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RESUMEN 

 

Desde el principio, la pretensión del trabajo ha sido analizar el exilio del bisabuelo en Francia para 

evitar ir al frente de la guerra civil española pasando por los diversos campos de prisioneros, la 

posterior entrada de los alemanes en Francia y, como consecuencia su detención, el ingreso en los 

diferentes campos; y finalmente su injusta muerte. Recopilar toda esta información con el objetivo de 

ampliar el grado de conocimiento de que se dispone. 

Se ha realizado un árbol genealógico completo de la familia, mapas indicando el recorrido del 

bisabuelo, entre otras cosas para esquematizar y facilitar la comprensión en todo momento del trabajo. 

Para poder ponerse en la piel de la época y de los diferentes sucesos, se ha visitado Alemania y 

Austria, todos los campos de concentración en los que el bisabuelo estuvo y se ha podido hablar 

brevemente con trabajadores de las asociaciones de los diversos campos. Mediante las cartas se ha 

podido también poner en situación, ver los pensamientos y preocupaciones de un preso que pensaba 

en todo momento que podría volver a casa y estar con su hijo y mujer. Para llegar a la información 

de primera mano, se ha realizado entrevistas a parientes de supervivientes, a los que se ha podido 

contactar mediante la Asociación Amical Mauthausen, a excepción del hijo de José López de Letona 

Angulo. 

Durante este trabajo se ha llevado a cabo la mayoría de propuestas que fueron planteadas inicialmente, 

aun así, se tenía previsto entrevistar a supervivientes a los que se quería contactar personalmente pero 

ha resultado imposible debido a la incertidumbre de la mayoría de parientes de víctimas nazis. 

Finalmente, este trabajo ha servido para ampliar de manera considerable la información de que se 

disponía de José López de Letona, divulgar una historia que permanecía prácticamente ignorada, e 

incluso contribuir a dignificar su memoria a través de la participación en algunos documentos 

estatales.  
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ABSTRACT 

 

From the beginning, it was meant to be following the story from the great-grandfather's exile in 

France, to avoid going to the front in the Spanish Civil War, passing through the various prison camps, 

the subsequent German entry into France and as his arrest, his entry into the various camps and his 

unfair death. Reach all this information in order to expand the amount of knowledge available. 

A complete family tree has been made, maps showing the great-grandfather's route among other stuff 

to outline and facilitate understanding the work all the time. In order to catch up on the time and the 

different situations, Germany has been visited, all the concentration camps in which, the great-

grandfather was and it was also possible to speak shortly with workers of the different camp 

associations. By reading his letters, it was also possible to see the situation, thoughts and worries of 

a prisoner who always thought that he would come back home and be with his son and wife. To reach 

the first-hand information, interviews with relatives of survivors have been made, the relatives have 

been contacted via the “Amical Mauthausen Association” with the exception of José López de 

Letona’s son. 

During this work, most of the proposals that were initially planned have been realized, however, as it 

was planned to interview relatives of survivors who wanted to contact personally, has been impossible 

due to the uncertainty of most relatives of Nazi victims. 

Finally, this work has opened our eyes to a story that could be considered to be less well-known, has 

greatly expanded the information we have on José López de Letona, and even corrected state 

documents. 
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1. Introducció   
La felicitat és aquell factor que tothom busca i vol assolir, no creiem en una vida sense felicitat, sense 

llibertat. Cada dia veiem històries que passen a l’altra banda del món de fets desastrosos, de matances 

i desgràcies que tothom condemna i ens hi mostrem rotundament en contra. Cap de nosaltres vol 

l’existència d’aquests fets demolidors per qualsevol societat però en realitat hem de saber que la 

felicitat que tant desitgem existeix gràcies a la presència de factors que es presenten en contra i que 

per tant, cada fet en la mesura que ens preocupa, que ens desmunta, ens fa apreciar la vida, dóna sentit 

a la felicitat.  

Aquesta reflexió em va portar a pensar en un dels successos més tristos per la humanitat com són els 

camps de concentració i sobre els quals, crec que s’hauria de donar molta importància, no només pel 

que va suposar sinó també pel fet que va marcar un abans i un després. La societat va canviar la 

manera de veure la vida i va passar a valorar més determinats aspectes del dia a dia. 

Professionalment, em voldré dedicar a les ciències però crec que la història forma part de la nostra 

vida i per tant, m’interessa el seu coneixement i per aquest motiu, vaig decidir tractar el meu treball 

de recerca de la “Història del meu besavi” perquè és l’única manera que tinc i existeix d’intentar 

conèixer el meu besavi i crec que serà enriquidor per tota la família . 

Des de fa pocs anys que sé que el meu besavi va morir en un camp de concentració, aquest fet em fa 

qüestionar moltes coses i sobretot, la necessitat que tinc de trobar respostes a una mort tant injusta i 

sense sentit.  

Durant aquests anys he visitat diferents llocs on ell va estar i m’han destapat la curiositat de saber 

més. El fet d’estar relacionat amb la meva família ho fa més proper i necessari però al mateix temps 

és més dur i difícil entendre el per què de tot plegat. 

M’endinso en aquest treball per descobrir i aprendre fets que van ocórrer en un passat i mai haurien 

d’haver succeït. Em sento agraïda de no haver tingut que passar per aquesta situació i per això crec 

que és important conèixer aspectes que desconec de la meva pròpia família i poder així, recopilar 

informació útil per a nosaltres i sobretot, per al seu fill. Moltes vegades es deixa aquest tipus de temes 

com a menys importants d’explicar, no pel seu contingut històric sinó per la duresa que comporta 

tractar aquest tipus de temes d’ humanitat i personalment, crec que se n’hauria d’aprofundir per evitar 

que es tornin a repetir. 

Els camps de concentració i la història en general són aspectes que trobo realment molt interessants, 

per aquest motiu vull continuar en la investigació dels diferents temes relacionats que crec que em 

seran clau per poder entendre les decisions que va prendre el meu besavi i els factors que van afectar. 
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2. Motivació 

 

La situació econòmica i social de l’època podria ser un dels motius del seu exili i tot el que això va 

comportar. Crec que a partir d’aquí em podré plantejar el causant de coses essencials que 

possiblement són l’origen d’aquesta i de moltes tragèdies. 

Buscar informació sense cap tipus d’empenta o motivació complicaria la recerca, al estar relacionada 

amb aquesta història en el fet de ser de la família, em desperta les ganes de saber.  

Des d’un primer moment i el que dóna peu a començar la història són les dates d’entrades i sortides 

en els diversos camps. El coneixement cronològic s’hauria de complementar amb els mitjans amb els 

quals els presos eren transportats ja que em servirà per poder realitzar posteriorment un mapa de la 

seva trajectòria.  

Un cop es produeix la seva entrada en els camps seria interessant saber el seu dia a dia, les feines que 

tenia encarregades de fer i la seva progressió en els diferents camps. Sé que pot ser difícil saber 

exactament quina feina en concret feia un pres però intentaré saber si menys no les feines mes 

freqüents i que ell molt possiblement realitzava. 

El meu besavi no estava sol, convivia en barracons amb presos de diverses nacionalitats i crec que 

em motiva saber si tenia companys espanyols i saber qui eren els qui el van acompanyar durant aquell 

trist camí. Molta gent d’una mateixa família va ser retinguda en camps i per això he realitzat un arbre 

genealògic de la meva família i conèixer els afectats. 

Tots aquests punts mencionats anteriorment crec que són complementaris a un punt principal, la seva 

mort, un punt engrescador i motivador de la meva recerca. El desenllaç de la seva història va ser molt 

desafortunat i injust per això voldria saber amb la màxima precisió possible el seu assassinat. 

En una guerra és difícil acceptar les morts, no estan justificades però sabem que un dels objectius, és 

aconseguir prevaldre respecte l’adversari però en aquest cas, no es tracta de cap guerra, tot al contrari, 

parlem d’un exili i trobo molt difícil entendre per què el meu avi va ser assassinat si la guerra ja havia 

acabat. Ell era a l’exili per evitar la guerra i tornar quan tot acabés però el dirigent o cap de l’època 

del govern, no reconeixia els seus ciutadans com a espanyols en el cas que no ocupessin part del 

territori en el moment, aquest va ser un pas per assassinar espanyols d’entre ells, el meu besavi. 

Un cop tot va haver passat, ens trobem amb l’estat en xoc de molts dels familiars de les víctimes que 

com el meu avi, encara ara se’ls fa dur o es neguen a parlar o recordar aquests temes. Per aquests 

motius, vull estudiar el grau d’afectació psicològica que aquests successos impliquen. 
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3. Qui va ser José López de Letona Angulo? 

 

Per fer recerca sobre el meu besavi, he cregut necessari fer un arbre genealògic per comprendre millor 

les meves arrels i també perquè me n'he adonat que investigar sobre la seva vida comportava sentir a 

parlar de molts altres parents. 

 

La meva família no sempre sabia dir-me quins eren els meus avantpassats, els seus noms complets, 

els seus llocs i dates de naixement, a vegades ni l'ordre de més gran a més petit entre germans ... i 

vaig demanar-los tota la informació possible. De seguida vaig adonar-me que necessitaria ajuda i vam 

pensar a demanar partides de naixement, de casament, de defunció ... Van explicar-me com es feia i 

entre tots hem anat durant mesos reunint documentació força extensa.  

 

A través del buscador de Google he comprovat que si demanes certificats de naixement, matrimoni o 

defunció, apareix un contacte amb el Ministerio de Justicia1 des del qual es pot demanar 'tramitació 

en línia sense certificat digital' qualsevol document administratiu.  Se selecciona comunitat autònoma 

i província i després es demana justificar el motiu per al qual es vol un certificat (sempre poso que és 

per a una investigació històrica i familiar) i demano un tipus de certificat que es coneix com 'literal', 

que vol dir fidel a l'original, posant les dades de la persona que busco i també les d'algun dels meus 

pares, amb l'adreça postal on vull que s’enviï la documentació. 

 

No hem trobat tota la que buscàvem perquè durant la guerra hi va haver molta destrucció d'arxius, i 

d'alguns parents saben molt poca cosa. Però el principal és entendre qui era José López de Letona 

Angulo, la seva família, la seva situació personal ... i això sí crec haver-ho aconseguit. 

 

A vegades ha calgut recolzar-me en la memòria dels meus familiars i en algun cas també en la consulta 

d'algun padró de població, on acostumava a haver-hi dades com el nom, el lloc de naixement, l'edat, 

el temps de permanència a la població ...  

 

Tant ell com la seva dona eren gent de muntanya, del nord d'Àlaba i de La Cerdanya. José López 

Angulo és el meu besavi i he descobert que tinc arrels basques i catalanes 

 

 

                                                 
1 https://sede-mjusticia.gob.es 
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4. El seu exili 

 

Ningú de la família sabia amb seguretat els motius pels quals se'n va anar. El meu avi diu que li consta 

que es va involucrar en algun sindicat a la fàbrica de tints i aprestos de Rubí, on treballava. Segons 

m'han explicat, totes les fàbriques es van fusionar i per a treballar i cobrar un sou calia tenir algun 

carnet de partit o de sindicat. D'altra banda, a les cartes el meu besavi sempre demanava avals perquè 

puguès tornar a Espanya, perquè ell no havia fet res. També es veritat que una cosina de Rubí diu que 

la seva mare (Juliana, la germana petita del besavi) li deia que era malvist pel capellà del poble i la 

guàrdia civil, però sense conèixer-ne la raó. Analitzant la situació, no sembla que tingués motius 

seriosos per marxar a l'exili, deixant una dona amb un nadó, i allunyant-se de la companyia de les 

seves germanes. 

 A mitjans de 1938, Franco dominava la guerra i molts ciutadans catalans es van assabentar de les 

nombroses morts dels fronts de l'Ebre i del Segre. Es vivia amb molta tensió i por, perquè es passava 

fam, tothom tenia por pels membres de la família exposats a la mort, i es temia que si Franco acabava 

guanyant la guerra es venjaria de tots aquells que li havien plantat cara o no li havien donat suport. 

No era difícil pensar en la possibilitat que els perdedors serien empresonats o executats. En aquell 

context, quedar-se a Rubí era exposar-se a ser detingut, assenyalat per qualsevol, interrogat i qui sap 

què més. El meu besavi podia tenir idees polítiques però ningú dels seus descendents les coneix. Si 

va marxar, és perquè calcularia que era el millor per a ell i per a la seva família. Ell mai no va fer el 

servei militar, demanava sempre prórrogues per poder fer-se càrrec dels seus pares, ja grans,  per això 

és difícil pensar que tingués càrrecs greus. I quan l'Ajuntament de Rubí va convocar tots els homes 

perquè es trobessin localitzables i poder ser així mobilitzats en cas d'urgència, ell no es devia 

presentar, perquè no apareix a la llista que es conserva. Llavors, si no es comprometia amb els 

republicans, per què va marxar a l'exili?  

Existeixen diverses possibilitats, potser se’l va obligar a anar a la guerra i va veure clarament que el 

més probable era morir, com tants altres en aquells mesos. Davant d'això, potser era millor abandonar 

la família i intentar salvar-se amb l'esperança que acabés la guerra i tornar després que no pas seguir 

a Rubí i ser obligat a anar al front. La meva àvia recorda haver-li sentit dir a la besàvia que la culpa 

la tenien 'uns amics' que el va convèncer per marxar i sembla que potser va decidir anar amb ells. No 

sabem concretament qui eren encara que, segurament va ser una decisió precipitada que calia prendre 

a temps perquè l'avanç de les tropes franquistes era imparable i imminent. No ho devia tenir molt 

parlat amb la besàvia, perquè, per exemple, a les cartes que ell li va escriure no sap on va anar a parar 

la seva dona. Això vol dir que tot no estava gaire planificat. Marxar segurament era evitar la seva 
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mort i per tant era millor abandonar el país que esperar a que el matessin. No hi tenia res a perdre, i 

per això ho deuria fer. 

 En aquells moments, França es trobava en crisi econòmica, i ja hi havia una dreta dominada per 

feixistes i xenòfobs que criticava el constant asil de refugiats de la guerra. Anar allí no era tampoc 

motiu de sentir-se segur ni ben acollit. 

 

Mapa del recorregut que va fer el meu besavi des del seu lloc de residència passant pels diversos camps de concentració.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Mapa fet mitjançant el  Google Maps. 
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=ca&hl=ca&mid=1tMwYdaUqrkQb573vq-i-
1YNWNnMlPLWC&ll=48.01864732060724%2C6.575792656250087&z=5 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=ca&hl=ca&mid=1tMwYdaUqrkQb573vq-i-1YNWNnMlPLWC&ll=48.01864732060724,6.575792656250087&z=5
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=ca&hl=ca&mid=1tMwYdaUqrkQb573vq-i-1YNWNnMlPLWC&ll=48.01864732060724,6.575792656250087&z=5
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5. La trajectòria de José López de Letona 

I. Primera etapa: els primers mesos (de Rubí a Barcarès)3 

 

La guerra civil espanyola es trobava en un moment important, era possible deduir que en pocs mesos 

es produiria una culminació d’aquesta i que per tant el bàndol derrotat, contrari als nacionalistes, 

hauria d’actuar d’alguna manera per evitar ser assenyalats com a perdedors o traïdors d’aquesta 

manera podent ser executats o torturats. 

A finals del 1938 la població que preveia la derrota del seu bàndol van decidir emprendre el camí de 

l’exili, molts no sabien quin era el millor camí a escollir però van decidir aventurar-se per intentar 

augmentar les possibilitats de supervivència o si més no alguns tenien l’esperança de retrobar-se amb 

familiars. 

Es respirava incertesa no només amb el que passaria quan finalitzés la guerra civil espanyola sinó 

també de com seria el futur que els esperava en una França que es trobava en una forta crisi econòmica 

des de 1930 i on a més existia una dreta dominada per feixistes i xenòfobs. 

La decisió era precipitada de prendre però s’havia de reaccionar a temps abans que les tropes 

franquistes o nacionals arribessin en territoris catalans. Totes les vies d’accés més fàcil cap al país 

veí es trobaven vigilades per l’exercit o cossos de seguretat que en reprimien les intencions 

d’abandonar Espanya, vista la situació del moment la gent va buscar vies alternatives més segures 

per emprendre aquesta emigració. Gran quantitat de gent passava a través dels boscs, ja que era una 

zona més difícil de vigilar i on era més fàcil d’amagar-se. Tot i potser tenir mes opcions de 

supervivència escollint camins menys vigilats hi va haver molta gent que va ser aturada durant el 

camí. No tenim constància de com José López de Letona Angulo va travessar la frontera però molt 

probablement deuria passar per boscs per així passar més desapercebut i així era també la manera que 

utilitzava la majoria de la gent amb voluntat d’arribar a França. 

La majoria dels exiliats van travessar per les fronteres de La Tor de Querol, Bourg Madame, Prats de 

Molló, Pertús i Cerbère majoritàriament. Aquests llocs es van veure col·lapsats per l’onada de 

refugiats els quals en un principi eren dones, nens i ancians però degut a la caiguda del front de l’Ebre 

el govern va ordenar evacuar la població civil i militars a França. Les fronteres franceses van regular 

l’entrada i la sortida de refugiats tancant i obrint les fronteres en diverses ocasions. En 28 de gener el 

govern francès va obrir la frontera per acollir refugiats ja que poc abans s’havia produït l’ocupació 

de la capital catalana. El dia 5 de febrer, el govern va permetre l’entrada de combatents o militars 

                                                 
3 Consulta de 'Exiliados republicanos españoles- Breve historia acerca del exilio republicano de 1939 a 
http://exiliadosrepublicanos.info/es/historia-exilio 

http://exiliadosrepublicanos.info/es/historia-exilio
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amb la condició de cedir les armes, quan abans només era permesa l’entrada de refugiats civils. El 

dia més impactant va ser el dia 10 de febrer, quan van entrar unes 465.000 persones. 

 

 
Desarmament dels soldats per poder passar la frontera francesa4. 

 

No tenim certesa de quan el besavi va passar la frontera però el que sí sabem és que ho deuria d’haver 

fet a principis d’any, entre gener i febrer ja que van ser els mesos en els quals el gruix de gent va 

passar, potser va travessar amb l’onada de gent o potser ho va aconseguir fer abans. 

