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INTRODUCCIÓ  
 

Des de ben petita ja m’havia interessat el tema de la Guerra Civil espanyola, els partits 

polítics i l’Holocaust nazi. Gràcies a les històries que els avis m’explicaven de la seva 

madura infància i de la vida tan dura que tingueren molts membres de la família, estava 

completament al corrent de la mort de dos familiars als camps de concentració nazis. De 

petita, escoltava tots aquests relats de guerra embadalida i sorpresa tot intentant 

imaginar-me la vida dels nens d’aquella època, aquella època que veia tan llunyana a 

mi.  

 

He tingut la sort que els avis sempre m’han volgut explicar la veritat de tots aquells 

anys i mai m’han volgut amagar res, al contrari, feien el possible per recuperar la 

memòria de tots aquells caiguts en la guerra civil o exiliats per por al futur que venia. 

Ara, de més gran, he recopilat moltes d’aquestes “històries d’avis” que a molta gent li 

semblen tan exagerades i esbojarrades.  

 

Fa aproximadament uns nou o deu mesos que tafanejava els calaixos de casa els avis 

buscant fotografies o documents antics que m’ajudessin a triar el tema del meu treball 

de recerca. Vaig acabar decidint que volia fer una biografia d’un dels familiars deportats 

als camps de concentració, però no sabia si reconstruir la vida d’en Manel Bonet i Bonet 

o d’en Joan Carbó i Cañas. No vaig parar de buscar papers i preguntar encara més als 

avis, fins que vaig veure que d’en Joan no tenia més que algun retall de diari i llibres i 

pàgines web que deien coses diferents. Finalment, vaig optar per centrar el meu treball 

amb la vida d’en Manel Bonet i Bonet. Com es pot veure, el tema m’agradava i vaig 

començar el treball força motivada.  

 

Vaig iniciar el treball dirigint-me a l’Amical Mauthausen i mesclant la biografia amb el 

context històric de l’època i la recuperació de la memòria històrica, però era un “cacau”. 

Arribava un punt que anava escrivint i quan me n’adonava ja m’havia desviat del tema 

inicial.  
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Així que vaig decidir dividir el treball en tres apartats: el primer sobre el context històric 

de la primera meitat del segle XX, el segon de la biografia d’en Manel en si i el tercer 

que fos una petita reflexió sobre la recuperació de la memòria històrica.  

 

El primer i el segon apartats els vaig escriure paral·lelament, ja que són molt diferents 

l’un de l’altre; el primer és bàsicament d’informació que ja està escrita a molts llibres i 

només volia donar una pinzellada del context històric de l’època –guerres, dictadures, 

exilis i deportacions-; i el segon era de pura recerca. El principi em vaig queda quelcom 

bloquejada sense saber com continuar, ja que després de fer-me quatre notes sobre 

alguna referència que havia trobat d’en Manel, obria un altre llibre i em tirava tota la 

feina feta enlaire.  

 

Però em vaig motivar i encara no sé d’on vaig treure les forces per no encallar-me. Vaig 

optar per deixar de banda els llibres i buscar testimonis reals, així que me’n vaig anar a 

Castelló a parlar amb una germana seva que encara està viva. Però no n’hi havia prou. 

Després d’entrevistar gent gran del poble de Sant Sadurní i parlar amb alguns 

historiadors, vaig arribar a les meves pròpies conclusions d’allò que li havia passat en 

realitat. A més, una trucada a l’ambaixada alemanya les va confirmar del tot.  

 

Així que, un cop realitzades la primera i la segona part del treball, vaig acabar realitzant 

la tercera: la recuperació de la memòria històrica. Quatre retocs per aquí i quatre retocs 

per allà, que el treball quedà acabat i jo satisfeta del seu resultat.  

 

En definitiva, aquest treball m’ha servit per valorar més el testimoni verbal que l’escrit, 

ja que no tot està recollit als llibres. I sé que, quan jo tingui néts, seré una d’aquestes 

àvies que explica “històries”, perquè sóc conscient –i ara més que mai- que aquestes són 

el fonament del nostre passat i la clau per entendre el present. 
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Per entendre i comprendre la vida i la mort d’un deportat republicà de 

nacionalitat catalana, hem de retrocedir unes deu o onze dècades en la línia del 

temps per tal de conèixer i assimilar una sèrie de fets clau que caracteritzen el 

passat segle XX.  

 

Si seguim un caràcter lineal del temps, primer hem de centrar-nos en els fets 

transcorreguts a Catalunya i després ja parlarem dels d’àmbit europeu.  

 

1. CONTEXT HISTÒRIC DE CATALUNYA  

 

Ens trobem amb un període que les grans divergències ideològiques seran culpables del 

transcurs de dues dictadures i una cruenta guerra civil. Catalanistes, federalistes1, 

conservadors, liberals, anarquistes, comunistes, monàrquics, feixistes o republicans 

s’enfrontaren durament per portar a terme els seus nous projectes de futur. En definitiva, 

el conflicte polític i social juntament amb les insurreccions militars caracteritzen les 

cinc primeres dècades del segle XX. 

 

1.1. CRISI DE LA RESTAURACIÓ  

 

La pèrdua de Cuba, Filipines i Puerto Rico (l’anomenat desastre del 98) marcà l’inici 

d’una commoció política molt marcada en tots els àmbits i que portà als polítics 

espanyols a replantejar-se una reforma política.  

 

Però tot i la crisi pel desastre del 98, Alfons XIII -proclamat rei al 1902- donà 

continuïtat al règim polític de la Restauració i, amb aquesta, el caciquisme2 i 

l’alternança pacífica del poder entre el partit liberal i el conservador es mantingueren 

dempeus.  

 

Finalment, però, les forces polítiques catalanistes, socialistes i republicanes, juntament 

amb els sindicats anarquistes van contribuir en la crisi final del règim; una crisi que no 

                                                 
1 Federalistes. Partidaris del federalisme. Corrent del pensament polític que concep la construcció d'un 
ordre mundial mitjançant un sistema de pactes entre els diferents pobles, nacions o estats. 
2 Caciquisme. Sistema polític pel qual l’alternança del poder entre els lliberals i els conservadors era 
falsejada per persones influents. 
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només es va donar en l’àmbit polític i social, sinó que també fou present en l’àmbit 

militar a causa de l’anomenat Desastre d’Annual3. 

 

1.2. DICTADURA DE MIGUEL PRIMO DE RIVERA 

 

La inestabilitat política, el conflicte social i el problema militar al nord d’Àfrica, van ser 

les causes per les quals l’any 1923 es produí el cop d’estat amb el vist-i-plau del rei 

Alfons XIII de Miguel Primo de Rivera. Aquest suspengué la Constitució i els centres 

sindicals, així com també acabà amb la guerra del Marroc. Però, el creixement de 

l’oposició republicana acabà amb la pèrdua del suport del monarca i dels principals 

comandaments militars, per tant, l’any 1930 el dictador es va veure obligat a dimitir. 

 

Aquí tenim un fragment del discurs de José Antonio Primo de Rivera4 en el qual es pot 

veure el seu caràcter feixista i rebuig al govern de la República. 

 
“La patria es una unidad total, en que se integran todos los individuos y todas las 
clases, la patria no puede estar en manos de la clase más fuerte ni del partido mejor 
organizado. La patria es una síntesis trascendente, una síntesis indivisible, con fines 
propios que cumplir; y nosotros lo que queremos es que el movimiento de este día, 
y del estado que cree, sea el instrumento eficaz, autoritario, al servicio de una 
unidad indiscutible, de esa unidad permanente, de esa unidad irrevocable que se 
llama patria.(…) He aquí lo que exige nuestro sentido total de la patria y del estado 
que ha de servirla.  
Que todos los pueblos de España por diversos que sean, se sientan armonizados en 
una irrevocable unidad de destino.  
Que desaparezcan los partidos políticos, nadie ha nacido nunca miembro de un 
partido político; en cambio, nacemos todos miembros de una familia; todos somos 
vecinos de un municipio; nos afanamos todos en el ejercicio de un trabajo. Pues si 
esas son nuestras unidades naturales, si la familia y el municipio y la corporación en 
lo que de veras vivimos, ¿para qué necesitamos el instrumento intermediario y 
pernicioso de los partidos políticos, que, para unirnos en grupos artificiales, 
empiezan por desunirnos en nuestras realidades auténticas?” 

 
Discurs de José Antonio Primo de Rivera  

a l’acte de la fundació de la Falange Española. 
 

Aquest discurs, doncs, és un exemple d’exaltació de la pàtria i de la unió familiar entre 

tots els espanyols. La posició “antipartidista” per la construcció d’una Espanya com a 

                                                 
3 Desastre d’Annual. Conflicte militar produït al vint-i-dos de juliol de 1921 durant la Guerra del Rif –al 
Marroc-, en la qual s’enfrontaren les tropes espanyoles i les del líder Abd el-Krim. Vuit mil són els 
soldats de la Península que caigueren en batalla. 
4 José Antonio Primo de Rivera. Els més gran dels sis fills del dictador Miguel Primo de Rivera, qui 
l’assignà fundador del partit feixista de la Falange Española. 
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unitat nacional i familiar dóna al discurs un aire d’oposició a la democràcia, i per tant 

als partits republicans en general, molt accentuada.  

 

1.3. LA SEGONA REPÚBLICA 

 

L’abril següent, després de la dimissió del dictador Miguel Primo de Rivera l’any 1930, 

es dugueren a terme eleccions municipals i els candidats republicans van triomfar a la 

major part de les ciutats de l’Estat. A Catalunya, el partit Esquerra Republicana de 

Catalunya (ERC) fundat i liderat per Francesc Macià (1931-1933) i Lluís Companys 

(1933-1939), guanyà les eleccions i, de tal manera, fou el partit hegemònic a Catalunya 

fins al 1936.  

 

Així que amb el triomf dels republicans, el monarca Alfons XIII es veié obligat a 

marxar a l’exili i al 14 d’abril de 1931 s’establí la Segona República. A Catalunya, 

Francesc Macià proclamà la República Catalana. Cap a finals del 1931, les Corts 

aprovaren la Constitució que, per primera vegada, reconeixia el dret a vot de les dones i 

establia la separació de l’Església i l’Estat. Això, va permetre que l’any següent es 

promulgués l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 

 

Però, tot i que els republicans ocupessin el poder, el període republicà estigué 

caracteritzat per nombrosos enfrontaments polítics i una forta intensificació dels 

conflictes socials, ja que els sectors més radicals trobaven prudents els canvis realitzats 

pels diferents governs republicans i els sectors conservadors com l’Exèrcit o l’Església 

no volien perdre els seus privilegis. Els enfrontaments polítics no es podien aturar i les 

disputes pel poder eren cada vegada més tenses. L’any 1934 es produí l’anomenada 

revolució d’octubre, un mes marcat per les diverses revoltes i vagues establertes pel 

conveni dels comunistes, anarquistes i socialistes arreu de l’Estat espanyol. 

 

Pel que fa a Catalunya, la revolta tingué un caire més polític, ja que la Confederació 

Nacional de Treballadors (que fou el sindicat anarquista que agrupà més afiliats) no hi 

va voler participar. Així doncs, Lluís Companys (president de la Generalitat) va dirigir 

una insurrecció independentista que fracassà. El govern central acabà suspenent 

l’Estatut i Companys i altres membres del govern català varen ser detinguts i 

empresonats. Arran d’aquesta revolta amb una important transcendència a Catalunya, es 
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crearen dos fronts: el Front d’Esquerres i el Front Català d’Ordre (d’esquerres i de 

dretes respectivament).  

 

Finalment, gràcies al suport del Front d’Esquerres, el Front Popular –presentat a les 

eleccions com a unió dels partits radicals d’esquerres- guanyà les últimes eleccions 

abans de la Guerra Civil. El partit s’encarregà de restablir l’Estatut d’Autonomia de 

Catalunya i alliberà el president Lluís Companys i la resta de detinguts. 

 

El triomf del Front Popular fou la gota que va fer vessar el got. Les tensions 

s’intensificaren de tal manera que,  el divuit de juliol de 1936 el general Francisco 

Franco dugué a terme una insurrecció militar contra el govern de la Segona República. 

Però la idea de cop d’estat fracassà, cosa que significà l’inici d’una Guerra Civil de tres 

anys de durada que acabà amb la derrota republicana. 

 

Però per entendre del tot els motius pels quals els republicans espanyols perderen 

la guerra, cal introduir les idees de catalanisme polític i de món obrer i explicar 

com han evolucionat al llarg del temps. És per això que farem una petita incursió a 

l’interior del bàndol republicà per descobrir les discrepàncies entre diferents 

grups polítics i socials que no acabavaven d’estar d’acord ni políticament ni 

ideològicament. 

 

1.4. EL CATALANISME POLÍTIC 

 

El catalanisme en si és un fenomen popular que arribà a totes les classes socials, des de 

la burgesia fins al proletariat. És doncs perquè fou present en molts estaments socials 

diferents que des d’un bon principi es va dividir en dos grans grups: el catalanisme 

progressista i el catalanisme conservador. Els primers eren partidaris del moviment 

obrer i les seves ideologies d’esquerres; en canvi, els conservadors correspondrien a la 

burgesia i s’aferraven al capitalisme, ja que el seu objectiu principal era conservar els 

seus béns.  Popularment, s’ha anomenat aquests dos bàndols de la divisió: catalanisme 

de dretes i catalanisme d’esquerres. 

 

Però pel que fa el catalanisme en l’àmbit polític, aquest adoptà la postura federalista des 

que Fransesc Pi i Margall, un dels presidents de la primera República, definí el 



 10 

federalisme com el “pacte federal lliurement establert entre les diverses regions 

espanyoles que podia garantir el respecte total a la realitat plural de l’Estat”. Així que 

alguns catalanistes adoptaren postures més radicals i d’altres més moderades pel que fa 

al federalisme; els primers van adoptar la independència com a objectiu i els segons 

optaren per un federalisme impulsat des del govern central. 

 

Inicialment, la Lliga Regionalista fou el principal partit polític que defensava un 

catalanisme moderat i la modernització de l’Estat Espanyol. Marcà un gran canvi dins la 

política estatal ja que fou el primer partit no dinàstic que guanyà unes eleccions. Fou el 

partit hegemònic a Catalunya des del 1901 fins la proclamació de la Segona República.  

 

Francesc Cambó i Enric Prat de la Riba van ser els màxims dirigents del partit. Aquest 

últim va ser nomenat president de la Diputació de Barcelona i des d’aquest organisme 

va promoure la unió de les quatre diputacions provincials i la creació de la 

Mancomunitat de Catalunya l’any 1914. Aquesta era una institució administrativa que 

proporcionava autogovern a tot el territori català. Tot i els seus pocs recursos econòmics 

va crear molts serveis sobretot de caire cultural, com escoles i biblioteques, entre els 

quals hi havia la creació de l’Institut d’Estudis Catalans o l’Escola d’Infermeres. També 

millorà la xarxa elèctrica de Catalunya i la de carreteres. La Mancomunitat de Catalunya 

va trobar a seva fi amb el cop d’Estat de Miguel Primo de Rivera.  

 

Ja al 1931, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) aconseguí unificar moltes més 

branques del catalanisme. Així que, després de guanyar les eleccions del 14 d’abril de 

1931, la Lliga Regionalista deixà de ser el partit més hegemònic a Catalunya i passà el 

lideratge a ERC, que durà al poder quasi fins la Guerra Civil. 

 

Finalment, al 1936, el Front Popular (que guanyà les últimes eleccions abans de la 

guerra i que restablí l’Estatut d’Autonomia) va ser format per la unió de catalanistes 

radicals. Fou la radicalitat dels seus integrants un dels motius pels quals esdevingué 

l’aixecament militar amb Franco al capdavant. 

 

En definitiva, el catalanisme tenia múltiples divisions i discrepàncies entre els seus 

partidaris i ideòlegs així com també gran quantitat d’unions al llarg del primer terç del 

segle XX. Cal destacar que també disposà d’èpoques d’esplendor (com el període en el 
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qual la Mancomunitat de Catalunya va estar al poder) i èpoques de fracàs absolut (per 

exemple, quan Lluís Companys dirigí una insurrecció independentista que portà als 

membres de la Generalitat a la presó).  

 

A més, també sofrí moltes de les crítiques de l’anarcosindicalisme5, ja que molts dels 

anarquistes no només no participaven en les eleccions sinó que tampoc posseïen el 

sentiment nacional català, ja que cal tenir en compte que, molts d’ells, tot i residir a 

Catalunya provenien de les emigracions del sud de la Península.  

 

Sigui com sigui, però, el catalanisme fou una ideologia molt implantada i inculcada als 

catalans, ja que fins i tot durant la repressió franquista estigué dempeus –en 

clandestinitat o en simpatitzants exiliats, però dempeus-. 

 

1.5. L’OBRERISME 

 

Durant la primera meitat del segle XX, la majoria dels qui treballaven en fàbriques, 

indústries o en el sector secundari en general, eren denominats obrers6. Aquests 

acostumaven a tenir unes condicions de treball molt precàries i uns drets com a 

treballadors molt mínims. Per això, tots aquests obrers estaven indirectament “obligats” 

a afiliar-se a un sindicat. Així, era la única manera d’estar al corrent de tot el que 

passava -tan en la fàbrica com en l’àmbit polític- i de protestar per tot allò que anava 

contra la seva dignitat i les seves condicions laborals.  

 

L’any 1909 les organitzacions obreres van convocar una vaga general per protestar 

contra el reclutament de soldats per la Guerra del Rif (o Guerra del Marroc). Barcelona 

fou la ciutat que més s’omplí de barricades i revoltats que es dedicaren a cremar 

esglésies i altres edificis religiosos. Aquest conflicte és conegut com la Setmana 

Tràgica.  

