanyes. Al febrer de 1944, la Policia de Seguretat i la SD van assumir el control del 

Servei d'Intel·ligència de les Forces Armades. Després del fracàs del Putsch militar del 



 

20 de juliol de 1944, Hitler va designar a Himmler comandant de l'Exèrcit de 

Substitució (un càrrec responsable d'entrenar i supervisar al personal militar) i li va 

donar el poder sobre els assumptes relacionats amb els presoners de guerra. Al 

desembre de 1944, Himmler va fer realitat el seu antic somni de tenir autoritat en el 

camp, quan Hitler el va designar comandant en cap del Grup d'Exèrcit de l'Alt Rin, al 

sud-oest d'Alemanya. 

Malgrat les aparences, Himmler no era totpoderós al Tercer Reich. El seu rival més 

important i poderós durant l'últim any de la guerra era Martin Bormann, el secretari de 

Hitler i el cap de la Cancelleria del partit nazi. L'aparell de partit nazi, ancorat en el 

poder polític dels seus líders provincials (Gauleiter), que també ocupaven càrrecs en 

l'estat com a comissaris de defensa regional, va guanyar importància quan la guerra va 

arribar a Alemanya amb la invasió dels exèrcits aliats. De manera similar, Albert Speer, 

ministre d'Armaments i Producció Bèl·lica, va exercir un gran poder en els últims anys 

de la guerra, malgrat les seves protestes de manca de poder davant les SS després de la 

guerra. 

Alguns consideren que Himmler era un boig, i que la seva fascinació amb l'ocult, el seu 

interès en projectes poc viables (com la recerca dels orígens de la raça ària al Tibet), les 

seves visions de si mateix com la reencarnació d'un emperador medieval alemany i la 

manera pedant del seu estil de vida personal, permetien que els seus subordinats fossin 

els que realment dirigien les SS, tolerant les excentricitats de Himmler com a tapadora 

de les seves pròpies ambicions més pràctiques. Aquesta visió és imprecisa. Himmler era 

un organitzador hàbil i un administrador capaç que comprenia com obtenir poder i 

utilitzar-lo, i era la força conductora ideològica i organitzativa darrere de l'aparició de 

les SS. A més, comprenia als seus homes i sabia com aconseguir que fossin lleials a la 

seva persona i al concepte de l'elit nazi a la qual pertanyien. La seva capacitat per donar-

los llibertat als seus subordinats perquè exercissin iniciatives d'implementació de la 

política nazi va ser un factor important de l'èxit mortífer de moltes operacions de les SS. 

Quan va assumir el comandament d'aquestes forces, Himmler va reconèixer la 

importància de la seguretat interna i la determinació de la puresa racial per al moviment 

nazi i va expandir amb èxit les funcions de les SS per complir aquestes necessitats 

ideològiques i pràctiques. Himmler comprenia la importància del poder policial separat 

de les limitacions legals i la supervisió estatal. Va persuadir a Hitler, amb l'argument 

que existien poderosos rivals en el partit i l'estat, que la fusió de les SS i la policia 



 

forjaria l'instrument perquè el règim nazi aconseguís els seus objectius ideològics 

centrals a llarg termini. 

Va ser a Himmler a qui Hitler va confiar la planificació i la implementació de la 

"solució final".  

En el seu discurs més citat, el 4 d’octubre de 1943 a Poznan, a un grup de generals de 

les SS, Himmler va justificar de forma explícita l'assassinat en massa dels jueus 

europeus amb les següents paraules: "Aquí davant de vostès, vull referir-me 

explícitament a un assumpte molt seriós. Aquí vull dir... l'aniquilació del poble jueu. La 

majoria de vostès sabrà el que significa quan 100 cadàvers jeuen un al costat de l'altre, 

o 500, o 1.000. Aquesta pàgina de glòria en la nostra història mai s'ha escrit ni 

s'escriurà. Teníem el dret moral, estàvem obligats amb el nostre poble a matar aquestes 

persones que volien matar-nos a nosaltres" 

Després del fracàs del Putsch del 20 de juliol de 1944, Himmler va jugar amb la idea de 

negociar una pau separada amb els aliats occidentals, mentre continuava la lluita contra 

la Unió Soviètica. Durant l'hivern de 1944 i 1945, va pensar en usar als presoners dels 

camps de concentració com a moneda de canvi per iniciar aquestes negociacions. A 

l'abril de 1945, Himmler es va reunir amb el representant de Congrés Jueu Mundial 

(Hil·lel Storch) a Estocolm, Suècia, per a tractar l'obertura de negociacions. En part, 

perquè els aliats no negociarien amb un home tan implicat en crims nazis i, d’altra 

banda, perquè Himmler no podia separar-se de Hitler o de la creença que els alemanys 

guanyarien la guerra, els seus desganats temptejos van fracassar. A l'abril de 1945, 

Himmler va sol·licitar al comte Folke Bernadotte, vicepresident de la Creu Roja de 

Suècia, que transmetés un oferiment de rendició al front occidental, al general Dwight 

D. Eisenhower, comandant en cap de les forces aliades. Hitler va rebre la notícia de 

l'oferiment a la envoltada Berlín la nit del 28 al 29 d'abril de 1945. En un dels seus 

últims actes oficials, Hitler va despullar a Himmler de tots els seus càrrecs i va ordenar 

el seu arrest.  

Si bé havia assegurat constantment als seus oficials i homes de les SS que, en última 

instància, ell es responsabilitzaria per totes les seves accions, la fi de la guerra va trobar 

a Himmler, vestit amb l'uniforme de la Policia Secreta de Camp, amb documents a nom 

de Heinrich Hitzinger. Va ser capturat per soldats russos el 20 de maig de 1945 i lliurat 

als britànics, als quals, finalment, va confessar la seva identitat.  



 

El 23 de maig de 1945, mentre li practicaven un registre de cavitats corporals, Himmler 

es va suïcidar mossegant una càpsula de cianur que ocultava a la boca per aquest precís 

propòsit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. SIMBOLOGIA NAZI 
 

A l'igual que han estat nombroses les manifestacions del feixisme, sobretot durant el 

període d'entreguerres, també hi ha hagut molts símbols de moviments feixistes. El 

simbolisme feixista sol incloure imatgeria nacionalista. El Partit Nacional Socialista va 

destacar pel seu variat simbolisme. Els seus símbols més populars van ser Hakenkreuz 

(esvàstica), que era el seu símbol principal, i la bandera nacionalsocialista, que es va 

convertir en la bandera estatal durant l'Alemanya nazi (1933-1945). 

Aquests són alguns exemples de la simbologia de l’Alemanya nazi: 

 

Bandera del partit nacionalsocialista i, alhora, la d’Alemanya Nazi durant els anys 

1935-1945: 

 

 

 

 

 

 

L'àguila del partit Nacional Socialista (Parteiadler): 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 15: Bandera de l'Alemanya nazi.                                    
Font: Google Imatges. 

Il·lustració 16: Àguila del partit Nacionalsocialista.                                         
Font: Google Imatges. 



 

Les runes: 

Les Runes són els caràcters de l’alfabet més antic conegut entre les tribus nòmades 

d'Escandinàvia i el nord d'Europa. Han estat trobades tallades en roques i petites fitxes 

de fusta o pedra, en molts llocs. A més del seu ús com a llengua escrita, els seus 

caràcters individuals van ser usats per a l’endevinació, els ritus i els encanteris. Les 

runes transmeten, per tant, un missatge secret i cada signe rúnic té la seva pròpia 

qualitat. 

Les lletres de l'alfabet rúnic, que han estat utilitzades pels nazis i els grups neonazis, 

estan associades amb les tradicions germàniques, especialment Sigel, Eoh, Tyr, Odal i 

Algiz. En el context nazi, la runa ‘’s’’ es coneix com "Sig". El "wolfsangel", encara que 

no n’és una, té la forma de la runa "Gibor" de List. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les runes són presents en els més famosos representants del nazisme i els seus cossos 

policials i polítics, com en l'emblema de la summament coneguda SS, el cos policial del 

règim de Hitler. Aquest emblema està compost per dues runes Sigel. 

 

 

Il·lustració 17: Emblema de la SS, el cos policial del règim de Hitler.                                              
Font: Google Imatges. 



 

I finalment, trobem la simbologia usada dintre dels camps de concentració, per 

distingir als presoners:  

 

 

 

Il·lustració 18: identificació dels presoners dintre dels camps.                                            
Font: arxiu propi. 



 

Els camps de concentració nazis posseïen un sistema de marcatge de presoners basat 

principalment en triangles invertits. Els triangles estaven fets de tela i es cosien sobre 

les jaquetes i camises dels presoners. Aquestes marques eren obligatòries i tenien 

significats concrets que servien per distingir les raons per les quals el presoner havia 

sigut ingressat al camp.  

La base del codi de marcat eren els colors. Així, diferents colors denotaven diferents 

delictes o raons: 

Groc ▼ per a jueus. 

Vermell ▼ per a presoners polítics. 

Verd ▼ per a criminals comuns. 

Blau ▼ per a emigrants. 

Lila ▼ per a testimonis de Jehovà, estudiants de la Bíblia o estudiants lliures de la 

Bíblia. 

Rosa ▼ per a homes homosexuals. 

Negre ▼ per a dones asocials, dones lesbianes, prostitutes, malfactors, sense sostre, 

inadaptats (joves del swing), retardats i malalts mentals, gitanos, alguns anarquistes, 

alcohòlics i addictes a les drogues. 

Marró ▼ posteriorment utilitzat per als gitanos. 

 

Aquests triangles se superposaven a un triangle groc ▲ per denotar als presoners que a 

més d'altres delictes, eren jueus. En el cas dels jueus, això es traduïa en una estrella de 

David (o de sis puntes) groga ✡. 