L’arribada a França per part dels exiliats espanyols va ser massiva, la primera entrada es va produir 

a mitjans de febrer del 1939, es calcula que 464.000 persones refugiades van travessar la frontera i 

l'Estat francès no tenia cap estructura per acollir-les. El govern francès es preocupava cada vegada 

més per la guerra que amenaçava estar a punt d'iniciar-se a les fronteres del nord i l’est del seu territori 

i no va saber, o no va voler, anticipar-se a la tragèdia que ja és podia observar a la frontera del sud. 

 

 

 

 

 

 

 
5Pas de la frontera febrer 1939. 

                                                 
4Imatge extreta de còpia digital, Biblioteca de la República.  

http://www.exiliadosrepublicanos.info/es/historia-exilio 
5 Imatge extreta de http://www.horanova.cat/vuitanta-anys-de-la-retirada/ 

http://www.exiliadosrepublicanos.info/es/historia-exilio
http://www.horanova.cat/vuitanta-anys-de-la-retirada/
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Una munió de refugiats travessava els carrers de Cotlliure (França)6. 

 

Les comarques de la Catalunya del Nord eren a primera línia i es van veure afectades per aquella gran 

mobilització. La població de la Catalunya del Nord el 1939 era d'uns 234.000 habitants i el territori 

va haver d’acollir aquell mes de febrer l'arribada de prop de 500.000 refugiats, moltes ciutats van fins 

i tot arribar a triplicar la seva població. Al principi, a cada zona fronterera des del litoral, resseguint 

l'Albera, el Vallespir, el Conflent i fins a la Cerdanya, les autoritats franceses van crear uns camps 

provisionals on els cossos de seguretat reunien els refugiats, els anomenats “centres d'acollida”. 

La majoria dels refugiats eren d’origen català ja que, abans que es produís aquest exili massiu, molta 

gent la qual el seu territori ja havia caigut en mans dels franquistes es va mobilitzar cap a Catalunya, 

tot i així també va emprendre aquell camí gent provinent d’Aragó (18%), de Llevant (14%), 

d’Andalusia (10,5%), de Castella la Nova (7,6%) i del nord d’Espanya (8,1%), restant així un 36,5% 

dels exiliats catalans. 

La gran majoria dels refugiats que es van quedar França formaven parts dels sectors agrícoles i 

industrials, per la qual cosa els departaments meridionals van ser els que van albergar. Aquests 

refugiats son els que van constituir aquelles unitats de combatents que van creuar la frontera al gener 

i febrer de 1939. No obstant això, el cas d'Amèrica va ser una "emigració selectiva” caracteritzada 

per un gran nombre de refugiats vinculats a les professions liberals, intel·lectuals i polítiques. 

                                                 
6 Imatge extreta de la Biblioteca Virtual  Miguel de Cervantes.  
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/exiliados-y-emigrados-19391999--0/html/ffdf03e4-82b1-
11df-acc7-002185ce6064_7.html 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/exiliados-y-emigrados-19391999--0/html/ffdf03e4-82b1-11df-acc7-002185ce6064_7.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/exiliados-y-emigrados-19391999--0/html/ffdf03e4-82b1-11df-acc7-002185ce6064_7.html
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Aquests centres la majoria de les vegades eren prats i descampats que tenien com a finalitat reagrupar 

i controlar les persones: la Tor de Querol, Oceja, Prats de Molló o Sant Llorenç de Cerdans. A llocs 

com la Cerdanya hi havia neu i temperatures extremes, per això els refugiats van ser evacuats a altres 

zones de França. Les autoritats franceses no havien preparat cap infraestructura, però sí que tenien 

clar que havien de tenir controlats els immigrants estrangers. 

En aquell temps el Primer Ministre, va iniciar una política d'enfrontament amb els comunistes 

utilitzant els elements xenòfobs presents en la societat i l'opinió pública francesa. Tot això va ser 

causat per l'arribada de diferents onades de refugiats polítics, especialment espanyols i italians, i 

també per una emigració econòmica espanyola caracteritzada per un alt grau d'analfabetisme i escassa 

qualificació professional. Tots aquests factors van provocar en gran part de la societat francesa un 

cert rebuig cap als exiliats que creuaven la frontera al hivern de 1939. Mentre que les dones i els nens 

eren vists com a víctimes innocents de la guerra, els excombatents van ser acusats d'utilitzar aquestes 

dones i nens per protegir-se. 

Les autoritats franceses van mostrar-se ràpidament interessades en fomentar la repatriació a Espanya 

o la re-emigració a tercers països com Mèxic, Xile i República Dominicana dels exiliats espanyols. 

Argentina va ser un dels països que més va ajudar. 

L'exili republicà a França va comportar també una derivació dels refugiats al cap al Nord d'Àfrica.  

Mentre que les dones i els nens eren conduïts a centres d'alberg, la gran massa d'excombatents i els 

homes en edat militar van ser internats en camps de treball, dels quals destaquem els algerians de 

Morand i Suzzoni, el oranès de Relizane, es van crear també camps de càstig com el de Merijda i 

Djelfa.  

Un cop els exiliats arribaven a França no eren agrupats tot sense miraments sinó que les autoritats 

franceses tenien un punt de triatge i control dels refugiats, el Voló. Des d’allà eren enviats a altres 

camps d’Occitània i de l’interior de França. 

El primer camp obert a França va ser Argelers, inaugurat l'1 de febrer de 1939. A causa de l'entrada 

massiva de refugiats entre els dies 5 i 9 de febrer es va obrir al cap de 7 dies el camp de Saint-Cyprien, 

destinats a la majoria dels exiliats que van passar pels llocs fronterers del Pertús i Cerbère. Per als 

que van entrar per altres llocs fronterers es van obrir els camps de Vallespir i de la Cerdanya. 

L'amuntegament en els camps d'Argelers i Sant-Cypriem va portar al govern francès a crear un altre 

a la platja de Barcarès per intentar descongestionar els altres dos. Successivament es van anar creant 

nous camps destinats a diferents tipus de refugiats. 

Tot i això, la majoria dels refugiats eren dirigits cap a camps de concentració de la costa rossellonesa 

que ni estaven fets. Des del Voló, en grups de 500 i vigilats pels soldats, els refugiats havien de fer 

30 quilòmetres més fins a Argelers de la Marenda, on es va situar el camp més important i on també 

es dirigien els que havien entrat per Portbou. A la platja, el primer equipament que s'hi posava eren 
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els pals i els filferros perquè els refugiats quedessin tancats per tres bandes ja que la quarta era el mar 

i per allà no s'escaparia ningú. Els equipaments sanitaris i les barraques per protegir les persones de 

la intempèrie van arribar més tard. 

Les primeres barraques que es van anar construint eren per als ferits i malalts, alguns van passar fins 

a onze mesos abans de poder dormir en una barraca de fusta. D’aquesta manera milers de persones 

quedaven amuntegades sobre la sorra en un hivern gèlid i afectat per una forta tramuntana. 

 

 
Construcció de camps de refugiats a França7. 

Al camp d'Argelers la població va passar d'uns 20.000 habitants el dia 6 de febrer a uns 75.000 el dia 

9, amb aquest pas aviat es va arribar als 100.000 i es va haver d'obrir un segon camp a Sant Cebrià 

que ràpidament va arribar als 80.000 refugiats. Finalment el 9 de febrer, un grup de refugiats 

custodiats pels cossos de seguretat van ser encarregats d'iniciar al Barcarès un tercer camp. 

Els refugiats van ser traslladats d'un camp a un altre en funció del seu destí. 

En concret el camp de Barcarès feia la funció de ser un lloc de trànsit per als que volien retornar a 

Espanya o els que s'apuntaven a les Companyies de Treballadors Estrangers (CTE), també va passar 

a ser camp d'entrenament per als que entrarien als regiments de marxa de voluntaris estrangers.  

Al camp de Ribesaltes, al nord de Perpinyà, hi posaven dones i infants.  

Fins i tot es van crear camps especialitzats com el del castell de Cotlliure i el de Vernet d'Arieja, que 

eren vistos com a camps de càstig per a refugiats considerats perillosos encara que sovint només eren 

militants que no havien renunciat a mantenir-se actius. Es van obrir camps més enllà de la Catalunya 

del Nord, a Rieucros, Montoliu, Lazeres, Ogeu i Gurs i fins a Aquitània. 

                                                 
7 Imatge del camp rossellonès d'Argelers Fons Particular Salomó Marquès. Extret de la revista sàpiens de 
l’any 2019. https://www.sapiens.cat/epoca-historica/historia-contemporania/guerra-civil-i-franquisme/la-
fi-de-la-guerra-civil-i-l-exili-republica_10962_102.html 

https://www.sapiens.cat/epoca-historica/historia-contemporania/guerra-civil-i-franquisme/la-fi-de-la-guerra-civil-i-l-exili-republica_10962_102.html
https://www.sapiens.cat/epoca-historica/historia-contemporania/guerra-civil-i-franquisme/la-fi-de-la-guerra-civil-i-l-exili-republica_10962_102.html
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Durant els primers mesos i concretament als camps de concentració el quals es trobaven superpoblats 

com el del Rosselló, molts sobrevivien embolicant-se amb mantes i enterrant-se en forats a la sorra 

per protegir-se del fred i la fam. 

En aquestes pèssimes condicions sanitàries les epidèmies de paludisme i tifus s’estenien tant com la 

sarna i els polls. Els hospitals locals estaven desbordats i el govern francès va preparar quatre vaixells 

per fer-ne vaixells hospitals: dos a Portvendres i dos a Marsella. Tot i la dificultat per plasmar amb 

exactitud la mortalitat que aquelles condicions van provocar, en els sis primers mesos del 1939, el 

nombre de morts als camps nord-catalans són d'entre 5.000 i 14.600 persones. La majoria de exiliats 

s’havien arriscat la vida en el seu camí cap a França i les condicions nefastes en què es veien obligats 

a viure van fer plantejar-se a l’últim més de l’any a 340.000 persones a abandonar França i retornar a 

Espanya o possiblement no es veien tant humiliats. La tornada per part d’alguns exiliats va reduir el 

nombre d’immigrants a 140.000. 

No sabem si José López de Letona va entrar en algun altre camp francès anteriorment però sí que 

tenim certesa de la seva entrada en el camp de Barcarès gràcies a la correspondència intercanviada 

amb la meva besàvia.  

 

 
Mapa del camps de refugiats a l’estat francès8. 

 

 

                                                 
8 Imatge extreta del diari El Punt d’Avui del 16 de febrero del 2014. 
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/714340-tancats-entre-filferros-a-la-platja.html 

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/714340-tancats-entre-filferros-a-la-platja.html
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II. Segona etapa: CTE 

 

L’última carta on José López consta que és al Barcarès és del dia 25/05/1939. Davant de la possibilitat 

d'esclat de la que seria la Segona Guerra Mundial, el govern francès el 12/04/1939 va obligar els 

estrangers sense nacionalitat i del sexe masculí entre els 20 i 48 anys d’edat a realitzar serveis per a 

les autoritats militars franceses. Se’ls va oferir quatre opcions: 

Ser contractats personalment per patrons agrícoles o industrials per tal de suplir l'escassetat 

d'obrers. 

Apuntar-se a una Companyia de Treballadors Estrangers (CTE): destinats especialment a construir 

o participar en la fortificació de les línies de defensa francesa, línia Maginot i la frontera italiana, així 

com en la instal·lació de la Pipe-Line. 

Legió Estrangera la qual suposava prestar serveis per la durada de 5 anys. 

Regiments en Marxa de Voluntaris Estrangers (RMVE) que comportava a oferir els serveis "pour 

la durée de la guerre".  

Els treballadors estaven regulats per un conveni. Es reclutaven des dels camps de refugiats, signaven 

un contracte que suposava un petit sou, garantint menjar, vestir i transport. Eren treballadors que 

estaven sota càrrec militar i que tan aviat formaven part d'una companyia com d'una altra, i estaven 

en un lloc com en un altre, segons conveniències. 

 
Exemple de cartilla d'identificació d'un treballador de CTE9. 

                                                 
9 Imatge extreta de la web  “Histoire pénitentiaire et Justice militaire”:  https://prisons-cherche-midi-
mauzac.com/varia/la-poudrerie-de-mauzac%C2%A0en-dordogne-une-friche-industrielle-et-militaire-
oubliee%C2%A0-13711 

https://prisons-cherche-midi-mauzac.com/varia/la-poudrerie-de-mauzac%C2%A0en-dordogne-une-friche-industrielle-et-militaire-oubliee%C2%A0-13711
https://prisons-cherche-midi-mauzac.com/varia/la-poudrerie-de-mauzac%C2%A0en-dordogne-une-friche-industrielle-et-militaire-oubliee%C2%A0-13711
https://prisons-cherche-midi-mauzac.com/varia/la-poudrerie-de-mauzac%C2%A0en-dordogne-une-friche-industrielle-et-militaire-oubliee%C2%A0-13711
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Tant la CTE, la RMVE, així com la Legió Estrangera haurien de suposar una solució per als refugiats 

convençuts de no voler tornar a Espanya perquè temien les persecucions de l’extrema dreta.  

També s’ha de dir que en la majoria dels casos aquestes activitats eren obligades en certa manera pels 

governants que amenaçaven als refugiats amb un retorn a l’Espanya franquista o bé l’ingrés en camps 

disciplinaris com Cotlliure o Le Vernet on el tracte que rebien era de presoners. A més a més només 

es podien quedar a França els familiars de treballadors d’alguna de les feines proposades. 

El nombre d’allistaments és reduïa a mesura que es parlava de gent vinculada en la política els quals 

és negaven a obeir les propostes, mig obligacions per parts del govern francès. 

Menys de 1.000 espanyols es va apuntar a la Legió; en canvi uns 6.000 es van apuntar al RMVE, ja 

que per als republicans espanyols era l’única forma possible d’incorporació al exercit francès. 

Tenim constància que José es va unir a la Companyia de treballadors estrangers nº 101 i 10210. Per 

les 4 cartes conservades d'ell d'aquell periode sabem que va estar a 3 indrets diferents, molt lluny del 

sud de França on havia estat fins llavors: 

- St. Françoise sur la Chambre, Col de la Magdalene, Savoie (agost i principis d'octubre) Hi ha 

531 km des de Barcarès  

- Saint Michel de Maurienne, Savoie (27 d'octubre, 10 de desembre) Hi ha.25 km al sud de St. 

Françoise sur la Chambre.  

- Mollans-sur-Ouvèze (02 de febrer i 23 de març) és 331 km al nord de Saint Michel de 

Maurienne, passa dels Alps italians als Alps suissos i alemanys. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa del recorregut del meu besavi per França11 

                                                 
10 Així ho indica el document de l'Amical de Mauthausen a l’annex página 127. 
 
11 Mapa fet mitjançant Google 
Maps.https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=ca&hl=ca&mid=1Bkt1jdQ9jjJn5beZCaMO6pPQT0tZ
5qvQ&ll=47.31121843620042%2C-0.03712599270397732&z=6 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=ca&hl=ca&mid=1Bkt1jdQ9jjJn5beZCaMO6pPQT0tZ5qvQ&ll=47.31121843620042,-0.03712599270397732&z=6
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=ca&hl=ca&mid=1Bkt1jdQ9jjJn5beZCaMO6pPQT0tZ5qvQ&ll=47.31121843620042,-0.03712599270397732&z=6
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Va treballar-hi des de l'agost de 1939 fins el juny de 1940, que és quan serà detingut per les autoritats 

alemanes. L'objectiu de les cartes era mostrar a la família que estava viu i bé de salut, i també 

notificar-los l'adreça per poder continuar rebent cartes seves. No explica en què consistien els treballs 

que realitzava, a excepció d'una carta, on diu que está 'trabajando en una casa de campo'. Podria ser 

que fes tasques agrícoles, ja que gran part de la joventut francesa estava sent militaritzada. 

De tota manera, el més probable, donat que era als Alps i sempre en llocs fronterers, és pensar que 

col·laborava en la construcció de la Línia Maginot, on l'estat francès invertia molts recursos i 

necessitava molta mà d'obra amb caràcter urgent, donada la gairebé certesa que aviat serien envaïts. 

Els llocs des dels quals escriu correponen a poblets petits, de menys de 1000 habitants, situats als 

Alps, a tocar de la frontera italiana i suïssa. 

A l’estiu del 1940 va començar una nova etapa després de l’ocupació alemanya de gran part del 

territori francès.  

 

 

 

 

                                               

 
 

 

 

Planol de la línia Maginot12 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Croquis de la Línia Maginot13 

 

                                                 
12 Planol extret de tv tropes : https://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/UsefulNotes/MaginotLine 
13 Font: Artehistoria.com 

https://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/UsefulNotes/MaginotLine
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III. Tercera etapa: L’entrada d’Alemanya i les seves conseqüències 

El dia 10 de maig de 1940 Alemanya envaí França i, malgrat totes les prevencions com la Línia 

Maginot, de seguida travessà el país i ocupà París el 14 de juny. Poc després, França es rendia. Va 

signar l'armistici el dia 25 de juny, i va suposar trossejar el país en dues parts: una governada 

directament per Alemanya i una altra tutel·lada per ella, dirigida pel mariscal Philippe Pétain, que hi 

col·laborava necessàriament. 

 
França dividida en la segona guerra mundial14 

L'exèrcit alemany va envair França més al nord de la Línia Maginot, per la zona coneguda com Les 

Ardennes. Per això no va valdre de res tants esforços contra ella ja que les tropes alemanes van 

avançar ràpidament, produïnt-se ràpidament la dispersió de l'exèrcit francès i de les pròpies CTE. 

Aquest fet va afectar directament als republicans que treballaven a les CTE, com que els treballadors 

de les CTE formaven part d'unitats de treballadors utilitzats per l'exèrcit francès, van ser capturats 

tots plegats, inicialment com a presoners, indistintament. 