 

                                                 
5 Anarcosindicalisme. Moviment obrer de tendència anarquista que atribueix als sindicats un paper 
fonamental en la seva reivindicació laboral i en la lluita per a la consecució de la revolució social. 
6 Obrer. Integrant al moviment obrer. És a dir, integrant a l’actuació de la classe obrera per tal d’alliberar-
se de l’explotació capitalista. 
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L’any 1911 es creà la CNT (Confederació Nacional de Treballadors) que fou el sindicat 

anarquista més important de l’Estat Espanyol. Els afiliats eren partidaris de l’acció 

directa.  

 

Va ser doncs, a causa d’aquest auge obrer que els enfrontaments entre les organitzacions 

obreres i les patronals van ser cada vegada més constants. Finalment, al 1917 començà 

un període anomenat pistolerisme7. en el qual els empresaris s’enfrontaren als obrers 

utilitzant bandes de pistolers  i els empresariscreats pels empresaris s’enfrontaven a trets 

pel carrer. 

 

En definitiva, la por a una revolució social va fer que una bona part de la burgesia 

catalana fes costat al cop d’Estat del general Miguel Primo de Rivera l’any 1923.  

 

Ja més endavant, durant la Segona República, la CNT s’oposa clarament als integrants 

de la República ja que sovint les seves ideologies xoquen; per exemple quan s’ha de dur 

a terme una vaga general o quan es produeixen barricades. 

 

També cal destacar que el triomf del Front Popular a les últimes eleccions va ser, en 

part, per molts dels anarquistes, ja que un dels objectius del partit fou l’amnistia pels 

presos.  

 

Durant la guerra civil, la CNT també va obtenir un paper mol important ja que no 

només abastava una gran part dels obrers, sinó perquè també donà a la dona un paper 

dins la societat. Així que, la dona, pogué combatre al front en part gràcies a aquests 

progressos, però també a la unió de Mujeres Libres8. A més, la CNT pogué dur a terme 

part dels seus objectius amb força plenitud, ja que les col·lectivitzacions i l’autogestió 

van ser presents en molts àmbits de la societat.  

 

                                                 
7 Pistolerisme. Període de grans enfrontaments entre els empresaris i els obrers en el qual els primers 
contractaven bandes de pistolers a sou per tal d’assassinar els principals dirigents obrers. Fou també 
durant el pistolerisme quan es produïren nombrosos tancaments d’empreses i es creà el Sindicat Lliure per 
tal d’oposar-se a la violència de la CNT.  
8 Mujeres Libres. Associació de dones anarquistes que creien amb la llibertat de la dona. I, tot i que 
compartien amb els homes anarquistes la idea final de la llibertat de l’individu sense distinció de sexes, la 
seva experiència els havia ensenyat que primerament havien de lluitar pels seus drets i després ja 
caminarien al costat de l’home per aconseguir un objectiu comú. 
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També cal destacar el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) dins el moviment 

obrer, ja que tant el socialisme com el comunisme atreien a molts dels obrers catalans. 

A més, la revolució boltxevique produïda a l’actual Rússia fou un gran auge per tot el 

moviment obrer. En definitiva, el PSUC fou un partit que donà força suport al 

catalanisme radical i progressista així com també al moviment obrer. Podem dir que era 

el pont que unia els obrers amb el catalanisme. A més també cal esmentar que rebia 

constants ajudes de la Unió Soviètica, ja sigui amb armes o uniformes. Per això, el 

PSUC i la CNT van tenir nombroses discrepàncies i enfrontaments entre ells.  

 

Així doncs que,  a Catalunya, la Guerra Civil fou una font de disputes entre republicans 

radicals, moderats, conservadors o progressistes i anarquistes, socialistes i comunistes. 

En definitiva, l’exaltació dels nacionalismes i les millores de vida dels obrers eren dos 

dels punts que més divisions van originar entre els partits i associacions que lluitaven 

contra els militars franquistes. 

 

1.6. LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA 

 

Després de la victòria electoral del Front Popular, militars i polítics de la dreta radical 

van preparar un cop d’Estat. Així que al 18 de juliol de 1936 s’originà una revolta 

popular contra el govern de la República encapçalada pel general Francisco Franco. 

Però l’intent de cop d’Estat acabà en fracàs, fet que significà l’inici de la Guerra Civil 

espanyola. Totes les tensions polítiques, socials i militars prominents de dècades enrere 

acabaren per donar-se en la seva plenitud.  

 

A Catalunya, els anarquistes i els comunistes van organitzar milícies armades contra els 

revoltats i crearen el Comitè de Milícies Antifeixistes, un comitè que durant la Guerra 

Civil representar un poder paral·lel a la Generalitat. 

 

Cap al 1939, després de la derrota republicana a la Batalla de l’Ebre, les tropes de 

Franco van ocupar Catalunya. És a dir, que després de tres anys de guerra i amb un 

context general de pobresa i destrucció, l’exèrcit franquista aconsegueix la victòria. Cal 

tenir en compte, però, que les tropes franquistes rebien el suport dels nazis alemanys i 

dels feixistes italians. 
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En definitiva, després del fracàs republicà, la Constitució republicana, l’Estatut 

d’Autonomia de Catalunya i la Generalitat són suprimits per la dictadura militar 

franquista. 

 

Així doncs, podem descriure la primera meitat del segle XX a Catalunya com una 

època de notables canvis de govern, disputes entre partits i revoltes obreres.  Tots 

aquests fets són els que desencadenaren la Guerra Civil espanyola i la derrota 

republicana amb el corresponent triomf del militar Francisco Franco. La por, 

l’exili, la fam, la destrucció i la misèria són els factors principals que modelaren 

part de la societat espanyola i marcaren la vida de moltes persones –entre d’elles la 

de Manel Bonet- i famílies senceres durant els primers quaranta anys de l’anterior 

segle. 

 

1.7. EL FRANQUISME A CATALUNYA 

 

La fi de la guerra i l’inici de la dictadura franquista l’any 1939 marcaren el final de la 

democràcia i l’inici de la repressió política, social i cultural. El règim franquista inicià 

una política anticatalana suprimint moltes de les institucions autònomes –com la 

Generalitat- i practicant una gran repressió cultural, tot això sota el lema “Cataluña 

española”. Es prohibiren molts símbols nacionals, com la Senyera, i l’himne de 

Catalunya “Els Segadors”.   

 

Les classes treballadores van mantenir una actitud força passiva contra el règim per por 

i repressió. Els pocs partits polítics i sindicats que continuaren vius quedaren en 

clandestinitat. Però entre els anys 1945 i 1947 esclatà un primer brot de conflictivitat 

obrera que mostrà el rebuig al règim franquista i denuncià els abusos dels empresaris 

davant d’uns obrers amb unes condicions de treball molt dures. A principis del gener de 

1946 es va dur a terme la primera vaga general a Manresa i diferents conflictes laborals 

entre obrers i empresaris de les indústries del tèxtil, la metal·lúrgia i la química a les 

comarques de Barcelona, el Vallès i el Maresme.  

 

A més, mentre el règim franquista estigués present molts exiliats de la Guerra Civil no 

podrien tornar. La fi de la Segona Guerra Mundial l’any 1946 amb el triomf del bàndol 

aliat, donà una situació d’esperança per a tots aquells que desitjaven el restabliment de 
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la democràcia. Però no va ser així; la dictadura franquista es mantingué viva i repressiva 

fins al 1975.  

 

Seguidament, he dedicat un apartat força generós al context històric d’Europa la 

primera meitat del segle XX, perquè trobo que sense conèixer ni que sigui una 

petita pinzellada de la importància dels fets transcorreguts durant aquest període 

de temps és impossible comprendre la deportació de Manel Bonet a Mauthausen.  

 

2. CONTEXT HISTÒRIC D’EUROPA  

 

Els primers cinquanta anys del segle XX, però, no només l’Estat espanyol patí una etapa 

de forta agitació social, sinó que tot Europa patí revoltes, exilis, inseguretats, pors, 

aliances, batalles, desaparicions, incerteses i fins i tot una Segona Guerra Mundial el 

final de la qual originà el nou Ordre Mundial establert9. El poder de l’Alemanya nazi del 

III Reich10 manipulà la vida de milions de persones –entre elles la de Manel Bonet- i 

aconseguí escampar el terror pràcticament per tot el món. 

 

2.1. SITUACIÓ INICIAL  

 

La crisi de l’últim terç del segle XIX i de la fi de la Primera Guerra Mundial (1914-

1918) significaren l’inici d’una era revolucionària que va tenir com a principal força la 

revolució comunista a Rússia (basada en la doctrina marxista). Però no només van 

sorgir nous moviments de caràcter revolucionari, sinó que també aparegueren els 

feixismes; primer a Itàlia, fundat literalment com a moviment feixista al 1919 i, 

posteriorment, en altres estats d’Europa. A més, va ser una època on hi hagué una forta 

accentuació del sentiment nacionalista.  

 

Durant les dècades dels anys vint i dels trenta, el poder polític parlamentari fou 

interromput constantment, ja sigui per cops d’estat –com el de Miguel Primo de la 

Rivera a l’Estat Espanyol- o per intenses discrepàncies polítiques i enfrontaments entre 

                                                 
9 Nou Ordre Mundial. Reorganització fronterera dels països d’Europa després de la segona Guerra 
Mundial, que encara és vigent actualment.  
10 III Reich. Termes introduïts per la propaganda del Partit Nazi que anomenà I Reich a l’Imperi 
germànic, II Reich a l’Imperi alemany del segle XIX i finalment III Reich a l’Alemanya nazi.  
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els diferents partits. A més, la pujada de Hitler al poder va estimular els moviments i 

règims de dretes. Fins i tot a Japó existien partits i associacions de feixistes. 

 

Aquests nous corrents autoritaris gaudien del suport popular de camperols i treballadors 

empobrits, s’alimentaven de funcionaris i militars mal pagats i s’aprofitaven 

d’estudiants extremadament nacionalistes. També, s’esforçaven per reorientar 

l’entusiasme de les masses cap a nous objectius; un exemple, fou l’ascens democràtic de 

Hitler al poder. 

 

Els feixismes adquirien especificitat11 a cada país i trobaven el seu coixí social en grups 

diferents, atesa la manca d’un cos doctrinal coherent i el seu decantament per la passió 

abans de la reflexió. A l’Occident els feixismes van establir una resistència al nou ordre 

industrial i lliberal amb l’ajuda dels petits propietaris rurals i urbans, als quals se’ls 

podia impregnar d’odi contra el capitalisme financer internacional. Mentrestant, a 

l’Europa de l’est (on la societat era fonamentalment agrícola) les grans famílies 

tradicionals que ja tenien por de perdre les seves propietats i inversions a causa del 

procés revolucionari de la URSS, tendien al nacionalisme davant la possible 

competència estrangera. 

 

Per fer-nos una idea més pròxima de l’època, Stefan Zweig12 ens mostra al seu llibre El 

món d’ahir: memòries d’un eruopeu la seva visió sobre l’Europa dels anys vint i trenta. 

 

“Jo, per exemple, vaig ser contemporani de les dues guerres més grans de la 

humanitat i les vaig viure cada una en un bàndol diferent: l’una al bàndol 

alemany i l’altre, a l’antialemany. Abans de la guerra havia conegut el grau i 

la forma més elevats de la llibertat individual i, després, el seu nivell més 

baix des de feia segles. He estat homenatjat i bandejat, lliure i no lliure, ric i 

                                                 
11 Els feixismes adquirien especificitat. Els moviments feixistes s’adaptaven a les condicions 
econòmiques i socials de cada país. Per exemple, segons el grau de pobresa del país el moviment feixista 
defensava uns interessos o uns altres però intentant satisfer les necessitats de tothom per obtenir el major 
nombre de seguidors possible. És per aquesta especificitat dins el moviment que els feixismes sorgits a 
l’Orient seran lleugerament d’aquells nascuts a l’Occident. Aquesta especificitat, doncs, és possible 
perquè no hi ha unes doctrines concretes establertes. 
12 Stefan Zweig. Escriptor especialitzat en biografies que estudià a Àustria, França i Alemanya i defensava 
la idea d’una Europa unida. Per por a ser objecte de persecució quan Hitler pujà al poder, s’exilià a 
Anglaterra i, posteriorment, al Brasil –on es suïcidà-. Després de la seva mort, es publicà el seu llibre El 
món d’ahir: memòries d’un europeu. Aquesta cita però no està extreta d’allà, sinó del llibre de la Rosa 
Toran Els camps de concentració nazis: paraules contra l’oblit.  
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pobre, tots els esgrogueïts corsers de l’Apocalipsi han galopat per la meva 

vida, la revolució i la fam, la inflació i el terror, les epidèmies i la emigració; 

he vist créixer i escampar-se davant dels meus ulls les grans ideologies de 

masses, el feixisme a Itàlia, el nacionalsocialisme a Alemanya, el 

botxevisme a Rússia i, sobretot, la pitjor de les pestes el nacionalisme, que 

emmetzina la flor de la nostra cultura europea. He hagut de ser testimoni 

indefens i impotent de la inconcebible recaiguda de la humanitat en una 

barbàrie com no s’havia vist feia molt de temps, amb el seu dogma de 

l’antihumanitat, deliberat i programàtic. Ens han estat reservats, de bell nou 

després de segles, guerres sense declaració de guerra, camps de 

concentració, tortures, robatoris en massa i bombardeigs de ciutats 

indefenses, bestialitats que les últimes cinquanta generacions no havien 

conegut i que tant de bo les futures ja no hagin de patir.” 

 

Text escrit per Stefan Zweig al seu llibre 

El món d’ahir: memòries d’un europeu 

 

2.2. EL NSDAP I L’ASCENS DE HITLER AL PODER 

 

Després de la derrota alemanya en la Primera Guerra Mundial, el país vivia sota els 

signes de la derrota bèl·lica i moral i, enmig de les dificultats i aixecaments comunistes 

a diverses ciutats (cal destacar els de Munic i Berlín). El 1919 va néixer la nova 

Alemanya republicana, el govern de la qual era la República de Weimar. Aquesta estava 

formada per socialdemòcrates i centristes que tractaren les condicions de pau amb els 

vencedors i negociaren el pagament de les indemnitzacions molt exigit per França. Però 

Alemanya estava ensorrada i la seva economia era caracteritzada per la inflació, així que 

la recuperació de l’estabilitat economia no la obtingueren fins al 1924. 

 

Els nazis predicaren el renaixement d’Alemanya com a gran potència a partir de la 

creació d’una nova societat basada en la destrucció dels enemics (principalment 

comunistes i jueus) i en la puresa de la raça. 

 

Un dels punts del programa del Partit Nazi de l’any 1920 era: “Només pot ser ciutadà 

un germà de raça.”.  
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Però, primer centrem-nos amb la figura de d’Adolf Hitler: restà a l’exèrcit alemany 

durant la primera Guerra Mundial, milità en el Partit Obrer Alemany (DAP) fundat 

l’any 1919 i un any següent fou elegit cap de la propaganda del partit. Aquest partit 

recollia una gran varietat d’idees entre les quals destaquen l’antiparlamentarisme13, el 

fanatisme racista i antisemita, l’exaltació del nacionalisme, el militarisme i la 

participació dels obrers en els beneficis empresarials (punt clarament socialista). 

 

El 1920 el DAP es va unir amb altres partits nacionalistes i així sorgí el Partit Nacional 

Socialista Alemany dels Treballadors (NSDAP, ja que en alemany és 

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) que era presidit pel mateix Hitler i 

caracteritzat per l’antisemitisme i el totalitarisme. També es crearen les SA14 que 

formaven la part paramilitar del partit i contribuïen als sentiments d’odi entre els 

alemanys. 

 

Així que, al novembre de 1923, Hitler desencadenà un cop d’estat en una cerveseria (per 

això s’anomena “Putsch de la Cerveseria”) que acabà en fracàs i fou empresonat. Però 

durant els tretze mesos que durà la seva condemna (en condicions de privilegi), Hitler 

formulà els continguts de la ideologia nazi, els quals recollí en el seu únic llibre, Mein 

Kampf (La meva lluita). El llibre perfila les idees principals que el règim alemany duria 

a terme durant la segona Guerra Mundial. En aquest parla de la seva creença en els mals 

bessons, que són el comunisme i el judaisme; també explica la idea d’espai vital que 

comparteixen tots els sistemes imperialistes en general i que l’acaba duent a terme en la 

seva expansió cap a l’est abans d’atacar Rússia. En el Mein Kampf, Hitler s’autodescriu 

i autoanomena com el Superhome15 (übermensch en alemany). A més, en la seva obra, 

també ens parla de la divisió jeràrquica de la societat, al capdamunt de la qual trobem la 

raça ària –persones de pell molt clara amb ulls blaus i cabells rossos-, un patró que no 

encaixava amb el seu físic. 

 

                                                 
13 Antiparlamentarisme. Sistema polític totalitari en el qual la democràcia i el parlamentarisme no hi són 
present. Les dictadures són exemples de sistemes polítics antiparlamentaris.  
14 SA. Abreviatura de Sturm Abteilung, en català Seccions d’Asfalt. 
15 Superhome. Un punt molt important de la filosofia de Nietzsche és la idea del “Superhome”. El filòsof 
alemany parla d’un home fort, individualista i lluitador, que no es deixa endur per la multitud; aquest 
home és aquell que no cau en la tradició i les regles establertes. Hitler –seguidor de Nietzsche en molts 
aspectes- es creu que ell és aquest Superhome.  
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Una frase que Hitler escriu en el seu llibre: “Amb una alegria satànica en el seu rostre, 

el jove jueu de cabell negre aguaita amagat, a la noia confiada a la qual podrà tacar amb 

la seva sang, robant-la al seu poble”. En aquest parell de línies podem observar la fòbia 

per una raça pura i el sentiment antisemita del qual l’autor és fortament partidari. Una 

altra mostra de racisme la podem trobar en l’obra del dramaturg Ernst Toller16. 