 

 

 

 



 

A més de el codi de colors, per a alguns grups es va posar una lletra al centre del 

triangle per denotar el país d'origen: 

B per als belgues (Belgier) 

F per als francesos (Franzosen) 

I per als italians (Italiener) 

J per als iugoslaus (Jugoslawen) 

N per als noruecs (Norweger) 

P per als polonesos (Pol·len) 

S per als espanyols (Republikanische Spanier: republicà espanyol). A Dachau, els 

republicans espanyols tenien les lletres SP en el seu triangle vermell. 

T per als txecs (Tschechen). 

O per als hongaresos (Ungarn). 

 

Altres marques eren: 

 Nombre d'intern. 

 Una barra sobre el triangle del mateix color que aquest, indicava reincidència. 

 Un cercle negre ◉  sota de el triangle indicava que el presoner pertanyia als 

batallons de càstig. 

 Un símbol semblant a l'anterior però amb nucli vermell, s'emprava per als 

presoners dels que se sospitava intent de fugida. 

 Un triangle vermell ▲ indicava la pertinença a les forces armades. 

 Un braçalet marró marcava als presoners especials. 

 Les dones acusades de relacions interracials eren marcades amb un triangle 

invertit groc ▼ sobre un altre negre ▲. 

 Els homes acusats de relacions interracials eren marcats amb una vora triangular 

invertit negre ∇ sobre un triangle groc ▲. 

Hi havia moltes combinacions possibles. Un presoner tenia, habitualment, almenys dues 

marques, que podien arribar a ser més de sis. 



 

6. ENUMERACIÓ DELS CAMPS DE CONCENTRACIÓ NAZIS 
 

ALEMANYA 

ARBEITSDORF CAMP DE TREBALL 

BERGEN - BELSEN CAMP DE PRESONERS I DE CONCENTRACIÓ 

BERLIN - MARZAHN CAMP DE TREBALL 

BREITENAU CAMP DE TREBALL 

BUCHENWALD CAMP DE TREBALL 

DACHAU CAMP DE TREBALL 

FLOSSENBÜRG CAMP DE TREBALL 

HINZERT CAMP DE CONCENTRACIÓ 

KAUFERING / LANDSBERG CAMP DE TREBALL 

LANGENSTEIN - ZWIEBERGE CAMP DE CONCENTRACIÓ 

MALCHOW CAMP DE TRÀNSIT I DE TREBALL 

MITTELBAU - DAURA CAMP DE TREBALL 

NEUENGAMME CAMP DE TREBALL 

NIEDERHAGEN PRESÓ I CAMP DE TREBALL 

OHDRUF CAMP DE TREBALL I D’EXTERMINI 

ORANIENBURG CAMP DE CONCENTRACIÓ 

OSTHOFEN CAMP DE CONCENTRACIÓ 

RAVENSBRÜCK CAMP DE TREBALL PER A DONES 

SACHSENHAUSEN CAMP DE TREBALL 

WÖBBELIN CAMP DE CONCENTRACIÓ I EVACUACIÓ 

 

POLÒNIA 

AUSCHWITZ - BIRKENAU CAMP D’EXTERMINI I DE TREBALL 

BELZEC CAMP D’EXTERMINI 

CHELMNO (KULMHOF) CAMP D’EXTERMINI 

GROSS - ROSEN CAMP DE TREBALL 

MAJDANEK (KZ LUBLIN) CAMP D’EXTERMINI 

PLASZÓW CAMP DE TREBALL 

SOBIBOR CAMP D’EXTERMINI 

SOLDAU CAMP DE TREBALL 

STUTTHOF CAMP DE TREBALL 

TREBLINKA CAMP D’EXTERMINI 

VARSÒVIA CAMP D’EXTERMINI I DE TREBALL 

 

NORUEGA 

BARDUFOSS CAMP DE CONCENTRACIÓ 

BREDVET CAMP DE CONCENTRACIÓ 

FALSTARD PRESÓ 

GRINI PRESÓ 

 

 



 

SÈRBIA 

BANJICA CAMP DE CONCENTRACIÓ 

CRVENI KRST CAMP DE CONCENTRACIÓ 

SAJMIŠTE CAMP D’EXTERMINI 

 

PAÏSOS BAIXOS 

AMERSFOORT CAMP DE TRÀNSIT I PRESÓ 

HERZOGENBUSCH (VUGHT) CAMP DE CONCENTRACIÓ 

WESTERBORK CAMP DE TRÀNSIT I D’INTERNAMENT 

 

FRANÇA 

LE VERNET CAMP D’INTERNAMENT 

NATZWEILER - STRUTHOF CAMP DE TREBALL 

 

LETÒNIA 

KAISERWALD (MEZAPARKS) CAMP DE TREBALL 

SALASPILS CAMP DE TREBALL 

 

ESTÒNIA 

KLOOGA CAMP DE TREBALL 

VAIVARA CAMP DE CONCENTRACIÓ I DE TRÀNSIT 

 

ITÀLIA 

BOLZANO CAMP DE TRÀNSIT 

RISIERA DI SAN SABBA (TRIESTE) CAMP DE DETENCIÓ POLICIAL 

 

 

ÀUSTRIA 

MAUTHAUSEN CAMP DE CONCENTRACIÓ 

GUSEN CAMP D’EXTERMINI 

 

ILLES ANGLONORMANDES  

NEUENGAMME CAMP DE TREBALL I D’EXTERMINI 

ALDERNEY CAMP DE TREBALL I D’EXTERMINI 

 

UCRAÏNA 

JANOWSKA GUETO, CAMP DE TRÀNSIT, DE TREBALL I D’EXTERMINI 

 

 

 



 

CROÀCIA 

JASENOVAC CAMP D’EXTERMINI 

 

LITUÀNIA 

KAUNAS GUETO I CAMP D’INTERNAMENT 

 

BIELORÚSSIA 

MALY 

TROSTENETS 

CAMP D’EXTERMINI 

 

ROMANIA 

BOGDANOVKA CAMP DE CONCENTRACIÓ 

 

BÈLGICA 

BREENDONK PRESÓ I CAMP DE TREBALL 

 

REPÚBLICA TXECA 

THERESIENSTADT (TEREZÍN) CAMP DE TRÀNSIT I GUETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. ENUMERACIÓ DELS CAMPS DE CONCENTRACIÓ DEL RÈGIM 

FRANQUISTA 
 

Com ja sabem, el règim franquista i el Reich tenien moltes característiques comunes i 

adoptaven moltes conductes de l’altre. El règim franquista va adoptar els camps de 

concentració, encara que no tenien cambres de gas. Aquí trobem la llista: 

CATALUNYA 

CONVENT DE LES PENEDIDES LLEIDA 

SEMINARI VELL LLEIDA 

CONVENT DE LES ESCLAVES DE MARIA LLEIDA 

SEU VELLA LLEIDA 

CONVENT DE LA SALLE TARRAGONA 

CONVENT DE LA VETLLA TARRAGONA 

HERMANOS DE LA DOCTRINA CRISTIANA TARRAGONA 

CASERNA D’ALMANSA TARRAGONA 

CONVENT DE LES OBLATES TARRAGONA 

SEMINARI TARRAGONA 

PILATS TARRAGONA 

CERVERA TARRAGONA 

EL CLIMENT TARRAGONA 

UNIVERSITAT TARRAGONA 

EL CÀNEM BARCELONA 

SANT JOAN D’HORTA BARCELONA 

PALAU DE LES MISSIONS BARCELONA 

SEMINARI GIRONA 

CASTELL DE SANT JULIÀ DE RAMIS GIRONA 

LA CARBONERA  FIGUERES 

 

ILLES BALEARS 

CAMP DE LA PENÍNSULA DE LLEVANT MALLORCA 

CAMP DE FORMENTERA FORMENTERA 

 

PAÍS VALENCIÀ 

CAMP DE LA CARTOIXA DE PORTA COELI SERRA 

CAMP DELS AMETLLERS ALACANT 

CAMP D’ALBATERA ALBATERA - SANT ISIDRE 

 

 

 



 

ALTRES 

CAMP DE LOS MERINALES  SEVILLA 

CAMP DE LA CORCHUELA  SEVILLA 

CAMP DEL PALMAR SEVILLA 

CAMP DE RONDA MÀLAGA 

CAMP ILLA DE SALTES HUELVA 

CAMP DE BETANZOS A CORUÑA 

HOSTAL DE SAN MARCOS LEÓN 

CAMP DE MIRANDA DE EBRO BURGOS 

CAMP DE CASTURERA BADAJOZ 

CAMP DE LAZARETO DE GANDO GRAN CANÀRIA 

CAMP DE CAMPOSANCOS PONTEVEDRA 

MONESTIR DE CORBÁN SANTANDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. EL MAPA INTERACTIU  
 

Per completar el meu treball de camp, vaig crear un mapa interactiu a la plataforma 

MapHub. Aquest recopila tots els camps de concentració nazis ubicats dintre d’Europa i 

en fa un breu resum de les seves característiques principals. A més, estan classificats en: 

Camps de treball (taronja), camps de concentració o guetos (groc), camps de trànsit o 

presons (blau) i camps d’extermini o experimentació (roig). 

 

 

 

Il·lustració 19: Mapa interactiu.                                                     
Font: arxiu propi. 

Il·lustració 20: Mapa interactiu, selecció del camp 
individualment. Font: arxiu propi. 

Il·lustració 21: Mapa interactiu, classificació per colors. 
Font: arxiu propi. 



 

9. ELS REPUBLICANS ESPANYOLS DINTRE DELS CAMPS DE 

CONCENTRACIÓ NAZIS 
 

Tots els espanyols que van acabar als camps de concentració nazis s'havien exiliat a 

França després de la victòria franquista de 1939. A partir d'aquí, hi va haver dos grups: 

la majoria dels deportats van servir a les files de l'Exèrcit francès durant la Segona 

Guerra Mundial, capturats pels nazis el juny de 1940, i enviats als camps des de l’agost 

d'aquest any fins a finals del següent; un percentatge més reduït va pertànyer a la 

Resistència, van ser detinguts per la policia francesa i la Gestapo i conduïts als camps el 

1942, 1943 i 1944. Hi ha un cas excepcional i d'especial gravetat que no entra en cap 

d'aquests dos grups, l'anomenat «comboi dels 927», format per civils que es trobaven 

refugiats al camp de les Alliers, al costat de la ciutat francesa d'Angulema, en el qual hi 

havia homes, dones i nens. 