Els italians, aliats d'Alemanya, detingueren i tancaren en camps provisionals de guerra (Frontstalag) 

tots els soldats francesos i estrangers, juntament amb civils que estaven amb ells a la frontera i que 

col·laboraven en la construcció de línies defensives i d'altres. Per això el meu besavi va estar fet pres 

després de ser detingut sorprenentment mentre treballava en la Companyia de Treballadors estrangers 

el 20 de juny de 194015, (tot i que existeixen documents que parlen del 16 de juny, la majoria parlen 

del 20)  

                                                 
14 Imatge extreta de :  https://www.lasegundaguerra.com/viewtopic.php?t=8737  
15 Així ho fa constar l'Amical de Mauthausen, document a l'annex 127. 

https://www.lasegundaguerra.com/viewtopic.php?t=8737
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9 Camps de refugiats:  

 

Langres16  

José López de Letona Angulo va ser portat al camp de presoners (Frontstalag) 123, situat a Langres17.  

Els Frontstalag son camps de trànsit i de selecció dels detinguts. La finalitat d’aquests és l’ingrés 

definitiu en un camp de presoners alemany, un Stalag, on segons la Convenció de Ginebra només pot 

haver-hi presoners de guerra que és el tractament que rebran inicialment els republicans espanyols el 

qual perdran més tard, passant a ser simples 'deportats'.  

A Langres van fer una identificació de cada persona i unes agrupacions (per nacionalitats, per la seva 

condició de militar o civils...). Era un camp provisional, de trànsit (va funcionar des del juliol de 1940 

fins el març de 1941). Per anar a Langres des de Mollans cal recórrer 90 km cap al nord. No hi ha una 

data però és probable que fos el mes de juliol, ja que és quan els alemanys van ocupar la zona del 

Haute-Marne, on hi ha Langres. 

Posteriorment va ser portat cap a Le Mans18. La distància entre Langres i Le Mans és 450 km al nord-

oest. No disposem d'una data però tenint en compte que hi ha una revista on es publiquen els presoners 

i el 21 d'octubre el situa encara a Langres, això en indica que va estar allà entre el 21 d’octubre i el 

27 de desembre que entra a Sandbostel.  

 

 Allí hi havia un altre Frontstalag, es tractava d'una ciutat amb un important xarxa de comunicacions 

terrestres i ferroviàries. A Le Mans hi havia el Frontstalag 203, que se situava prop de Sablé-sur-

Sarthe i també a Mulsanne. En realitat hi havia 3 camps al voltant d'aquesta ciutat19. El camp de 

Mulsanne tenia filferrades d'una alçada de gairebé 4 metres, amb miradors de 5 metres d'alçada, 

sentinelles amb ametralladores cada 50 metres, i fars nocturns permanents. El menjar era escàs. Els 

presoners s'agrupaven en grups de 50 dins unes barraques de teules i com a llits cadascú tenia 3 kilos 

de palla que s'anava canviant cada mes. Hi havia crides de control de matí i de nit, i a vegades també 

al migdia. Alguns presoners eren enviats a granges dels voltants per a treballar. 

 

En general es creu que com que el general Franco a Espanya tenia molt bona relació amb Hitler, el 

més probable és que fos advertit que alguns espanyols se'ls havia trobat enfrontant-se als alemanys. 

Hi ha qui diu que hi ha encara arxius secrets que no s'han desclassificat que algun dia provaran que  

                                                 
16 Ho sabem gràcies a : Llista officielle nº34 de prisonniers français (País, 21 Octubre del 1940) i Fichier 
Matriculaire des prisonies de guerre en frontstalag, 1940-1945 . Mirar anex pàgina. 128. 
17 Hi va haver molts camps, uns de més durada que altres. He consultat la guia que he trobat per internet: 
'LListat de Frontstalags'. Mirar annex, pàgina 103. 
18 Ho sabem gràcies a: Fitxa del deportat, Amical de Mauthausen. Mirar la pàgina 127. 
19 Segons es veu al 'llistat de frontstalags'. Mirar al document de l’annex pàgina 103. 
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el ministre d'afers exteriors, Serrano Súñer, igual que va intervenir per aconseguir que espanyols molt 

representatius fossin obligats a tornar a Espanya (com per exemple el president Companys) dels altres 

se'n va desentendre, abandonant-los a la seva sort, sense reconèixer-los com espanyols. 

En el cas del meu besavi, mitjançant un comboi amb 254 republicans espanyols dels quals disposava 

l’exèrcit nazi va ser dut cap a Sand bostel. Sabem que va estar concretament a Stalag XB Lazarett i 

duia el número 81.496 de presoner de guerra. Des de 27/12/40 fins el 29/1/41 es trobava al camp de 

Sandbostel on mitjançant un tren va ser dut a Mauthausen, l'estada a Le Mans va ser curta: més tard 

del 21 d'octubre i abans del 27 de desembre  

Mauthausen. Es va produir la seva entrada el 3/3/41, duia el nombre de presoner de 6.004. El camp 

es trobava a prop de Linz on és va passar aproximadament 6 mesos treballant en condicions nefastes, 

sense ni tant sols disposar d’una correcta o suficient alimentació, on eren maltractats i durament 

explotats. 

Gusen. El 8/9/41 es va produir l’entrada a Gusen on li va ser assignat el nombre de presoner de 

11.875. 

Harthaim. Finalment va ser dut a Harthaim el 28 de setembre del 1941 on va ser assassinat. 

 
 
Un grup de presos espanyols arrosseguen una vagoneta de terra en el camp de concentració nazi de Mauthausen20 

 

                                                 
20 Fotografia feta per Francesc Boix, supervivent de Mathausen. 
Font : https://historyrightnow.com/francesc-boix/ 

https://historyrightnow.com/francesc-boix/
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9 Camps de concentració: condicions, fets i característiques: 

 

Sandbostel 

 

El 27/12/40 es produeix l’entrada de José López de Letona en el camp de Sandbostel. Li és assignat 

el nombre de presoner 81.496. Allà va estar pres durant gairebé un mes. Des del camp estant, José va 

escriure la seva primera carta el 27 de desembre del 1940, mitjançant la qual, ens explica que es troba 

bé però en canvi sabem que en aquell moment es trobava en l’Stalag XB Lazarett, el que vindria a ser 

un hospital militar.  

Sandbostel va ser el primer camp alemany en el qual va estar, el meu besavi no explicava en les cartes 

les precàries condicions en les que es trobava molt probablent per no preocupar la família però tot i 

així, tenim informació de les condicions del camp gràcies a un informe21 fet per encarregats alemanys, 

era un intent del règim nazi per poder acreditar davant la Creu Roja Internacional, que anava a tots 

els camps amb presoners de guerra, per avaluar si es complia la Convenció de Ginebra i poder aportar 

ajuda humanitària, si calia. Era un informe intern per a les autoritats alemanes on es procura quedar 

bé. L’informe es trova originàriament en francès disposo també de la versió en català. 

Aquest informe es troba idealitzat per parts del alemanys, reflectir una bona imatge del camp els era 

fonamental per complir l'acord establert a Ginebra. 

Seguint l’informe, Sandbostel va estar fet pels mateixos presos, els primers en arribar van ser els que 

van fer gran part del que desprès sería el seu horror. 

Al moment Sandbostel estava format per 26 barracons tot i així, s'esperava la construcció de 65 més. 

Aquests barracons es trobaven majoritarament fets de fusta i totxanes, cada barraca estava dividida 

en dos peces separades per lavabos. A cada barraca s'hi allotjaven 150 homes i es trobava distribuida 

en lliteres de 3. Per la seva comoditat disposaven de palla i un parell de mantes.  

Aquest camp va ser utilitzat previament per 30.000 homes, segurament per alemanys menyspreuats 

o mal considerats pels seus origen, nacionalitat o professió. 

Constava d'una enfermeria amb 26 metges i dentistes que atenien als presos en males condicions de 

salut. 

El menjar en el camp era correcte, els presos disposaven de racions correctes, rebien 300 grams de pa 

al dia i en concret la sopa era nutritiva i molt gustosa. Aquestes condicions feien que els presos 

estessin satisfets amb la seva alimentació. 

                                                 
21 Informe del dia 21/11/40 fet per un home de confiança dels dirigents nazis, en francès. Mirar annex 
pàgina 114. 
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La manera de vestir era acceptable, no es queixaven del fred tot i la manca de roba interior i sabates 

en molts casos. 

La cantina era un lloc que el portaven els propis presoners, existia una reserva de productes de primera 

necesitat i cigarrets. 

L'enfermeria constava de 5 o 6 barraques situades a 1km del camp, a més a més tenien 2 barraques 

destinades als pacients amb malalties infeccioses. És curava als presos del camp però també a gent 

de fora com francesos ferits que desprès repatriaven al seu país d'origen. 

En el camp també existia l'evasió de la feina, els presos podien asistir a missa els diumenges gràcies 

als 80 capellans que hi havia. La religió no era l'unica via sinó que també existia la biblioteca on 

podies llegir els llibres que ja disposava o demanar el desitjat. 

Els presoners tenien dret a correspondència amb la família, mitjà el qual funcionava molt bé a 

Sandbostel. Cada presoner rebia un sou i estaven agraits per aquest fet. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Campament Sandbostel a l'abril de 194022 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Resta dels barracons del camp de Sandbostel23 

                                                 
22Imatge feta pel Dr. Karl-Heinz Hochhaus a Sandbostel. Font: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2015_11_15_Gst_Lg_Sandbostel_Wachturm_IMG_4489_k.JP
G 

 
23 Fotografia extreta de la wikipedia, d’autor flamenc, feta el 3 de maig de 2014. Font : 
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Sandbostel_Stalag_X_B_-_Barakken.jpg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2015_11_15_Gst_Lg_Sandbostel_Wachturm_IMG_4489_k.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2015_11_15_Gst_Lg_Sandbostel_Wachturm_IMG_4489_k.JPG
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Sandbostel_Stalag_X_B_-_Barakken.jpg
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Mauthausen 

 

El 29/1/41 un comboi amb 254 republicans espanyols va abandonar Sanbostel, en direcció a 

Mauthausen. José formava part d’aquests 254 espanyols. 

L’entrada al camp es va produir el 3/3/41, portava el nombre de presoner de 6.004. 

És va passar 6 mesos aproximadament en aquest camp fins que va ser traslladat a Gusen.  

Mathausen constava de 7103 presoners el 1941, segons l’informe fet el 1945, Franz Ziereis24 n’era el 

comandant del camp. Gràcies a les declaracions25 del comandant tenim constància d’algunes de les 

coses que és feia en el camp i les condicions en que el presos havien de viure.  

Mauthausen va ser un camp de concentració, tot i que més tard també d'extermini.  Allà, les autoritats 

o comandants dels camps ordenaven diverses maneres de torturar i finalment executar als presoners 

d'aquell camp. 

Abans de l'entrada dels americans als camps, hi havia l'ordre d'assasinar a tots els presoners. Havien 

de ser abandonats dins d'una galeria de mines en la qual només exista una sortida, la galeria estava 

destinada a ser volada. Molts dels presoners van ser masacrats a cops de destral  o bastonejats. 

Es va construir en forma de dutxes cambres de gas. Fisicament semblaven dutxes però enlloc d'aigua, 

les aixetes desprenien gas el qual asfixiava els presoners. No només tenien aquesta menera d'asfixiar 

als deportats sinò que durant el tragente de Mauthausen a Gussen, molts també és morien. 

Grunwald, un general del camp, va col·locar a 40 dones dins d'una cambra estreta, deixat-les així que 

s'ofeguessin elles mateixes per la manca d'aire. 

Jentsch, un cap nazi conegut per ser dels més salvatges, obligava a presoners a submergir-se en aigua 

glassada durant hores fins que morien. Molts doctors dels camps assasinaven mitjançant injeccions 

intravenoses de benzina, verí, cianur i potassi... Extripaven també parts del cervell fet que va causar 

la mort a més d'un miler de persones. 

S'ordenavan 25 bastonades als detinguts desobedients, s'enviaven presoners febles al bosc, deixant-

los així morir-se de fam tot i que intentaven sobreviure menjant herba, escorça i algunes tiges de 

plantes. 

El general Pohl va ordenar que és passés de 750 grams de menjar a 350,  va donar també l'orde de no 

alimentar els detinguts amb deteriorament físic que posteriorment serien traslladats a Harthaim on 

serien assassinats en la cambra de gas. Un milió i mig d'homes van ser assassinats d'aquesta manera 

i, no en tenien prou amb així sinó que feien constar que era una mort per causa natural. 

                                                 
24 Va ser el comandant de mauthausen i es va allistar en l'exèrcit i després a les SS. 
25 Declaracións de Franz Ziereis originals en francès, data el 24 /05/1945. Mirar annex pàgina 118. 
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No tenim constància de si va ser així però tot indica a que el meu besavi es trobava amb un 

deteriorament físic i per aquest motiu va ser dut a Harthaim . 

Quan pensem en els camps nazis o de concentració, tothom creu que els desafortunats presoners van 

ser assasinats personalment per nazis, bé aixo no és així.  Dins dels camps, quasi no existia la 

presència dels generals o comandants dels camps, ells escollien capos o encarregats el quals tenien la 

feina d'executar ordre enlloc d'ells i que per tant és mataven presoners entre presoners. Normalment 

els comandats seleccionaven els presoners amb més caràcter assassí com podrien ser criminals. Ells 

eren els que tenien la feina dins del camp d'encarregar-se dels presoners. Aquest fet no vol dir que els 

assassins fossin només els presoners en certa manera "traidors" sinò que els comandants s'aprofitaven 

del seu tarannà per fer la feina més bruta. 

Aquests encarregats vivien realment amb privilegis, eren alimentats en abundància i no realitzaven 

feines dures com la resta de presoners, també és veritat que les seves feines eren finites, els nazis 

tenien d'eliminar els coneixement que tenien aquests presos sobre el que realment passava en els 

camps, per aquest motiu eren afusellats i renovats. El mateix passava als metges i personal sanitàri. 

Una manera de torturar que és feia servir era introduir trossets petits de fusta sota les ungles per tal 

de ser posteriorment arrancades. Moltes dones van ser maltractades i violades, el més curiòs és que 

per recompensar-les es van distribuir cerveses. Feien carregar pedres de 50 km a presoners fins que 

no puguesin més i es moríssin. 

Existia l'orde de liquidar ràpidament comissaris i polítics, se'ls va introduir en un local amb la música 

molt forta, amb l'objectiu d'abatre'ls amb un tret al clatell, els trets no és sentien degut a la música. 

Els tatuatges d'alguns presos eren retallats, desprès els curtien i en feien guants i sabatilles. 

En conclusió, mauthausen va ser un camp on el menjar era escàs des de bon principi i a mesura que 

el temps avançava s’anava reduint.Va ser un camp on es seleccionava als presoners segons el seu 

estat de salut i la  manera d’explotar-los o matar-los augmentava proporcionalment a la seva mala 

salut. Dins d’un barracó dormien en lliteres de 2 i segons alguns supervivents26 els malsons no venien 

a la nit sinò que començava al despertar-se. 

 

Durant l’estada del meu besavi a Mathausen la meva besavi no va rebre cap carta i per tant no en 

sabem res d’ell. 

 

 

 

 

                                                 
26  Testimoni extret d’una entrevista a supervivents dels camps en eldiario.es de 31/10/2017 
https://www.eldiario.es/cv/Mauthausen-espanoles-memoria_0_702729996.html 

https://www.eldiario.es/cv/Mauthausen-espanoles-memoria_0_702729996.html
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Una pancarta en espanyol va saludar l'alliberament del camp de concentració de Mauthausen per les tropes americanes.27 

 
Gusen 

 

El 8/9/4128 és produeix l’entrada del meu besavi al camp de concentració de Gusen, a tant sols 5km 

de Mauthausen. Ell duia el nombre de personer de 11.875. 

Gusen es va construir el 1939, era un camp que degut a la proximitat amb una gran fàbrica de totxos 

i tres canteres destacava per ser l'ideal per explotar els presos. Aquest camp va ser molt útil per fer 

servir els presos com a mà d'obra però també s'ha de dir que les condicions de treball eren tant i tant 

extremes que els presos no acostumaven a durar més de 3 mesos. 

Els primers espanyols van ser duts a Gusen el gener del 1941, venien sempre de Mauthausen, era una 

espècie de continuació del camp però amb l'objectiu d'explotar i al cap de poc exterminar. 

José López de Letona va arribar al camp al setembre, 9 mesos despres de la seva obertura, va ser dels 

primers espanyols en trepitjar el camp, tot i així ell no va ser assasinat allà. 

Al gener del 1941 es respirava certa inquietud entre els presoners espanyols a Mauthausen, els oficials 

nazis separaven els espanyols entre els sans i els malalts o invàlids. Al veure això, les suposicions 

van començar. Molts espanyols es van oferir voluntàriament a  anar a Gusen, alguns creien que 

portarien als malalts a l'imfermeria i altres creien que les condicions serien millor que a Mauthausen 

però de ben segur que això no va ser així. Si Mauthausen era cruel i aterrador, Gusen era inhumà i 

letal. 

La majoría d'espanyols van emmalaltir, les dures condicions i la seva debilitat degut a les 

inimaginables condicions en les que treballaven van incentivar l'expansió de malalties com el tifus o 

la tuberculosis cada vegada més. Les condicons d'higiene al camp eren pèssimes, degut a les 

enfermetats morien centerans de persones. 

                                                 
27 Imatge extreta del eldiario.es del dia 31/10/2017 : https://www.eldiario.es/cv/Mauthausen-espanoles-
memoria_0_702729996.html . 
28 Informació extreta de Deportats. http://deportados.es/hechos-gusen . 

https://www.eldiario.es/cv/Mauthausen-espanoles-memoria_0_702729996.html
https://www.eldiario.es/cv/Mauthausen-espanoles-memoria_0_702729996.html
http://deportados.es/hechos-gusen
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L'hivern a Gusen va ser molt fred, s'arribava a 25 o 29 graus sota zero. Els presoners que no podien 

soportar més treballar, els que és trobaven més debilitats eren assasinats amb gas, submergits en aigua 

gelada o afusellats. Gusen va ser el punt i final de 3.959 espanyols, dentre ells no hi havia el meu 

besavai ja que el 28/9/41 ja figurava a Harthaim. 

José, penso que va tenir la petita sort de que llits i el matalassos de palla estessin disponibles apartir 

del 194129 ja que abans,  els primers personers del camp eren tractats com a animals, dormien a la 

palla del terra. El 1941 Gusen constava de 4.000 presoners. 