 

“Aprèn que només la sang forma un poble, i el constitueix i l’enalteix. Tu 

vols saber què passa amb això de la sang en un país que ha estat habitat i 

travessat per nombroses estrips? No preguntis, creu! Només que preguntis, ja 

et fas sospitós. Vés amb compte que no et fem anar a parar a les files dels 

que s’han de fer desaparèixer d’aquest món. Perquè nosaltres determinem 

qui ha de viure i qui ha de morir per a la nostra salvació”.  

 

Text escrit per Ernst Toller en el seu  

llibre Una joventut a Alemanya.  

 

Amb aquest text, Ernst Toller fa una profunda crítica al nacionalsocialisme mostrant 

una de les seves cares més dures. Dominaven a la gent de tal manera que els obligaven a 

ser simples titelles del poder nazi. Només cal fixar-se en la frase: “No preguntis, creu!”  

 

Doncs així d’agressiva era la ideologia del nazisme, així d’agressiva era també la seva 

propaganda -directa i inqüestionable- i així d’agressiva foren també la seva barbàrie i 

les seves accions.  

 

Així que, entre els anys que transcorren entre la sortida de Hitler de la presó i la seva 

arribada al poder, el Partit Nazi no va parar de créixer i d’expandir-se geogràficament; 

alhora que el seu temible aparell paramilitar i la seva propagadanda agressiva li 

proporcionaven les eines adequades per obtenir rendiment de les situacions de crisi 

sobretot a partir del 1929. La propaganda i el terror consolidaven el poder únic del Partit 

Nazi per a construir un projecte d’estat basat en les idees racials. 

 

                                                 
16 Ernst Toller. Dramaturg que lluità com a voluntari en la Primera Guerra Mundial i més tard estudià 
dret, sociologia i Filosofia. Denuncià el nacionalsocialisme, per això, els seus llibres van ser cremats. 
Finalment, s’exilià als EUA on acabà optant pel suïcidi.  
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Així que, no fou difícil que petits propietaris, aturats i grans industrials només veiessin 

avantatges en un partit i un líder que prometia la eliminació suprema dels sindicalistes i 

polítics d’esquerres, tot i suprimir la democràcia parlamentària; l’objectiu principal era 

el ressorgiment d’Alemanya, encara que fos a partir de creure llegendes sobre la 

destrucció dels jueus i dels comunistes. Alemanya havia de tornar a néixer i ser la més 

gran de totes les potències d’Europa.  

 

En definitiva, a les eleccions al Parlament de l’any 1930 els nazis obtingueren el 18,3% 

de vots i, finalment i en part gràcies als 5,6 milions d’alemanys aturats, el Partit Nazi es 

converteix amb el més votat (37,4% dels vots) a les eleccions del 31 de juliol de 1932. I, 

en conseqüència, Europa es trobarà amb una futura barbàrie d’origen democràtic. 

 

2.3. L’ALEMANYA NAZI 

 

En els mesos transcorreguts des del nomenament de Hitler Canceller17 fins que va 

ocupar la Presidència, es van eliminar tot tipus d’oposicions a la dictadura totalitària, 

bàsicament el parlamentarisme, els sindicats i la resta de partits. Aquest fet va 

comportar la detenció d’una gran quantitat de persones, sobretot comunistes i 

socialdemòcrates. 

 

Paral·lelament, Hitler creà les SS18, que van ser la guàrdia privada de tots els integrants 

del partit. Però entre les SA i les SS hi havia disputes molt sovint, ja que totes dues 

estaven al poder de Hitler. Himmler19 -en aquells moments cap de les SS- es dedicà a 

l’espionatge de les Sa i afirmà a Hitler la certesa dels rumors que corrien sobre el boicot 

que les SS volien fer al Partit Nazi per establir una dictadura socialista. A més, Hitler 

centrà el seu poder en els industrials (molts dels quals tenien por a les SA i criticaven la 

homosexualitat de d’alguns dels seus membres) i els militars (que no se li podien girar 

                                                 
17 Canceller. Magistrat suprem en alguns països i ministre de Relacions Exteriors. 
18 SS. Abreviatura de Schutz i Staffe  en català signifiquen respectivament protecció i esglaó i es 
refereixen a “Nivell de Protecció” . Més endavant es van dividir en dos tipus d’unitats: les SS 
Totenkopfverbände, que era la policia que es va encarregar de la gestió i la vigilància dels camps de 
concentració, i les Waffen-SS, que van ser les autèntiques unitats militars ja que van arribar a mobilitzar 
uns cinc-cents mil homes l’any 1944. 
19 Himmler. Heinrich Luitpold Himmler va néixer a Alemanya i estudià Agricultura. Va ser Comandant 
en Cap de les SS i, més tard, Ministre d’Interior. Fou qui ordenà la matança metòdica i sistemàtica de més 
“escoria alemanya” als camps de concentració. Es dedicà durant molt de temps a fer experiments amb 
deportats al Castell de Harteim. 
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en contra). Així que, amb influències de Himmler, Hitler ordenà la mort del líder de les 

SA (Röhm). Per això, la nit del trenta de juny a l’u de juliol de 1934 es denomina “la nit 

dels ganivets llargs”, perquè juntament amb Röhm van morir 200 militars més de les 

SA. 

 

Així doncs, d’aquest període de temps (des que Hitler és nomenat Canceller fins que es 

proclama Führer), cal destacar alguns fets importants: 

 

30 de gener de 1933. El president Paul Hindenburg nomenà Adolf Hitler Canceller. 

4 de febrer de 1933. Llei per a la protecció de la nació alemanya. Restriccions de les 

llibertats d’expressió i de reunió. 

13 de març de 1933. Goebbels fou nomenat Ministre d’Instrucció Popular i Propaganda. 

22 de març de 1933. Llei per a la reconstrucció nacional, la qual donà la plenitud de 

poder a Hitler durant quatre anys. 

Març de 1933. Prohibició del partit comunista. 

2 de maig de 1933. Dissolució dels sindicats. 

10 de maig de 1933. Prohibició del partit socialista. 

21-26 de juny de 1933. Setmana Sagnant: assassinat de noranta-una persones, la majoria 

de les quals eren comunistes i socialdemòcrates. 

14 de juliol de 1933. Es declarà el Partit Nazi únic partit autoritzat a Alemanya i es 

promulgà la Llei sobre la Requisa dels béns dels enemics de l’estat. 

31 d’octubre de 1933. Retirada d’Alemanya de la Societat de Nacions. 

30 de juny de 1934. Nit dels Ganivets Llargs. 

19 d’agost de 1934. Hitler, després de la mort de Hindenburg, es proclamà Führer i 

Canceller.  

 

A partir de l’ascens total de Hitler al poder, cent mil alemanys s’hagueren d’exiliar. La 

majoria, però, donaren suport al Führer ja que anteriorment els havia promès sortir de la 

profunda crisi. A més, mostrar una actitud apolítica, contemplar el futur amb 

optimisme, aixecar el braç dret i complir la llei estrictament no era tan difícil per aquells 

alemanys que volien sobreviure a la dictadura. Dins d’aquesta majoria cal incloure 

també els industrial, ja que els projectes expansius de la dictadura nacionalsocialista 

eren també del seu interès. 
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Hitler donà expectatives de futur tan prometedores que les persecucions, les 

manipulacions i les actituds agressives i violentes del govern eren invisibles davant 

d’una nova alemanya amb una visió de prosperitat i un estat de xoc davant d’una 

propaganda realment efectiva. Així que, davant les agressions i humiliacions contra els 

jueus, molta gent no hi participà directament. 

 

Però millor tractar alguns aspectes amb més profunditat, ja que és la única forma per 

posar-nos a la pell d’un deportat. 

 

- LA DONA  

 

Pel que fa a les dones, tot i l’avenç en els àmbits polític i social que s’havia produït 

després de la primera Guerra Mundial, el moviment nacionalsocialista és un moviment 

pròpiament masculí. Tot i no tenir cap escrit estricte sobre el paper de la dona dins el 

moviment, aquesta es va marginar i discriminar cada cop més fins a extreure-la de la 

vida pública i reduir la seva ocupació a la de procreació. Aquest fragment d’un discurs 

de Goebbels20 ho diu ben clar:  

 

“El moviment nacionalsocialista és, per naturalesa, un moviment masculí. Si 

eliminem les dones dels àmbits de la vida pública, no és perquè en vulguem 

prescindir. Sinó perquè els volem retornar el seu propi honor. La professió 

més noble i suprema és encara la de la dona i la de la mare.” 

 

Fragment d’un discurs de Joseph Goebbels  

en un dels seus actes propagandístics l’any 1934. 

 

- LA EDUCACIÓ 

 

Aquesta concepció de la feminitat havia de completar-se amb la creació del nou home 

alemany. Així que tota la generació de nens i nenes de la dècada del vint i del trenta va 

ser educada per l’Estat; l’educació que rebien era de clara tendència nazi, així que ja de 

ben petits se’ls inculcava el sentiment d’odi als jueus i la ideologia nacionalsocialista en 

                                                 
20 Goebbels. Joseph Goebbles fou assignat cap de la propaganda del Partit Nazi pel mateix Adolf Hitler. 
La seva propaganda era directa, agressiva i, sobretot, contundent.  
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general. Però l’Estat no només educava als infants, sinó que també adoctrinava als 

adolescents. Així que per acabar-los de manipular es creà la Llei de la Joventut 

hitleriana, una llei que obligava a tots als adolescents a formar part d’alguna associació 

juvenil per tal d’impregnar-los encara més dels valors del nacionalsocialisme: la 

disciplina, la força, la superioritat de la raça ària, l’acceptació de les ordre sense crítica, 

la despersonalització i el sacrifici per la pàtria i el Führer.  

 

Des de petits, part de la seva educació es basava en la concepció de la història com una 

lluita de races, però no només havien d’aprendre a excloure de la societat a aquelles 

persones que impedien la propagació i l’expansió de la raça ària, sinó també tota aquella 

gent considerada inútil i costosa per a la comunitat alemanya (minusvàlids, deficients i 

malalts incurables, per exemple). A part, la dictadura nazi també discriminava els 

rodamóns i els captaires, ja que eren considerats incomplidors amb la seva feina; els 

homosexuals, tractats d’immorals i de no aportar descendència; i, finalment, els 

Testimonis de Jehovà, per no acceptar les exigències socials i militars del nou sistema 

polític.  

 

- LA DICTADURA I ELS JUEUS 

 

Els jueus foren el grup social més discriminat durant tota la dictadura nazi. No només 

per una qüestió de raça, sinó també la bona situació econòmica de molts d’ells (els 

tractaven de farsants i manipuladors). Per això els atacaren sense cap mena d’escrúpols.  

 

Les tropes alemanyes fins i tot van descobrir la procedència jueva de moltes persones 

que s’havien considerat alemanyes de tota la vida i que no sabien que segles enrere 

havien tingut familiars jueus. 

 

Cal destacar algunes dates i fets importants en els quals es mostra el progressiu procés 

de discriminació: 

 

1 - 3 d’abril de 1933. Boicot contra advocats, mestres i establiments jueus. 

21 de maig de 1935. Els jueus foren exclosos de la prestació del servei militar. 

Maig - agost de 1935. Boicot complet contra els jueus i exclusió dels llocs públics. 
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17 d’agost de 1938. Les dones jueves s’hagueren d’afegir Sara al nom de pila i els 

homes jueus Israel.  

5 d’octubre de 1938. Els passaports dels jueus van ser segellats amb una jota majúscula 

“J” vermella. 

14 d’octubre de 1938. Els jueus van ser internats en camps de treball i els seus béns 

passaren a mans de l’Estat.  

15 de novembre de 1938. Prohibició als nens jueus d’assistir a les escoles alemanyes. 

21 de febrer de 1939. Les dones jueves hagueren de lliurar les seves joies. 

20 de setembre de 1939. Els jueus no podien tenir aparells de ràdio. 

1 de setembre de 1941. Els jueus alemanys majors de sis anys havien de portar l’estrella 

groga al braç. 

15 d’octubre de 1941. Prohibició als jueus d’emigrar d’Alemanya. 

15 de febrer de 1942. Els jueus alemanys no van poder tenir animals de companyia. 

12 de juny de 1942. Els jueus alemanys van haver de lliurar màquines d’escriure, 

bicicletes i aparells elèctrics. 

14 de maig de 1943. Berlín fou declarada zona lliure de jueus. 

 

Amb aquest llistat de fets podem veure que cada vegada la discriminació jueva era més 

contundent, fins al punt d’arribar a declarar “zona lliure de jueus” una ciutat. L’odi 

contra els jueus cada cop era més accentuat fins que, aquesta fòbia antisemita, portà a 

terme dures mesures contra la comunitat jueva.  

 

- LA DICTADURA I ELS GITANOS 

 

Però Hitler també aplicà dures mesures contra la raça gitana21, una altra raça inferior i 

que, a diferència d’altres grups socials perseguits, en acabar la guerra no va rebre les 

indemnitzacions corresponents.  

 

Recopilem una llista de fets rellevants: 

 

26 de novembre de 1934. A partir d’aquesta data gitanos i negres no pogueren contraure 

matrimoni amb persones alemanyes.  

                                                 
21 Raça gitana. Hitler no anomenava als gitanos ni pel nom de la seva ètnia, sinó que per referir-se a ells 
parlava de “la plaga gitana” perquè –segons ell- estaven per tot arreu. 
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6 de juny de 1936. Ordre del Ministeri de l’Interior contra la “plaga gitana”.  

16 de juliol de 1936. Creació del camp de gitanos Marzhan, a l’est de Berlín. 

8 de desembre de 1938. Himmler ordenà la identificació i el registre dels gitanos. 

20 de novembre de 1939. Himmler ordenà l’empresonament de totes les gitanes 

endevines. 

Març de 1941. Començaren els experiments per a les esterilitzacions en massa a “dones 

indignes per reproduir”, sobretot a Ravensbrück i Auschwitz. 

16 de desembre de 1942. Ordre de deportar tots els gitanos d’Alemanya a Auschwitz. 

2 d’agost de 1944. Gasejament de tres mil gitanos al camp d’Auschwitz. 

 

Amb aquest llistat de fets ens trobem davant de persecucions i eliminacions de gitanos i 

gitanes en massa. Fins i tot parlen de gitanes endevines, davant d’una cultura diferent a 

l’alemanya. 

 

- LA DICATADURA I ELS TESTIMONIS DE JEHOVÀ 

 

La persecució dels testimonis de Jehovà també fou molt important i la repressió contra 

la seva religió fou realment molt dura.  

 

1 d’abril de 1933. Es va prohibí la distribució de totes les publicacions religioses dels 

Testimonis de Jehovà. 

12 de novembre de 1933. Acomiadament de les seves respectives feines i primers 

arrestos. 

7 d’octubre de 1934. Testimonis de Jehovà de cinquanta països diferents enviaren 

telegrames de protesta a Hitler. 

1 d’abril de 1935. Confiscació de pensions i subsidis. Prohibició als nens d’anar a 

l’escola. Es considerà motiu de divorci estar casat amb un Testimoni de Jehovà. 

Març de 1935. Començaren les deportacions de Testimonis de Jehovà als camps de 

concentració. 

1937. Es decretà el triangle púrpura com a identificació dels Testimonis de Jehovà. 

 

Els Testimonis de Jehovà arribaren a ser quasi tan odiats com els jueus i l’obsessió pel 

seu extermini cada vegada anà a més. Els fills de “purs alemanys de raça ària” no 

havien ni d’anar a l’escola ni de jugar amb fills d’una “raça inferior”. Perquè els 
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propòsits de Hitler es poguessin complir, Alemanya havia d’estar completament neta de 

impureses racials.  

 

Les persones amagades en soterranis, cases d’alguns amics o en edificis desallotjats o 

destrossats cada vegada eren descobertes amb més facilitat, ja que ningú volia posar-se 

a casa cap persona que no fos de raça blanca. La por i la desesperació portaren a moltes 

persones a denunciar amics que amagaven fugitius a casa seva o veïns que els amagaven 

al seu mateix edifici. L’agressiva propaganda de Goebbels era cada cop més eficaç.  

 

A més, els petits nuclis de fugitius que intentaven resistir al poder de les SS queien cada 

vegada més ràpid i els afusellaments eren cada cop més presents. 

 

En definitiva, jueus, gitanos, Testimonis de Jehovà, homosexuals, rodamóns, captaires, 

opositors al règim i apàtrides22 eren tancats en presons, en camps de treball i en 

stalags23 d’on no tenien cap mena d’escapatòria. Realment, la obsessió per la neteja 

racial per tal de conservar la puresa de la raça ària descrita en el Mein Kampf s’estava 

complint. 

 

2.4. ELS CAMPS DE CONCENTRACIÓ 

 

Arribà un moment, però, que les instal·lacions de control i compliment de penes 

tradicionals que existien a Alemanya no s’acabaven d’adaptar als objectius del nazisme 

si realment es volia atemorir la societat a través de l’empresonament i el càstig. Per tant, 

es van crear els anomenats camps de concentració24, que permetien empresonar grans 

quantitats de gent i alhora fer-la treballar.  

 

                                                 
22 Apàtrida. Persona de la qual cap Estat se’n fa responsable o bé que nega voluntàriament la seva 
nacionalitat. Per exemple, si un Estat no vol donar la nacionalitat a un fill de refugiats a aquell país, 
aquest és considerat apàtrida.  
23 Stalag. És l’abreviatura de Stammlager. Són camps on anaven els refugiats de guerra. També trobem 
els oflags, però era on s’allotjaven els oficials de cada camp. 
24 Camp de concentració. Instal·lació de grans dimensions destinada a la detenció en massa de persones 
considerades opositores al sistema polític establert –en aquest cas el nazisme- sense cap mena de judici 
previ. Els deportats vivien en unes condicions molt dures de vida i eren explotats en mines o pedreres. 
Alguns eren destinats a Kommandos de manteniment del camp. Tots els malalts eren eliminats i cremats 
als grans forns i força sovint es feien gassejaments, experiments o afusellaments. Els camps de 
concentració ja van ser construïts amb cambres específiques per dur a terme cada procés d’extermini.  
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Així doncs, els “camps salvatges” van quedar enrere i es comença a optar per deportar 

grans masses de presoners als camps de concentració. Un cop dins del camp, les 

possibilitats de sortir amb vida eren molt escasses perquè les condicions de vida i de 

treball eren realment molt dolentes.  