Els espanyols que van estar reclosos als camps de concentració nazis, dels quals hi ha 

constància documental, ascendeixen a 9.328. D'ells van morir-ne 5.185, van 

sobreviure’n 3.809 i figuren com desapareguts 334.  

Mauthausen i els subcamps que depenien d'ell van rebre el major nombre de presoners 

espanyols. En total van ser tancats allà 7.532, dels quals van morir-ne 4.816. La majoria 

d'ells van morir a Gusen, un subcamp situat a 5 quilòmetres de Mauthausen. Allí van 

anar a parar 5.266 espanyols dels quals van ser-ne assassinats 3.959. 

Dachau i Buchenwald van rebre a uns 1.100 espanyols dels quals, al menys, 500 van 

morir o van ser donats per desapareguts. 

Ravensbrück va ser el camp de les dones. Per allí van passar unes 170 dones espanyoles 

de les quals en van morir, al menys, 14. 

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

Flossenbürg, Natzweiler, Neuengamme, Sttuthof, Sachsenhausen, Gross-Rosen, 

Aurigny, Guernsey i Neu Bremm. 

Els primers republicans van arribar a Mauthausen el 6 d'agost de 1940. Eren 400 homes 

traslladats des del camp de presoners de guerra de Moosburg, proper a la ciutat 

alemanya de Munic. En un termini de poc més d'un mes arribarien cinc combois 

carregats amb prop de 900 espanyols. Des d'aquest moment, el flux pràcticament es va 

aturar fins al desembre de 1940 que va començar el gran desembarcament. Entre el 13 



 

de desembre i el 27 de gener van arribar més de 3.000 espanyols a bord de tres grans 

transports. Uns altres 1.300 ho farien entre març i abril. A partir d'aquí, i fins al 

desembre, els ingressos es van reduir notablement i amb prou feines van arribar 600 

homes repartits en petits grups. La gran deportació espanyola a Mauthausen va 

concloure el 19 de desembre de 1941, amb l'arribada de l'últim comboi amb més de 300 

republicans, procedents de l'Stalag*₄ XVII-B, situat al costat de la ciutat austríaca de 

Krems. Des de llavors i fins al final de la guerra seguirien entrant espanyols amb 

comptagotes. La pràctica totalitat d'ells eren membres de la Resistència francesa 

capturats per la policia francesa de Pétain i per la Gestapo.. 

Després de ser capturats per les tropes alemanyes, els espanyols van ser reclosos, al 

costat dels soldats francesos i britànics, en camps per a presoners de guerra on es 

respectava la Convenció de Ginebra. No obstant això, el Règim franquista va negociar 

amb la cúpula del Reich i amb el govern col·laboracionista de Pétain el trasllat de tots 

ells a camps de concentració on havien de ser exterminats. 

Aquesta decisió política també es va notar en el tractament diferenciat que van rebre els 

deportats espanyols a la seva arribada a Mauthausen. 

En el sistema repressiu nazi, l'obsessió per l'ordre i la catalogació els va fer crear un 

símbol per diferenciar a cada grup de presoners. Els jueus portaven en els seus 

uniformes l'estrella de David, mentre la resta lluïa un triangle invertit. Els delinqüents 

comuns el portaven de color verd, els presos polítics vermell, als homosexuals se'ls 

havia reservat el rosa, als gitanos i asocials el negre, i als testimonis de Jehovà i 

objectors de consciència el morat. A l'interior del triangle, els presoners que no eren 

d'origen alemany portaven, a més, la lletra inicial del seu país. 

 

 

 

 

*₄  Stalag: és una paraula de l'argot nazi per a designar un camp de base d'equips de presoners de 

guerra. En tal camp, els presoners eren registrats i designats a camps secundaris de treball, a fàbriques 

o a masies, per a reemplaçar la mà d'obra autòctona. 



 

La lògica faria pensar que els espanyols rebrien el triangle vermell de presoners polítics, 

com de fet va ocórrer, anys més tard, en la resta dels camps. No obstant això, a 

Mauthausen, els republicans espanyols van rebre el triangle blau, que els distingia com 

a apàtrides. Un triangle blau sobre el qual apareixia escrita una ’’S’’ que els definia com 

Spanier, és a dir, com apàtrides espanyols. Tota una contradicció només explicable pel 

desig del règim franquista de ni tan sols reconèixer-los com compatriotes. En els llibres 

de registre de camp i a la ment dels SS, aquesta definició era una mica més àmplia: tots 

els nouvinguts eren registrats com a «rotspanier». L'explicació de per què aquells homes 

nascuts en una nació amiga del Reich, com era Espanya, mereixien estar en aquest lloc 

obeïa a una senzilla raó: es tractava de «rojos espanyols». 

Els camps de concentració estaven en mans dels SS i no de l'Exèrcit regular alemany, 

com ocorria en els camps de presoners de guerra. Tot i això, els alemanys van 

organitzar un sistema de vigilància destinat a evitar, tot el possible, el contacte amb els 

presoners als quals consideraven ‘’untermenschen’’ (infrahomes). Per fer-ho, van donar 

galons a determinats reclusos que eren realment els encarregats de mantenir la disciplina 

a l'interior del recinte i en els diferents grups de treball (anomenats Kommandos). 

Aquests presos còmplices rebien el nom de «kapos» o «caps de vara». A Mauthausen 

aquests llocs els van ocupar, principalment, delinqüents comuns alemanys; mentre que a 

Gusen, van ser presoners polonesos. Els uns i els altres es van caracteritzar per ser més 

sanguinaris que els propis SS. 

El llistat de mètodes de tortura i assassinat és interminable. Els espanyols van perdre la 

vida de totes les formes imaginables: afusellats, apallissats, gasejats, penjats... No 

obstant això, la majoria van morir per un còctel letal de fam, treball esclau i unes 

condicions sanitàries deplorables que provocaven tot tipus de malalties. 

Mauthausen i els seus subcamps van ser alliberats el 5 de maig de 1945. Per tant, la 

majoria dels supervivents van passar més de quatre anys tancats rere els seus filats. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 22: Mauthausen.                                                                 
Font: arxiu propi. 

Il·lustració 23: Mauthausen.                                        
Font: arxiu propi. 



 

9.1 DELS CAMPS DE FRANÇA A MAUTHAUSEN 

 

Amb la derrota militar de la República per l’exèrcit feixista, mig milió d’espanyols es 

va veure avocat a l’exili forçat i a l’internament als camps del sud de França en 

condicions infrahumanes. Les pressions del govern francès per deslliurar-se dels que 

consideraven ‘’rojos indesitjables’’, en lloc de proporcionar-los refugi, van derivar en 

retorns forçats a Espanya, dispersió de dones i nens a diferents llocs de la geografia 

francesa i allistaments en unitats militars per als homes de 18 a 40 anys; la Legió 

Estrangera, els Batallons de Marxa o les Companyies de Treballadors Estrangers (CTE). 

Uns 50.000 es van allistar a les CTE, sota les ordres de l’exèrcit, i van ser destinats al 

nord de França per realitzar treballs de fortificació, carrega i descàrrega i treballs 

similars. Quan es va produir la invasió de França per la Wehrmacht*₅, el 10 de maig de 

1940, uns 50.000 republicans van morir en combat i altres milers van ser capturats pels 

alemanys i conduïts als camps de presoners (frontstalags, al mateix front, i stalags, al 

llarg de la geografia alemanya), abans del seu trasllat a Mauthausen, la majoria d’ells.  

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

es van convertir en mà d’obra, en règim de treballs forçats, a les fàbriques del Reich o 

inclús a les gegantesques construccions de l’Atlàntic, dirigides per l’Organització 

TODT. Com a resultat, entre 1942 i 1944, uns 60.000 republicans van acabar treballant 

a les ordres de la Alemanya hitleriana. Alguns van temptar la possibilitat de combatre 

l’enemic amb mitjans molt diversos (des del sabotatge a la propaganda) accions que, 

juntament amb freqüents desercions i evasions, acabaven freqüentment amb la seva 

deportació.  

Molts homes i dones que havien aconseguit deslliurar-se dels allistaments forçats i que 

buscaven mitjans de subsistència i escapar dels controls, van ser presoners als 

moviments de resistència contra l’ocupació nazi de França, especialment actius des dels 

anys 1942 i 1943. Van actuar contra les armes dintre dels maquis*₆ o en labors no 

menys indispensables (en el cas de les dones, com enllaços, infermeres, correus, 

agitadores, etc.) i, si queien en mans de la Gestapo, els esperaven afusellaments, 

llargues condemnes de presó o treballs forçats. Després de la invasió aliada de 

Normandia el juny de 1944, els alemanys van buidar les presons de França i van enviar 

els condemnats als camps nazis.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*₅  Wehrmacht: és el nom que es va donar a les forces armades alemanyes entre els anys 1935 i 1945. 

*₆  Maquis: van ser els grups armats que van operar en territori espanyol després de la Guerra civil per 

oposar-se a la institucionalització del règim franquista. 

Il·lustració 25: fotografia d'un grafit pintat a Sallent, representant un maquis perseguit per la guàrdia civil.                               
Font: Google Imatges. 

Il·lustració 27: Wehrmacht.                                            
Font: Google Imatges. 