Els camps de Mauthausen però en especial Gusen per les pitjors condicions es van convertir en els 

únics camps de categoria 1 de la història, és a dir,  els únics camps en que es tenia la certesa de que 

cap presoner sortiria amb vida, aquest era l'objectiu i podem dir que tret d'algunes excepcions va ser 

així. 

A principis del 1941 es va instal·lar el primer crematòri fixe a Gussen, va començar la feina dels 

presoners en les canteres. 

El 14/8/41 es van enviar els primers presos cap a Hardhaim, on van ser gassegats. El meu besavi va 

arribar a Hardhaim el 28/9/41, Hardhaim era un camp sense barracons, tats sols constava de les 

instal·lacions del castell, per aquest motiu penso que el mateix dia que anaven arribant, els anaven 

gassejant i que per tant aquest camp no servia per explotar els presoners treballant sinò que tant sols 

tenia l'objectiu de reduir presoners innecesàris, en molts casos en males condicions de salut, inútils 

per a la feina. 

Curiosament existeix una llista30 en la que és preveu enviar a Dachau el meu besavi, en les dates que 

ell hauria d'estar sent transportat a Hardhaim. Aquesta llista no es va efectuar mai i tots els presos que 

hi constaven incoent al meu besvai van ser durs a Hardhaim on tots van morir. 

 

 

 

                                                 
29 Informació extreta del document Cronologia camp Gussen, la pàgina 124 a l’annex. 
30 Mirar annex document anomenat “Invalidentransport” de la pàgina 129. 
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Cadavers sent traslladats molt probablemnt al crematori31. 

 

 
L’exercici físic desgavellat i inútil va ser un dels mètodes de "portar els reclusos"32. 

 

 
 

Croquis del camp de Gusen33. 

                                                 
31 Imatge extreta de: 
https://www.scrapbookpages.com/Mauthausen/KZMauthausen/Subcamps/Gusen01.html 
32 Imatge extreta de wikia.org : https://military.wikia.org/wiki/Mauthausen-Gusen_concentration_camp 
33 Imatge extreta de Jewish Virtual Library: https://www.jewishvirtuallibrary.org/kz-gusen-complex  . 

https://www.scrapbookpages.com/Mauthausen/KZMauthausen/Subcamps/Gusen01.html
https://military.wikia.org/wiki/Mauthausen-Gusen_concentration_camp
https://www.jewishvirtuallibrary.org/kz-gusen-complex
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Estat inimaginable  dels presos de Gusen34 

 

Hartheim35 

La majoria dels camps de concentració van ser construits al moment pels propis presoners del camp. 

Hartheim va ser diferent, antigament era un castell en el qual s'allotjaven orfres, el conegut ara com 

un orfenat. 

El 1940 tot va canviar, un castell destinat a donar un servei a la població, on hi residien nens 

desafortunadament sense pares, va passara en mans de les SS. No van tardar a instal·lar un forn 

crematori, una aula de disecció amb un aparell elèctric per triturar els ossos i un parell de cambres de 

gas. 

El castell estava sent renovat per acollit persones insanes i febles les quals la majoria provenien de 

Mauthausen. El meu besvai en concret provenia de Gussen.  

No es sap el dia exacte en que les execusións van començar però si que consta que al maig del 1940 

ja van arribar presos a Hartheim. 

Els presos es portaven amb grans autobusos, amb capacitat d'entre 50 i 90 persones. Es calcua que 

cada dia arribaven entre 2 i 3 autobusos, tot i que alguns van dir que un dia es podia arribar a veure 

entre 7 i 8 busos arribar. 

                                                 
34 Imatge extreta de Asocición para la recuperación de la memoria històrica : 
https://memoriahistorica.org.es/tag/gusen/ 
35 Informació extreta del document “Hartheim Euthanasia” extret de la web 
http://www.holocaustresearchproject.org/euthan/dameron.html 

https://memoriahistorica.org.es/tag/gusen/
http://www.holocaustresearchproject.org/euthan/dameron.html
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Quan els presos arribaven, es seguia sempre un ordre. Primer de tot se'ls portava en una sala on les 

enfermeres els desvestien, la majoria eren fotagrafiats. El pròxim pas ja era la cambra de gas, els 

presoners hi entraven en grups de 60 aproximadament. Es desprenia el gas un cop l'aula segellada i 

nomès és necesitava 10 o 15 minuts per acabar amb la vida d'aquelles 60 persones innocents.  El gas 

utilitzat era monòxid de carboni (CO). 

Sistemàticamet, desprès de la cambra de gas venien els forns crematòris. Els cossos, ja sense vida, 

eren duts als forns on se‘ls convertia en cendres. Al principi es feia arribar  la notícia a les famílies 

alemanyes però cap al final ja no és prenia constància ni del lloc ni de la causa de la mort o, si es feia, 

la causa era falsa, de vegdes ho justificaven dient que era per alguna malatia i si rarament s'enviaven 

cendres a les famílies de les víctimes, no hi havia ni la certesa ni la seguretat de que aquelles cendres 

fossin del teu parent o bé d'un altre presoner. 

Durant el període de setze mesos que Hartheim es trobava obert, es van dur a terme aproximadament 

unes 18.269 execusions, o bé com els pròpis assassins anomenaven: “desinfeccions“ . 

A part de l'empresonament i execusió de molts ciutadans o civils, també van ser assassinats polítics, 

com ja sabem cap dels assassinats en qualsevol camp es troba justificat però el motiu de l'assassinat 

en els polítics era diferent, els volien liquidar perquè els consideraven mentalment malalts i no 

capacitats per treballar, és a dir els polítics no eren duts a treballar, no els explotaven sinò que 

directament eren executats. 

Hartheim no va ser un camp on els presoners s’estesin mesos ni dies, es calcula que desde que un 

autocar entrava en el camps fins que els cossos eren cremats hi havia un període de temps d’unes 4 o 

5 hores. 

No tenim constància de quan el meu besvai va entrar a Hartheim però sabem quan va morir. Tenint 

en compte que Hartheim no constava de cap barracó per acolllir els presos i que l’objectiu del camp 

era l’extermini crec que José López de Letona Angulo va arribar el mateix dia que va ser assassinat, 

el 28/9/41. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Autocar que portava els presos a Hartheim36 

                                                 
36 Imatge extreta de la Viquipèdia: https://en.wikipedia.org/wiki/Action_14f13 

https://en.wikipedia.org/wiki/Action_14f13
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Castell de Hartheim37    Cambra de gas de Hartheim38 

 

 

 
La xemeneia del castell de Hartheim desprenen fum, això ens indica que la cambra de gas estava sent utilitzada en el 

moment de la fotografía39 

  

                                                 
37 Imatge extreta de Medicina y Holocausto : http://medicinayholocausto.blogspot.com/2012/05/el-castillo-
de-hartheim-centro-de.html 
 
38  Imatge extreta de ¿ES LA GUERRA! : http://es-la-guerra.blogspot.com/2012/07/el-castillo-de-
hartheim.html 
39 Imatge extreta de Medicina y Holocausto : http://medicinayholocausto.blogspot.com/2012/05/el-castillo-
de-hartheim-centro-de.html 

http://medicinayholocausto.blogspot.com/2012/05/el-castillo-de-hartheim-centro-de.html
http://medicinayholocausto.blogspot.com/2012/05/el-castillo-de-hartheim-centro-de.html
http://es-la-guerra.blogspot.com/2012/07/el-castillo-de-hartheim.html
http://es-la-guerra.blogspot.com/2012/07/el-castillo-de-hartheim.html
http://medicinayholocausto.blogspot.com/2012/05/el-castillo-de-hartheim-centro-de.html
http://medicinayholocausto.blogspot.com/2012/05/el-castillo-de-hartheim-centro-de.html
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6. Anàlisis de les diferents cartes  

 

I. Cartes durant la primera etapa 

9 Diferents cartes 

Barcarès (18/4/39) 

Aquesta és la primera carta que el meu besavi envia desde Barcarès. Es pot apreciar el patiment i la 

inquietud que té José per no saber res de la seva dona, quasibé ja feia 5 mesos que no tenia notícies 

seves. 

Hem de pensar que ell va anar sol a l'exili deixant la seva dona, germanes i el seu fill amb pocs mesos 

i, encara no sabia res d'ells. Ell no sabia que la seva dona no es trobava a Rubí, aquest fet ens diu que 

molt probablement la decisió va ser presa precipitadament potser per pressió familiar o bé per la 

guerra mateixa. 

S'adreça al seu sogre, pare de Josefina. Li demana tres coses insistenment; 

José vol saber on és la seva dona, li ha enviat cartes a Rubí, on abans de marxar residien juntament 

amb el seu fill petit. No sabia si Josefina no volia respondre les seves cartes, si no les reveia o si potser 

ni talt sols era a Rubí. 

Demana sense cansament l'adreça d'una tieta de França ja que probablement podria decidir fer-se 

càrrec de José i així poder sortir del camp.  

També demana que el reclamin, existien els “avals” els quals si eren concedits per alguna mena 

d'autoritat o poder permetien el retorn justificat del presoner. 

En la carta insinua que no té diners, cap "franco", això demostraria que el que donaven al camp li era 

insuficient. 

Apareix una adreça la qual correspon a les coordenades en que el seu barracó es situava: Campo 

nacionalista provisional numero 13, calle B, Barraca 57 a Barcarès. 

José incorpora en prevenció de poder tornar en cada de les seves cartes: “Arriba España, viva 

Franco”. Ell sempre va tenir l’esperança de poder tornar. 

Sobretot el meu besavi insisteix en que es troba bé de salut per així evitar les preocupacions de la 

seva família. 

 

Barcarès (19/5/39) 

En la segona carta que escriu el meu besavi és dirigeix a les seves germanes i dona, segurament la 

carta es enviada a Rubí, és on les seves germanes i la seva dona vivien, molt probablement vivien 

aprop perquè se’ls dirigeix amb general a totes. 

Els objectius de la carta son principalment dos:  
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Insisteix en la direcció de la tieta de França, les condicions no deurien ser bones perquè demana les 

seves senyes per aconseguir ajuda o poder viure amb ell, evitant així els camps de refugiats. 

Avisa que la correspondència no va bé. Ell ha enviat moltes cartes de les quals no ha obtingut resposta, 

deu estar molt desesperat al no tenir notícies i al veure que comanys seus o se’n tornen a Espanya o 

s’espavilen per poder marxar per França. 

Al llarg de la carta demana avals per així poder tornar el màxim aviat a Espanya. Com que no sap si 

la seva dona és trova amb elles demana a les germanes que e tot cas s’ocupin elles de demanar-los. 

José s’acomiada de la carta dient: Ariba Espanya, Viva Franco. Posiblement les cartes eren obertes i 

revisades, per aquest motiu era astut de posar referències com aquestes per eviatar que la carta fos 

anul·lada o directament no s’enviés.  

 
Barcarès (25/4/39) 

En la seva tercera i última carta des de Barcarès, José es torna dirigir a les seves germanes i dona, per 

aquests motiu la carta deuria ser enviada a Rubí. El seu sogre no viu a Rubí, si fos el contrari 

seguerament el citaria. 

El meu besavi continuava sense rebre cap resposta a les cartes que enviava, ell té l'esprança de que 

reben les cartes i per això ho va repetint. 

En tot moment recorda que es troba bé de salut i que no calia que és preocupessin. 

En aquesta carta torna a demanar els avals40 per ser repatriat, José deuria veure com la gent s'anava 

espavilant per marxar i ell ni tant sols es podia comunicar amb la família. Aquesta situació, deuria ser 

deseperant, doncs tot això sumat a les condicions de vida en les que es trobava deuria de ser 

insuportable, molt difícil de portar. 

Al veure que potser hi han problemes alhora de rebre i enviar les cartes, demanava que li enviessin 

en un cas de tenir-los mitjançant correu certificat o bé per avió. 

José torna a demanar la direcció de la tieta, no perd mai l'esperança. Ell no sap on es troba la seva 

dona i per això demana a les seves germanes que en tot cas es fessin càrrec dels avals, quan tornès els 

ho recompensaria. 

Si ens hi fixem no parla mai del camp, de la situació en la que es troba o fets que li havien passat. 

Aquest fet ens fa veure que José estava molt preocupat per aconseguir avals o la direcció i tenia com 

a secundàri o prohibit d'explicar el que li estava passant. 

En aquesta última carta, José es despedeix amb: Año de la victòria, amb això es refereix a l’any en 

que Franco va aconseguir el poder. Sorprenentment al final de la carta, desprès de la direcció en la 

que es trobava, suggereix que inclòguin els seus dos cognoms a les cartes, per evitar així que la carta 

es perdi, sent enviada a algú anomenat semblant a ell. 

                                                 
40 Documents fets per gent amb reconeixement del règim de Franco. 
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9 Característiques conjuntes de les cartes escrites a Barcarès 

 
Durant la seva estada a Barcarès escriu tres cartes. Segons explica ell cada més en podia escriure dos 

per tant fent cas amb això hi ha hagut cartes que no han estat enviades o rebudes o que malauradament 

van ser destruides. 

Si ens hi fixem, totes les cartes tenen una certa relació entre elles.  A simple vista podem veure que 

han estat escrites en un full petit, segurament feia servir una llibreta petita. 

L'encapçalament és semblant en totes les cartes, inclou a qui va dirigida la carta seguit de recordar 

que es troba bé de salut. En aquest punt, crec que José jugava amb mantenir la família tranquila i poc 

preocupada ja que les circumstàncies en les que es trobava no eren compatibles amb un bon estat de 

salut. 

En totes les cartes demana els avals i la direcció de la tieta de França, se'l veu desesperat en busca de 

solucions per abandonar el més aviat possible el camp. 

En cap cas José explica succesos del camp, possiblement pensaria que la gravetat o duresa dels fets 

podria precupar la família o als receptors. 

Cada carta acaba amb un comiat que sembla forçat com: “Ariba España, Viva Franco” o “el año de 

la victoria”. Des del meu punt de vista, José incloïa això en les seves cartes per por, ell tenia l’etiqueta 

de ser un refugiat i per aquest motiu no eren vistos amb bona cara, deuria pensar que incloent això en 

la carta no seria eliminada. Sempre apreixia les senyes del camp on es trobava. 

No sabem quan el meu besavi va marxar però sabem que es va passar mesos sense saber res de la 

família i que això ens fa pensar que no estava planificat amb anterioritat, ell no sap que se'n havia fet 

de la seva dona. El que sí que estava planificat era el de recòrrer a la tieta de França. 

Personalement, crec que mitjançant les cartes es pot apreciar la desesperació del meu besavi, no es 

podia comunicar amb la família i no tenia ni avals ni llocs on anar de França, es deuria sentir molt 

sol. 
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II. Cartes durant la segona etapa, en les CTE 

9 Diferents cartes  

La Chambre (1/8/39) 

En aquesta carta, José s'adreça a la Paca. Se n`ha enterat gràcies al cunyat d'ella que la Paca ha tornat 

cap a Espanya, ell l'escriu a ella perquè contacti amb la seva família perquè feia temps que no en rebia 

notícies. L'amic o conegut del José, era rubinenc igual que la seva cunyada la Paca, ell havia tornat 

abans cap a Espanya amb el mateix missatge que José havia donat a la Paca però no havia rebut cap 

carta de la família per tant no els havia trasmès el missatage. 

Ella va estar en camps també, tot tres hi van estar. En el cas dels dos noi, van estar junts. 

El meu besavi aprofita la carta per dir-li que vagi a veure a les seves germanes, per això dona la 

direcció de la Basília i la Juliana, per tal de que la seva dona obtigui la seva adreça i posteriorment el 

pugui escriure. En cas que ella no estés amb les germanes, volia saber si ella era Rubí o a Mollerussa. 

José cada dia esperava cartes i desgraciadament no obtenia cap resposta, feia gairebé un any sense 

saber de la seva família. 

Dona records al cunyat i diu que si un amic rubinenc el volia escriure que li donèssin la direcció. 

Veiem amb el "No tardando mucho nos veremos algun dia en Rubí" que ell en tot moment pensa que 

tornarà i que es podria reunir amb tots. Acaba donant la seva direcció. 

 
La Chambre (4/10/39)  

La seva segona carta desde La Chambre va destinada a la seva dona. José pot establir contacte amb 

la seva dona i rep la primera carta de les seves germanes. 

Pel que lleguim, la Paca va complir amb l'encàrrec que el meu besavi li va demanar, gràcies a ell va 

poder comunicar-se per primera vegada des de feia un any amb la seva dona.  Ara sap que la Fina i 

els seu fill es troven amb els tiets a Mollerussa, ell ho suposava però no tenia la direcció.  José havia 

demanat moltes vegades la direcció de la dona en les cartes però no rebia cap resposta, cap carta. 

Veiem que fa servir la paraula desesperació, estava desesperat per saber de la seva dona. Li demana 

que quan rebi la carta l'escrigui ràpidament i que, si poguès la certifiquès per així reduir el risc de que 

la carta es perdés. 

José diu que no ha fet res que per tant no té de perquè preocupar-se, quan aconseguís els avals tornaria 

a Espanya sense problemes. S'adreça també a les seves germanes, creu que desde Rubí serà més fàcil 

de gestionar el necessàri per acoseguir-li els avals. Demana a la seva dona atenció, quan les seves 

germanes tinguin els avals els passaràn a la seva dona perquè ella li fagi a ell. 
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El meu besavi tenia moltes ganes de veura la Fina però li demana que no pateixi perquè ell es trobava 

bé. José torna a repetir que sobretot posin els dos cognoms a les cartes que li vulguin enviar, potser 

algú es deia semblant i la carta no li arribaria. 

Dona records pel tiets i acaba amb un comiat molt formal, petons també pel fill i la seva dona. Com 

a totes les cartes inclou la seva direcció. 

 

 
St Michel de Maurienne (27/10/39) 

En aquesta carta José també es dirigeix a la seva dona. No havia rebut cap carta d'ella, el dia 4 va 

rebre la direcció de la Fina i ràpidament es va disposar a escriure-li la carta, el dia 27 veia que no 

rebia la seva resposta i va decidir escriure una altra carta.  