 

Podem distingir quatre etapes en la història dels camps de concentració: 

 

- Primera etapa (1934 - 1938) 

 

Dachau fou el primer camp de concentració i s’hi destinaren bàsicament alemanys 

membres de l’oposició -comunistes i socialdemòcrates. Però en poc temps el nombre de 

camps augmentà degut als treballs forçats als quals estaven destinats els presos. Llavors 

s’hi deportaren rodamóns, gitanos, alcohòlics, prostitutes, homosexuals, Testimonis de 

Jehovà, entre d’altres. En definitiva, s’hi condemnava la gent sense cap judici previ i les 

detencions s’acostumaven a fer en massa, la majoria de cops es tractava d’operacions de 

“neteja racial”. Així que el nombre d’integrants l’any 1937 era de cent mil, però a 

vigílies de la guerra arribà a tres-cents cinquanta mil. 

 

- Segona etapa (1938 - 1942) 

 

En aquesta etapa un 90% dels internats eren gent de nacionalitat diferent a l’alemanya 

(sobretot txecs i austríacs, ja que a mesura que s’ampliava el territori alemany també 

augmentava el nombre d’opositors al règim). S’obriren nous camps de concentració, 

entre ells el de Mauthausen, i es classificaren en tres categories segons la severitat del 

seu règim. Els camps van arribar a tenir integrants de vint-i-cinc nacionalitats diferents. 

 

- Tercera etapa (1942 - 1944) 

 

L’ofensiva contra l’URSS va ampliar el nombre de deportats dràsticament, ja que el 

nombre de comunistes i presoners de guerra soviètics augmentà. A més, molts camps es 

convertiren en laboratoris experimentals; Himmler fou qui autoritzà aquest ús. 
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- Quarta etapa (1944 – fins l’alliberament de cada camp) 

 

Amb el retrocés d’Alemanya en tots els fronts començà la destrucció de moltes 

instal·lacions, trasllats de deportats d’un camp a l’altre, milers de morts per la fam i les 

malalties i les anomenades “marxes de la mort25”. El sistema d’organització dels camps 

arribà a un grau de complexitat molt elevat, ja que es necessitava la col·laboració de 

molts ministeris, la subordinació de l’aparell judicial, l’aportació científica i tecnològica 

d’indústries i investigadors, l’ajut dels governs d’alguns països aliats o ocupats i la 

col·laboració de la població alemanya, que després es beneficiava de la mà d’obra. 

 

Els camps de concentració van ser la clau del terror, la submissió i l’obediència de tots 

els alemanys. La por assetjava la societat del III Reich, per tant, tothom es posicionà al 

bàndol dels indiferents i es limità a complir tot allò que dictava la llei del Führer.  

 

En definitiva, Hitler estava aconseguint el seu objectiu de crear una comunitat nacional, 

pura i forta, l’Alemanya del III Reich.  

 

2.5. LA SEGONA GUERRA MUNDIAL 

 

Durant la segona Guerra Mundial (1939-1945), l’agressiva política expansionista de 

l’Alemanya hitleriana comptava amb el suport de les potències totalitàries i 

expansionistes com el Japó i la Itàlia feixistes. El Regne Unit quedà sol davant d’una 

Alemanya molt forta a causa de la ràpida derrota de França. Però l’entrada de la URSS i 

dels Estats Units al bàndol dels aliats l’any 1941, desequilibrà per complet la guerra a 

favor seu. Fou una aliança “contra natura” de les grans potències democràtiques, 

capitalistes i comunistes per derrotar els sistemes totalitaris i feixistes. 

 

L’any 1938, Alemanya conquereix Àustria i el territori dels sudets (a Txecoslovàquia). 

L’any següent, els governs d’Alemanya i Rússia van signar el Pacte Ribbentrop-

Mólotov26, un pacte de no-agressió. Però, el mes de setembre, Alemanya ocupà Polònia 

                                                 
25 Marxes de la mort. Operacions de brutals exterminis de presoners i destrucció de forns crematoris i 
cambres de gas, en un intent desesperat de les SS per no deixar rastres.  
26 Pacte Ribbentrop-Mólotov. Pacte de no-agressió firmat entre els Ministres d’Assumptes d’Exteriors de 
l’Alemanya nazi i de la Unió Soviètica, Joachim von Ribbentrop i Viacheslav Molotov respectivament, al 
vint-i-tres d’agost de 1939 (poc abans de la Segona Guerra Mundial).  
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i l’URSS envaí les repúbliques bàltiques (Estònia, Letònia i Lituània). La invasió de 

Polònia va fer que la Gran Bretanya i França declaressin la guerra a l’Alemanya nazi al 

2 de setembre de 1939. 

 

Els alemanys van envair els Països Baixos, Bèlgica i Luxemburg, fet que fou 

l’estratègia per tal de derrotar França, que no s’esperava que les tropes hitlerianes 

entressin al país pel nord. Així doncs, França fou derrotada i ocupada per Alemanya, 

així com també ho van ser Dinamarca i Noruega. 

 

Però la guerra també s’expandí per altres fronts: la Itàlia feixista derrotà i ocupà Grècia 

i, al nord d’Àfrica (on s’estengué la guerra a causa de les colònies), Alemanya i Itàlia 

van combatre i derrotar els anglesos a Egipte i Líbia. 

 

L’any 1941 Hitler decidí envair la URSS tot trencant el pacte establert anys abans, però 

només aconseguí arribar a les portes de Moscou, ja que a causa de la gran resistència 

russa va haver de retirar-se. 

 

Però la guerra no només fou de caire europeu, sinó que potències de tot el món 

participaren en ella. Japó aprofità per expansionar-se cap al sud-est a partir de l’any 

1931 per tal d’ocupar Xina. Més endavant, els japonesos ocuparen les colònies 

franceses d’Indoxina i atacaren la flota americana a Pearl Harbor (a les Illes Hawaii). A 

conseqüència de l’atac japonès, els Estats Units entraren en batalla no només al Pacífic, 

sinó també a Europa. 

 

Els nord-americans van ser la clau que va donar un gir al conflicte a favor del bàndol 

aliat (Gran Bretanya, França, Estats Units i l’URSS). Només entrar en guerra, les tropes 

estadounidenques desembarcaren a Normandia al juny de 1944 i llençaren les bombes 

atòmiques damunt les ciutats japoneses d’Hiroshima i Nagasaki l’agost del 1945. 

Aquests fets determinaren la derrota de les anomenades potències de l’Eix (Alemanya, 

Itàlia i Japó) i, evidentment, la fi de la segona Guerra Mundial tant a Europa (abril del 

1945) com a Àsia (agost de 1945). 
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Les conseqüències d’aquesta guerra foren realment catastròfiques, més de cinquanta-

cinc milions de morts, milers de famílies desplaçades, pèrdues econòmiques de grans 

dimensions i repercussions encara ara vigents27.  

 

2.6. LA LÍNIA MAGINOT 

 

La Línia Maginot era una línia de fortificació i defensa construïda per França al llarg de 

la seva frontera amb Alemanya i Itàlia. La part de la defensa pertanyent a Itàlia també es 

coneguda amb el nom de Línia Alpina. Davant d’aquesta llarga línia de fortificació, 

Alemanya va construir l’anomenada Línia Sigfrid que representava la defensa 

alemanya. 

 

El nom d’aquest sistema prové del nom del seu promotor André Maginot28, que va 

morir abans de veure acabada la seva obra, ja que la part corresponent als treballadors 

no va acabar fins l’any 1936. 

 

Aquest mateix any, l’amenaça de Hitler augmentà de tal manera que la fi de la 

construcció de la Línia Maginot acabà amb la por ala derrota que tenien molts 

francesos, ja que fou la major línia de defensa militar mai abans construïda al món 

modern; fruit d’una gran complexitat tecnològica i militar. La Línia Maginot comprenia 

cent vuit forts principals a només quinze quilòmetres de distància entre si i una gran 

quantitat de forts secundaris; a més, estava composta per més de cent quilòmetres de 

galeries. El seu preu fou cinc mil milions de francs de l’època, és a dir, uns dos-cents 

trenta milions d’euros actuals. 

 

Els primers projectes de la Línia Maginot els realitzà la Commission de Défense des 

Frontières (CDF) amb el Mariscal Pétain al capdavant, poc després de la fi de la 

primera Guerra Mundial. Aquest organisme, però, es dissolgué l’any 1927 i la 

Commission d’Organisation des Régions Fortifiées (CORF) –comissió que substituí 

l’anterior-, s’encarregà del projecte. 

 

                                                 
27 Actualment, encara ara neixen nens amb malformacions i deficiències a causa dels compostos químics 
de les bombes atòmiques llençades pels Estats Units a les ciutats japoneses d’Hiroshima i Nagasaki.  
28 André Maginot. Veterà mutilat durant la Primera Guerra Mundial que fou nomenat Ministre de Guerra 
del 1928 al 1931 i promotor de la Línia Maginot. Morí l’any 1932 sense veure acabada la seva obra. 
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La construcció de la línia va començar l’any 1928 a la frontera italiana, ja que el 

feixisme italià provocava més inquietud que l’antiga República alemanya de Weimar 

(en la qual Hitler encara no estava al poder). Durant el 1929, es van obrir moltes 

canteres als Alps i al nord-est francès. 

 

El Mariscal Joffre va proposar les fortaleses, però els modernistes Paul Reynaud i 

Charles de Gaulle s’hi van oposar ja que eren partidaris d’invertir en més armament i 

aeronaus. Tot i així, fou André Maginot qui va acabar convencent al govern per invertir 

en el projecte. Fou construïda per el Service Technique du Génie (STG) i supervisada 

per DES Régions Fortifiées. 

 

Els objectius de la Línia Maginot, a part de la fortificació i la defensa del país, eren els 

següents: 

 

- Economitzar les tropes franceses tot compensant forats econòmics ocasionats per la 

Primera Guerra Mundial. 

- Frenar a temps un possible atac des d’Alemanya, de tal manera que les tropes de 

l’exèrcit francès de les zones més llunyanes poguessin mobilitzar-se.  

- Protegir les indústries de les conques dels rius i les mines a les regions d’Alsacia i 

Lorena, ja que gràcies a altres conflictes anteriors els francesos ja sabien que eren el 

punt de mira dels alemanys.   

- Servir de base per un possible contraatac. 

- Obligar a les tropes alemanyes a passar per Bèlgica, país protegit per Anglaterra, per 

tal d’obligar aquest últim a aliar-se amb França.  

 

Tot i les clares intencions de la construcció de la línia, aquesta no va poder evitar la 

derrota de França al principi de la segona Guerra Mundial. Sinó que les divisions 

alemanyes la van rodejar ja que van iniciar l’atac ocupant els Països Baixos i entrant 

inesperadament a França pel nord. Els francesos no volien lluitar, molts tiraven les 

armes. Així que, les tropes hitlerianes, van capturar entre dotze i tretze mil francesos i 

també republicans espanyols que estaven a l’exili treballant en Companyies de 

Treballadors Estrangers (CTE) destinats a defensar la Línia Maginot.   
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França, quedà dividia en dues. Una zona va quedar sota la ocupació militar francesa i 

l’altra la governà el Mariscal Pétain, que sempre fou partidari del sistema alemany. 

Pétain es reuní amb Hitler a Montoire per pactar un règim de col·laboració mútua; i 

també donà suport al reclutament de soldats francesos per combatre amb uniforme 

alemany al front rus. Així que trencà relacions amb la Gran Bretanya i començà una 

política pro-nazi i totalitària. 

 

En acabar la guerra, Pétain fou acusat de traïdor per Charles de Gaulle (amb qui ja havia 

tingut disputa en el moment de construir la Línia Maginot) i condemnat a cadena 

perpètua. 

 

Actualment, aquesta construcció tan espectacular de l’època es pot visitar i, fins i tot, hi 

han visites guiades muntades per tal de donar-la a conèixer.  

 

2.7. VINCLES ENTRE EL NAZISME I EL FRANQUISME 

 

Després que les tropes alemanyes derrotessin Polonia, Noruega, Dinamarca, Bèlgica, 

Holanda, Luxemburg i, finalment, França semblava que la victòria de Hitler a la guerra 

era innegable; cal considerar que llavors encara no havia entrat al conflicte Estats Units.  

 

Hitler fixà Gibraltar com el seu pròxim objectiu i així fer un pas més per derrotar la 

Gran Bretanya. Cal tenir en compte que Gibraltar és un punt clau per controlar les 

entrades i sortides de flota al Mediterrani. Amb això que, Hitler i Franco, fixen una 

trobada a l’estació d’Hendaya (França) al 23 d’octubre de 1940. 

 

El Führer arribà al lloc cap a un quart i cinc minuts de quatre de la tarda i el Caudillo 

uns vuit o nou minuts després. Es diu que la futura publicitat del Partit Nazi aprofità per 

descriure el petit retràs de Franco com una forma de provocació a Hitler, però no va ser 

altra cosa que un retràs ocasionat pel mal estat de la via fèrria espanyola. A més, tampoc 

és tan estrany que el convidat arribi més tard que el local. 

 

Després d’intercanviar unes salutacions començaren la reunió a la sala d’estar del tren 

de Hitler a tres quarts menys cinc de quatre. Tan el Führer com el Caudillo estaven 
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acompanyats pels seus respectius ministres d’Exterior, Joachim von Ribbentrop i 

Ramón Serrano respectivament, i dos intèrprets: Gross i el Barón de las Torres. 

 

Franco donà gràcies a Hitler per les seves ajudes durant la Guerra Civil i ell els comentà 

que no era cap molèstia ajudar a aquells que s’enfronten al comunisme així com també 

els parlà del lloc que podria tenir Espanya dins el Nou Ordre establert després de la 

victòria de les potències de l’Eix si entrava en la guerra. Després li recordà les ajudes 

prestades durant la Guerra Civil espanyola. El Caudillo, però, li comunicà que només 

formaria part de l’Eix i entraria en guerra si Alemanya li proporcionava el material 

suficient (cal tenir en compte que Espanya sortia d’una Guerra Civil i estava realment 

empobrida). També li demanà quedar-se amb la part francesa del Marroc. Hitler negà 

les seves peticions ja que estava clar que ell havia decidit assistir a la reunió per 

aconseguir Gibraltar i no per cedir una part de territori francès que, per començar, 

tampoc estava a les seves mans, sinó a les de França, i no volia tenir disputa amb el 

Mariscal Pétain. 

 

Així doncs, Hitler, abans de dos quarts de set de la tarda donà per acabada la reunió. Es 

diu que, Franco, pronuncià unes paraules d’agraïment i disculpa que l’intèrpret alemany 

no va traduir al Führer: “a pesar de cuanto he dicho, si llegara un día en que Alemania 

de verdad me necesitara me tendría incondicionalmente a su lado y sin ninguna 

exigencia”. 

 

La reunió d’Hendaya, però, continua sent quelcom enigmàtic, ja que hi ha qui diu que si 

Gross hagués traduït les últimes paraules de Franco, Espanya hagués entrat en guerra 

perquè a Alemanya li hagués anat bé la seva ajuda. També hi ha qui dóna les gràcies a 

Franco per no haver participat a la segona Guerra Mundial. 

 

A més, Franco declarà apàtrides als set mil republicans (entre ells dones i nens) exiliats 

a França i els lliurà a les mans de Hitler. Aquest els envià als camps de concentració, ja 

que no sabia què fer-ne.  

 

A part, la policia francesa s’encarregà de detenir exiliats republicans i retornar-los a 

l’Estat Espanyol, on serien “jutjats” i sentenciats. Aquest va ser el cas del sindicalista 

Joan Peiró, el membre del govern basc Julián Zugazagoitia o el president de la 
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Generalitat de Catalunya Lluís Companys. Aquest últim fou afusellat a Barcelona l’any 

1940. 

 

Tot i que l’Espanya franquista no participà en la segona Guerra Mundial, l’aplicació 

més directa va ser l’anomenada División azul29. D’aquesta manera el país podia 

mantenir la seva neutralitat i alhora compensava Hitler per les seves ajudes durant la 

Guerra Civil. 

 

La División azul fou una divisió de milers de “voluntaris” espanyols destinats a servir 

Hitler en les seves batalles sobretot contra l’URSS. El general Agustín Muñoz Grandes 

va ser designat per conduir als voluntaris. Era una divisió bàsicament de lluita anti-

comunista. 

 

El nom alemany original de la divisió es va canviar pel de División azul perquè, a part 

que era molt complex per la pronúncia de la gent de parla castellana, els soldats 

portaven un uniforme amb una camisa de color blau (color de les camises dels 

falangistes participants en la Guerra Civil). Aquest uniforme de camisa blava d’origen 

falangista, boina roja d’origen carlista i pantalons de color caqui utilitzats en la Legió 

només l’utilitzaven en les estades a Espanya. Quan combatien al costat de l’exèrcit 

hitlerià utilitzaven el mateix uniforme que els alemanys però modificat perquè sortís la 

paraula “España” i els colors de la pàtria. 

 

En definitiva, uns quaranta-set mil soldats van servir la División Azul a Rússia. Entre 

quatre mil cinc-cents i cinc mil van morir i més de vuit mil van ser ferits. Tres-cents 

vint-i-un es van convertir en presoners de guerra per l’exèrcit soviètic i la resta van ser 

repatriats a l’Estat Espanyol després d’arribar al port de Barcelona el 2 d’abril de 1954. 