 

10. EL CAMP DE MAUTHAUSEN 
 

Després de l’annexió d’Àustria es va iniciar la construcció d’un camp de concentració a 

la localitat de Mauthausen, prop de la ciutat de Linz, i allí van ser deportades quasi 

200.000 persones. Els primers presoners van arribar des del camp de Dachau el 8 

d’agost de 1938; al finalitzar l’any havien sigut transferits uns 800 presos més d’aquest 

camp i de Sachenhausen, la major part, dissidents polítics. Himmler va manar detenir a 

vagabunds, captaires, gitanos i gent sense residencia fixa, homosexuals i criminals 

comuns; d’aquesta forma, l’agost de1939 la població reclusa de Mauthausen ascendia a 

uns 2.700 homes. Tots ells treballaven a la cantera, les pedres de la qual s’utilitzaven 

per a fortificar el propi camp, empedrar els carrers de nombroses ciutats austríaques i 

també per a construir els edificis megalòmans ideats per Hitler. 

Fins 1940 el recinte comprenia uns vint barracons als quals es van anar afegint la 

bugaderia, les dutxes subterrànies, les cuines, la presó i el búnquer subterrani, tot rodejat 

per un filat elèctric i torres de vigilància. Va ser entre 1941 i 1942 quan el camp va 

adquirir aspecte de fortalesa, amb les seves torres de vigilància, les muralles, el camí de 

ronda, els garatges de les SS i la kommandantur. Els republicans espanyols van 

començar a arribar a Mauthausen durant aquesta època i van ser destinats, entre altres 

tasques, als treballs derivats d’aquesta ampliació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 26: Mauthausen. Vista interior de l'entrada principal, barracons i 
torres de control. Font: arxiu propi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 27: Mauthausen.Filat elèctric dels murs. 
Font: arxiu propi. 

Il·lustració 28: Mauthausen. Finestres dels 
barracons. Font: arxiu propi. 

Il·lustració 29: Mauthausen. Placa commemorativa 
per als republicans catalans. Font: arxiu propi. 

Il·lustració 32: Mauthausen. Presó del camp, vista 
exterior. Font: arxiu propi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 36: Mauthausen. Presó del camp, vista interior.                                                 
Font: arxiu propi. 

Il·lustració 38: Mauthausen. Presó del camp, vista interior.                                            
Font: arxiu propi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 39: Mauthausen. Aquestes són una mena de 
piques situades dintre dels barracons on els presoners 
podien rentar-se, a causa de l'escassetat de dutxes que 
els ho permetien prendre. Font: arxiu propi. 

Il·lustració 34: Mauthausen. Dutxes comunes.                    
Font: arxiu propi. 

Il·lustració 35: Mauthausen. Cambra de gas.                       
Font: arxiu propi. 

Il·lustració 36: Mauthausen. Sistema de tancament de 
les portes de les cambres de gas.                                                             
Font: arxiu propi. 



 

10.1 ELS REPUBLICANS A MAUTHAUSEN 

 

Mauthausen va ser el camp nazi on van ser 

deportats més republicans espanyols: 7.533 

d’identificats actualment. D’aquests, uns 5.000 

van morir durant la seva deportació, la majoria 

d’ells al camp de Gusen, situat a 5 km del camp 

central; 457 van ser gasejats al castell de 

Hartheim; a Styler, 58 i la resta en diferents 

comandaments externs.  

El col·lectiu dels repulicans espanyols va ser identificat a Mauthausen amb el triangle 

blau sense que cap estat els reclamés com a propis. La Gestapo els va localitzar als 

Stalags i es va disposar la seva deportació a Mauthausen en uns combois organitzats 

exclusivament per a ells.  

 

10.2 ELS TRANSPORTS 

 

Entre agost i novembre de 1940, van ser deportats a Mauthausen 1.307 republicans en 

11 transports; de desembre a abril de 1941, la deportació va afectar a 4.408 espanyols en 

12 transports; i a partir del mes de maig, en una cinquantena de combois, va arribar a 

Mauthausen un altre miler de republicans. 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 44: Triangle identificatiu dels 
apàtrides espanyols. Font: Google Imatges. 

Il·lustració 38: Homenatge floral a l'estació de Mauthausen.                                       
Font: arxiu propi. 



 

10.2.1 COMBOIS MÉS IMPORTANTS 

 

Els primers 398 espanyols deportats al camp de Mauthausen procedien del stalag 

VII A i, d’ells, sols 146 estaven vius quan es va alliberar el camp el 1945. Els 

supervivents ens han transmès la fortíssima impressió rebuda al ingressar.  

‘’No hacía cinco minutos que habíamos franqueado las dos torres que como dos 

pagodas se levantan delante de la entrada del campo de concentración de 

Mauthausen, que nos hicieron desnudar quedando con el solo atavío que nuestra 

madre nos dio cuando nos puso en el mundo. 

A fin de anonadar y desposeer a los deportados de toda su personalidad, los SS 

habían calculado muy bien cuales eran los métodos a emplear. El primero consistia 

en despojar a aquellos hombres de las prendas de vestir, condenándoles a la más 

estricta desnudez, la humillación no quedaba ahí, ella iba tomando precauciones, 

las más insolentes mofas dibujaban y redoblaban de sadismo con el objeto de 

degradar aquellos seres de la condición de Hombres. Atacados con aquella 

brutalidad, la sensibilidad humana percibía tal choque que los SS conseguían en la 

mayoría de los casos destruir la personalidad afectiva durante un lapso de tiempo... 

En estas condiciones hizo su entrada en el campo de Mauthausen el primer 

transporte de españoles’’ 

Joan de Diego Herranz (Barcelona, 1915 - 2003) 

 

 

El comboi que va partir de la ciutat d’Angulema el dia 20 d’agost estava format per 

quasi bé un miler d’homes, joves, dones i nens, sent el primer transport que des 

d’Occident va deportar població civil cap al territori del Reich. Després de patir les 

infrahumanes condicions del viatge, van arribar a la estació de Mauthausen el matí 

del dia 24. Allí va tenir lloc una de les escenes més dramàtiques que van viure els 

republicans en el seu camí cap a la deportació: un total de 421 homes, joves i 

adolescents van ser obligats a baixar del tren, sent separats de les seves famílies i 

forçats a iniciar un camí ple d’incertesa i desconsol.  

 



 

‘’Yo era muy joven. Separarme de mi madre era 

matarme. Los oficiales gritaban: “¡Raus! ¡Raus! 

¡Raus!” Entonces no sabíamos lo qué quería decir 

“Raus”, lo aprendimos más tarde... No tuvimos 

tiempo ni para comentar lo que iban a hacer. Uno de 

los de la calavera me señaló con el dedo chillando 

“¡Raus!” y yo salté.’’ 

José Alcubierre Pérez (Barcelona, 1926 - Angulema 2017) 

 

 

 

‘’Los SS gritaban: “¡Tú, tú y tú...! ¿Wie alt?, 

¿Wie alt?, ¿Wie alt?”. Ellos mismos ya te lo 

enseñaban. “Wie alt” quiere decir “¿Cuantos 

años tienes?, y cuando decías que diez, ¡ras! Ya 

estabas separado de la família. No podías ni 

decir: “Bueno, ¡hasta la vista!”. Ya estabas 

desembarcado. No daban tiempo ni para un 

despido ni nada. Fue un momento terrible. Hubo 

muchos gritos y lloros.’’ 

                                                                                    

Jesús Tello Gómez                                                                

(Épila-Zaragoza 1924 - Tournefeuille-Tolouse 2013) 

 

Entre desembre de 1940 i gener de 1941, la deportació dels republicans va prendre 

un nou impuls; en tan sols tres transports van ingressar a Mauthausen més de 3.000 

republicans. Entre ells, el més nombrós va ser el que va arribar el 27 de gener amb 

1.472 espanyols.  

 

Il·lustració 46: José Alcubierre Pérez.           
Font: deportados.es 

Il·lustració 49: Jesús Tello Gómez. Font: 
aragonesesexilioydeportación.blogspot.com 



 

‘’Los dos días que pasamos en aquel tren fueron 

de continuo sufrimiento pues éramos tantos en 

cada vagón que íbamos de pie. Aún así, en un 

viaje de cincuenta horas, había que dormir algo 

para lo cual, por lo menos en mi vagón, 

encontramos una solución: acordamos dividirlo 

en dos, una parte para descansar y la otra para 

ir de pie. [...] Como el vagón estaba a oscuras, 

dormíamos igual de día que de noche. Algunos 

estábamos echados unos encima de otros però 

como estábamos tan cansados después de seis 

horas de pie, no importaba nada... 

Como en el vagón no había WC los alemanes nos 

habían dado una lata de unos diez litros y en ella 

hacíamos nuestras necesidades. Por turno, cada dos horas, las vaciábamos en un 

agujero que había para ello en un rincón del vagón.’’ 

José de Dios Amill (Fraga-Huesca, 1910 - 2002) 

 

 

 

Hi va haver altres republicans espanyols que van anar a Mauthausen després de la 

seva detenció a França com a resistents;  el seu destí es va unir a la resta de 

deportats resistents, la majoria de nacionalitat francesa.  En els tres transports que 

van partir de París a Mauthausen el març de 1943, van ser deportats 1.498 homes, 

amb 43 espanyols en marxa, i des de Compiègne, un any després, van sortir dos 

transports cap al mateix destí destinació amb 2.708 deportats dels quals 67 eren 

espanyols.  En diferents moments, uns altres 500 republicans van ser traslladats a 

Mauthausen des d'altres camps als quals anteriorment havien estat deportats pels 

mateixos motius.  Cal destacar que durant els mesos anteriors al llançament, un grup 

de dones reeditores també van arribar del campament de Ravensbrück. 

 

Il·lustració 41: José de Dios Amill.                        
Font: deportados.es 



 

"Fui detenido en febrero de 1944, junto con otros 

resistentes, por la Gestapo. Se me acusó de "comunista 

terrorista" y por ello tuve que resistir varios 

interrogatorios a cargo de especialistas alemanes y 

franceses... A primeros de abril salía hacia Alemania 

con un grupo de resistentes franceses. Y a los tres días 

ingresábamos en el campo de exterminio de 

Mauthausen. La visión de aquellas impresionantes 

murallas, de sus torretas y de los tendidos de 

alambradas eléctricas nos dió a entender en el acto 

que entrábamos en un lugar siniestro a más no poder. 