José demana que quan rebi la carta que la respongui el màxim d'aviat possible. Va tornar a demanar 

els avals, es veu preocupat. 

José no volia esperar a tenir els avals, es va apuntar amb la gent que volia retornar a Espanya, desprès 

quan tiguès els avals ja podria marxar. Li deia que quan abondonès França en direcció a casa l'hi 

escriuria una carta i li diu també que sobretot no li fes mandra escriure'l.  

Ell tenia ganes de veure la lletra de la dona i diu que es trobava bé però que estaria millor amb la 

companyia del fill i la dona. 

S'acomiada donant records a la dona i a la Matilde41. Finalment recorda que han de posar els dos 

cognoms per evitar així confusions i els envia la seva direcció. 

 

 
St Michel de Maurienne 42(27/10/39)  

José havia escrit la carta anterior deseperat perquè no obtenia resposta, la va guardar esperant a que 

vinguès el carter i durant la seva espera va rebre la carta de la dona. Ell com que ja la tenia escrita la 

hi va enviar igualment seguit d'aquesta carta que ara em disposo a explicar. 

En aquesta carta es dirigeix a la seva dona. El meu besvavi li diu que sap que li han anat donant cartes 

seves perquè les llegueixi, deia que estava molt content per aquell fet i que es trobava bé de salut. 

Parla altra vegada dels avals, li diu que li va demanar el avals a les seves germanes perquè creia que 

com que elles estaven a Rubí, aconsegui-los en la cercanía seria més fàcil. La Fina es trobava a 

Mollerussa i no li seria fàcil. 

José sabia que la seva dona estava amb els tiets a Mollerussa i que tenen animalets, suggeria que els 

cuidessin bé perquè d'aqui poc temps vindria ell. Ell creia que al no haver fet res tornaria aviat. 

                                                 
41 Cosina de José López de Letona Angulo. Mirar a arbre genealògic adjuntat amb el pen. 
42 Va ser enviada juntament amb la primera carta que porta la mateixa  data (27/10/39), de St Michel de 
Maurienne.  
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El meu besavi demanava que li escribís 2 o 3 cartes al més, el màxim que puguès. Demanava també 

que li enviessin la direcció del Valentí, cunyat seu, i de la tieta fracessa, això volia dir que ell deduia 

que es trobaven junts, que el Valentir tenia la direcció o d'alguna manera la tieta l'havia reclamat i es 

trobaven junts. 

José demana a la seva dona una foto de l'Albert, el seu fill. Demanava il·lusionat que li ensenyés una 

foto seva i poguès aconseguir-ho que digués papa, que li ensenyés qui era el seu pare. Ell s'imaginava 

la situació desde França. 

Finalment diu que enviarà una foto seva.  

 

 
St Michel de Maurienne (10/12/39) 

Aquesta és la tercera i última carta que escriu desde St Michel de Maurienne. En aquesta carta deia 

que com li havia dit anteriorment li enviava fotos seves, una per ella i l'altra pel seu fill, aprofita també 

per demanar-li alguna foto del seu fill i si podia d'ella també. 

Ja feia 40 dies que l'havia escrit, per això insistia que l'escribís el més aviat que pogués. 

José deia que estava treballant en una casa de camp, aquesta es la primera vegada que parlava sobre 

la feina o la situació en que es trobava, segurament no ho havia fet abans perquè no rebia resposta, 

cap carta de la família i l'important en aquell moment era primer establir contacte. 

Li explicava que havia rebut feia poc una carta de les seves germanes en la qual li deien que demoment 

no podien aconseguir l'aval, imagino que aquella carta deuria ser molt dolorossa per ell però tot i així 

no va perdre mai l'esperança de poder tornar amb els seus. 

Les seves germanes van proposar d'eliminar la correspondència que s'enviaven amb el seu germà, 

José. D'aquesta manera volien suprimir el rastre, potser tenien por a ser assenyalades o que els suposés 

dificultats pel dia a dia. 

Ell es mostrava desconcertat, perguntava si era veritat que ella s'havia emportat tot el que tenia, i si 

també tenia els mobles de Barcelona o no, José suggeria que es vengués els mobles si li era necessàri 

per viure el seu fill i ella. 

El meu besavi deia que tenia moltes ganes d'estar amb ells i que d'aquí poc estarien junts. Ell estava 

bé, no li faltava res escencial per viure però sí la seva companyia. 

Finalment s'acomiada i escriu la direcció. 
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Mollans (2/2/40) 

Aquesta es la primera carta que José escriu desde Mollans. 

José explica que havia rebut la segona carta de la seva dona, es mostra content per la carta. Ell sabia 

que la seva dona havia rebut les fotos que ell li havia fet arribar i que li havien agradat, el que més li 

hagués agradat del món hagués estat passar el Nadal amb la família. 

El meu besavi diu que a la pròxima carta la seva dona li enviarà fotos seves, que ho fes el més ràpid 

possible tot i que sabia que havia de mirar els diners. José es mostrava interessat en que la seva dona 

l'anés informant del que se'n feia de les seves propietats. 

Ell veia que no només estava lluny sense ningú sinó que els que quedaven es trobaven enfadats entre 

ells o tenien problemes, ell si hi fos potser podria mediar entre les dues parts i solucionar el problema. 

El seu patiment va augmentar, tot i la distància intentava resolde el coflicte. José li suggereix que no 

cal que digui a les seves germanes les vegades que parlava amb ell, potser tindrien gelosia i 

s'empitjoraría el conflicte. 

José li va enviar mitjançant aquesta carta una altra foto. La seva dona li havia dit que a l'empresa del 

Peret, germà de la Fina, tenia molta feina i José diu que quan torni treballarà allà. 

La carta es troba estripada, es pot apreciar que aquesta part tractava del Valentí, potser aquesta part 

va ser suprimida per la besàvia, per algun motiu que desconeixem. Aquell fragment potser 

comprometia el Valentí i per això ho va fer. José deia que tenia ganes de venir, formar una llar on 

viurien com Deu mana. 

Finalment es despedeix i inclou la seva direcció actual. 
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Mollans (27/3/39) 

En la segona carta desde Mollans i la última escrita des d'un CTE, José és dirigeix altra vegada a la 

seva dona. Ell explica que va rebre la tercera carta amb la foto del seu fill, el meu avi, i va estar tot el 

dia amunt i avall mirant la fotografía tot content, volia recordar-los i poder-los veure aviat. 

El meu besavi dona forçes i anims a la seva dona per criar i conservar el seu únic fill. Ell sempre diu 

que està bé, que no fa falta que preocupin per ell, dedueixo que estava vivint en unes condicions molt 

dures i que es trobava tot el dia fent treball forçosos, tot i així la gent de la seva època estaven més 

acostumats del que estem avui dia i crec que és en part per això que diu que es trova bé. Ediventment 

les condicions en les que es trobava als CTE no es poden comparar amb les condicions que viurà als 

camps de concentració o d'extermini nazis. 

En aquesta carta parla de la seva enfermetat, no sabem de quina es tracta però diu que està bé. 

Explica que es va passar dies pensant en el problema que la seva dona li deia que tenia amb les seves 

germanes i el malament que s'havien portat amb la seva dona. Ell creia el que la seva dona li deia, la 

Fina només tenia la seva roba i la del seu marit, la resta ho tenien les germanes, ni tant sols li van 

donar el matalàs. José no volia que la seva dona visques en aquella situació i menys si el que li 

pertanyia ho tenien les seves germanes. Ell va proposar que demanès el matalàs o que l'anés a buscar, 

li va demanar que li fes saber que el que no tenia llavors ell escriuria a les seves germanes dient-los 

que retornessin a la Fina el que era seu. Estava disposat a firmar algun paper si era necessàri, en la 

carta es veu molest. 

José diu que escriurà a la dona del Valentí i li enviarà una fotografia, quan aconsegueixi la direcció 

del Valentí faria el mateix. 

Finalment dóna records als tiets, dona i fill. Sabem que aquesta és l'última carta que tenim que es 

troba escrita d'aquesta manera, sense límits ni pautes. Al pròxim camp al qual anirà, el de Sandbostel 

li donaràn folletons reduits i pautats per escriure les cartes. 
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9 Característiques conjuntes de les cartes escrites als CTE 

Totes les cartes escrites en el diferents CTE tenen unes característiques conjuntes. En totes les cartes 

menys en una, José es dirigeix a la seva dona, segurament ho fa així ja que feia quasibé un any que 

no establia contacte amb la seva dona i el fill. La primera carta però va adreçada a la Paca, s'adreça a 

ella per demanar-li que contacti amb la seva família, gràcies a ella José va poder parlar amb la família 

i sobre tot amb la seva dona. 

Repeteix incansablement que es trobava bé però que com que no tenia notícies de la família se'l veu 

preocupat. El meu besavi no aconsegeix contacte amb la familia fins que és a Mollans, fins el 

27/10/39. 

En totes les cartes demana els avals, es dirigeix en aquest cas a les germanes ja que creu que al ser a 

Rubí ho tindrien més fàcil. Al llarg del temps als CTE rep la notícia per part de les germanes de que 

no és possible en el moment aconseguir els avals, això deuria ser pel meu besavi un cop molt fort. 

Sorprenentment no perd mai l'esperança de poder tornar, va rebre la mala notía referent als avals i 

gràcies al seu positivisme crec que anava passant el dia a dia pensant que tornaria a casa algun dia. 

En la majoria de cartes diu que troba a faltar a la seva dona i fill i que si poguès estar millor seria amb 

la seva companyia. Amb les fotos que va demanant del seu fill, crec que se l'apreciava molt i no volia 

perdre el contacte amb ell perquè quan fos una mica més grandet i ell tornés que el poguès reconeixer 

com el seu pare. 

No falta gairebé mai dir que sobretot posesin els dos cognoms del José alhora d'enviar-li una carta. 

Ell tenia por de que les cartes no li arribessin per algun error en el nom o perquè es perdèssin, per 

això també proposa maneres alteratives d'enviar les cartes com certificarles, volia tenir noticies de la 

familia de la manera més ràpida i segura possible. 

En totes les cartes inclou la seva direcció i es despedeix en la majoria d'una manera formal. És veritat 

que en les cartes escrites des dels CTE, José ja no inclou "Ariba España, Viva Franco " sinò que de 

tant en tant menciona "mi querida patria" o de vegades fins i tot res. Això em fa veure que en la 

primera etapa potser rebia més presió o tenia més por en canvi en la segona etapa que és quan escriu 

aquestes cartes ja es troba més relaxat en aquest aspecte, és un treballador que no veu el camí clar 

però té l’esperança i les ganes de tonar a casa. 
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III. Cartes durant la tercera etapa 

9 Diferents cartes 

Sandbostel (27/12/40) 

La primera carta desde Sanbostel conservada va dirigida a la seva dona, Josefina. Es tracta d'una 

targeta-postal que José escriu com a presoner de guerra nº 81.496. Sabem que es troba a Sandbostel 

perqué correspon amb les dates que en tenim constància que hi era,  Sandbostel era un camp que es 

trobava distribuit o dividit per Stalags, ell diu que es troba a Stalag XB43 Lazarett, aquesta és una altra 

pista que ens diu que la carta va ser escrita des de Sandbostel. 

El terme "Lazarett" vol dir hospital en alemany, es trobava en un hostipal per aquest motiu m'imagino 

que deuria estar dèbil o patia de la seva malatia que la Josefina ens havia mencionat en les anteriors 

cartes. 

Aquestes cartes estaven regulades per la Convenció de Ginebra44, contenia els drets que tenien els 

presoners de guerra. 

 Havien passat molts mesos des de l'última carta conservada, no tinc cap explicació a aquest fet però 

en tot cas crec que podria ser degut a que es va produir una destrucció de les cartes per part de la 

meva besavia. 

En la breu carta, José desitja que estiguin bé. Això no és el que més li preocupa sinó que se'l veu 

inquiet per tenir notícies de la seva dona. Portava dos anys a l'exili i no havia aconseguit establir 

contacte amb el seu cunyat, el Valentí. Tots dos havien marxat a sl’exili per tant m’imagino que la 

dispersió un cop allà era molt gran, amb pocs dies perdies de vista als companys i existia molt 

moviment de presoners i refugiats. 

Finalment es despedeix formalment. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Camps de personers de guerra per a homes de tropa i suboficials. 
44 Tots els presoners de guerra tenien dret a correspondència amb familiars i amics, les cartes no es podien 
veure afectades o suprimides per motius disciplinaris, el nombre de cartes que es podien escriure eren 
pactades entre els països involucats, s'entenia que les cartes s'escriguèssin en la llengua materna de cada 
presoner i no podien contenir informació del camp.  
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 Destinació: Sandbostel (7/4/40) 

Aquesta carta és l'única que tenim que va escriure la meva besavia. Personalment no crec que aquesta 

carta l'hagués lleguit el seu home, el José ja que no seria possible que arribés a Sandbostel i li enviesin 

altra vegada a casa, la correspondència que es feia servir era d'anada (escrita pel presoner) i tornada 

(escrita per receptor). El que possiblement va passar va ser que Josefina enviès la carta li si retornèssin 

per algun motiu. 

La meva besavia va escriure a José en un targeta oficial d'un camp alemany per tant portava el segell 

nazi i era de censura obligada, el contingut de les cartes no podia ser d’informació o fets dels camps, 

aquest tipus d’informació era censurada i per tant la carta era anul·lada. 

La carta va destinada a Sandbostel, a Stalag XB Lazarett. Josefina diu que havia escrit 4 cartes però 

que el seu marit li havia dit que no havia aconseguit cap resposta, s'aprecia una manca de notícies per 

parts dels dos que podria ser molt decebedora i desconcertant. 

Veien això, sé que s'han perdut cartes en les quals José diu a la dona que no ha rebut les cartes que la 

dona ha enviat, penso que es van perdre pel camí. 

El final d’aquesta carta es troba esborrat o estripat per tant no sabem les seves intencions, si que 

sabem però que tractava del Valentí, es pot apreciar el seu nom i seguidament la frase acaba tallada. 

 
Sandbostel (29/1/41) 

Aquesta és la segona carta que tenim que va escriure José López de Letona Angulo desde Sandbostel, 

també és l'última des d'aquell camp i l'última que tenim, no disposem de més cartes escrites pel meu 

besavi. En aquesta carta es dirigeix a la Fina, a la seva dona. José aprofita per dir-li que no ha rebut 

notícies seves, pesonalment crec que el fet de no obtenir resposta a les cartes que enviava el feia sentir 

molt sol i abandonat. Ell diu que en el cas que arribi aquesta carta que ell estava escrivint que siusplau 

si responguès el més aviat possible, estava desesperat per saber d’ells. 

La carta va dirigida altra vegada a Sandbostel XB Lazarett, això vol dir que s'havia passat gairebé un 

mes a l'hospital. En l'hospital segurament l'anaven ajudant a trobar-se millor, oferint-li cures mínimes 

però no deuria ser dels favorits per donar-li penicilina, només es donava penicilina als presos que els 

veien amb posibilitats per recuperar-se bé i tornar a la feina, això em fa pensar que José es trobava 

débil. 

El meu besavi diu que li suposaria una gran alegria de rebre una carta de la seva dona desprès de 7 

mesos sense saber-ne res. José no sabia res tampoc del Valentí tot i que li havia escrit en diverses 

ocasions. En aquell moment ell es trobava passant per diverses presons, primer Argelers, seguidament 

Girona i finalment Puig Cerdà. 

José dóna records als tiets i a la Matilde, la seva cosina. Finalment envia petons i abraçades per la 

Fina i molts pel nen també. 
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9 Caracteristiques generals de totes les cartes 

Durant el temps que he analitzat les diferents cartes que el meu besavi va anar escrivint, me n’he 

adonat que segueixen totes unes característiques i que a mesura que va anar passant el temps, depenent 

del lloc en que es trobava i com era qualificat les cartes seguien un patró o un altre. 

En totes les cartes el meu besavi fa saber que es troba bé, conserva la salut. Jo crec que dóna tanta 

importància en aquest fet perquè es concient de que les preocupacions de la família només 

empitjorarien el seu dia a dia, deu veure necesàri utilitzar les cartes com a carta de motius familars o 

els diversos problemes que se’ls van anar plantejant, per evadir la seva ment però també per sentir-se 

més útil i present. 

La destinació de les cartes ha estat un tema difícil, primer va haver de contactar amb la família, gràcies 

a una amiga que retornava a Espanya ho va poder aconseguir després d’un procés amb grans esforços 

i patiment. Un cop ho va aconseguir, va destinar les cartes que conservem a la seva dona, a la Fina i 

a les seves germanes, també n’hi ha una pel seu sogre. Tot i així sabem que hi havia cartes que havien 

anat destinades al Valentí, no sabem si el final va enviar alguna carta amb algun amic de Rubí. 

El gran tema de la majoria de les cartes eren els avals, José volia tornar el més aviat possible a casa, 

no perdia mai l’esperança de fer-ho i per això demanava incansablemet que aconseguissin els avals. 

Ell, desde la distància intentava organitzar la millor manera d’aconseguir-los o la més factible, 

proposava que les seves germanes se’n fessin càrrec enlloc de la seva dona perquè elles vivien a Rubí. 

José destina molt pes a donar records als familiars i amics, principalment a la seva dona i fill que 

troba a faltar com res en el món. Al llarg de les cartes existeix una progressió, a les primeres cartes 

José vigila molt en posar sempre i no descuidar-se “Arriba Espanya, Viva Franco” o bé altres signes 

que podrien agradar als seus opositors franquistes. Crec que incloïa aquests termes en un principi en 

el qual la por predominava molt més en el seu cos, la novetat i la incertessa que tenia es veuen més 

en les primeres cartes. 

Cap a la meitat final de les cartes que conservem, José s’atreveix a explicar que es trobava treballant 

en una casa de camp, en principi segons la Convenció de Ginebra els presoners no podien informar 

sobre les feines i accions que es donaven a terme en els camps, tot i així ell ho deuria considerar de 

poca afectació a les censures obligatòries que la carta s’hauria de sotmetre posteriorment. 