 

En resum, durant la primera meitat del segle XX, Europa és una font de noves 

corrents ideològiques i, en conseqüència, de nous conflictes que mica en mica 

s’estengueren per tot el món. Entre aquests trobem revoltes i dictadures tan de 

dretes com d’esquerres, aliances i desavinences, dues guerres mundials i molts 

milions de morts en pocs anys. La por i el terror van marcar profundament una 

                                                 
29 División azul. El seu nom original en alemany és 250 Einheit spanischer Freiwilliger. 
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població indecisa i indefensa envoltada per l’afany de poder i victòria dels polítics 

europeus. 

 

2.8. L’ALLIBERAMENT DELS CAMPS 

 

Mentre Alemanya veia sobre seu la derrota de la Segona Guerra Mundial i duia a terme 

les ja esmentades “marxes de la mort” per tal de no deixar cap mena de rastre dels 

brutals exterminis, l’Exèrcit Roig avançava per l’est i les tropes aliades per l’oest. Quan 

aquestes entraren als camps es trobaren amb un panorama desolador: milers d’éssers 

humans malalts i famolencs, juntament amb milers de cadàvers apilats. 

 

Mauthausen va ser l’últim camp del III Reich alliberat. Els supervivents estaven 

veritablement desesperats, ja que de la xemeneia del camp no parava de sortir fum i els 

aliments cada vegada eren més escassos. La impaciència i el desconcert els impregnava 

d’impotència. 

 

Finalment, la nit del dos al tres de maig els deportats van veure com les unitats de les SS 

que quedaven abandonaven el camp i arribava la policia de Viena. Va ser llavors quan 

petits grups de resistència organitzats des de temps enrere en plena clandestinitat van 

mostrar-se a la llum per intentar controlar la confosa situació i intentar aconseguir armes 

i aliments. 

 

Però l’alliberament definitiu del camp no va ser fins el dia sis de maig, dia en el qual ja 

hi hagué una bona quantitat d’unitats militars americanes. Els republicans espanyols i 

combatents d’altres nacionalitats van estar a l’expectativa del què passava i vigilant els 

accessos al camp perquè sabien que alguns integrants de les SS encara voltaven per les 

afores. 

 

Durant dies després de l’alliberament del camp, tots aquells que havien viscut dins 

d’aquelles horroroses parets somiaren amb un món millor. Mentrestant, Francesc Boix30 

                                                 
30 Francesc Boix.  Fotògraf de professió i militant del PSUC durant la Guerra Civil, s’hagué d’exiliar a 
França on ingressà en una Companyia de Treball d’Estrangers (CTE). Quan els alemanys entraren a 
França l’agafaren mentre defensava la Línia Maginot i el deportaren al camp de Mauthausen. Allà fou 
integrant del Kommando Poschacher (explicat a l’Annex). Va ser un testimoni molt important al judici de 
Nuremberg i gràcies a les seves fotos com a fotògraf oficial del camp, podem tenir imatges actualment.  
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buscà els negatius de moltes de les fotografies que ell mateix havia fet del camp i en 

realitzà algunes de noves. Altres companys seus que havien treballat a les oficines del 

camp s’afanyaven a copiar llistes de deportats i de morts. Totes aquestes fotografies i 

tots aquests documents van servir al judici de Nuremberg com a prova d’un dels 

exterminis més grans de la història. 

 

Al cap de poc, es tirà a terra l’àliga imperial amb la esvàstica que guarnia la porta 

principal del camp.   

 

Pel que fa als integrants del Partit Nazi i de les SS van ser tots jutjats i sentenciats al 

judici de Nuremberg gràcies al testimoni de molts dels deportats i els anàlisis de les 

fotografies i els documents extrets dels camps.  

 

Durant aquest judici, es dugueren a terme moltes reunions de jutges, polítics i militars; 

s’arribà a l’acord de crear una llista de culpables i a partir d’aquesta jutjar-los. Fransesc 

Boix hi declarà assenyalant als culpables amb el dit. En aquesta llista, però, no hi sortia 

el nom de tres dels principals culpables de l’extermini perquè s’havien suïcidat, Adolf 

Hitler, Heinrich Luitpold Himmler i Joseph Goebbels. Optaren pel suïcidi per no haver 

de ser jutjats davant de tothom i condemnats a mort.  

 

Tot i admetre la crueltat i els crims contra la humanitat de l’Alemanya nazi, alguns dels 

integrants de les SS en van sortir il·lesos. Cal tenir en compte la complexitat i l’abast 

mundial que va tenir el judici.  

 

2.9. EL RETORN A LA VIDA 

 

En finalitzar totes les accions militars, hi havia uns onze milions de persones 

desplaçades entre supervivents de Mauthausen i treballadors forçats que es trobaven a 

Alemanya.  

 

Es van rehabilitar alguns camps de concentració que convertiren en camps de 

desplaçats, ja que més d’un milió i mig de persones no sabia on anar; estava ple d’orfes 

i gent completament sola.  
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Aquí tenim un text d’una deportada a Auschwitz amb només onze anys: 

 

“Jo no podia fer cap passa i em vaig quedar a l’hospital. El divuit de gener 

de 1945 els alemanys decidiren d’abandonar el camp i s’emportaren els 

presoners que encara podien caminar. Incendiaren la cambra de gas, el 

crematori, els arxius. El camp va cremar però el foc no va arribar a la barraca 

on era. Al matí, es van reunir els supervivents i sortiren a buscar el que 

podien de menjar. Però al cap de cinc dies tornaren els alemanys, encara més 

brutals; el dissabte vint-i-set tornaren a fugir. Aquell mateix dia arribaren 

soldats russos però com que ho estaven celebrant amb trets i borratxos, la 

gent es va tancar a les barraques. L’endemà arribaren els oficials i ens van 

dir que estàvem alliberats. 

Jo vaig dir: què voldrà dir alliberat ara? No em puc valer pel meu compte. 

Què tinc allà fora?, on pertanyo?, on és la meva família? La brutícia en què 

ens trobàvem va obligar que ens afaitéssim de nou. Estàvem tan bruts que 

ens havíem d’espantar els ratolins del damunt. Per la meva incapacitat, em 

vaig haver de quedar fins al mes de maig en el camp. M’havien d’alimentar 

amb un comptagotes. Durant aquest temps els russos van filmar els 

supervivents. Vaig ser sotmesa a tractaments i a operacions doloroses que 

ara em permeten caminar. 

Després de moltes vicissituds –en les quals vaig anar a esperar el meu pare a 

l’estació però l’home que va aparèixer no era ell- vaig aconseguir reunir-me 

de nou amb el meu germà i la meva mare. Dir el que vaig sentir quan vaig 

aconseguir reunir-me amb ells és impossible. Vam decidir deixar les nostres 

propietats, el que ens quedava i refer les nostres vides en un altre lloc. (…) 

No m’interessen nous judicis per provar el nostre patiment. El que sí que 

importa és lluitar contra l’oblit.” 

 

Text de Trudy Spira31, deportada a Auschwitz als 11 anys 

 

Pel que fa als deportats espanyols, la majoria s’hagueren de quedar a l’espera de les 

negociacions entre els companys francesos i les noves autoritats de la França alliberada, 

                                                 
31 Trudy Spira. Deportada que ingressà al camp d’Auschwitz amb només onze anys i que ens pot donar el 
seu propi testimoni ja que en sortí supervivent.  
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mentre contemplaven l’evacuació de molts deportats d’altres nacionalitats. Finalment, 

però, la República de De Gaulle els acollí i els donà repòs, suport econòmic i carnets 

d’identificació.  

 

La majoria de deportats es quedaren a França, ja que si tornaven serien perseguits pel 

règim franquista. Fraga, fins i tot negà públicament l’existència de l’Holocaust. 

 

L’alliberament dels camps de concentració significà l’inici d’una nova vida per 

part de tots els supervivents i el record perpetu d’un horror impossible d’oblidar. 

El retrobament amb la família i amb els amics foren algunes de les seves principals 

alegries, i la frustració davant la impotència i la injustícia d’allò viscut, les seves 

principals penes. És per això que tots els supervivents –ja siguin d’un camp de 

concentració o d’una infància marcada per la Guerra Civil- han de ser admirats i 

escoltats, perquè amb ells es manté viva una història que mai cap llibre reflectirà 

millor; els supervivents porten el testimoni indiscutible de la veritat. 
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Per plasmar la vida d’en Manel Bonet i Bonet començarem explicant la seva 

infància al bonic poble natal d’Ortells i acabarem amb la seva tràgica mort al 

Camp Rus de Mauthausen als braços d’un company. 

 

3. VIDA D’EN MANEL A ORTELLS  

 

Manel Bonet i Bonet va néixer el dia quinze d’agost de l’any 1905 a Ortells, un petit 

poblet situat a 15 quilòmetres de Morella (a la província de Castelló). Fill de Perdro-

Juan Bonet i Manueleta Bonet, Manel era el germà més gran després del Pere i abans de 

la Pilar, la Concepció, la Nati, la Maria i en Ramon32. Actualment, de tots els germans 

només queda viva la Conchi (Concepció) amb noranta-vuit anys d’edat. Aquesta viu 

amb el seu fill Joan a la mateixa casa on va néixer i créixer al costat del seus germans. 

 

Segons el record de la Conchi, Manel des de ben petit fou una persona moguda, activa i 

liberal, amb grans afeccions per la natura i els animals. I tot i no ser el germà gran, des 

de ben petit muntà a cavall i ajudà al seu pare amb el comerç d’oli i de llana per tota la 

província de Castelló a canvi d’altres productes que, a Ortells, eren impossibles 

d’aconseguir.  

 

Tota la família vivia en un petit mas i, en l’època de la Segona República, la casa es 

convertí en l’únic bar i botiga del poble. La seva mare i germanes eren les encarregades 

de vendre la carn, els ous, la llana i l’oli al mateix poble; va ser, doncs, pel comerç i el 

transport (sobretot d’oli) que s’hi realitzava, que el mas fou anomenat “Can Oliero”. 

 

Durant aquells temps, al poble hi havia dues escoles –una per nens i una per nenes-, així 

que tots els germans van poder tenir un aprenentatge bàsic. La Conchi recorda Manel 

com el més llest i espavilat de tots els germans. 

 

Però la vida en aquella època de constants canvis polítics i revoltes socials no era gens 

fàcil, i menys en un petit poble al mig de la muntanya on les comunicacions eren 

mínimes i la capacitat de prosperar, inexistent. Així que, tot i tenir un comerç, un mitjà 

de transport (el cavall amb el carro) i un petit hort del qual extreien aquell aliment bàsic 

                                                 
32 Ramon. El fill més petit de la família, per tant, com que no havia nascut no surt a la fotografia de 
família de l’Annex. 
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per alimentar-se, a la família Bonet (i entre la majoria de les famílies d’Ortells) regnava 

la pobresa.  

 

Per aquest motiu, doncs, en Pere i en Manel (aquest últim amb només uns dotze anys 

d’edat) van decidir marxar del poble i dirigir-se cap al Penedès en busca d’una vida 

millor. Els habitants d’Ortells i rodalies coneixien el territori penedesenc per la seva 

elaboració de vi i cava, i per els seus treballs agrícoles a la vinya. Així que, els dos 

germans, optaren per dirigir-se cap a aquella nova comarca amb l’esperança de trobar 

feina al camp.  

 

En definitiva, en busca de la prosperitat i d’una millor qualitat de vida, Pere i Manel 

arriben a Sant Sadurní d’Anoia pràcticament sense res, i deixen a Ortells la resta de la 

família.  

 

La Conchi ens explica sorpresa la quantitat de jovent que marxava del poble fa quasi un 

segle i compara entristida la multitud de nens que hi havia llavors amb la d’ara. Els 

habitants d’Ortells tenien molt clar que per sortir de la misèria havien d’emigrar. Per 

tant, és per aquest motiu que, actualment, al poble només queden uns quaranta habitants 

i la majoria d’avançada edat.  

 

4. VIDA D’EN MANEL A SANT SADURNÍ D’ANOIA  

 

Després d’un camí força dur i el record de la família deixada al poble, els dos germans -

Pere i Manel- arribaren a Sant Sadurní amb l’esperança de trobar una vida millor, una 

vida més pròspera i amb un futur més clar.  

 

Emigraren a Sant Sadurní d’Anoia amb la intenció de treballar al sector primari de la 

vinya, però no fou així. Tan l’un com l’altre acabaren treballant a Cal Solà. Aquesta 

empresa es dedicava al material de la construcció en general (ciment, rajoles, teules o 

maons entre d’altres) i era molt coneguda al poble. En Pere Vàrias33 ens recorda el 

Manel: “ell era qui em despatxava el ciment quan anava a buscar-ne res, una miqueta 

                                                 
33 Pere Vàrias. Més conegut com “el Simonet”, és una de les persones més grans de Sant Sadurní d’Anoia 
amb noranta-sis anys d’edat; va arribar a conèixer al Manel Bonet tot i que aquest últim fos uns anys més 
gran que ell. 
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per arreglar alguna cosa de la casa; ell era qui sempre estava darrera el taulell”. Així que 

tan en Manel com el Pere, es van guanyar el jornal treballant al món de la construcció i, 

per tant, rebien fortes influències dels moviments obrers. 

 

Manel vivia al Carrer de la Diputació i era força conegut al poble, sobretot perquè 

formava part d’una de les colles més importants: la Penya Dandy. Aquesta “penya” no 

era més que un grup d’amics que es reunien a l’Ateneu Popular per fer unes partides a 

cartes, uns cafès després de cada jornada de feina, anaven al ball i, sobretot, feien grans 

tertúlies. Cal tenir en compte que estaven en una societat que no oferia moltes més 

possibilitats d’esbarjo. S’anomena així perquè era una penya on tots anaven molt 

arreglats i empolainats. En Manel, segons ens explica la Pilar Bonet34, des de petit havia 

estat una persona molt detallista i li agradava tenir bon aspecte: “sempre que podia es 

posava fixador als cabells i una bona muda”.  

 

Altres integrants de la “Penya” eren: en Vicenç Font (treballador a Can Codurniu), en 

“Camilo” (el barber), l’Enric Carbó (del Carrer de Sant Josep) o en Jaume Capellades 

(el “Petroní”). A part de tots aquests, la Penya Dandy tenia un total de vint-i-vuit 

integrants. 

 

Aquesta “penya” fou, sens dubte, la més recordada. El Pere Vàrias ens explica el seu 

testimoni d’un fet que es produí després de la caiguda de la dictadura de Primo de 

Rivera: “van organitzar un enterrament simbòlic de la dictadura posant-se un d’ells dins 

un taüt simbolitzant al General i es dirigiren al pont de la sortida del poble des d’on 

llençaren el taüt avall, havent substituït el noi per un ninot de drap això és evident”. 

Aquest fet mostra que no només era una colla d’amics que es reunia en temps d’esbarjo, 

sinó que tots ells tenien unes idees polítiques força clares. Per això, la majoria militaven 

en partits polítics del poble.  

 

Manel, va conèixer a la Josefa Catasús amb qui es va casar i, més endavant, tingué la 

seva única filla, la Teresa. La Josefa era la germana de la dona del Pere Esteve35, un dels 

qui controlava el moviment revolucionari a Sant Sadurní i també formava part de la 

Penya Dandy. El Pere Vàrias ens explica que fou una colla digne d’admirar, sobretot 

                                                 
34 Pilar Bonet. Neboda del Manel Bonet que encara viu al mateix poble de Sant Sadurní. 
35 Pere Esteve. Un dels fundadors del PSUC a Sant Sadurní, amic i cunyat del Manel Bonet.  
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per tot pels més petits: “sempre estaven allà dins l’Ateneu, a la mateixa taula, amb els 

mateixos cafès i amb les mateixes tertúlies”.  

 

Paral·lelament, Manel Bonet formava part de l’equip de futbol “Noia36” i arribà a ser-ne 

el president. Com ja ens explicà la seva germana Conchi, Manel era un noi molt actiu i 

mogut que s’implicava molt amb tot allò que es proposava.   

 

Aquesta, doncs, era la seva vida al poble: es passava el dia treballant al ram de la 

construcció i les tardes a l’Ateneu amb tots els seus amics; de tant en tant algun partit de 

futbol i la resta de temps amb les seves esposa i filla. Una vida força corrent en aquella 

època.  

 

5. VIDA POLÍTICA DE’N MANEL  

 

Sant Sadurní fou un poble amb molta influència política i sindical, sobretot del Partit 

Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) i de la Confederació Nacional de Treballadors 

(CNT), respectivament. 

 

Primerament, a Sant Sadurní només hi havia les Joventuts d’Esquerres d’Estat Català37 

(JEEC), un partit que tenia força militants, però tres dels seus integrants més importants 

decidiren fundar un partit polític d’esquerres molt més avançat i amb més acció directe 

al mateix poble de Sant Sadurní d’Anoia. Aquest partit fou el PSUC. Així que, en Pere 

Esteve, en Valentí Zaragoza i l’Ernest Roca són els fundadors del PSUC al poble. Tot i 

tenir objectius suaument diferents, mai hi hagué discrepàncies entre els militants d’un i 

de l’altre partit. Més endavant, Manel s’allistà al Partit Socialista Unificat de Catalunya, 

el partit que més components tingué de tot el poble. 

 

A Sant Sadurní també hi havia la seu de la CNT i la majoria dels joves del poble que 

treballaven al món obrer hi estaven afiliats, tot i que militessin en altres partits. Cada 

afiliat tenia la seva pròpia targeta. Segons ens afirmà en Pere Vàrias, Manel també 

                                                 
36 Noia. Equip de futbol de Sant Sadurní d’Anoia que encara ara està vigent. Actualment, però, el Noia té 
més seguidors de la secció de hockey que la de futbol.  
37 Les Joventuts d’Esquerra d’Estat Català (JEEC). Partit polític amb integrants relativament joves amb 
un pensament independentista i d’esquerres. Actualment, podríem comparar aquest partit amb la Joventut 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (JERC). 