Cuando pasé por las duchas los barberos españoles se dieron a conocer y me 

aconsejaron lo que debía hacer para evitar castigos y bastonazos. Gracias a ellos 

me enviaron a la barraca 12, donde casi todos eran españoles, lo que representó 

para mí una inyección de moral inestimable." 

Ángel Colomina Edo (Robres-Huesca, 1906 - 1975) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 42: Ángel Colomina Edo. 
Font: deportados.es 



 

10.3 EL TREBALL AL CAMP CENTRAL I ALS COMANDAMENTS 

 

La major part dels republicans de Mauthausen van ser destinats a la cantina, en la 

qual els SS explotaven laboralment els presoners. Aquest treball consistia en que els 

presos havien de carregar al llarg de 186 escalons pedres de granit extremadament 

pesades, diverses vegades al dia. Aquestes servien per construir les cases dels SS 

(ubicades dintre del camp), per reformar el propi camp o els del voltant. 

 

"El camino que desde lo alto de la escalera de 

la cantera, llevaba hasta el campo no tenía ni 

alambradas ni centinelas más que por el lado 

izquierdo, puesto que por-el lado derecho 

estaba bien guardado por el precipicio de la 

explotación, cortado a plomo y de unos 

cincuenta metros de profundidad. Cuando la 

columna de judios o los castigados en general 

había logrado subir la escalera hasta el 

camino, con las enormes piedras que les 

cargaban, aquellos que durante el trayecto 

quedaban rezagados o que, a pesar de los vergazos, habían abandonado la carga 

en mitad de la escalera, eran “amablemente" invitados a lanzarse al abismo. Toda 

resistencia era inútil, y no hacía más que prolongar dolorosamente el periodo de 

argumentos “persuasivos". El promedio de "suicidios" solía ser de seis a diez por 

viaje“ 

Joaquim Amat-Piniella (Manresa-Barcelona 1913 - Barcelona 1974) 

 

 

 

 

 

Il·lustració 53: Joaquim Amat-Piniella.                    
Font: deportados.es 



 

‘’Así, al cargar piedras sobre vagones, de sol a sol, 

al romper las más grandes a golpes de mazo, fuera 

cual fuera el tiempo, con la nieve o el hielo que se 

enganchaba a la piel de las manos, con los arañazos 

inevitables de las aristas de los cantos que cortaban 

como cuchillos, cuando llegaba el fin de la jornada 

ya no podíamos más, y aún así no se acababa la 

pena. Al llegar al campo, después de haberse 

librado de la piedra cargada a la espalda durante 

un kilómetro, añadiéndole los 186 escalones, para 

subirla al recinto del campo, era necesario sufrir el 

pase de lista de todos los prisioneros delante del 

propio barracón.’’ 

Marcial  Mayans Costa (Barcelona 1920 - Perpiñan 2016) 

 

 

Hi va haver espanyols en altres destins: 

als tallers, als garatges, a 

l’administració del camp... A la 

primavera de 1941, les SS van decidir 

construir xalets per als oficials de les 

SS a les proximitats del camp i van 

utilitzar a uns 350 espanyols. Fins que 

no es va construir la carretera d’accés, 

s’havien de pujar tots els materials de 

construcció, pedres, ciment, 

armadures, etc., carregats sobre les 

espatlles.    

 

Il·lustració 54: Marcial Mayans Costa. 
Font: deportados.es 

Il·lustració 56: Mauthausen. Escales de la pedrera.                     
Font: arxiu propi. 



 

"Desde el principio trabajé de albañil. Era un 

campo en construcción y necesitaban gente de 

este oficio para las obras: los muros, las torres, 

los edificios,.. todo estaba a medio hacer. El 

primer lugar donde me destinaron fue a los 

muros. Después, durante la construcción de las 

torres, surgieron problemas porque no les salían 

rectos, aprovechando la ocasión propuse un 

plan para darles buena alineación y por suerte 

funcionó bien. Este hecho me hizo ganar la 

confianza del capo de la construcción, que más 

adelante me ayudaría a salvar la vida" 

 

Joaquim Aragonés Campderrós (Rubí-Barcelona, 1905 - 1992) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 46: Joaquim Aragonés 
Campoderrós. Font: deportados.es 



 

10.4 GUSEN 

 

És un camp annex situat a uns 4 quilòmetres de Mauthausen. La seva construcció es va 

iniciar a finals del 1939 i poc després van arribar els primers presoners, fins arribar a la 

xifra de 8.500 a finals de 1941. Quan es va decidir instal·lar una trituradora de pedra, el 

treball s’encomanava  sobretot als espanyols de Mauthausen que havien passat a ser a 

Gusen al llarg de 1941. Entre els seus murs es va donar la mort d’uns 3.900 espanyols, 

sobretot els mesos de l’hivern de 1941-1942. A partir de 1943 es van excavar grans 

túnels, per posar fora de perill dels bombarders les indústries de guerra i es va obrir 

Gusen II, i posteriorment Gusen III. 

 

 

 

 

 

  

Il·lustració 47: Gusen.                                                                                  
Font: deportados.es 

Il·lustració 48: Memorial de Gusen.                                                                     
Font: arxiu propi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gusen, com ja he explicat, es va construir específicament per fer la funció de camp 

d’extermini. Un cop va ser alliberat, el 1945, la seva funció va canviar; primer va passar 

a servir d’oficines per als ocupants soviètics que, posteriorment, van començar a dirigir 

la pedrera; més tard, per a instal·lar una granja de bolets austríaca; i, finalment, es va 

construir una vivenda residencial, ocupada a dia d’avui.  

 

 

Il·lustració 60: Evolució de Gusen.                                                                               
Font: arxiu propi (fotografia feta al museu del memorial de Mauthausen) 



 

"Aunque en Gusen el régimen disciplinario era 

menos duro que en Mauthaseun, las condiciones 

de vida eran peores. La mayoría de los presos 

sólo aguantaba tres o cuatro meses con vida. 

Cuando el agotamiento se apoderaba de los 

prisioneros, se les trasladaba a la barraca de los 

inválidos. Allí les daban la mitad de la ración, 

con lo cual la muerte llegaba antes. Así, los 

muertos, de todas las nacionalidades, se 

contaban por millares... Cuando mi decaimiento 

fue tal que ya no pude trabajar ni andar, me 

ingresaron en una de las barracas de inválidos. 

En ellas, concretamente en la 31 y en la 32, se llevaron a cabo las mayores matanzas 

del campo. Allí se trasladaba a los más débiles y se les dejaba morir de hambre. 

Muchos no podían con tal sufrimiento y acababan lanzándose contra las alambradas 

electrificadas para poner fin a su vida. A otros, sin embargo, nos faltaba coraje para 

ello, y además aún albergábamos la esperanza de poder salir con vida de allí" 

Pascual Castejón Aznar (Calanda-Teruel, 1914 - 2005) 

 

‘’Hacia dos días que habíamos llegado a Gusen. 

Era oscuro v me llevaron con otros a las duchas. 

Después de un año de reclusión en Mauthausen, mi 

estado físico ya era muy precario. Otra 

desinfección, pensé. Entramos un grupo de 

veinticinco en una sala donde había una piscina 

con unos treinta centímetros de agua. Nos hicieron 

echar de espaldas, dentro del agua. Era necesario 

aguantar. Si te levantabas, te clavaban un sopapo, 

si alzabas la cabeza, también. Iban y venían golpes, 

hasta que al cabo de diez minutos, nos echaron 

fuera. No salimos todos vivos. Tras nuestro 

esperaba el siguiente grupo: más cuerpos para el exterminio rápido y selectivo. Era las 

Il·lustració 50: Pascual Castejón Aznar.                    
Font: deportados.es 

Il·lustració 61: Jacint Carrió Vilaseca.                         
Font: deportados.es 



 

duchas de la muerte (...) La muerte estaba presente en todas las actividades del campo, 

una muerte anónima que se amontonaba alrededor nuestro, que formaba parte de la 

monotonía diaria, ciertamente, después de tanto tiempo, nos habíamos acostumbrado a 

ello. Sin embargo, esta costumbre no evitaba en modo alguno el dolor de perder un 

buen compañero, un amigo. Bernat, hijo de Figols, pero llegado muy joven a Manresa, 

había estado siempre a mi lado. Fue mi secretario durante los años de lucha sindical en 

la Asociación de Dependientes; combatimos en la guerra contra Franco por ideales 

comunes; en Mauthausen y en Gusen habíamos compartido miseria y sufrimiento. La 

crueldad del campo se lo había llevado sin dejar rastro" 

Jacint Carrió Vilaseca (Manresa-Barcelona, 1916 - 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10.5 HARTHEIM 

 

El castell de Hartheim va ser un dels sis hospitals on els nazis van dur a terme 

l'extermini sistemàtic i mèdicament supervisat dels malalts i discapacitats que, no 

només no aportaven res a la raça ària, sinó que a més suposaven una despesa per a la 

nació. 

Un matís molt important és que l'eutanàsia, sense entrar a valorar altres aspectes ni 

altres definicions, és una decisió sobirana de la persona que decideix fins on vol arribar. 

L'anomenada ‘’operació Eutanàsia’’ o ‘’operació T4’’, no va ser una eutanàsia, va ser 

un veritable assassinat.  

Hartheim va ser l'únic centre d'extermini de malalts que va estar situat a Àustria, la qual 

formava part del Gran Reich des de 1938.  

Els malalts eren traslladats als sis centres 

d'extermini, un d'ells Hartheim. Allà, 

després de despullar-los i apropiar-se dels 

seus escassos efectes personals, eren dirigits 

a cambres de gas. L'assassinat es duia a 

terme mitjançant la inhalació de monòxid de 

carboni. Posteriorment els cadàvers eren 

introduïts en crematoris i les seves cendres 

remeses als seus familiars, juntament amb un fals certificat de defunció. 

El nombre total de malalts assassinats a Hartheim és 

desconegut però s'estima que entre gener 1940 i 

desembre 1944 van ser assassinades 18.269 persones. 