Finalment he de reconèixer que aquestes cartes han aconseguit sorprendre’m i entristir-me en certa 

manera, els contingut de les cartes és de l’època, el meu besavi les escribia des del camp estant, m’és 

molt difícil d’entedre com va aguantar tant temps vivint en aquelles condicions i considero que va ser 

algú exemplar, aquesta manera de fer veure que tot anava bé i intentar així evadir a la família de 

preocupacions quan realment ho estava passant inmesurablemnt malament. Gràcies amb aquestes 

cartes m’he pogut posar més a la pell del que va passar al meu besavi i m’ha ajudat molt a entendre, 

deduir i suposar coses que van passar. 
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7. El final i l’assassinat del meu besavi 

 

José López de Letona Angulo va morir asfixiat en una cambra de gas del camp d’extermini de 

Hartheim, la mort es va produir el 28/9/41, la seva dona no se'n va assaventar oficialment fins 7 anys 

més tard, el 1948 quan va rebre la notícia. Ella al veure que la guerra s'havia acabat el 1945 i que 

anaven passant els anys i el seu marit no retornava es deuria pensar que no es trobava viu. 

Al moment d'actuar moltes vegades no es raona el suficent, el que va passar no ho podia ni oblidar i 

retreure a ningú però estar clar que el mínim que les families poden esperar és una sincera disculpa. 

Una vegada la guerra acabada venen les reflexions més profundes, el silenci inunda les poblacions 

afectades i la buidor dels carrers preval. El sentiment de culpa de les potències que van haver actuat 

d'aquella manera tant incomplensible i inhumana és comença a sentir. És llavors quan començen les 

compensacións, Alemanya es sentia culpable i arrepentida, ara era un país horroritzat pel que els seus 

compatriotes o fins i tot els propis assassins supevivents havien estat capaços de fer, no només pel 

sorprenent que era que gent de tant aprop, amb la qual es compartien tantes coses haguès estat capaç 

d'actuar d'aquella manera sinó que aquella manera de fer les coses passava els límits de racionalitat i 

humanitat. Així la Josefina Font va rebre la seva compensació, eren 17.617 Marcs l'equivalen a 9.000 

euros actuals, ara mateix 9.000 euros no suposen cap tipus d'ajuda i molt menys pensant que 9000 

euros són l'equivalent a tota una vida d'un pare de família tot just començant a crear la seva llar. 

L'Albert, al seu torn va rebre 1933 euros. Jo m'imagino la situacio; una dona vídua amb un fill petit, 

vivint a casa d'uns tieta de Mollerussa, ben lluny del lloc de residència i amb la postguerra per 

endavant. Jo no sé en que pensava el govern alemany però em fa la sensació que 11000 euros a una 

dona amb escassetat econòmica la qual ja no pot recolzar-se amb el sou del marit perqué l'hi van 

decidir arrebatar la vida com si ni tant sols fos un animal de granja no son suficients ni per tancar la 

ferida ni per donar una empenta econòmica. 

Més tard, molt més tard, quan l'Albert ja era gran, va tenir temps de tenir fills i fins i tot de tenir nets, 

el govern francés va decidir que aquell era el moment per passar pàgina, admetre els erros, empatitzar 

i ser solidaris amb els familiars de les víctimes. Fa mes o menys 6 anys que el meu avi va rebre una 

compensació econòmica, el govern francés el va deixar escollir entre rebre una pensió o rebre el 

capital d'una sola vegada, ell va escollir la segona opció. Aquells dies el meu avi no es trobava 

d'humor, no admetia que l'intentèsin compensar econòmicament una persona, un assassinat, era com 

que no et retornaven el pare però a canvi et donaven uns quants diners. Ell deuria pensar que era 

millor acceptar les disculpes formalment en forma de diners i així ho va fer. Al moment en que els 

diners van ser ingressats al seu compte, automaticament se li va prendre una part d'aquells diners amb  
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l'excusa dels impostos. L'estat espanyol, un estat el qual va abandonar al meu besavi com a tants 

milers d'espanyols, els van deixar a un altre país on l'únic que els hi anava era la sort. Espanya en cap 

moment s'ha dignat a demanar disculpes, a empatitzar amb els familiars de les víctimes sinò totalment 

el contrari, va girar-los el cap, donar-los l'esquena i amb el cap ben alt, amb la seguretat d'inocència. 

Bé, aquestes característiques són aspectes que tots els ciutadans amb voluntat d'obrir el ulls, de veure 

la realitat tal i com és, sabem que aquests són els trets del que ha estat el nostre país i el que 

malauradament més o menys continua sent. Doncs Espanya no en va tenir prou castigant a les 

víctimes o familiars sense el reconeixemnt de culpa sinò que també ha pres el 21% de les 

compensacións qua han anant reben els familiars per part d'altres paisos més dignes, Espanya s'ha 

dedicat a treure part de l'unica cosa que moltes families tenen de les seves víctimes, d'això se'n diu 

no conèixer l'ètica ni fer l'esforç per fer-ho. 

Tot això són fets que ens caracterítzen com a país, un país fet pels dirigents i acatat pels ciutadans per 

por a ser durament reprimits.  

El millor dia de la vida de molts supevivents va ser el dia que es va produir l'alliberament dels camp, 

just quan la 2na guerra mundial va haver acabat. Molts paisos van ràpid reclamar i acollir als seus 

supervivents, Espanya però continuava sense reconèixer als seus ciutadans els quals havien 

sobreviscut al malson nazi. Alguns van decidir no tornar i altres van voler tornar al país, doncs bé els 

valents que va decidir tornar van ser empresonats i se'n va fer el que van voler.  

A diferècia d'Espanya les dos poténcies també culpables, van reconeixer els erros comesos, a més a 

més van incloure en la seva justícia lleis que no permetràn que tot allò torni a passar. Són culpables, 

estic d’acord però existeixen dos tipus de culpables, els que en fred són capaços d'entendre i 

arrepentir-se de les enormes errades que han comès i els que no els ha caigut la bena dels ulls i encara 

no admeten ni els fets ni la desgràcia que han causat. En la mesura que no es modifiquen lleis per 

evitar una possible 3ra guerra mundial i que no veuen el possible perdó, és que encara veuen la seva 

mentalitat com a possible. 

No he conegut el meu besavi, ni tant sols a la besvia però veig en el meu avi una sensibilitat i rabia 

en aquest tema que m'ha permés apreciar la duresa de tot el que va suposar la guerra. Personalment 

crec que la millor manera d'evitar que tot això es repeteixi és fer-ne difusió i ensenyant aquesta etapa 

de la humanitat, la cara negra de la moneda que tot i els mals records s'ha de tenir present, no s'ha 

d'oblidar el punt en el que els éssers humans podem arribar. Si no evitem avui en dia la guerra, 

prevenint-la mitjançant l'explicació d'exemplars o tenint com a model la pau, no tindrem mai més 

l'oportunitat de previndre-la, la pròxima guerra mundial que esperem que mai succeixi no tindrà 

supervivents. 
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El judici de Nuremberg, ha estat el més important de tot això, van haver-hi uns fets desgarradors que 

van succeir però un cop passats els poders mundials històricament  es van unir i van ser capaços de 

compartir la justícia internacional i jutjar els majors assassins de tota la història. El fet de que es vagi 

fer justícia, va ser una manera almenys d'ajudar a les famílies a passar pàgina i un pas que vam fer 

com a societat mundial. 

Vaig decidir de fer aquest treball perquè ho veig com una oportunitat d'establir contacte amb aquest 

besavi que sense voler va marcar a la meva família. Aquest treball de recerca pot remoure sentiments 

i records en el meu avi que no estic segura que siguin del tot del seu agrat però l'he decidit fer pel 

meu besavi. 
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8. La història de José López de Letona en l’actualitat 
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El dia 7/7/19 em vaig dirigir amb la família a conèixer a Dolors Font Calderer al seu lloc de residència, 

Ribes de Freser.  

En la investigació familiar sobre el meu besavi va sorgir la necessitat de trobar-nos amb la Dolors, 

cosina del meu avi. El seu pare, Valentí Font va aventurar-se al exili igual que José López de Letona, 

els seu cunyat. Els dos van emprendre un camí similar fins que Valentí mitjançant una tieta francessa 

va aconseguir fugir dels camps de refugiats francesos .  

Per altra banda, el meu besavi no va poder . No va ser possible per dos motius: 

 

Havia perdut l’adreça de la seva tieta francessa, ell la demanava insistenment en quasi bé cada carta 

però no la va poder aconseguir mai . 

França va quedar divida en dos, la part del nord vorejant el màxim la costa , estava sota el poder 

alemany i en canvi la part del sud es trobava sota poder francès tot i així influenciat pels alemanys. 

Bé, el meu besavi es trobava en aquell moment a la zona nord de França i això va suposar que el 

detinguesin a Langres i ja no tinguès més opcións de tornar al seu país. 

 

Al seu torn Valentí es trobava a la zona governada pels francessos i gràcies a la seva tieta com he dit 

abans va poder fugir dels camps i tornar a Espanya. Evidentment, era millor la possibilitat de tornar 

a Espanya que no pas la d’estar sota les mans dels alemanys, tot i així, quan Valentí va arribar a 

Espanya va haver d’estar a la presó durant bastant temps. 

Mitjançant el testimoni de la Dolors, sabem amb part la història del seu pare i podem pareciar així 

com dins d’una mateixa família existia més d’una persona que havia fugit, en aquest cas veiem com 

canviava la situació depenent de la França en la que et trobaves. 

Parlant ens en vam adonar que l’Antonio Llopis, marit de Dolors, tenia un tiet que va sobreviure a 

Mauthausen, José Llopis Bonavila. 

Aquesta trobada m’ha impactat molt, tant per les històries que explicaven els dos com veure el 

freqüent que era abans tenir  víctimes a la família o de la guerra civil o de la barbàrie nazi. 
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9. Experiència en el lloc exacte 

 

Visita a Alemanya i Austria 

 

x Dia 1 dedicat al treball de recerca 

 

El segon dia de viatge per fi va arribar i era el moment d’emprendre el viatge cap a Mauthausen, 

Gussen i Hardheim.  

El primer destí va ser Mauthausen, aparquem el cotxe i la primera cosa que veig va ser l’espècie de 

muralla que envoltava o protegia el camp. No em podia creure que una cosa tant aparentment ben 

feta, i fins i tot bonica hagués estat un lloc de tortura constant i assassinats. Existeixen dues entrades 

al camp, des de la pedrera o des de la porta principal, nosaltres vam escollir la segona. Quan era al 

davant vaig notar una mena de pessigolleig, estava molt nerviosa, aquella porta era la mateixa que 

havia vist en la típica foto de l’alliberament per parts dels americans als espanyols a Mauthausen, la 

mateixa en la qual el 1945 hi penjava la polèmica pancarta. Vam passar la porta i vam entrar 

directament a la plaça roja, allà és on reuneixen tot els presoners per primera vegada, era gran però 

cap cosa. Vam continuar i vam trobar una altra entrada, era la que donava a dins del pròpi camp, als 

barracons. Quan entres dones en una immensa plaça anomenada Appelplatz, aquell era el lloc de 

desinfeció dels presoners, tot i així també era on es feien les crides per dur a terme el recompte durant 

el dia, s’acostumava a fer entre dos i tres vegades al dia, també servia com a càstig diari dels presoners 

o com a tècnica de desgast, els cridaven i els feien estar hores i més hores plantats, un testimoni45 

explica que especialment els dies de més fred, pluja o tempesta eren els dies més indicats per fer-los 

romandre allà. Un cop els presoners eren classificats per gènere i per condicions sanitàries 

automàticament eren conduits al subterràni, allà els feien despullar, els depilaven de dalt a baix, els 

feien deixar les seves pertinences i els feien dutxar. Aquest procés el considero un procés pel qual es 

vol aconseguir anular la personalitat de cadascú, passaves de tenir un nom a ser un simple número. 

Tothom rebia un mono de ratlles del camp amb una insígnia que deia la procedència de cada presoner, 

en aquest cas el meu besavi no portava la espanyola perquè els espanyols es consideraven sense pàtria, 

el govern els havia abandonat a la seva sort. Baixar al lloc on tot això havia passat va ser un dels cops 

més forts del viatge, tot es conservava, semblava real, me’ls podia imaginar. En aquell lloc hi havia 

un llibre per als visitants i familiars per poder aportar unes paraules a la història, ho vaig fer sense  

 

                                                 
45 Informació entreta de l’audioguia del camp de Mauthausen a la qual vaig tenir accés. 
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pensar-m’ho i crec que és una bona manera de deixar alguna cosa en un lloc en el qual el meu besavi 

va estar patint. 

Un cop vam sortir del subterrani vam continuar al llarg de la gran plaça, allà es trobaven uns quants 

barracons els quan vaig entrar un per un, no mels imaginava així, esclar que faltaven les lliteres i 

complements però em va impactar, tot de fusta dividit per habitacions. Cada barracó estava pensat 

per 300 persones però les nit a Mauthausen no acabaven del més tranquil i moltes vegades per por, 

els presoners entraven al primer barracó que trobaven i això feia que de vegades s’arribes als més de 

600 presoners per barracó. 

Al camp és poden veure també els crematoris, llocs d’experiments o d’autopsia, foses comunes i la 

pedrera on el meu besavi molt probablement va treballar al ser un dels primers espanyols en arribar 

als camp per l’any que va entrar. Desprès de visitar tot el camp vam anar al museu, allà estaven 

exposats monos, gorros, targetes identificatòries, pertineses dels presos però sobre tot era un lloc de 

molta fotografia, dibuixos dels pròpis presos i informació de primera mà, com per exemple dels 

dirigents nazis dels camps la qual m’ha estat molt útil. A les tres d’aquell mateix dia vam abandonar 

el camp i ens vam dirigir a Gussen. 

 En la seva època Gussen era tant o més gran que Mauthausen, fins i tot constava de dos camps, 

Gussen I i Gussen II, tot i així no es converva res de res que puguis visitar, hi ha una mena de coberta 

on els familiars i coneguts dels presos poden deixar records o trobar-se més aprop dels seus familiars 

durament assassinats. Em va sorprendre que s’hagues enderrocat tot dels camps però quan vam entrar 

a una mena de sala amb fotografies que es troba al costat de la coberta vaig veure que alguns edifics 

que formaven part del camp existien avui dia sense quasi cap reforma, simplement es van vendre i 

ara són de propietat privada, una manera d’eliminar història i fer oblidar el que va passar. 

El tercer i útim camp que vam visitar va ser Hardheim, no es com la majoria de camps són sinó que 

es un castell, molt bonic i ben conservat. Allà no existien habitacions per als presos sinó que la majoria 

de vegades arribaven i al mateix dia ja eren assassinats, era un camp d’extermini, no de concentració 

i per tant els presos tants sols hi anaven a morir. També va ser un lloc important d’experiments, veient 

les fotografies de l’exposicó se’m posava la pell de gallina constament, feien barbaritats 

inimaginables amb nens i adults, especilment si tenien alguna mena de dificultat i també val a dir que 

prestaven especial interès amb els bessons fet que m’inqueta encara mes. Hi ha qui diu que gràcies a 

aquells anys d’experiments i tortures se li va permetre a la medicina avançar amb una rapidesa 

excepcional, tot i així anava en contra de la llibertat personal i dels drets humans en tot moment, no 

tenen cap mena de justificació. A Hardheim en aquest cas els feien a tots els presos fotografies en el 

cas d’experimentar amb ells per veure l’evolució i no perdre’ls de vista, tot va ser cremat per eliminar 

el màxim de proves possibles.  
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Com he dit el castell es conserva bé, t’ofereixen una exposició dels fets però sobre tot i el més 

important és que vaig poder estar al lloc on el meu besavi va ser executat, a la cambra de gas. 

Caminant pel castell et vas imaginant el que va passar i personalment vaig passar por, el silenci asusta 

i els pensaments et fan viure l’època. 

Visitar els camps ha estat una experiència molt emotiva i sobretot familiar, hem pogut visitar llocs on 

José va estar i apreciar d’una manera molt simple el que va passar, penso que s’hauria d’obligar al 

estudiants a visitar almenys una vegada a la vida algun camp de concentració, és història i és clau per 

evitar un possible ressorgiment de la crueltat humana. 

 

 

x Dia 2 dedicat al treball de recerca 

Bé, no va existir un segon dia dedicat al treball, teníem pensat d’anar a Nuremberg a veure el palau 

de justícia on el judici més important de la història va tenir lloc però justament aquell dia es trobava 

tancat i no ens va ser possible anar-hi un altre dia. No era un dels llocs més importants del meu treball, 

ja que ho són els camps però al llarg de la meva recerca i veient la importància del judici hem feia 

ilusió anar-hi, tot i així pot esperar i hi tornarem de ben segur. 

 

 

Resum i conclusió de les visites 

Estic contenta d’haver pogut visitar els camps, és una cosa que porto esperant quasi tota la vida de 

fer però degut a l’edat i el poc coneixement en el tema no hi hem anat abans. Penso que al estar fent 

aquest treball, al saber exactament el que va passar he pogut apreciar i entrendre més alguns familiars 

meus el que veia i ens explicaven, estic agraïda a les associacions que han conservat i mantenen en 

condicions els camps, encara més amb aquest treball que m’ha permés obrir els ulls a una història 

que la podríem considerar passada però que es troba present en la memòria dels familiars en especial. 
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10. Apèndix  

 

� Final de la tragèdia i judici de Nuremberg46 

 

Per acabar d’explicar la història del meu besavi, veig necessàri d’explicar la part més encertada i 

merescuda de tot aquest procés inimaginable. El judici de Nuremberg va ser el judici més important 

de la història, es van jutjar els responsables d’aquell barbàrie inhumana, es van tenir en compte per 

primera vegada els dets humans en la sala de l’audiència nº600 del Palau de la Justícia de Nuremberg. 

 

Alguns  dirigents nazis com Adolf Hitler o Himmler47 es van suicidar, això no volia dir que la resta 

quedessin impunes. Les quatre potències guanyadores48 de la guerra no estaven disposades a deixar 

passar aquell horrorós infern que havia estat l'actuació  i l'explotació envers els civils i soldats per 

part seus enemics. 

El membres dirigents del nazisme havien estat detiguts, la guerra havia acabat però el rencor seguia 

en peu.  