 44 

milità al sindicat anarquista, però com molts d’altres integrants, no per idees polítiques, 

sinó per tal de tenir una junta de treballadors. Per això, també afirma que: “no és que 

fóssim anarquistes, sinó que ens hi vèiem obligats”. 

 

Paral·lelament a la CNT, a Sant Sadurní també hi havia la Unió General de Treballadors 

(UGT), però no tenia ni molt menys la quantitat d’afiliats que la primera. La Lliga 

Regionalista també tenia importància, però era el PSUC qui portava la veu cantant. 

 

El Pere Esteve era anomenat “Pere el Valent” per la gent del poble, ja que segons ens 

explicà en Dionís Viladoms38, quan a Sant Sadurní hi hagueren les primeres eleccions 

municipals després de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, els partits de dretes 

donaren permís a les monges per poder votar, però Pere els prohibí l’entrada dient: 

“fotaré un tret a tota monja que entri a la sala electoral”. Des d’aquest fet, doncs, el Pere 

Esteve començà a ser conegut amb el sobrenom de Pere el Valent. 

 

Aquest esdeveniment, és un exemple de la mala relació que tenien els partits de dretes 

amb els d’esquerres. En aquella època, i sobretot durant la guerra civil, els sadurninencs 

s’havien arribat a denunciar entre amics o membres de la mateixa família, ja que el 

poble era petit i pràcticament es coneixia tothom.  

 

6. LA GUERRA CIVIL A SANT SADURNÍ D’ANOIA  

 

L’esclat de la Guerra Civil el divuit de juliol de 1936, no agafà desprevinguts als 

militants dels diferents partits de Sant Sadurní d’Anoia, que ja havien previst una 

evolució tràgica de tots els conflictes existents. Per això, el Comitè de Milícies 

Antifeixistes del poble ja havia mobilitzat les tropes republicanes. En Pere Esteve (que 

ocupava el lloc d’alcalde del poble quan va esclatar la guerra) fou qui s’encarregà 

bàsicament de les mobilitzacions dels voluntaris republicans allistats per anar a 

combatre al Front.  

 

                                                 
38 Dionís Viladoms. Nebot de’n Pere Esteve i Llopart.  
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Moltes empreses del poble es varen col·lectivitzar39 per tal de transformar-les amb 

tallers i llocs de reparació de tancs i altres vehicles de guerra. Un exemple fou el de les 

Caves Codorniu40. 

 

Van ser molts els republicans allistats al Front; un d’ells fou en Pere Vàrias, que estigué 

juntament amb en Girona41 mobilitzant-se a Barcelona, i ens explica que, allà a 

Barcelona, entraren a una de les seus de PSUC i, curiosament, es trobaren amb uns 

quants dels dirigents del PSUC de Sant Sadurní i altres llocs aplegats per dinar. Recorda 

com n’estava de plena aquella taula amb comparació a la misèria en la qual vivien 

moltes famílies durant la guerra. El seu company, en Girona, els preguntà per tot aquell 

banquet i en Pere Esteve els contestà: “nosaltres per poder pensar hem d’anar ben tips”.  

 

La majoria de sadurninecs republicans marxaren a lluitar fora del seu poble, com és el 

cas d’en Pere Vàrias i del seu company Girona que varen anar a lluitar al Front 

extremeny.  

 

De Manel Bonet ningú ja no en sap res. Els pocs supervivents que el conegueren no 

saben si s’allistà al Front o si es quedà al poble. Com en Pere Vàrias comenta: “un cop 

esclatà la guerra, allò era campi qui pugui”.  

 

7. L’EXILI SADURNINENC A FRANÇA  

 

Després de la derrota republicana a la Batalla de l’Ebre, els escamots de reraguarda de 

l’exèrcit republicà van fer volar els ponts d’entrada a Sant Sadurní d’Anoia per tal de 

retardar l’avanç de les tropes franquistes. No tenien cap mena de consideració a l’hora 

d’activar els explosius, ja que era la única forma de protegir la retirada de les unitats 

republicanes i de la població civil, que ja tremolava després d’imaginar totes les 

                                                 
39 Col·lectivitzar. Col·locar el béns de producció privada en mans del poble (de la col·lectivitat). Durant la 
Guerra Civil les col·lectivitzacions van ser força freqüents a Catalunya, sobretot pel que fa al bàndol 
anarquista.  
40 Caves Codorniu. Al final de la Guerra Civil, els republicans que havien col·lectivitzat les caves, les van 
fer dinamitar per tal de no deixar cap tipus de rastre. Es van trencar cinc-centes seixanta mil set-centes 
quaranta-quatre ampolles en procés d’elaboració i es robà molta maquinària. Després de la guerra es va 
fer un recompte de pèrdues equivalents a dos milions cinquanta-tres mil euros actuals.  
41 Girona. Un dels fundadors de la CNT a Sant Sadurní d’Anoia que estigué mobilitzant-se a Barcelona 
juntament amb en Pere Vàrias i també lluità al Front extremeny.   
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barbaritats que s’explicaven sobre les tropes franquistes. En Josep Carbó fou qui tirà un 

dels ponts, ja que era un dels artillers de la Confederació Nacional de Treballadors. 

 

Altra gent que no fugí, es va amagar en barraques al camp i amb refugis d’algunes 

indústries del cava per poder-se protegir dels bombardeig de l’aviació. Comenta la Pilar 

Bonet, una de les nenes que aquella època es refugiava a les caves Lavernoya situades 

molt a prop d’on caigué una de les bombes llançades pels mateixos avions que 

bombardejaren Gernika: “estàvem tots amagats dins dels passadissos amb matalassos i 

cistells amb menjar; no ens hi vam estar molts dies, però encara recordo aquella 

flamarada que entrà per la boca d’aquell pou i el fum que deixà a dins”. 

 

Tot i així, la major part de les persones vinculades amb militants d’algun partit 

d’esquerres, integrants del Comitè de Milícies Antifeixistes o bé afiliats sindicalistes 

van seguir el camí de l’exili abans que arribessin les unitats de l’anomenada “V 

División de Navarra”, ja que la població civil estava atemoria pel que els pogués passar 

tot i no haver participat en la guerra de forma directe. Els soldats de les tropes 

republicanes també prenien el camí de l’exili, perquè molts havien participat amb els 

excessos comesos des del 1936, per tant, eren les primeres persones a qui es dirigirien 

els franquistes per passar comptes. 

 

En definitiva, alguns dels membres més destacats del Comitè van retirar-se amb les 

seves famílies i els escamots milicians dalt de camions de la seva propietat. La fugida 

del poble havia de ser ràpida i directa; les tropes franquistes els trepitjaven els talons. 

 

Pel que fa al Manel Bonet, no se’n sap res de la seva ruta camí cap a França; la lluita i la 

clandestinitat són els dos aspectes que fan impossible de conèixer la seva retirada. Però 

el que sí que està ben clar, són els motius de la fugida: Manel fou integrant del PSUC i 

cunyat del Pere Esteve que, com ja em dit, era “el jefassu42” del moviment revolucionari 

a Sant Sadurní. 

 

Però gràcies al testimoni del Dionís Viladoms, sí que coneixem la ruta de la Josefa 

Catasús i la petita Teresa –dona i filla del Manel respectivament-. Totes dues pugen a un 

                                                 
42 Jefassu. Nom que fa servir en Pere Gibert per dirigir-se al Pere Esteve, ja que havia controlat la major 
part del moviment revolucionari al poble.  
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dels camions esmentats abans juntament amb la germana de la Josefa Catasús, l’Eulàlia 

-o la “Laieta”-, i el també petit Dionís Viladoms amb la seva mare Quimeta Esteve i la 

seva àvia per part de mare. Aquí, doncs, tenim un exemple d’una família exiliada a 

causa de la forta importància política d’un dels seus integrants, el Pere Esteve, i de la 

militància d’un altre, el Manel Bonet. Fent un petit arbre genealògic s’entendrà de 

seguida la relació de parantesc: 

 

 

 

 

 

 

 

Tot i que els noms de Josefa Catasús i Teresa Bonet no surten a cap dels llibres 

consultats, en Dionís Viladoms afirma que s’exiliaren tots junts amb una altra família, la 

del destacat dirigent sadurninenc Ernest Roca Guilera. Tot i això, les dues famílies es 

separaren abans d’arribar a França. 

 

Així doncs, pujaren al camió i enfilaren rumb a França poc després que París donés 

permís per obrir les fronteres. Quan ja estaven a l’alçada de Martorell, els informaren 

que els nacionals ja havien arribat a Vilafranca del Penedès. Arribaren a Girona i van 

anar a parar a un refugi gironí. Allà es trobaren uns polítics amics d’en Pere Esteve que 

els van dir que s’afanyessin a marxar perquè allà no s’hi podia estar. I quan ja havien 

marxat uns cent cinquanta metres enllà van llençar una bomba a l’entrada del refugi on 

havien estat. Cal tenir en compte que durant el trajecte van enganxar molts 

bombardeigs. En Dionís Viladoms ens afirma: “sóc viu de miracle”.  

 

Continuaren rumb a França, però pararen a Figueres. El poble estava ple d’avis, mares, 

criatures i malalts; molts dels quals anaven a peu. Hi havia un èxode immens. Poc 

després d’estar a Figueres va passar un avió dels nacionals anomenat la Pava, que 

llençava papers on s’assegurava la fi de la guerra i l’amnistia. Així que els carrers de 

Figueres encara s’ompliren més del que estaven. Però al cap de deu minuts d’haver 

passat l’avió, van fer un bombardeig. La família es va salvar perquè anava dins d’un 

camió; però la metralla va matar al xofer d’aquest. 

 
 
Manel Josefa Eulàlia Pere Quimeta Agustí 
Bonet Catasús Catasús Esteve Esteve Viladoms 
 
 
 Teresa     Dionís 
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Per la carretera de la Jonquera hi passava un avió que volava molt baix i metrallava 

sense miraments; eren tants que no calia que fes punteria. Pel camí es trobaren uns 

soldats republicans que els van protegir quan passà la Pava. Dionís Viladoms explicà 

una anècdota força curiosa: “abans que passés l’avió, els soldats republicans estaven 

preparant xocolata desfeta i, després de protegir-se d’aquesta tornaren al lloc d’origen 

on jo ja esperava amb ànsies una bona tassa, però la xocolata ja no hi era”. Cal destacar 

que la gana era tan gran que fins i tot els van prendre la xocolata mentre bullia. 

 

Finalment, després d’un parell de setmanes, arribaren a la frontera. Allà, es trobaren 

amb el Pere Esteve que quedà parat de trobar-se allà tota la família. La Creu Roja 

francesa els donà un tros de pa i un got de llet. Els mateixos cossos sanitaris van 

distribuir les famílies refugiades cap a diferents departaments francesos; a ells els tocà 

el departament de la Haute Vienes –la capital del qual és Llemotges. Abans, però, 

passaren dos dies al camp de concentració d’Argelers. El departament els envià a un 

petit poble de pagesos i masies anomenat Salles Lavauguyon l’ajuntament del qual els 

proporcionà un habitatge que van compartir amb altres famílies catalanes. Allà van 

treballar de la terra tot el temps que hi van estar i, les dones, fins i tot rentaven la roba 

de sis famílies jueves que estaven amagades en aquell mateix poble. 

 

Mentre vivien allà a França més d’una vegada havia vingut la Gestapo43 per endur-se’ls, 

però el dia abans dos gendarmes44 els contaven el que havien de dir si els preguntaven 

per on volien marxar, si per Hendaia o per Cervera: “ si us pregunten això vosaltres heu 

de contestar que ni per Hendaia ni per Cervera, que no voleu marxar”. I això els va 

passar més d’una vegada.  

 

Segons conta el Dionís, es portaren millor amb ells els francesos, que més endavant 

quan van tornar els mateixos catalans.  

 

Cal tenir en compte, però, que aquest és el recorregut que van seguir la dona i la filla del 

Manel Bonet i que, mentre estaven a França, ni elles van rebre cap notícia seva. No se’n 

                                                 
43 Gestapo. Inicials de Geheime Stoats Polizei. Eren la policia política alemanya del règim 
nacionalsocialista. 
44 Gendarmes. Guàrdies francesos. 
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sabia res: ni si estava viu, mort, presoner, a França, a Catalunya, a la resta de l’Estat 

espanyol, res de res.  

 

La preocupació i la incertesa de tot el que passava van ser les protagonistes de la 

tornada de la Josefa Catasús i la seva filla Teresa cap a Sant Sadurní al cap d’un any 

d’exili. Evidentment, es van trobar el poble i la seva gent molt canviats. Fins i tot, amics 

de tota la vida els van girar l’esquena. Durant el franquisme no estava ben vist ser la 

dona o la filla d’un exiliat comunista desaparegut.  

 

8. MANEL ABANS DE L’HOLOCAUST  

 

Tot i no conèixer la ruta que seguí Manel Bonet per exiliar-se a Catalunya i arribar a 

França, si que podem establir una possible seqüència dels fets a partir de la informació 

de la qual disposem. 

 

Partim de la base d’una França que rebia una forta sotragada en trobar-se amb una 

quantitat d’immigrants tan gran impossible d’absorbir. Al principi, les autoritats 

franceses encara van separar les famílies i les van instal·lar en camps de concentració o 

de refugiats. Però la situació empitjorà. No només arribaven exiliats espanyols, sinó que 

França també fou un país de destí per a molts jueus i europeus d’altres nacionalitats. Cal 

recordar que l’expansió del territori de l’Alemanya del III Reich era directament 

proporcional al nombre de presoners i exiliats. 

 

La situació arribà a un punt que, el govern francès, no sabia com organitzar-la: no 

només tenia el país ple d’exiliats, sinó que es trobava amb una Alemanya cada vegada 

més forta. És per aquest motiu que el govern Francès donà tres opcions als exiliats: 

 

- El retorn al seu país d’origen amb els seus corresponents riscs de presó o pena de 

mort. 

- La possibilitat d’allistar-se a la Legió francesa per anar a lluitar al minat Sàhara.  

- La protecció de França davant d’una Alemanya cada vegada més forta al costat de 

l’exèrcit francès. 
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Quan Manel arribà a França integrà en una CTE (Companyia de Treball d’Estrangers), 

per tant, de seguida se li assignà la defensa de la Línia Maginot. Compartí destí amb 

molts altres espanyols republicans exiliats. 

 

Però amb l’atac inesperat de les tropes hitlerianes per Bèlgica, tots aquells defensors de 

la línia de fortificació francesa són detinguts i portats cap a l’Alemanya nazi. Allà seran 

internats en camps de presoners de guerra, els anomenats Stalags (ja esmentats 

anteriorment). 

 

Així que, Manel Bonet Bonet és fet presoner per les tropes hitlerianes i traslladat a 

l’ Stalag XII-D al costat de la petita població de Trier. És un dels primers presoners 

espanyols arribats al camp; li assignaren el número cinc-cents cinquanta quatre. Un cop 

allà, ja només fou un pres més; el nom de Manel Bonet i Bonet quedà esborrat del 

mapa, ara només era el cinc-cents cinquanta-quatre –un número. 

 

Republicà català exiliat a França per por de les tropes del General Franco, declarat 

apàtrida com tots els altres exiliats espanyols pel mateix Caudillo, integrant d’una CTE 

a França destinat a la defensa de la Línia Maginot, pres d’un Stalag en zona alemanya i 

mentalitat d’estar en plena Segona Guerra Mundial.  

 

Realment, Manel Bonet marxà d’Espanya per por a una dictadura franquista i acabà a 

Alemanya en mans d’una altra de nazi. El protagonista d’aquest relat estava al bàndol 

dels més desafortunats: d’aquells que no havien tingut ni diners, ni sort en travessar la 

frontera francesa, ni possibilitat d’embarcar cap a Amèrica45, ni oportunitat d’haver-se 

retrobat amb la família.. Tot allò pel qual ell havia lluitat –la llibertat, el republicanisme, 

el comunisme, la independència- segurament havia desaparegut del seu interès. 

 

La desesperació en trobar-se acompanyat d’aquells records tan bonics del seu poble 

natal, de la seva dona, de la seva filla, dels companys de la Penya Dandy, de les tertúlies 

i dels cafès devien acabar amb les seves últimes esperances. Comparar la vida d’abans, 

en la que fins i tot es podia arreglar la vestimenta i els cabells, amb la vida de llavors 

                                                 
45 Embarcar cap a Amèrica. Tots aquells exiliats que havien disposat de suficients diners, havien tingut la 
oportunitat d’agafar un dels vaixells rumb a Amèrica per marxar de l’Europa de la Segona Guerra 
Mundial. Aquest va ser el cas del cunyat d’en Manel Bonet, en Pere Esteve. 
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que no disposava ni d’un àpat complert. Manel Bonet i Bonet es trobava completament 

desemparat a l’espera de les decisions d’Adolf Hitler i dels seus col·laboradors del Partit 

Nazi. 

 

9. L’HOLOCAUST A MAUTHAUSEN  

 

Si busquem la paraula “holocaust” al diccionari46 ens trobem amb aquesta definició: 

“Entre els hebreus, sacrifici en què la víctima era consumida enterament pel foc”. Però 

què va ser realment l’Holocaust nazi que patí Manel Bonet i que acabà amb la seva 

vida? Per trobar la resposta ens endinsarem al camp de concentració de Mauthausen, 

situat a l’Àustria ocupada durant la Segona Guerra Mundial.  

 

9.1. EL TRASLLAT D’EN MANEL AL CAMP 

 

Manel Bonet és un dels dotze mil deportats al camp de concentració que rep el mateix 

nom que el poble situat a tres quilòmetres: Mauthausen. Igual que set mil republicans 

espanyols més, Manel és exterminat per una ideologia completament contrària a règims 

imperialistes com el nazisme o el franquisme. 