La mal anomenada "Operació Eutanàsia" va ser l'assaig 

per a la Solució Final, adoptada a la Conferència de 

Wannsee el 1942. Els mateixos metges i funcionaris de 

la T4 van ser traslladats als camps de l'Est per 

organitzar l'assassinat, utilitzant sistemes i equips 

semblants.  

 

Il·lustració 62: Historials clínics de les víctimes de 
Hartheim. Font: Google Imatges. 

Il·lustració 53: Irmfried Eberl.                     
Font: Google imatges. 



 

Serveix com a exemple el cas del metge Irmfried Eberl, que va arribar a ser comandant 

de camp d'extermini de Treblinka.  

Altres membres de les SS que van aconseguir 

notorietat en aquests centres de mort van ser 

Christian Wirth i Frank Stangl, tots dos 

posteriorment també destinats a Treblinka en 

substitució de Irmfried Eberl, cessat per 

incompetent, ja que havia assassinat a més 

persones de les que devia i no tenia organitzat 

com desfer-se adequadament dels cadàvers. 

Entre els assassinats a Hartheim va haver-hi 436 espanyols, procedents del camp de 

Mauthausen. El seu assassinat es va dur a terme dins de la coneguda amb el nom 

d’operació 14f13, en la qual els metges nazis es desplaçaven als camps, identificaven 

als presoners en pitjor estat de salut i els conduïen als centres d'extermini de la T4. Així 

es va assassinar a 10.000 persones més.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 54: Cambra de gas de Hartheim.                
Font: Google Imatges. 

Il·lustració 55: Castell de Hartheim.                                          
Font: arxiu propi. 



 

10.6  ELS TÚNELS D’EBENSEE 

 

A aquest campament, situat a 74 km al sud-est de Linz, al novembre de 1943, van 

arribar els primers presoners des de Mauthausen, iniciant la construcció de grans túnels 

per instal·lar un complex industrial bèl·lic, fora de perill dels bombarders.  Les 

condicions extremes de treball van fer disparar el nombre de morts, els cadàvers dels 

quals eren transportats inicialment a Mauthausen.  A l’abril de 1945, albergava 18.500 

reclusos i els SS van disposar d’un pla per exterminar-los dintre dels túnels però, davant 

la resistència dels presos, van optar per anar-se’n. El 6 de maig, les tropes americanes 

van trobar un panorama desolador: uns 16.000 presoners esquelètics i muntanyes de 

cadàvers escampats pel recinte. 

 

‘’Los más o menos cuatrocientos 

esqueléticos cuerpos que llegamos a 

Ebensee, encontramos que lo que en un 

principio era un simple "Kommando“, 

uno más de los supeditados a 

Mauthausen, se había convertido en un 

campo de exterminio. Los muertos, que 

hasta entonces eran llevados al gran 

complejo que nos había "acogido" después de la salida de los stalags, se incineraban 

en los propios hornos, evitando los macabros transportes que se hacian hasta entonces. 

La importancia de su productividad lo emparejó con Gusen y para ello fueron precisos 

más de 12.000 deportados que, dia y noche, cubriesen los turnos para finalizar las 

galerías e instalar y atender la moderna maquinaria.’’ 

Francesc Batiste Baila (Vinaròs-Castelló, 1919 - 2007) 

 

 

 

 

 

Il·lustració 65: Francesc Batiste Baila.                                           
Font: fundaciocaixavinaros.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 57: Túnels d'Ebensee.                                           
Font: arxiu propi. 

Il·lustració 68: Túnels d'Ebensee.                                               
Font: arxiu propi. 



 

10.7 RESISTÈNCIA  

L’experiència política de la major part dels deportats espanyols s’havia forjat en la 

militància activa a les diferents forces polítiques i sindicals que havien lluitat als 

diferents fronts de batalla durant la guerra d’Espanya. La seva condició de primers 

lluitadors antifeixistes europeus els havia arrastrat  fins a Mauthausen i de nou van ser 

conscients de que només si continuaven organitzats podrien enfrontar-se a la complexa i 

extrema situació en què es trobaven.   

Als gestos de solidaritat, des de menjar, petits robatoris o infondre ànims, amb el pas del 

temps es va afegir l’organització de xarxes clandestines, amb una estratègia i uns 

objectius ben definits, que van permetre, en alguns casos, l’accés a millors destinacions 

i accions de resistència.  Els mesos que van precedir la llibertat, la col·laboració entre 

deportats de diferents nacionalitats va permetre la creació d’un Comitè Internacional i 

un Aparell Militar, que va fer factible la presa de posicions estratègiques abans de la 

fugida dels SS.   

 

"En esta situación demencial habíamos 

caído, perdiendo dia a día nuestras 

carnes y nuestra moral, ya que el 

exterminio era la pauta de vida 

cotidiana. Nosotros, luchadores por un 

mundo mejor, nos encontramos en lo 

más inmundo. Pero había que rehacerse 

moral y políticamente. De este modo los 

comunistas españoles en Mauthausen, 

empezamos a comentar la necesidad de tener organización política de lucha y 

resistencia, aunque fuese sin armas y tan sólo contando con nuestra cabeza bien 

sentada sobre los hombros. Nuestra organización (el partido) y la dirección política 

que los comunistas habíamos nombrado, cuando fuimos hechos prisioneros por los 

alemanes, no había trabajado bien. Su inactividad en Estrasburgo durante los cuatro 

meses de estancia allí fue la norma. Ante esta situación, un grupo de jóvenes y yo, nos 

pusimos de acuerdo en que había que empezar el trabajo político, a pesar de las 

dificultades que en semejantes condiciones íbamos a encontrar... En resumen, nuestra 

Il·lustració 59: Santiago Raga Casanova.                                      
Font: deportados.es 



 

opinión...consistía en un programa de ayuda mutua y de resistencia moral ante el 

exterminio cotidiano... Estos hechos se produjeron aproximadamente hacia mediados 

de Enero de 1941, estando nosotros todavía en cuarentena y sin salir todavía al 

trabajo." 

Santiago Raga Casanova (Ejea de los Caballeros-Zaragoza, 1905 - Millau-Aveyron, 1976) 

 

La presencia de tres republicans espanyols -Antonio García, José Cereceda i Francesc 

Boix- al laboratori fotogràfic de Mauthausen i la seva col·laboració amb l’organització 

clandestina dels espanyols va permetre sostreure, camuflar i treure del recinte milers de 

negatius fotogràfics que van resultar claus per al coneixement del que havia passat a 

l’interior del camp i per acusar els criminals nazis als processos de Nuremberg i 

Dachau.   

"La organización clandestina de los comunistas 

españoles había "recuperado“ un número 

importante de clichés mostrando sus bárbaros 

métodos, que habían sido ocultados y luego puestos 

en nuestras manos por los barceloneses Francisco 

Boix y Antonio García. Fue aquello la obtención de 

un verdadero botín de guerra que guardamos 

durante meses y meses, en diversos escondites e 

incluso cosidos en las hombreras de algunos de 

nosotros. Un sábado del otoño de 1944, dentro de 

las medias de fútbol de los jefes SS, tres "shwugs" 

bajaron hasta el terreno de deportes los primeros 

paquetitos conteniendo los negativos, que fueron 

entregados a los “poschachers"... ¡Lo imposible se había logrado en Mauthausen! 

Aquella operación clandestina se prosiguió durante varias semanas, hasta que, a 

principios de 1945, todos los negativos estaban entre las manos de los chavales que, a 

su vez, los habían entregado a la señora Pointner, que era el nombre de aquella 

heroica mujer que los iba escondiendo en la pared de su jardín." 

Mariano Constante Campo (Capdesaso-Huesca, 1920 - Montpellier, 2010) 

Il·lustració 60: Mariano Constante Campo. 
Font: Google Imatges. 



 

Quan els nazis veien propera la seva derrota, els SS van ordenar la destrucció dels 

registres del camp; una operació que es va fer de forma desordenada, la qual cosa 

permetia, als republicans destinats a les oficines de l’administració, salvar una part de la 

documentació, entre ella, les fitxes dels espanyols, prèviament duplicades de forma 

clandestina.  A partir d’aquest material, els dies següents a l’alliberament del camp, un 

grup de republicans es va tancar a les oficines i es va elaborar el llistat d’espanyols 

morts al camp, el que va permetre la seva identificació i la ubicació posterior de les 

seves famílies. 

 

"Dado que los españoles tenemos dos apellidos, 

yo conseguí del jefe del comando, el que las 

fichas de los españoles estuvieran en un fichero 

aparte y no mezcladas con las otras numerosas 

nacionalidades en el fichero general del campo. 

Y a fines de 1944 y con el motivo de que las 

fichas de los españoles estaban un poco 

manoseadas y sucias, fui autorizado a hacerlas 

de nuevo y a medida que yo abría un paquete de 

fichas nuevas, con el mismo envoltorio yo 

fabricaba un nuevo paquete, dentro del cual yo ocultaba un número equivalente de 

fichas "manoseadas y sucias", paquetes que yo ocultaba cuidadosamente, bajo el gran 

montón de paquetes de fichas nuevas, que habían en un armario no lejos del lugar de 

mi trabajo habitual" 

Casimir Climent Sarrió (Valencia, 1910 - París, 1978) 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 70: Casimir Climent Sarrió.                        
Font: deportados.es 



 

10.8 L’ALLIBERACIÓ I EL DESTÍ DEL CAMP 

 

Mauthausen, el darrer camp alliberat, va ser abandonat per les SS la nit del 2 al 3 de 

maig, i la seva custòdia va quedar en mans del cos de policia dels bombers de Viena. 

Els deportats que estaven en condicions físiques acceptables, atents al perill que 

suposava una tornada de les SS, van agilitar la seva estructura organitzativa i de 

resistència i van poder rebre dos tancs americans, la tarda del dia 5, fins que al dia 

següent, les forces americanes van prendre definitivament el control del camp i dels 

diferents comandaments externs. A Ebensee, les hores prèvies a l’alliberament van ser 

especialment dramàtiques. 