Al principi del judici la fiscalia es va trobar que hi havia cententars de milers de soldats nazis que 

havien torturat, engegat les camares de gas, afussellat i execuat, aquells eren tots manats, era veritat 

però això no els treia la culpa. El cas era que els dirigents nazis tenien literalement les mans netes, no 

disparaven o afusellaven, s'encarregaven de manar, en aquell moment no eixistia cap marc jurídic que 

els imputés, van haver de començar de zero i replantejar-se no només el cas sinó també la manera de 

jutjar-lo. 

L'1 d'Octubre de 1946 es va donar a coneixer la sentència del judici. Aquest judici va ser clau pel 

progrés de la justícia i sobretot per la manera en que la gent apartir d'aquell moment passaria a actuar, 

era la primera vegada que els drets humans prenien el protagonisme en un judíci, es condemnava 

crims que havien anat en contra de la humanitat. 

Es van jutjar tambè organitzacións criminals; les SS, la Gestapo49, el Govern del Reich50... El judici 

de Nuremberg va durar 218 dies i van declarar prop de 240 persones.  

1600 espanyols supervivents van assitir al judici com a testimonis, d’entre ells destaca el català 

Francesc Boix, el qual va aportar les seves pròpies fotos, va ser testimoni del moment de les fotos i 

al mateix moment ell n’era l’autor. 

                                                 
46 Informació extreta del diari La Nación : https://www.nacion.com/el-mundo/nuremberg-el-castigo-de-
la-cupula-nazi/V4HMJKPAFZGENCWR4WTVZ5GKUA/story/ 
47 Va ser un polític de l'Alemanya Nazi i cap dels SS.  
48 Estats Units, la Unió Soviètica, França i Gran Bretanya. 
49 Va ser la policia secreta oficial de l'estat a Alemanya nazi. 
50 Tot el govern nazi. 

https://www.nacion.com/el-mundo/nuremberg-el-castigo-de-la-cupula-nazi/V4HMJKPAFZGENCWR4WTVZ5GKUA/story/
https://www.nacion.com/el-mundo/nuremberg-el-castigo-de-la-cupula-nazi/V4HMJKPAFZGENCWR4WTVZ5GKUA/story/
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Es van fer afirmacions molt i molt difícils d'entendre, un soldat que feia de guaradespatlles del fiscal 

jefe recorda que en el judici algun acusat deia que “les víctimes no eren vistes com a éssers humans, 

això canviava les persepectives, matar a essers inferiors era diferent”. Sentir això fa posar la pell de 

gallina a qualsevol, el problema no era que es volien venjar d'alguna cosa matant a tota aquella pobra 

gent innocent sino que jo penso que el problema es trobava en la seva psicologia, des del moment en 

que penses que una sola "raça", que dóna la casualitat que és la teva és l'unica bona i per aquest fet 

s'ha de matar a la resta del món pel simple fet de ser diferent es que alguna cosa va malament. Executar 

a éssers de la teva espècie per prevaldre tu o bé explotar als inferiors et fa ser el débil, jo crec que 

perquè el alemanys volguesin extinguir la resta d'espècies suposadament "inferiors" és que es 

trobaven acomplexats per algun motiu, assasinar amb algú per sobreviure no està justificat però 

s'entèn d'alguna manera, en canvi les actuacions nazis no tenien cap sentit, simplement eren assasins 

en busca de preses fàcils, matar per matar, i si  podien torturar o aprofita-se’n millor. 

Durant el judici es va projectar una pel·lícula d'Auschwich, els autors d'aquella masacre enlloc 

d'acoxar el cap o veure's penedits es van veure sorpresos per aquells fets que "mai haurien dit que 

poguessin pasar ni sabien que havien passat". Molts testimonis deien que no tenien constància del 

crims i fets que es deia que havien passat, tot i així no va ser suficient, les proves i imatges esgarifoses 

els enculpaven obertament. Es va mostrar pots amb sabó fet d'humans i fins i tot caps que servien de 

petjapapers. 

L'1 d'Octubre ja es sabia qui moriria a la forca, qui es passaria la vida a la presó i qui seria absolt. Els 

càrrecs eren de conspiració, crims contra la pau i contra la humanitat. Quan es van disposar a lleguir 

la sentència les llums de la sala es van atenuar, el tribunar va fer el respectuós acte de no deixar 

fotografiar les cares dels acusats al rebre la senténcia. Els acusats es van mostrar indiferents respecte 

la senténcia, com si no els afectés. 

Van haver-hi acusats que es van suicidar abans de morir deshonrradament ejecutats, prenent-se 

pastilles de cianur. Cal destacar el poc sentiment de culpa que sentien el acusats, Rudolf Hess51 deia 

que tornaria a repetir el que va fer inclús sabent amb anterioritat que moriria a la foguera. 

Alguns consideren que el judici de Nuremberg va suposar la derrota al feixisme. 

Aquest judici crec que va ser una lliçó d’humanitat a aquells que en mancava, una lliçó d’empatia  a 

aquells que només es veuen a ells com a possibles vençedors o dirigents, una lliçó d’autocorreció de 

pensaments que no es creen paral·lels a la condició i dret de vida, per aquests fets defenso que va 

valer la pena i va ser indispensable de fer el judici. 

Gràcies amb aquest judici es va aconseguir redirigir la societat europea. 

 
                                                 
51 Va ser un militar i polític alemany.  
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� Dirigents nazis 

 

No tenia pensat d’incloure aquest punt dins del meu treball però a mesura que l’he anat fent he vist 

que m’era necessàri.  

Quan vas informan-te del desatre nazi, t’imagines la situació. Això em portava moltes vegades a voler 

veure les cares que aquests dirigents nazis tenien, no em podia imaginar quina cara feia una persona 

tant dolenta, inhumana i malvada. Per això he decidit de buscar imatges dels principals caps de 

l’assassinat més gran de tota la història, dins dels qual hi consta assassinat el meu besavi. 
 

 
Franz Ziereiz52   Himmler53   Rudolf Hess54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Fotografia extreta personalemet del museu al camp de Mauthausen. 
53 Imatge extreta de la viquipèdia : https://ca.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Himmler 
54  Imatge extreta de ECURED : https://www.ecured.cu/Rudolf_Hess 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Himmler
https://www.ecured.cu/Rudolf_Hess
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� Metodologia 

 

Aquest treball consta d’una extensa part teòrica o d’explicació dels diversos temes, la qual cosa és 

essencial. Per aconseguir informació, faré ús de la xarxa ja que avui en dia molts dels documents es 

troben digitalitzats públicament però també faré ús del record dels meus familiars i sobre tot de la 

informació amb que la meva família ja compta. 

Acudiré a registres tant civils com parroquials per poder així comprovar dubtes de les relacions entre 

els personatges de la meva família que apareixeran al meu treball de recerca. Crec que és important 

saber fer ús de les TIC per fer el meu treball però penso que acudir a registres municipals pot ser una 

experiència enriquidora de la qual poc obtenir informació indispensable per al meu treball al mateix 

moment que aprenc a fer servir aquests tipus de serveis tant importants en cada municipi o població. 

Sobre el meu tema existeixen llibres molt importants i útils, per això veig important utilitzar-los ja 

que es troben escrits per víctimes, directors de grans associacions o persones amb molt coneixement 

sobre el tema que em poden ser de gran ajut. D’entre els més importants destaca : La deportacion55, 

Un català a Mathausen56, Els catalans als camps nazis57 i De Rubí a Mathausen58. 

Penso que un treball amb tant sols contingut seria un treball pobre, per aquest fet he pensat en fer una 

part pràctica. La part pràctica considero que és important tant per transmetre d’una manera més 

dinàmica el tema que per no tothom pot resultar interessant i de la mateixa manera presentar el meu 

treball d’una manera pràctica que permet millorar la comprensió. 

Aquesta part serà de gran ajut en aquest cas per al receptor ja que s’ensenyen els conceptes d’una 

manera més esquemàtica i entenedora però també penso que ajuda a la pròpia persona autora del 

treball per fer-se una imatge mental dels molts conceptes que s’arriben o s’arribaran a tenir i poder 

així dominar el tema i transmetre’l de la millor manera possible. 

Com a part pràctica faré diversos mapes del que destaca un mapa del recorregut que va emprendre el 

meu besavi des del seu exili fins a la seva mort, incloent fets i dates interessants i essencials. 

Per poder entendre i relacionar els parents i familiars amb els que he de tractar o mencionar per 

aconseguir o explicar la història del meu besavi vaig veure necessari fer un arbre genealògic de la 

família López de Letona. He fet servir la pàgina web anomenada MY HERITAGE el qual m’ha 

permès estructurar clarament l’arbre la família. 

 

                                                 
55 Llibre recomanat per l’acadèmia de ciències morals i polítiques de França i escrit pe Louis Martin el 
novembre del 1967. 
56 Llibre que tracta sobre l’experiència del català Francesc Comellas a Mathausen, escrit per David Serrano 
i Blanquer el 2001. 
57 Llibre escrit per Montserrat Roig, la vuitena edició de seixanta-quatre existents, va ser publicat el maig 
del 1995. 
58 Llibre escrit per Josepa Gardenyes Pedrol el març del 2014 inspirat en el rubinenc Joaquim Aragonès. 
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En el meu treball necessitaré extreure la màxima informació possible als familiars que recorden el 

meu besavi . Recolliré en un vídeo les preguntes i inquietuds que tinc pensades d’intentar resoldre 

amb la gent que potser té un record encara no pugui ser personal, pot ser explicat per persones que 

van conviure amb el José López de Letona Angulo. 

Crec que és interessant d’entrevistar al meu avi com a fill d’una víctima nazi però degut al poc temps 

que va compartir amb el seu pare no disposa de molta informació. A causa d’això intentaré entrevistar 

també amb fills o supervivents de camps de concentració, si pot ser de camps nazis, per veure així 

altres històries que en poden ser complementàries. Per poder fer això hauré de contactar amb amb 

Amical Mathausen59 per tal de poder disposar del contacte de persones afectades pels camps nazis. 

Penso que les entrevistes em seran útils per poder analitzar el grau d’afectació psicològica dels parents 

de les víctimes nazis i estudiar o intentar entendre el canvi que fa la ment humana quan fets com 

aquest t’afecten directament. 

Penso que seria interesant assistir en algun dels actes organitzats per Amical Mathausen, crec que és 

important poder col·laborar en una associació que ha ajudat tant a destapar les barbaritats en que 

l’ésser humà va ser desgraciadament capaç d’arribar i crec que és una forma d’agraïment a la 

meravellosa feina que aquesta associació ha fet per ajudar a les víctimes i a la societat. 

La millor manera de conèixer els diversos temes o successos que es van produir paral·lelament a la 

guerra civil espanyola, el nazisme, podria ser visitar el lloc on aquelles tragèdies van succeir i sobretot 

poder estar on el meu besavi va estar obligat a anar i finalment on va ser assassinat. Intentarem fer el 

recorregut que ell va fer i personalment penso que aquesta experiència em farà veure des del punt de 

vista més realista la història del meu besavi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
59 És una associació fundada el 1962 en la clandestinitat per antics deportats, amb l'objectiu de defensar els 
drets morals i materials dels aproximadament 10.000 deportats als camps de concentració del Tercer Reich, 
i de les seves famílies, estrènyer els llaços de solidaritat entre ells i preservar la seva memòria. 
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� Partides de neixement/defunció/casament  

 
Família d’Albert López de Letona Font 
 

 
 

Partida de naixement d’Albert López de Letona Font60 
 

 
 
 

                                                 
60 Partida extreta del registre civil de Terrassa. 
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Partida de bateig d’Albert López de Letona Font 
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Família de Serafina Font 
 
9 Valentí Font Bombardó 

 

  

Partida de defunció de Valentí 



La història del meu besavi    Clàudia López de Letona Solé 

59 
 

 

 
 
 

Partida de naixement de Valentí  
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9 Serafina Font Vidal  

 

 
 

Partida de naixement de Serafina  
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Partida de defunció de Serafina  
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9 Martí Font Tusset 

 
 
 

 
 
 

Partida de neixement de Martí Font Tusset  
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Partida de defució de Martí  
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9 Cecília Font Badía 

 

 
 
 

Partida de defunció de Ccecília.  
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Família de José López de Letona Angulo: 
 
9 Ángela López de Letona: 

 

 
 

Partida de naixement d’Angela  
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Continuació partida de naixement d’Angela 
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Partida de bateig d’Ángela  
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Certificat de matrimoni d’Angela  
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Partida de defunció d’Angela  
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9 Vicente Aguilera López 

 

 
 
 

Partida de bateig de Vicente Aguilera López  
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9 Lluís Aguilera López 

 

 
 

Partida de bateig de Lluís  
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9 Benita López Angulo 

 

 
 

Partida de naixment de Benita  
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Partida de bateig de Benita  
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Certificat de matrimoni de Benita  
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Partida de defució de Benita 
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9 Luís Wiquel 

 

 
 
 

Partida de defunció de Luís  
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9 Epifania López de Letona i Angulo 

 

 
 

Partida de naixement d’Epifania 
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Partida de bateig d’Epifania  
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Continuació de la partida de bateig d’Epifania  
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Certificat de matrimoni d’Epifania  
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Partida de defunció d’Epifania  
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9 Josep Papiol 

 

 
 

Partida de defunció de Josep  
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9 José López de Letona Angulo 

 

 
 

Partida de naixement de José  
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Partida de bateig i confirmació de José  
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Partida de defunció de José61 

                                                 
61 Partida extreta de Bad Arolsen. 
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Continuació de la partida de defunció de José  
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9 Eufemia López de Letona Angulo 

 

 
 

Partida de naixement d’Eufemia  
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Partida de bateig d’Eufemia  
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Continuació de la partida de bateig d’Eufemia  
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Certificat de casament d’Eufemia  
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Partida de defunció d’Eufemia  
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9 Basilia López de Letona Angulo 

 

 
 

Partida de naixement de Basilia  
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Partida de bateig de Basilia  
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9 Juliana López de Letona Angulo 

 
 

 
 

Partida de naixement de Juliana  
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Partida de bateig de Juliana  
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Partida de defunció de Juliana  
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9 Fé Angulo Monasterio 

 

 
 

Partida de naixement de Fé  
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Certificat de matrimoni de Fé  
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Partida de defunció de Fé  
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9 Isidoro López Martínez 

 

 
 

Partida de defunció d’Isidoro  
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� Solicitud de pròroga del servei militar de José López de Letona Angulo: 
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� Filiació al servei militar: 
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� Fitxa de José López de Letona com a presoner de guerra: 
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� Llistat de Frontstalags: 
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� Informe de Sandbostel: 
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� Declaració de Franz Ziereis: 
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� Cronologia del camp de Gussen: 
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� Fixa del deportat José López de Letona Angulo de l’Amical de Mauthausen: 
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� Liste officielle 34 de prisonniers français : 
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� Invalidentransport : 
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� Part pràctica:  

 

Article62  “la Vanguardia” 

A mesura que et vas endinaçant en el tema, et vas intersesant cada vegada més amb tots els successos 

que van tenir part relacionats i estàs més al cas de les últimes notícies del tema. Bé, lleguint la 

Vanguardia, vaig veure un article titulat: “El BOE publica el listado de espanyoles fallecidos en 

Mauthausen y Gusen”, em va cridar l’atenció, volia comprovar que el meu besavi figures 

correctament a la llista. Vaig trobar que ell si que es trobava a la llista però amb error d’informació, 

vaig detectar un error en el seu nom i un altre en el lloc de la seva mort. Continuant lleguint vaig 

veure que el familiars o lectors especialitzats tenen el dret a proposar correccions en les llistes i això 

és el que he fet jo. He escrit un correu al Ministeri de Justícia informant-los dels errors en la llista, 

estic contenta d’haver pogut contribuir a millorar la memòria històrica del nazisme concretament la 

del meu besavi que en disposa el Ministeri i per tant l’estat. Crec que és important el fet de correguir 

errades de la història però crec que també ho es vist a un possible reconeixement de les víctimes i qui 

sap si més endavant una compensació als familiars. 

 

Correu enviat el 5/09/19: 

 

Buenos días, 

Soy Clàudia López de Letona Solé y como familiar de José López de Letona Angulo me dispongo a 

enviarles dos solicitudes de corrección del listado de españoles fallecidos en Mauthausen y Gusen. 

Muchas gracias, 

Clàudia. 

 

Actualment no he rebut cap resposta, aquests processos són lents i potser no hi seré a temps per 

incloure la resposta en el meu treball. 

 

Documents adjuntats:  

 

                                                 
62 Article extret de la Vanguardia: https://www.lavanguardia.com/politica/20190809/463948127722/boe-
listado-fallecidos-campos-concentracion.html 

https://www.lavanguardia.com/politica/20190809/463948127722/boe-listado-fallecidos-campos-concentracion.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20190809/463948127722/boe-listado-fallecidos-campos-concentracion.html
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Document de correció del lloc de defunció. 
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Document de correció del nom del difunt. 
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� Cartes del meu besavi a la família 

 

 

 

Carta 1 
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Carta 2 
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Continuació carta 2 
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Carta 3 
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Continuació carta 3 
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Carta 4 
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Continuació carta 4  
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Carta 5  
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Carta 6  
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Carta 7 
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Carta 8  
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Carta 9 
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Continuació carta 9 
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Carta 10 
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Carta 11  
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Carta 12  
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� Cartes a institucions 

1) Carta a Hardheim63    

Primera carta enviada el 9/7/19  

Sehr Geehrte Damen und Herren, 

Ich bin Clàudia López de Letona Solé, ich bin Spanisch und dieses Jahr müsste ich ein 

Forschungsarbeit machen. Leider, war mein Urgroßvater im Harthaim gestorben und ich will das 

studieren . FÜr meine Projekt brauche ich viele information aus meiner Urgroßvater bekommen.  

Am August will ich dort kommen so Konnten Sie mir sagen wenn ich komme was information aus 

mein Urgroßvater behaltet ist ? Haben sie irgend document behaltet? 

Mein Urgroßvater heißt José López Angulo, Er war im Harthaim  um 28/9/41 gestorben. 

Er war in Alcedo um 1906 gewohren und Mann hat mir gesagt dass er war im Mauthausen und trägt 

die nummer 6.004.  