 

El dia tres d’abril de l’any 1941, el traslladaren al camp de concentració de Mauthausen 

des del Stalag de Trier juntament amb altres presos espanyols i francesos fets presoners 

a la Línia Maginot. 

 

Tot i ja portar-hi presoners, el camp encara estava en construcció. Des del 1938, jueus, 

homosexuals, persones amb malformacions, antisocials i totes aquelles persones que 

Hitler va marginar sota el nom d’escòria alemanya, van començar la seva construcció. 

En un principi, aquestes persones les deportaven al camp de Dachau, però un cop aquest 

va estar ple, les van començar a traslladar cap a Mauthausen on van continuar la 

construcció del camp juntament amb austríacs, polonesos i txecs. Però com ja hem dit 

abans, l’expansió de l’Alemanya del III Reich és directament proporcional al nombre de 

presos i detinguts; per tant, al camp hi arribà gent de diverses nacionalitats. Tot i així, 

                                                 
46 El diccionari fet servir és el Gran Diccionari de la Llengua Catalana de l’any d’edició 1999.  
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quan els republicans espanyols hi van arribar, no tenien la feina feta, sinó que també van 

haver d’intervenir en la seva construcció.   

 

Els trens paraven a l’estació del poble Mauthausen. Allà a tres quilòmetres hi ha un 

turó, lloc on van construir el camp. Els trens arribaven fins l’estació, descarregaven i els 

soldats separaven de la resta totes aquelles persones que havien sofert les dures 

condicions del viatge i estaven febles, malaltes, a punt de morir o mortes ja, i les 

mataven directament. Per les SS no era rendible mantenir (tot i que sigui amb un molt 

baix nivell de vida) presos que no podien treballar. En Manel baixà del tren en un bon 

estat físic47 i, juntament amb els altres presoners, enfilà camí amunt en direcció al camp. 

 

Després de tota la pujada, arribaren a l’entrada del camp la porta del qual tenia l’àliga 

imperial amb l’esvàstica esculpida a la part superior. Tots els deportats havien d’entrar 

passant per sota seu i escoltant les humiliacions dels soldats, que els deixaven clar que 

per aquella porta només passarien un cop. Per exemple, els deien: “entreu per la porta, 

però sortireu per la xemeneia”. 

 

9.2. L’ARRIBADA D’EN MANEL AL CAMP 

 

Un cop dins del camp, els reunien tots al pati principal i els desposseïren 

d’absolutament tot el que tenien deixant-los en la més profunda misèria: ni família, ni 

béns, ni alegries, ni vida; els deixaren en portadors del mot res en el seu estat més pur.  

 

També els treien la roba, deixant-los nus al complet. A més, allà hi havia “barbers” que 

es dedicaven a treure tot el pèl del cos per tal que no hi haguessin plagues de polls; com 

ens digué en Lluís Reverté48: “pèl que veien, pèl que tallaven, fos d’on fos”. 

Seguidament, els feien passar per les rudimentàries dutxes d’aigua freda i glaçada. Un 

cop estaven tots relativament nets, els donaven el que seria la seva vestimenta durant 

                                                 
47 Bon estat físic. No podem parlar de bon estat físic literalment, ja que les condicions en les quals van 
traslladar als presos eren molt inapropiades per la salut.  
48 Lluís Reverté: fill del deportat Joan Baptista Reverté i Vives i Secretari d’Organització de l’associació 
Amical Mauthausen i altres camps de concentració nazis.  
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tota la llarga estada al camp: el vestit de ratlles amb un triangle de color i dibuix 

específics que determinaven el seu origen49. 

 

I, ja finalitzat aquest procés, els tocava passar per un dels moments més durs del camp 

(potser no tan durs físicament com de forma psicològica): el moment que deixaven de 

ser persones per convertir-se en presos, que passaven de tenir un nom i dos cognoms a 

tenir un número, que passaven a ser homes lliures a ser presoners amb un futur 

plenament indecís; passaven a ser autèntics deportats del camp de Mauthausen.  

 

El tres mil vuit-cents cinquanta-un fou el número que va substituir al nom de Manel 

Bonet i Bonet durant tot aquell temps. Un número que tots els deportats s’havien 

d’aprendre de memòria en alemany. Com Lluís Reverter comentà, molts dels 

supervivents del camp es van recordar d’aquelles paraules alemanyes tan estranyes fins 

el dia de la seva mort.  

 

Aquests números els reutilitzaven, és a dir, quan un pres moria les SS es guardaven el 

número per tal que un pres nou al camp l’aprofités. D’aquesta forma, a part d’estalviar-

se fer números nous, el nombre d’integrants al camp no pujava de forma descontrolada. 

Era una manera de dissimular la quantitat de presos i, per tant, de morts. 

 

Manel també portava aquell vestit de ratlles, d’aquella roba tan incòmode, freda, 

rasposa i que acabaria ben destrossat al final del camp. El triangle que portava enganxat 

a la “camisa” era blau, el color pel qual classificaven els apàtrides; i tenia una S blanca 

al centre, una s de spanier, així era com identificaven els espanyols. 

 

Doncs, un cop humiliats, desposseïts, despullats, rapats, dutxats, uniformats, identificats 

i numerats, els portaven a tots a unes barraques on els deixaven un temps determinat 

(uns dies, unes setmanes o potser un parell de mesos). Quan els treien d’allà, es 

trobaven organitzats ens grups de treball i els portaven a un dels vint-i-set barracons per 

deportats que hi havia al camp. Uns barracons els quals estaven dissenyats per cinquanta 

persones, però que els alemanys n’hi posaven d’entre cent cinquanta i dues-centes. Per 

                                                 
49 A l’Annex trobem un apartat dedicat a les diferents insignes que les SS donaven a cada pres segons la 
seva nacionalitat o motiu pel qual estaven al camp.  
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aquest motiu, els presos havien de compartir aquell tros de fusta amb una mica de coixí 

que tenien per llit, entre tres o fins i tot quatre persones.  

 

9.3. LA DURA RUTINA 

 

Cap allà a les cinc o dos quarts de sis de la matinada50 ja tocava la campana, per tant, en 

molt poc temps haurien d’anar a formar. Al barracó, hi havia dues piques al costat de 

l’entrada per tal que els presos es poguessin rentar; però realment era impossible que 

dues-centes persones  tinguessin prou temps per passar per la pica i rentar-se. 

 

En tocar el xiulet, tots havien d’anar a formar al pati. Els donaven una mica de cafè51 i 

els dividien en grups per anar a treballar en un lloc o un altre. Els kommandos52 anaven 

a treballar a l’exterior del camp construint carreteres i túnels o treballant en fàbriques, 

altres presos es quedaven als kommandos de l’interior com la bugaderia, el forn o la 

infermeria, però la majoria de presos anava a construir els murs del camp i a extreure 

grans blocs de pedra de la pedrera.  

 

Per exemple hi havia els qui construïen els murs del camp, però per fer-ho necessitaven 

les grans pedres que altres havien de carregar cent vuitanta-set esglaons53, de la pedrera 

fins dalt de tot de l’escala. Es posaven sis en cada esglaó i cada vegada que una fila en 

pujava un, un altre grup de sis persones es posava en marxa. I, així successivament fins 

a arribar dalt. Això, si la sort estava a favor seu; perquè si algun oficial enganxava algú 

amb una pedra de només deu o vint quilos, li canviava per una de cinquanta o seixanta o 

bé li posava dues. La qüestió és que als oficials del camp no només els agradava veure 

com patien els presos traginant aquelles pedres per l’escala, sinó que també disfrutaven 

                                                 
50 Cinc o dos quarts de sis de la matinada. L’hora exacte que llevaven als presos no es pot afirmar, ja que 
cal tenir en compte que cap dels presos portava rellotge i s’havien de guiar per la sortida i la posta de sol.  
51 Cafè. Segons la ironia dels supervivents no era més que aigua amb terra afegida per tal de donar-li 
color. 
52 Kommando. La paraula Kommando té tres significats diferents. El primer es refereix a un grup de 
presos que anava a treballar a l’exterior del camp en fàbriques o en construccions de carreteres i túnels. El 
segon és per anomenar els camps secundaris i els annexes. I el tercer es refereix a les instal·lacions 
interiors del camp com la bugaderia, els forns o la infermeria.  
53 Cent vuitanta-set esglaons. Esglaons que formaven la famosa escala de Mauthausen anomenada 
Wiener-Graben. Normalment, es diu que n’hi havia cent vuitanta-sis; però molts dels deportats afirmen 
cent vuitanta-set. El que passa, és que l’esglaó de baix de tot amb el temps i l’erosió de les pedres del 
voltant, s’ha cobert de pols i no es pot veure. 
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veient com un pres es desequilibrava amb la pedra a sobre i provocava un efecte dominó 

mortal.  

 

Testimonis ja morts, ens han deixat constància de la desesperació que aquella escala 

arribava a portar: gent desplomada en racons, gent sufocada, gent asfixiada, gent 

desesperada, gent plorant desconsolada… En algunes persones causava tanta 

desesperació que, quan arribaven a dalt, es llençaven pel precipici que aquesta deixava 

en un cantó: l’anomenat “mur del paracaigudista”. Ho trobaven com una forma 

d’acabar amb el dolor i aquella vida insoportable. A vegades, eren els mateixos oficials 

qui els empenyien o els demanaven que es tiressin amenaçant-los de mort. Per les SS 

això no eren més que distraccions i diversió. A tot això, li hem de sumar la quantitat de 

cops i ferides que es feien els deportats en pujar les pedres per tots aquells esglaons. Si 

no es comenta tot això, no s’entén el nom d’escala de la mort amb el qual l’havien 

batejat. 

 

La seva jornada era d’onze a dotze hores i només paraven un moment per dinar. Mig bol 

de sopa feta amb naps, pells de patata i alguna patata era el menú diari. Com algun 

deportat explica, si eres dels últims a menjar encara et tocava alguna que altra cosa 

mínimament sòlida. Hem de tenir en compte que menjaven “sopa”, l’essència de la qual 

és pesant i es submergeix. Per tant podem dir que si et tocava dinar dels primers 

menjaves no més que un bol d’aigua amb lleuger regust a pell de patata. 

 

Fins el vespre no pujaven cap al pati del camp. Allà feien recompte per veure qui no hi 

era. Moltes vegades faltava més d’un pres, però no perquè s’hagués donat a la fuga, sinó 

perquè s’havia desmaiat, fet mal o mort en algun racó del camp. Llavors oficials de les 

SS amb els seus gossos sortien a la busca del pres. S’estaven l’estona que convingués 

buscant-lo, però l’havien de trobar. Un cop localitzada la persona en concret, els gossos 

feien la seva feina o bé els oficials li disparaven directament sense escrúpols.  

 

Quan el nombre de presos estava solucionat, arribava l’hora de sopar. Els donaven 

salsitxes, ja que es fan amb les restes d’altres carns, i un tros de pa que s’havien de 

partir entre dos o tres més d’un cop. I molt d’en tant en tant, margarina o mantega. 
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Un cop descrits tots els àpats podem dir que sumaven un nombre de calories molt petit i 

que si, a més a més, li afegim el desgast físic i l’estat d’ànim, no és estrany que més 

d’un es tirés pel “mur del paracaigudista” o es llencés a les balles electrificades.  

 

Doncs, fins aquí la vida de Manel Bonet i Bonet i de qualsevol altre deportat al camp de 

Mauthausen. Una vida realment molt dura, en la qual els deportats es convertiren en 

simples titelles dels oficials de les SS i deixaren de viure com a persones que eren.  

 

Un fragment del testimoni de José de Dios Amill54: 

 

“Cuando llegamos a la ciudad de Steyr, que era muy bonita, para llegar al 

lugar de trabajo tuvimos que atravesarla casi de punta a punta. La cruzamos 

a través de un puente que la dividía atravesando un rio bastnte caudaloso. 

Cuando nos cruzábamos con gente que iba por las aceras, al pasar a nuestra 

altura con el paúelo se tapaban la nariz quizás para no sentir el hedor que 

desprendíamos a nuestro paso por aquellas calles tan limpias y pulcras. ¡Qué 

miserables éramos! Aunque es posible que tuviesen motivos, a nosotros nos 

pareció un gesto de muy mal efecto, despreciativo y carente de humanidad 

hacia unos pobres reclusos (…). Después de cruzar media ciudad y atravesar 

el puente, la mitad de la formación se quedó a trabajar no muy lejos del 

mismo y el resto continuamos hasta la parte más extrema (…). El trabajo que 

teníamos que realizar era de gran envergadura: nada menos que construir un 

refugio de oeste a este.” 

 

Paraules de José de Dios Amill al seu llibre 

La verdad sobre Mauthausen 

 

9.4. EL CAMP DE CONCENTRACIÓ DE MAUTHAUSEN 

 

Però a part de la vida dels presoners al camp de Mauthausen, també és important 

conèixer la història i els oficials que manaren. A més, explicarem tres dels annexes més 

famosos de Mauthausen.  

                                                 
54 José de Dios Amill. Deportat y supervivent del camp de concentració de Mauthausen. Va escriure el 
llibre La verdad sobre Mauthausen. 
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Lloc: dalt d’un turó a tres quilòmetres de Mauthausen, poble situat prop de la ciutat de 

Linz (Àustria) 

Inauguració: agost del 1938 

Alliberament: cinc de maig del 1945 

Nombre aproximat de víctimes: cent vint mil 

 

Quan Àustria va annexionar-se a Alemanya, Hitler va tenir la necessitat de crear-hi un 

camp de concentració per tal d’enviar-hi més presoners. Van començar a arribar al camp 

deportats que provenien de Dachau i, a finals d’any, ja eren prop de 800 (la majoria 

presos polítics tancats allà amb la finalitat de “reeducar-los”). 

El cap de la polícia (SS), Himmler, va organitzar varies redades per tal d’agrupar tota 

“l’escòria alemanya” (jueus, vagabunds, gitanos, homosexuals, entre d’altres). I a 

l’agost del 1939, just un any després de l’obertura del camp, ja eren prop de dos mil set-

cents presos, un número que no parava d’augmentar. Tots aquests presos treballaven a 

la cantera.  

 

Fins al 1940, al camp hi havia vint barracons (a part de cuines, presons, búnquers i 

dutxes subterrànies) envoltats per balles electrificades i torres de vigilància. Però entre 

el 1941 i el 1942, el camp va començar a adquirir un aspecte de fortalesa; integrava 

garatges per les SS, un camí de ronda, l’edifici de comandaments i torres de vigilància, 

tot envoltat per una muralla.  

 

Però aquestes ampliacions del camp no haguessin estat possibles si no fos per 

l’experiència en mà d’obra de molts dels republicans espanyols vinguts durant aquells 

dos anys. Tot i que no només els van fer treballar en la construcció, sinó que molts dels 

espanyols estaven a la cantera traginant enormes pedres pels cent vuitanta-set esglaons. 

Quan ja no “servien”, ja sigui per debilitat o malaltia, els enviaven cap a Gusen on 

segurament series exterminats.  

 

Al 1943, es van instal·lar els crematoris i les cambres de gas al camp; i al 1944 una zona 

on van anar a parar dones, ja que fins llavors el camp sempre havia estat masculí. Uns 

dos-cents mil interns van sofrir les inhumanes condicions del camp i van ser víctimes de 

tortura o, com més de la meitat, d’assassinat. 
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Des de l’alliberament del camp, Mauthausen ha estat un lloc de visita per molts 

deportats i familiars de les víctimes, així com també de gent aliena al crim.  El sis de 

maig del 1962, Gérard Choain va ser l’autor d’un monument per la commemoració dels 

deportats al camp. Aquest, porta una inscripció traduïda a quatre llengües (espanyol, 

francès, rus i alemany) que diu així: “A la memòria dels set mil republicans espanyols 

morts per la llibertat”.  

 

9.5. ANNEXES AL CAMP DE MAUTHAUSEN 

 

Mauthausen consta d’uns setanta annexes a ell. Els més destacats són: Ebensee, Gusen, 

i el Castell de Hartheim. 

 

- EBENSEE 

 

Lloc: al costat del llac de Traunsee 

Inauguració: novembre de 1943 

Alliberament: nou de maig del 1945 

Nombre aproximat de víctimes: vint mil 

 

Els primers presoners van arribar el 18 de novembre de 1943 procedents del camp 

central de Mauthausen amb la finalitat d’utilitzar-los com a mà d’obra esclava per 

construir enormes túnels i galeries subterrànies i instal·lar-hi un complex industrial 

bèl·lic per tal de fer bombes aèries per avions.  

 

Els presos es llevaven a dos quarts de cinc i treballaven durament fins les sis de la tarda 

sense cap mena de protecció pel dur clima d’aquella zona. Aquest va ser un motiu pel 

qual el nombre de morts va augmentar notablement, així que apilaven els cossos en 

tendes que buidaven cada tres o quatre dies perquè fossin cremats als forns de 

Mauthausen. 

 

El comandant de Mauthausen, Franz Ziereis, va enviar a Georg Bachmayer per tal de 

posar en funcionament el camp. Però a principis dels anys quaranta va tornar cap a 

Mauthausen. Així que, el lloc de Bachmayer va ser ocupat per Otto Riemer, que 
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torturava i disparava als presos; fins hi tot havia arribat a premiar amb cigars a aquells 

oficials que tinguessin una llista de morts més llarga. 

 

Els presoners d’aquest camp treballaven per construir catorze túnels tots comunicats 

entre ells, així que van fer-se uns torns per tal que el procés de construcció estigués les 

vint-i-quatre hores en funcionament; però això i les explosions, el fum, la pols i les 

dures condicions que es trobaven els presos van fer que les xifres de morts es 

disparessin notablement. Per aquest motiu, el 1944 es va posar en funcionament el 

crematori del camp, que contava amb una xemeneia tant alta que sobresortia 

notablement de la resta d’edificis d’Ebensee. 