 

"El 5 de mayo, de 1945, un día antes de la llegada de los blindados americanos, todos 

los prisioneros fuimos obligados a formar en la Apellplatz del campo y en un discurso 

lleno de amabilidades, traducido en cinco idiomas, se nos comunicaba que la 

guarnición de los SS tenía que entrar en combate contra el ejército enemigo que se 

acercaba y para evitar que fuéramos víctimas, se nos invitaba a refugiarnos en el 

interior de la galería más profunda, que por sus enormes dimensiones permitía 

albergar a todos los prisioneros. Algunos de nuestros compañeros comenzaron a 

moverse, otros vacilaban, pero desde otras filas nos llegaron instrucciones de no 

obedecer. Un "¡NO!" unánime fue nuestra respuesta que no imaginaba el siniestro 

Kommandant. Si hubiesen conseguido la "proeza" de enterrar vivos a todos los 

prisioneros, hubiese sido, sin duda, la mayor tragedia de la historia de Mauthausen" 

Francesc Batiste Baila (Vinaròs-Castelló, 1919 - 2007) 

 

 

Com en la resta dels camps, després de l’alliberament, es va iniciar la detenció dels 

botxins, la difícil recuperació física i mental dels interns i el difícil procés de 

repatriacions als països d’origen, dels quals els republicans espanyols es van veure 

exclosos a causa de la dictadura franquista, fins que finalment la gran majoria van ser 

acollits a França.   

 



 

"Hasta Paris viajé con mi inseparable amigo y camarada Tomás Martín... Uno y otro 

sabíamos que nuestros caminos se separarían allí. Tomás, en cuanto jefe de los 

guerrilleros (maquis), debia trasladarse a la ciudad de donde había salido, 

Carcassone, no lejos de Toulouse. Yo, sin saber dónde irían a parar mis huesos, 

también tomaría el derrotero del sur... En la estación del Este de París nos esperaba 

una comisión de la Cruz Roja que nos trasladó en autobús al hotel Lutecia, donde se 

nos dieron algunas prendas de ropa y artículos de aseo, una cantidad de dinero que 

formaba parte de la "prima de liberación", así como unos cuantos consejos para poder 

instalarnos cerca de los nuestros, aunque, como es de suponer, esta recomendación iba 

destinada a los que tenían familia en Francia. Quienes no la tenían, como yo, eran 

remitidos a un centro de acogida" 

Mariano Constante Campo (Capdesaso-Huesca, 1920 - Montpellier, 2010) 

 

10.9 HOMENATGE I MEMÒRIA 

 

El camp de Mauthausen s’ha convertit en un centre de peregrinació dels supervivents i 

els seus familiars, que cada mes de maig es troben per a recordar a les seves víctimes.  

El 6 de maig de 1962 es va erigir el monument als espanyols, gràcies als fons 

aconseguits mitjançant una subscripció popular. Unides per un bloc horitzontal, s’alcen 

cinc columnes de granit de la cantera;  a la del centre, la mare (la llibertat) sosté el seu 

fill ferit, i a les altres resta la inscripció en quatre idiomes (espanyol, francès, rus i 

alemany): ‘’A la memòria dels 7.000 espais espanyols republicans morts per la 

llibertat’’ 

 

 

 

 

 

Il·lustració 71: Mauthausen. Monument commemoratiu per als republicans 
espanyols. Font: Google Imatges. 



 

11. CONSEQÜÈNCIES I REPERCUSSIÓ SOCIAL DE LA 

CATÀSTROFE 
 

Per a analitzar aquest apartat vaig decidir fer una enquesta online per poder veure quin 

tipus d’influència havia tingut aquesta massacre en les diverses generacions de la nostra 

societat actual. A continuació analitzaré els resultats.  

 

1) Edat: 

 

En aquest gràfic es mostren els percentatges de cadascuna de les edats que hi ha 

participat. En total, han respost l’enquesta 190 persones, de les quals: 15 tenen de 12 a 

14 anys, xifra que representa un 7,9 % del total; 69 persones tenen entre 15 i 17 anys, i 

representen un 36,5 % del total; a continuació trobem 32 persones d’entre 18 i 20 anys, 

que representen un 16,9 % d’aquestes; i finalment, tenim 74 persones de 21 anys o més, 

que representen un 38,7% del total.  

En aquest gràfic hi ha un petit error, la part lila pertany a la part vermella, i la fracció 

blau cel, a la verda. Això ha passat perquè vaig cometre un error a l’hora de redactar 

l’enquesta i, quan el vaig corregir, hi havia gent que ja havia contestat. En el moment de 

calcular els percentatges ho he tingut en compte i l’he corregit, però el gràfic ja no es 

pot canviar. 

 

 

 



 

2) Estàs al dia sobre el que va ser l’Holocaust? 

 

En aquest gràfic podem observar que la majoria de les persones que l’han respost estan 

informades sobre aquest greu problema, però encara que sigui minoritari, hi ha un 

percentatge, que personalment em sembla molt elevat, que no sap el que vol dir el terme 

‘’Holocaust’’. Això comporta un greu problema social, ja que si no en som conscients, 

dels problemes passats, no serem tampoc capaços de no repetir-los.  

En total hi ha 133 persones que sí que estan informades i 57 que no ho estan. 

 

 

3) Si has marcat ''Sí'' a la resposta anterior, podries fer-me'n un breu resum? 

Analitzant les respostes d’aquesta pregunta he pogut veure que la majoria de persones 

tenen una idea bastant general del que va ser l’Holocaust. A més, he confirmat la meva 

suposició: quasi sempre es parla únicament de la població jueva, deixant, així, als altres 

col·lectius en l’oblit. Tot i això, he pogut llegir algunes respostes molt interessants i 

m’agradaria remarcar alguns aspectes que m’han semblat importants: 

- El genocidi a la població jueva es va anomenar Shoa. 

- Hitler anomenava a la raça, al seu parèixer, perfecta: la raça ària. 

- El partit nacionalista de Hitler, a més de als Jueus, va perseguir als oponents 

polítics (primàriament comunistes, socialistes, demòcrates socials i unionistes), 

gitanos, polonesos i altres eslaus, líders de l'esglèsia cristiana, Testimonis de 

Jehovà, incapacitats mental o físicament, homosexuals, asocials, criminals, 



 

emigrants, prostitutes, persones sense sostre, inadaptats, anarquistes, alcohòlics i 

drogoaddictes. El concepte que els pot englobar a tots és ‘’minories ètniques’’. 

- Hi ha moltes sèries, pel·lícules, llibres i documentals sobre el tema. Per 

exemple,  una pel·lícula anomenada ‘’The Man in the High Castle’’. 

- Moltes persones han respost que va ser un intent de genocidi. Cal tenir en 

compte que la deficició de la paraula ‘’genocidi’’ és aquesta: ‘’Extermini parcial 

o total d’un grup humà’’. Llavors, i tenint en compte la definició, no va ser un 

intent de genocidi, va ser un genocidi en la seva totalitat. 

- També m’ha agradat molt que s’usi el terme ‘’actuació sistemàtica’’, perquè si 

els nazis tenien alguna característica concreta, era la seva forma completament 

sistemàtica d’actuar. Eren molt precisos en tots els seus moviments i ho tenien 

tot calculat al detall, sempre.  

- Moltes persones han definit als grups atacats com a ‘’enemics de Hitler’’. I és 

cert, el general considerava aquests grups un perill per a Alemanya, per tant, 

eren els seus clars enemics. 

- Una persona en concret ha definit a Hitler com a ‘’un psicòpata assassí’’. Si 

busques la definició de ‘’psicòpata’’ apareix el següent: ‘’Persones que poden 

cometre actes delictius greus sense mostrar cap sentiment de culpa’’. Tenint en 

compte la definició i analitzant el comportament de Hitler podem arribar a la 

conclusió que ho era. 

- Una paraula que he considerat molt oportuna ha estat ‘’totalitarisme’’. Una de 

les característiques principals d’aquest terme és la ignorància o arrabassament 

dels drets humans, i això és el que va fer el III Reich amb quasi bé tota la 

població humana.  

 

 

 

 

 

 

 



 

4) Creus que solament va afectar a Alemanya o també a molts altres països? 

 

  

En aquest gràfic podem observar clarament una gran desigualtat entre els percentatges 

de les dues respostes. Efectivament, la resposta correcta és la vermella, molts més 

països van ser afectats pel règim del III Reich. Entre ells destaquen Polònia, Dinamarca, 

Noruega, Bèlgica, els Països Baixos, Luxemburg, França, Iugoslàvia, Grècia i la Unió 

Soviètica, totes mencionades a les respostes de la pregunta següent.  

El 12,1 %, que equival a 23 persones, representa un alt nivell de desinformació sobre el 

tema per part d’aquestes persones. En canvi, 167 persones han respost ‘’més països, 

creant així un percentatge del 87,9 %. 

 

 

5) Si has marcat ‘’més països’’ a la pregunta anterior, pots posar-ne algun 

exemple? 

En aquesta pregunta, quasi bé totes les preguntes han sigut respostes correctament. Els 

països més mencionats han estat Polònia, amb 49 mencions; França, amb 33 mencions; 

Espanya, amb 28 mencions; i Àustria amb 22 mencions. Si ens fixem bé, aquests solen 

ser els països més relacionats amb la catàstrofe a les notícies, pel·lícules, sèries, llibres, 

etc.  

Altres països mencionats han estat: Holanda, amb 11 mencions; Itàlia, amb 9 mencions; 

Rússia, amb 8 mencions; la República Txeca, amb 7 mencions; Hongria, amb 5 

mencions; Bèlgica i els Països Baixos, els dos amb 4 mencions; Dinamarca, Palestina, 



 

Suècia, Anglaterra i Romania, cadascuna amb 2 mencions; i, finalment, Bielorússia, 

Luxemburg, Varsòvia, Praga, Eslovàquia, Ucraïna i Iugoslàvia, totes amb 1 menció. 