Clàudia López de Letona Solé. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
63 Carta enviada a  : office@schloss-hartheim.at 
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Segona carta enviada el 20/08/19 

Sehr Geehrte Damen und Herren, 

Ich bin Clàudia López de Letona Solé, ich bin Spanisch und dieses Jahr müsste ich ein 

Forschungsarbeit machen. Leider, war mein Urgroßvater im Harthaim gestorben und ich will das 

studieren . Für meine Projekt brauche ich viele information aus meiner Urgroßvater bekommen.  

Am 25 August will ich dort kommen so Konnten Sie mir sagen wenn ich komme was information 

aus mein Urgroßvater behaltet ist ? Haben sie irgend document behaltet? 

Mein Urgroßvater heißt José López Angulo, Er war im Harthaim  um 28/9/41 gestorben. 

Er war in Alcedo um 1906 gewohren und Mann hat mir gesagt dass Er war im Mauthausen und trägt 

die nummer 6.004. 

Bitte es ist dringend, ich komme in fünf Tagen und ich brauche wenn Sie irgend document haben,  

konnten Sie es mir geben oder einige sache von Hardheim wo meine  Urgroßvater gestorben hat.  

Es wäre wichtig, wenn Sie mir ein Dokument geben könnten, damit es in meiner Forschungsarbeit 

einschließen. 

Viel Dank für ihre hilfe, 

Clàudia López de Letona Solé. 
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Resposta rebuda el 20/8/19   

Dear MS. Lopez, 

your great grandfather, José López Angulo is listed in our victims database. He was imprisoned in 

concentration camp Mauthausen on March 3, 1941. A month later, on April 8, 1941 he was transferred 

to camp Gusen. On August 15, 1941 José López Angulo was on a transport from Gusen to Hartheim. 

He was killed there the same day in the gas chamber. Death certificates have been falsified so he 

“officially” died in the camp Mauthausen an September, 28 1941. See Scan attached Scan 

(book_winkler). I have added another scan out of libro memorial. 

In our archive we don’t have more information about your great grandfather but at ITS in Bad Arlosen 

there are kept some documents. The documents about José López Angulo are online. 

https://collections.arolsen-archives.org/en/search/people/1596623/?p=1&s=lopez 

angulo&s_lastName=asc 

 

Best Regards, 

Peter Eigelsberger 
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2) Carta a Sandbostel64:   

Primera carta enviada el 9/7/19  

Sehr Geehrte Damen und Herren, 

Ich bin Clàudia López de Letona Solé, ich bin Spanisch und dieses Jahr müsste ich ein 

Forschungsarbeit machen. Leider, war mein Urgroßvater im Harthaim gestorben und ich will das 

studieren . Für meine Projekt brauche ich viele information aus meiner Urgroßvater bekommen. 

Konnten Sie mir sagen was information aus mein Urgroßvater behaltet ist ? Haben sie irgend 

document behaltet? 

Mein Urgroßvater heißt José López Angulo, Er war im Sandbostel ungefähr von 27/12/40 bist 

29/1/41 .  

Er war in Alcedo um 1906 gewohren und Mann hat mir gesagt dass, Er hat mit dem Zug nach 

Mauthausen gefahren und trägt die nummer 6.004 dort. 

Viel Dank für ihre hilfe, 

Clàudia López de Letona Solé. 

 

  

                                                 
64 Carta enviada a : info@stiftung-lager-sandbostel.de 
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Resposta rebuda el  23/7/19   

Sehr geehrte Frau López de Letona Solé, 

vielen Dank für Ihre Anfrage und Ihr Vertrauen. Und bitte entschuldigen Sie, dass ich Ihnen erst jetzt 

antworte. 

Ich konnte in unseren Datenbanken leider keinen Eintrag zu Ihrem Urgroßvater José López Angulo 

finden. Ich möchte aber versuchen, Ihnen weiter zu helfen. 

Da Ihr Urgrossvater bereits 1940 im Kriegsgefangenenlager Stalag X B Sandbostel war, ist es 

wahrscheinlich, dass Ihr Urgroßvater in Frankreich in deutsche Kriegsgefangenschaft geriet und auf 

dem Weg in das Stalag X B kam. Viele spanische Kriegsgefangene waren Mitglieder der 

Fremdarbeiter-Einheiten der französischen Armee (CET, Companias de Trabajadores Extranjeros 

CET). Sie hatten sich zu Kriegsbeginn freiwillig zum Kriegsdienst gemeldet. Der größte Teil der 

Spanier, die auf französischer Seite kämpften, gerieten im Frühjahr 1940 in deutsche 

Kriegsgefangenschaft. Leider können wir nicht nachvollziehen, ob und wann Ihr Urgroßvater in 

Kriegsgefangenschaft kam und mit welcher Kgf-Nummer er registriert wurde. 

 

Vermutlich war Ihr Urgroßvater dann Teil der Selektionen durch die Staatspolizeistelle (Stapo) 

Wesermünde (und/ode auch Stapo Sandbostel). Die selektierten 254 spanischen republikanischen 

Kriegsgefangenen haben dann das Stalag X B verlassen und sind in das KZ Mauthausen in Österreich 

deportiert worden. Das kann sein, dass in dem Transport auch José López Angulo war und dann in 

Mauthausen mit der Häftlingsnummer 6004 registriert wurde. Was wir wissen ist, dass der Transport 

am 3. März 1941 das KZ Mauthausen erreichte, vielleicht hilft Ihnen diese Information weiter. Kurz 

nach der Ankunft wurden die spanischen Kriegsgefangenen in das KZ Gusen weiter deportiert (76% 

starben im KZ Gusen), einige in Hartheim umgebracht. Laut dem digitalen Totenbuch der 

Gedenkstätte Mauthausen ist ihr Urgroßvater nach Hartheim gebracht worden und wurde dort 

umgebracht: https://www.gedenkstaetten.at/raum-der-namen/cms/index.php?id=4&p=123511 Sie 

können versuchen das nachzulesen, dort im Band III: Livre-Mémorial des déportés de France arrêtés 

par mesure de répression et dans certains cas par mesure de persécution 1940-1945, online konnte ich 

Ihren Urgroßvater finden: http://www.bddm.org/liv/details.php?id=III.3.#LOPEZANGULO , dann 

wäre aber seine Häftlingsnummer: 3495, nicht 6004. 
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Wir haben nur wenig Karteikarten von Deportierten vom Wirtschafts-Verwaltungs-Hauptamt, die 

Ihres Urgroßvaters leider nicht. Es tut mir leid, dass ich Ihnen da nicht weiterhelfen kann. Ich kann 

Sie nur weiterverweisen auf die Seiten und Suchservices weiterer Orte: 

Die sind die Seiten der Gedenktätten in Österreich: 

http://www.schloss-hartheim.at/ 

https://www.mauthausen-memorial.org/es 

Im Internet gibt es zudem weitere Seite, auf denen Sie fündig werden können. 

http://pares.mcu.es/Deportados/servlets/ServletController, hier genauer: 

http://pares.mcu.es/victimasGCFPortal/detalle.form?idpersona=494659, dort gibt es einen (sehr 

unvollständigen) Eintrag zu Ihren Urgroßvater. 

Die Publikation „El Sol se extinguió en Mauthausen. Vinarocenses en el infierno nazi.“ enthält 

Zeugenberichte von Deportierten aus einer spanischen Stadt und deren Geschichten während des 

Nationalsozialismus. 

Zudem finden Sie einen wichtigen Bestand an Unterlagen in den Arolsen Archives (davor: 

International Trading Service): https://arolsen-archives.org/ 

Dort können Sie eine konkrete Nachfrage zu Ihrem Urgroßvater starten oder sich die Bestände selbst 

ansehen: (KL Mauthausen OCC 15/29 III/A2 Ordner 89) und KL-Mauthausen OCC 15/205 Ordner 

284 

Ich hoffe, Sie kommen mit Ihren Recherchen weiter, 

mucha suerte für die Forschungsarbeit und mit freundlichen Grüßen, 

Ines Dirolf 
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3) Carta a Amical Mauthausen 65 

Primera carta enviada el 9/7/19 

Bon dia, 

Em dic Clàudia López de Letona Solé, m’adreço a vostès ja que estic fent el treball de recerca sobre 

la història del meu besavi, el qual tenim constància que  va passar per Mauthausen. Per dur a terme 

el meu treball de recerca em seria útil d’assistir amb alguna de les xarrades que he vist que s’ 

organitzen des d’Amical Mauthausen.  

En el meu cas,  el meu avi era molt petit quan el seu pare va marxar i es va endinaçar en la tragèdia 

que li va suposar tot el pas pels diferents camps i finalment la mort, aquest fet fa que el que avi no 

recordi experiències o fets que varen passar en els diferents camps, els quals em serien molt útils per 

al meu treball. M’agradaria saber si seria possible atravès de vostès aconseguir el contacte d’algún 

supervivent, no necessàriament hauria de ser de Mauthausen sinó que em seria útil de qualsevol camp 

nazi. 

A l'agost tenim previst amb la família de visitar els diversos camps on el meu besavi va estar entre 

ells Mauthausen , si fos possible que em reunissin la informació que disposen del meu besavi em seria 

de gran utilitat. 

El meu besavi era el José López Angulo, sabem que va morir el 28/9/41 i que va passar per 

Mauthausen el 3/3/41.Duia el numero 6.004 de presoner. 

Moltes gràcies, 

Clàudia López de Letona Solé 

  

                                                 
65 Carta enviada a : http://amical-mauthausen.org/ca/contactar/ 

http://amical-mauthausen.org/ca/contactar/
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Resposta rebuda el 9/7/19 : 

Benvolguda, 

No és possible parlar amb cap supervivent. Sí, però, que pots parlar amb 

el fill d'un deportat. També et podria atendre un historiador. A més, 

podríem donar-te informació sobre el teu besavi. 

En cas que hi estiguis interessada, hauries de venir un dimecres a la 

tarda amb cita prèvia. 

Cordialment, 

Laura Fontcuberta 

    

Segona carta enviada el 20/12/19 : 

Bona tarda, 

Sóc la Clàudia, l’estudiant de segon de Batxillerat que va contactar amb vostès per demanar poder fer 

alguna entrevista a fills de supervivents. 

Si, em seria molt interessant tota la informació que teniu del meu besavi. 

Hem vau comentar que en tot cas hauria de ser un dimecres, he vist que un dels dimecres de vacances 

és Nadal i l’altre el dia 1. 

Seria possible venir un altre dia que no fos dimecres per poder així aprofitar les vacances de Nadal? 

En tot cas seria possible fer l’entrevista a mes d’un fill de supervivent de camps? 

Moltes gràcies, 

Clàudia López de Letona Solé. 
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Segona resposta rebuda el 8/12/19 : 

Benvolguda, 

Hem fet vacances durant aquest període, per això no t'hem respost abans. 

Quant als dies de l'entrevista, ha de ser un dimecres. Sí que seria possible de fer més d'una entrevista. 

Cordialment, 

Laura Fontcuberta 
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4) Carta66 a Bad Arolsen67  

Primera carta enviada el 9/7/19  

 

Sehr Geehrte Damen und Herren, 

Ich bin Clàudia López de Letona Solé, ich bin Spanisch und dieses Jahr müsste ich ein 

Forschungsarbeit machen. Leider, war mein Urgroßvater im Harthaim gestorben und ich will das 

studieren . Für meine Projekt brauche ich viele information aus meiner Urgroßvater bekommen.  

Konnten Sie mir sagen was information aus mein Urgroßvater behaltet ist ? Haben sie irgend 

document behaltet? 

Mein Urgroßvater heißt José López Angulo, Er war im Harthaim  um 28/9/41 gestorben. 

Er war in Alcedo um 1906 gewohren und Mann hat mir gesagt dass er war im Mauthausen und trägt 

die nummer 6.004.  

Viel Dank für ihre hilfe, 

Clàudia López de Letona Solé. 

Informació rebuda el 9/7/19 : 

 

 

 

 

  

                                                 
66 Carta enviada a : https://arolsen-archives.org/en/contact/  . 
67 Bad Arolsen és l’arxiu més gran del món sobre les víctimes i supervivents del règim nazi. 

https://arolsen-archives.org/en/contact/
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� Guió de l’entrevista  a parents  de supervivents :  

Qui era el teu pare? (nom, ocupació, família...) 

Quan se’n va assabentar que vostè era fill d’una víctima a mans dels nazis? 

Què va suposar per a la seva família tirar endavant sense saber res del pare? 

Què pensa vostè quan sent parlar de les barbàries del nazisme? 

Li va costar al principi parlar del tema? Li costa encara ara? 

Quants anys tenia el seu pare quan va haver d’abandonar la família? 

En quin any va entrar al primer camp nazi i en quins camps va estar? 

Recorda experiències o vivències que el seu pare va explicar?  

Què diria vostè a un cap de les SS o dirigent nazi si tingués l’oportunitat de parlar-hi? 

S’ha plantejat mai de visitar algun camp nazi? 

Pensa que tot això pot tornar a passar mai? 

Ha rebut mai una carta o una trucada de perdó per part d’alguna autoritat responsable ? 
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� Recerca de parents de supervivents de camps nazis 

Per fer les entrevistes, he iniciat primer una recerca de parents de supervivents de camps nazis. Per 

fer això, he fet servir una pàgina web68 en la qual es pot veure el llistat de presoners morts ens els 

diferents camps nazis, el seu nom i lloc d’assassianat. Mitjançant aquesta pàgina web només obtenia 

informació però amb això sol no podria contactar amb familiars. Bé, vaig decidir agafar el llibret de 

les pàgines blanques i buscar cognom per cognom, lloc per lloc. Vaig fer moltes trucades telefòniques, 

moltes sense èxit de trobar la persona esperada però en algunes vaig tenir la gran alegria de trobar 

familiars de víctimes dels camps nazis. Tot i trobar diversos parents de diferents víctimes, al parlar 

amb ells em vaig adonar que els nazis havien aconseguit el seu propòsit; existeix una gran incertesa 

del viatge a la mort de cada presoner impressionant. Ningú diu saber res. La gent només sabia que el 

seu pare, tiet o cunyat havia marxat i caigut en mans dels alemanys, que havia mort en un camp de 

concentració nazi però aquí s’acabava el seu coneixement sobre el tema. Cap dels parents de 

supervivents del Pla d’Urgell, de l’Urgell ni de les Garriges tenen informació. Aquest fet impossibilita 

la meva voluntat d’entrevistar parents de supervivents d’aprop meu, és per això que vaig demanar 

ajuda a Amical Mauthausen, essent aquesta la única manera d’establir el contacte fora de la meva 

família. 

 

 

  

                                                 
68 Pàgina web. Reescan.mjusticia.gob.es   
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� Imatges dels camps 

 

Mauthausen 
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Hardheim 
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Gussen 
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x https://military.wikia.org/wiki/Mauthausen-Gusen_concentration_camp 

x https://www.nacion.com/el-mundo/nuremberg-el-castigo-de-la-cupula-

nazi/V4HMJKPAFZGENCWR4WTVZ5GKUA/story/ 

 

 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/isaac-borojovich-un-supervivent-de-tres-guetos-i-sis-camps-de-concentracio-nazis/video/5099837/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/isaac-borojovich-un-supervivent-de-tres-guetos-i-sis-camps-de-concentracio-nazis/video/5099837/
https://www.youtube.com/watch?v=_AxRBaxYnJQ
http://www.rtve.es/alacarta/videos/altres-programes-darxiu/arxiu-tve-catalunya-trobada-dones-supervivents-del-camp-concentracio-ravensbruck/4509608/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/altres-programes-darxiu/arxiu-tve-catalunya-trobada-dones-supervivents-del-camp-concentracio-ravensbruck/4509608/
https://cat.elpais.com/cat/2016/01/25/internacional/1453742110_626951.html
http://www.horanova.cat/vuitanta-anys-de-la-retirada/
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/exiliados-y-emigrados-19391999--0/html/ffdf03e4-82b1-11df-acc7-002185ce6064_7.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/exiliados-y-emigrados-19391999--0/html/ffdf03e4-82b1-11df-acc7-002185ce6064_7.html
http://www.horanova.cat/vuitanta-anys-de-la-retirada/
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/714340-tancats-entre-filferros-a-la-platja.html
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/714340-tancats-entre-filferros-a-la-platja.html
http://www.exiliadosrepublicanos.info/es/historia-exilio
https://www.sapiens.cat/epoca-historica/historia-contemporania/guerra-civil-i-franquisme/la-fi-de-la-guerra-civil-i-l-exili-republica_10962_102.html
https://www.sapiens.cat/epoca-historica/historia-contemporania/guerra-civil-i-franquisme/la-fi-de-la-guerra-civil-i-l-exili-republica_10962_102.html
https://elpais.com/elpais/2015/05/05/album/1430815929_701420.html%23foto_gal_1
https://www.eldiario.es/cv/Mauthausen-espanoles-memoria_0_702729996.html
http://deportados.es/hechos-gusen
https://www.scrapbookpages.com/Mauthausen/KZMauthausen/Subcamps/Gusen01.html
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=ca&hl=ca&mid=1tMwYdaUqrkQb573vq-i-1YNWNnMlPLWC&ll=47.561439194367715,5.727150625000036&z=5
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=ca&hl=ca&mid=1tMwYdaUqrkQb573vq-i-1YNWNnMlPLWC&ll=47.561439194367715,5.727150625000036&z=5
https://military.wikia.org/wiki/Mauthausen-Gusen_concentration_camp
https://www.nacion.com/el-mundo/nuremberg-el-castigo-de-la-cupula-nazi/V4HMJKPAFZGENCWR4WTVZ5GKUA/story/
https://www.nacion.com/el-mundo/nuremberg-el-castigo-de-la-cupula-nazi/V4HMJKPAFZGENCWR4WTVZ5GKUA/story/
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Xerrades a assistir: 

x http://amical-mauthausen.org/ca/serveis/xerrades-i-conferencies/testimonis-i-analisis/ 

 

Per contactar amb: 

x http://amical-mauthausen.org/ca/contactar/ 

 

 

 

 

 

 

http://amical-mauthausen.org/ca/serveis/xerrades-i-conferencies/testimonis-i-analisis/
http://amical-mauthausen.org/ca/contactar/