La menció d’aquests països, menys mencionats per la premsa i en general, en la història, 

denota cert interès pel tema. Això és molt positiu, ja que, com he mencionat abans, si 

aprenem dels errors passats, serem capaços de construir un millor futur per a tots.  

 

 

6) Saps alguna cosa sobre la deportació republicana espanyola als camps de 

concentració? 

 

En aquesta pregunta, un 64,7 % de la població, que equival a 123 persones, ha respost 

que sí, cosa que no m’esperava. Imaginava que seria un tema bastant desconegut entre 

la població, ja que, fins fa poc, quasi bé no se n’havia parlat ni fet homenatge. He 

suposat que la majoria d’aquestes persones tindran 21 anys o més, ja que he notat que 

entre els més joves no hi ha quasi bé interès ni flux d’informació sobre aquest tema.  

També cal denotar aquest 35,3 % que ha respost ‘’no’’, que equival a 67 persones i que 

denota, com ja he mencionat, una falta d’informació i també d’interés, dintre de la 

nostra societat. 

 

 

 



 

7) Quina creus que és la xifra més aproximada de republicans que van ser enviats 

als camps? 

 

En aquest gràfic s’observa una clara majoria de respostes correctes, la franja taronja les 

representa. Més de 2000 republicans espanyols van ser enviats als camps, concretament 

n’hi ha 4.427 de registrats. Aquest 71,1 % correspon a 135 encerts.  

En canvi, 56 persones han fallat al respondre una de les dos altres opcions. 

Concretament, 46 persones han respost ‘’de 1.000 a 2.000’’ i  9 ‘’menys de 1.000’’. 

Tenint en compte que realment en son més de 4.000, la resposta és terriblement fallida! 

 

 

8)  Com creus que aquest problema ha afectat a la nostra societat actual? 

En aquesta pregunta abunden els dubtes. De les 190 respostes, n’hi ha 47 que expressen, 

directa o indirectament, que no ho saben. Hem de tenir clar que tota història en present, 

té sempre darrere un passat, alguna cosa que va fer que alguna ideologia, moviment o 

partit polític comencés. El nazisme és la representació passada dels partits d’ultradreta 

actual, els quals pretenen arrabassar els drets dels ciutadans, igual que els nazis, amb 

propaganda falsa i mentides. Hem de ser crítics i analitzar per nosaltres mateixos, sense 

deixar que ens inculquin ideologies feixistes i contràries a les nostres.  

Com en l’altra pregunta de resposta personal, he extret les dades més importants: 

 



 

‘’Crec que en un país democràtic no s’hauria de permetre tenir, durant quasi bé 

50 anys, de forma glorificada un dictador en un mausoleu obert al públic, on 

se'l pugui venerar, envoltat de foses plenes de republicans sense identificar. Si 

al nostre propi país els tenim oblidats, no imagino la ignorància que realment 

sofrim amb la deportació de republicans a camps de concentració nazis.’’  

 

Aquesta persona té tota la raó. S’ha donat més importància als cruels que ens 

van maltractar, que no pas a les bones persones que van lluitar per nosaltres, i 

això diu molt de com és una societat. 

 

 

‘’La societat mostra intolerància envers els immigrants, sabent que nosaltres, fa 

80 anys, vam haver d'abandonar el país. Tot allò que sigui diferent (les 

ideologies, el color de la pell, sortir del sistema convencional, etc.) es considera 

perillós o es mira amb recel. Uns pocs volen tenir el poder sobre els altres, 

decidir sobre la societat i dirigir-la.’’ 

 

Cal destacar també, com bé ha dit aquesta persona, el racisme patològic que s’ha 

quedat instaurat en molts àmbits de la nostra societat.  

 

 

‘’Els familiars dels deportats, exiliats, i fins i tot alguns, assassinats. Molts 

encara viuen amb la recança de no saber on estan enterrats els seus morts i 

també amb la decepció de veure l’aparició de partits polítics amb aquestes 

ideologies que ens fan veure que el feixisme no ha desaparegut mai, i en el cas 

de l’estat espanyol, segueix molt viu!’’ 

 

No puc ni imaginar-me com de dolorós ha de ser el fet de veure reaparèixer una, 

si no la pitjor, de les pitjors èpoques de la teva vida. El feixisme segueix viu i és 

molt més poderós del que ens pensem. 

 

 

 



 

9) Creus que s’estan repetint determinades conductes en l’actualitat que solien ser 

característiques del nazisme? 

 

En aquesta pregunta es pot observar perfectament una gran diferència entre les dues 

opcions de resposta. Un 78,4 % de les persones que han respost,  opinen que sí que 

s’estan imitant algunes conductes pròpies del nazisme, en canvi, un 21,6 % de les 

mateixes, 41 persones, creuen que no.  

Jo, personalment, opino que sí. Tenint en compte el tipus de partits polítics que, en 

l’actualitat, estant guanyant poder (ultradreta), i podent observar i comparar les seves 

intencions amb les dels nacionalistes alemanys del III Reich, sols s’ha de reflexionar 

una mica per a adonar-se’n de les clares similituds.  

 

 

10) Si has marcat ‘’sí’’ a la pregunta anterior, pots posar-ne algun exemple? 

En les respostes d’aquesta pregunta cal destacar quatre paraules clau: ‘’odi’’, 

‘’discriminació’’, ‘’superioritat’’ i ‘’intolerància’’. 

Amb aquests 4 termes es poden resumir la majoria dels ideals nazis i de l’ultra dreta 

actual. Si realment volem salvar la societat d’un destí on aquestes 4 paraules regnen per 

sobre de tot, hem de començar a analitzar i reflexionar bé les nostre accions, ja que 

realment, el poder de decidir cap on va el país, el tenim nosaltres, els ciutadans. 

 



 

12. PROPOSTA DE DEBAT  
 

He considerat una punt interessant per al treball el de proposar un debat per a una classe 

de sociologia a nivell de batxillerat i la plantejaré a continuació: 

Com he explicat anteriorment al meu treball de recerca, molts dels deportats arribaven 

als camps per mitjà d’un tren. Evidentment, aquest era conduït per algú. Al principi, 

aquesta persona no devia ser conscient del que estava transportant, però tinc constància 

de que al final ho sabia, i ho continuava fent per a no morir ell. I la meva proposta per al 

debat és: 

És ètica l’acció del conductor? És ètic el fet de sacrificar la vida dels demés per salvar 

la teva? Ho faries? 

 

Resposta pròpia: No. Considero que una vida digna i plena és aquesta en la que no tens 

la necessitat de tenir remordiments per res, és a dir, en la que saps que no has fet res 

dolent (intencionadament) i en la que no tens res del que penedir-te’n.  

Sé que si fes això, jo mateixa acabaria amb la meva vida abans que els nazis ho fessin. 

Tenint en compte el meu caràcter i denotant que sóc una persona extremadament 

empàtica i defensora dels drets de tothom sempre que puc, tinc molt clar que no ho 

hagués fet. 

Encara que la conducta humana té una característica bàsica que és la de la 

supervivència, crec que aquesta té límits que no es poden sobrepassar, i aquest és un 

d’ells. 

Il·lustració 74: Tren de Mauthausen.                                             
Font: Google Imatges. 



 

13. EL MEU VIATGE 
 

Gran part del meu treball de camp va consistir en un viatge a Àustria que vaig realitzar 

al 2019 pel projecte ‘’Portes de la Memòria’’, organitzat per l’institut Ramon Berenguer 

IV d’Amposta, ja que vaig cursar 1r de BAT allà.  

Vam viatjar, concretament, a Linz. Vaig tenir la sort de poder visitar Mauthausen, 

Hartheim, Gusen i infinitat de museus. A més, aquest mateix any es van fer gran 

quantitat d’activitats commemoratives als camps, de les quals vaig poder ser-ne partícip. 

Va ser una experiència meravellosa però, alhora, bastant angoixant, ja que pateixo 

ansietat i les emocions fortes molts cops em superen. Aquest és un tema delicat per a 

mi, ja que sóc molt aprensiva i molts cops em vaig angoixar molt. De totes formes, 

considero que és una experiència única i que tothom ha de viure algun cop en la seva 

vida. A més, gràcies al viatge, quasi totes les fotografies del treball són fetes per mi, i 

vaig aconseguir la major part de la informació. 

 

 

 

 

Il·lustració 64: Mauthausen. Calderes de les dutxes.                               
Font: arxiu propi. 



 

14. CONCLUSIÓ 
 

D’aquest treball he extret, a parts iguals, coses positives i negatives.  

Les positives són, a més de tot el que he aprés, que quan un tema realment t’agrada, 

l’interès no te cap tipus de frontera. Sempre t’agradaria saber-ne una mica més. 

Altrament, saber que faig memòria a tots aquells que van lluitar pels seus ideals és un 

honor, i espero que, encara que sigui una mica, el meu treball ajudi a que no els oblidin 

mai. 

D’altra banda, la part negativa és que he confirmat, un cop més, que la crueltat humana 

no té límits. Totes les situacions concretes de la història que he estudiat i analitzat i els 

personatges que he descobert, com Eichmann, per exemple, m’han fet veure que la 

nostra història és molt més dura del que pensava, i el que més em decep és que no 

n’hem aprés. Sembla que tot el que ha passat no hagi estat prou com per fer-nos veure i 

canviar certes conductes, ja que, la nostra societat s’acaba reduint altre cop a: un 

governant (o algú que aspira a ser-ho) autoritari, una majoria que es creu les seves 

mentides i li dona la capacitat de que governi i una minoria reprimida que lluita pels 

seus ideals. 

Si realment volem crear un futur millor, hem d’educar en la igualtat i inculcar valors 

positius a les persones des de petites, i no deixar que torni a passar alguna catàstrofe 

com aquesta mai més. 

 

 

 

 

Il·lustració 75: Bandera de la Segona República Espanyola.                                        
Font: Google Imatges. 
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