 

Deu mil presoners restaven al camp a principis del 1945 i fins a divuit mil cinc-cents va 

augmentar pel mes d’abril. Cada barracó estava preparat per allotjar-hi cent homes, però 

en més d’un cas n’hi havia set-cents. 

 

Al Revier, és a dir la infermeria, hi arribaven a haver més de sis-cents ferits barrejats 

amb cadàvers.  Fora dels barracons s’apilaven els cossos de tots els morts i allà s’hi 

podien passar dies, ja que els crematoris estaven saturats (tot i que la xemeneia treia fum 

constantment durant les vint-i-quatre hores del dia). Durant les últimes semanes prèvies 

a l’alliberament, va incrementar el nombre de morts fins a arribar a la barbaritat de tres-

centes cinquanta morts diàries. A partir de llavors, es fan crear fosses comunes on 

tiraven els cossos sense vida. 

 

Cap el final de la guerra, les SS van enginyar-se un pla per tal de tancar tots els presos 

dins dels túnels els quals havien construït i fer-los explotar; ja que s’havia dictat 

l’extermini total. Els presos, però, van revelar-se contra els oficials i aquests van ser 

obligats a marxar. 

 

Quan els americans van anar a alliberar el camp, el panorama era desolador: gent 

esquelètica, piles de morts per tot arreu i molts cadàvers que havien mort recentment 

escampats per tot el recinte. Tots aquest morts i supervivents havien arribat a construir 

amb les seves vides deu dels catorze túnels d’un quilòmetre de longitud, vint metres 

d’ample i quinze d’alçada. 
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Actualment, hi ha un túnel obert al públic per tal de poder-lo visitar; però tal com està és 

inimaginable que allà s’hagués pogut produir tal extermini com l’esmentat.  

 

- GUSEN 

 

Seguidament, el següent annex de Mauthausen i un dels quals s’exterminava la gent en 

masses: Gusen. 

 

Lloc: a quatre quilòmetres a l’oest de Mauthausen 

Ignauguració: desembre de 1939 

Alliberament: cinc de maig del 1945 

Nombre aproximat de víctimes: quaranta mil 

 

La seva construcció va començar el desembre de 1939 amb la mà d’obra d’uns quatre-

cents presoners procedents el camp de Mauthausen. Els primers barracons acabaren a la 

primavera del 1940, i pel maig els primers quatre-cents vuitanta presos arribaven al 

camp. Més de mil cinc-centes persones van morir al llarg del 1940 tan pel dur treball a 

la cantera com per la fabrica de maons situada a Lungitz. 

 

Al gener de 1941 els camps de Gusen i Mauthausen eren camps de la “categoria III”, és 

a dir, camps dels quals no hi havia retorn. A més, Gusen superava el camp central de 

Mauthausen amb la diferència d’un miler de presos, ja que en tenia vuit mil cinc-cents. 

 

De tots els republicans espanyols enviats des de Mauthausen l’any 1941 com a mà 

d’obra, dos mil van morir en la construcció de la trituradora de pedra més gran 

d’Europa. 

 

El març del 1941 els oficials de les SS van començar a traçar una línia de ferrocarril per 

tal de poder arribar fins al camp; però a mig camí van trobar un jaciment de l’edat de 

bronze que es posaren a excavar per tal d’adquirir un museu arqueològic al mateix 

camp. Un cop les excavacions van estar enllestides, la construcció de la via ferroviària 

continua a una velocitat tan alta que el 1943 (és a dir, al cap de dos anys) s’estrena.  
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El ritme de treball era tant elevat que, per exemple, literalment el quinze de setembre es 

va construir el pont de Schleppbahnbruecke. Dic literalment perquè es va construir en 

un dia i una nit. 

 

Al 1943 es van ampliar les instal·lacions del camp per tal d’afavorir la fabricació de 

peces de motors dels avions i grans túnels subterranis a prova de bombardeigs. Els 

nombre de morts fent aquestes reformes va ser tan elevat que van haver de demanar 

nous deportats pel camp a altres camps de concentració de tot Europa. Així que van 

obrir dues extensions del camp: Gusen II i Gusen III. 

 

Un grup de vint-i-cinc soldats de l’exèrcit americà allibera el camp, ja que al final de la 

guerra a Gusen I treballen dotze mil presos, a Gusen II uns dotze mil cinc-cents i a 

Gusen III uns dos-cents setanta-quatre.  

 

El terreny que ocupava aquest camp es va privatitzar als anys cinquanta i s’hi van 

construir diverses cases i vivendes. Així que, per tal que no es perdés la història de tants 

morts i tantes crueltats entre d’ells la del seu germà, un particular alemany va comprar 

una àrea de mil set-cents cinquanta metres quadrats. Més endavant s’hi va fer un 

monument a la memòria dels quaranta mil morts que, al 1997, es va cedir a la república 

d’Àustria. 

 

- CASTELL DE HARTHEIM 

 

Per acabar al Castell de Hartheim, els científics nazis van experimentar i van aplicar els 

seus “coneixements” a presos provinents bàsicament de Mauthausen i Dachau. 

 

Lloc: a trenta-cinc quilòmetres de Mauthausen i a quinze de Linz. 

Inauguració: 1939 

Alliberament: 9 de maig de 1945 

Nombre aproximat de víctimes: cinquanta-cinc mil 

 

A finals del segle XIX, al Castell de Hartheim hi vivien malalts mentals; però l’octubre 

de 1939, els nazis el van convertir en un dels principals centres d’eutanàsia i 

experimentació mèdica amb l’objectiu de guardar la raça ària.  
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Aquest castell, era extremament vigilat per unes vuitanta persones i contenia: una 

cambra de gas, una trituradora d’ossos i un forn crematori per tal de fer desaparèixer els 

cossos dels presoners prèviament gassejats o morts a conseqüència dels experiments). 

Les cendres eren llençades directament al Danubi. 

 

Al 1940 van començar a arribar els primers presoners; i a partir del 1941 el seu treball 

es va orientar, bàsicament, en complir un objectiu: eliminar els incapacitats per treballar 

als camps de Mauthausen i Dachau. Aquests eren transportats al castell amb l’anomenat 

“camió fantasma”, ja que els que pujaven ja no tornaven a aparèixer. A les seves 

instal·lacions es van cometre uns cinquanta-cinc mil assassinats amb els quatre anys i 

mig de funcionament, incloent-hi quatre-cents cinquanta republicans espanyols. 

 

Cap al final de la guerra, les SS van enviar un grup de 20 presoners de Mauthausen 

(entre els quals es trobaven alguns deportats espanyols) per tal de destruir totes les 

proves que poguessin inculpar-les. Així que les cambres de gas, els forns crematoris i la 

trituradora d’ossos van desaparèixer. 

 

Al 1954 el castell va ser reformat per tal de llogar habitacions de lloguer. I al 1995 el 

castell es va convertir en el centre de memòria actual per tal de recordar aquells milers 

de víctimes. 

 

9.6. COMUNICACIÓ DINS AL CAMP 

 

De dia, la comunicació dins del camp era pràcticament impossible, ja que les SS 

aplicaven un règim molt estricte i no podien permetre’s el luxe d’abaixar la guàrdia i 

donar la oportunitat als presos d’organitzar-se. De nit, però, la situació canviava 

lleugerament, ja que el fet de dormir més d’un en un llit els permetia intercanviar 

algunes paraules.  

 

La comunicació dins el camp era mínima, però tot i així hi havia grups de republicans 

espanyols que havien militant en diversos partits polítics i que la majoria dels que 

estaven allà era per qüestions polítiques d’exili, que es van acabar organitzant. El Manel 

Bonet i Bonet fou un d’ells. Amb el temps, aquests deportats republicans havien 
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conegut gent amb les mateixes tendències polítiques i que parlaven la mateixa llengua 

que ells. 

 

Això, els va permetre viure amb l’esperança que algun dia sortirien d’allà i podrien 

tornar amb les seves corresponents famílies i llars. El seu company Miquel afirma que 

sempre el veié amb un posat seriós, però mai trist. Això vol dir que en Manel acabà 

tenint esperances de sobreviure.  

 

El dia vint-i-dos de juny de 1941, el mateix dia que Alemanya declarà la guerra a la 

Unió Soviètica, els deportats a Mauthausen consideraren nomenar la primera i única 

direcció comunista integrada per diferents presoners, entre ells en Manel. Aquesta 

organització es dedicava a aconseguir un extra de menjar per poder repartir entre tots els 

presos i així poder sobreviure uns quants dies més. Realment, s’arriscaven la vida fent 

tot això, ja que per entrar a la cuina d’amagat dels oficials els podrien disparar.  

 

A mesura que passava el temps el menjar era cada vegada més escàs i les condicions de 

treball cada vegada més dures. Així que la direcció del “partit” –dins la qual es trobava 

en Manel- decidí suprimir l’extra de menjar que donaven als malalts, ja que era 

impossible que sobrevisquessin sense cap tractament mèdic. D’aquesta manera, 

donaven més possibilitats de sobreviure als altres.  

 

9.7. FORMES D’EXTERMINI AL CAMP DE MAUTHAUSEN 

 

La tortura i l’extermini eren els principals factors que caracteritzaven els camps de 

concentració nazi. Moltes vegades per les SS era una forma de distracció veure com 

morien els deportats. 

 

El camp de Mauthausen ja estava habilitat amb cambres de gas i forns crematoris. Les 

unitats de les SS enganyaven als presos dient-los que s’anaven a dutxar. Abans d’entrar 

els feien despullar i deixar les seves vestimentes amb una pila. Llavors, els feien entrar a 

les grans cambres blindades per tal que no hi haguessin escapes de gas i obrien les 

comportes. Els gas matava a tot aquells deportats desitjant-los una mort lenta i dolorosa. 

La majoria s’amuntegaven a la porta amb l’esperança que els criminals de les SS els 

obrissin. Entrar a la cambra després d’aquesta matança hauria de ser ben horrorós, per 
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això eren els mateixos presos els que s’encarregaven d’obrir la porta amb força per tal 

d’enretirar la pila de cadàvers que s’hi recolzava a l’altra banda, i recollir els morts per 

fer-ne piles a l’exterior. 

 

Durant la rutina del treball també morien molts deportats a causa de les dures 

condicions de la feina i sobretot a “l’escala de la mort” i al “mur del paracaigudista ja 

esmentats abans. Alguns presos es llençaven a les balles electrificades per acabar amb el 

seu patiment. 

 

A més, les SS no dubtaven en disparar, apallissar o fer atacar als seus famolencs gossos 

a tot aquell que no seguís el règim estricte del camp. També tenien un mètode per 

humiliar i maltractar als presos, consistia en donar vint-i-cinc bastonades al cul del pres 

i un més allà on es volgués. Aquest “càstig” es feia davant de tothom.   

 

Els cruels experiments fets inhumanament a molts deportats, també causaven un gran 

nombre de morts: injeccions de gasolina a la sang, extraccions de fines làmines de pell 

per a fer làmpades i altres objectes per poder exposar al “museu” d’Auschwitz, 

experiments per a l’esterilització de les dones, experiments amb bessons, entre molts 

d’altres. 

 

A tot això, cal sumar les morts per malalties causades per la mala alimentació, la falta 

d’higiene o per el desgast.  

 

Així que, després de repassar alguns dels mètodes més corrents per a l’extermini, 

podem remarcar la idea que les xemeneies dels camps de concentració mai deixaven de 

treure fum, ja que sempre tenien cadàvers per cremar. Quan els forns no donaven a 

l’abast, enterraven als morts en grans fosses comunes.  

 

Aquí acaba l’explicació del terrible Holocaust nazi basat en l’explotació dels 

deportats i el seu extermini quan ja no feien servei. La idea d’eliminar tot aquell 

que no accepti la idea de crear una unitat nacional, pura i forta; de tot aquell que 

no encaixi dins l’estereotip de raça ària; de tot aquell que no serveixi per aixecar el 

país amb el seu treball i la seva suor; de tot aquell que no vulgui viure sota la 

dictadura d’Adolf Hitler. 
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10. MORT DE MANEL BONET I BONET  

 

Després de viure una cruenta Guerra Civil, un exili, una Segona Guerra Mundial i una 

deportació, podem afirmar que Manel Bonet i Bonet va morir de tuberculosi el dia deu 

de juny de l’any 1943 a Mauthausen en mans d’en Sarroca55. 

 

Manel s’adonà que havia agafat tuberculosi i, quan els seus companys del Partit 

Comunista li anaven a repartir la seva porció extra de menjar, ell no l’acceptà. En Manel 

veié que en les condicions en les quals vivien la seva malaltia era incurable. A més, 

afirmà que si ell era un dels qui havia decidit no donar menjar extra als malalts del camp 

no podien fer una excepció amb ell només perquè fos un dels dirigents del Partit. Així 

que, en Manel, no només no acceptà la part extra de menjar, sinó que també donà la 

meitat de la seva porció assignada.  

 

Al cap de pocs dies el traslladaren al Camp Rus, on les SS portaven els malalts 

incurables. Un cop entraves allà era pràcticament impossible sortir-ne. Així que, 

finalment, la vida del Manel Bonet i Bonet s’acabà als braços d’en Joan Sarroca qui, 

més tard, es trobà sota el seu coixí la porció de menjar que li havia donat i no s’havia 

volgut menjar. 

 

Manel va morir amb la idea que continuaria vivint en els altres; confiava amb la gent del 

partit i creia en la lluita i l’oposició tan al nazisme com al franquisme. Morí somiant 

amb un món millor, un món on mai més es tornessin a cometre tal mena de barbaritats. 

 

Amb la mort de Manel Bonet i Bonet acaba la seva vida, però no acaba el seu record. 

Mentre hi hagi gent que escrigui sobre la vida dels deportats i expliqui els seus fills tot 

allò que, un dia, hagueren de viure, el record de tots aquells que varen morir als camps 

de concentració nazis es mantindrà viu.  

 

 

 

                                                 
55 Sarroca. Company d’en Manel al camp de Mauthausen. 
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11. RETORN D’UNA CLAU EN LLOC DE MANEL  

 

A Sant Sadurní d’Anoia arribà una carta destinada a la família enunciant la mort d’en 

Manel i explicant les indemnitzacions que rebria la viuda Josefa Catasús per poder criar 

la seva filla Teresa.  

 

Anys més tard, un company d’en Manel al camp anà a veure la família. Els contà la 

seva mort i els donà una clau pronunciant unes paraules semblants a aquestes: “Manel 

em donà aquesta clau en morí amb l’esperança que us la portés i em digué que vosaltres 

ja sabíeu què obria”.  

 

La família es quedà estranyada, ja que no en tenien ni idea de què podia obrir aquella 

clau. Així que, ni llavors ni ara s’ha sabut el que obria aquella misteriosa clau que 

Manel havia guardat amb tan d’honor durant la seva estada al camp de Mauthausen.  
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LA MEMÒRIA HISTÒRICA  
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12. RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA  

 

La recuperació de la memòria històrica a l’Estat espanyol ha estat un tema força tabú 

fins fa uns anys enrere. La repressió de la dictadura franquista fou el motiu principal que 

obligà a la societat espanyola a oblidar el passat i centrar-se només en construir la nova 

Espanya de Franco: “una, grande y libre”.  

 

A més, després de tantes dècades transcorregudes des de llavors, molta de la gent que 

visqué en primera persona les guerres i els exilis ja s’ha mort. Actualment, són poques 

les persones que resten vives per tal de poder explicar a tot aquell que hi estigui 

interessat, la dura Guerra Civil espanyola o la veritat sobre els camps nazis.  

 

És per això que, associacions com l’Amical de Mauthausen que havien estat creades per 

supervivents dels camps de concentració, actualment estan formades per fills i néts de 

deportats que intenten posar-se al lloc dels seus pares i avis per poder explicar tot allò 

que van viure els seus familiars i que no volen que quedi enterrat en el passat.  

 

Per això trobem un apartat dedicat a la recuperació de la memòria històrica, per 

conèixer l’activitat de molta gent que busca mantenir viu el record de tots els deportats i 

exiliats espanyols. Gent que fa el que s’hauria d’haver fet molts anys abans si no hi 

hagués hagut la dictadura franquista, recopilar la màxima informació possible sobre la 

Guerra Civil, la Segona Guerra Mundial o l’Holocaust nazi en un temps rècord.  

 

Cal tenir present, que països com Alemanya o França estan molt més ben organitzats en 

aquest sentit, ja que amb la fi de la Segona Guerra Mundial s’acabaren també les 

dictadures totalitàries i la repressió social. Per això, de seguida iniciaren una recopilació 

de noms de deportats classificats per camps, lloc de naixement, procedència o presons, 

per posar un exemple.  

 

Dediquem, doncs, unes pàgines a parlar de l’associació Amical Mauthausen i altres 

camps de concentració nazis. 
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12.1 AMICAL MAUTHAUSEN I ALTRES CAMPS DE CONCENTRAC IÓ 

NAZIS 

 

L’Amical de Mauthausen i altres camps és una associació que agrupa als exdeportats 

republicans dels camps de concentració nazis i també familiars i amics tant dels 

supervivents com dels morts als camps. Tot i tenir la seu a Barcelona, l’Amical és una 

associació de caire estatal. 

 

A diferència de l’Amical de Mauthausen francesa, l’espanyola no representa només als 

deportats de Mauthausen, sinó als de tots els camps del III Reich. No obstant, el seu 

nom al·ludeix a Mauthausen ja que va ser el camp on hi van haver més deportats 

espanyols. 

 

El seu objectiu és treballar per recuperar la memòria històrica de totes aquelles persones 

que van ser víctimes de la barbàrie nazi. És per això que l’Amical impulsa actuacions a 

tot l’Estat i té col·laboradors per tot el territori, sobretot a Andalusia, Aragó, Astúries, 

Euskadi i el País Valencià. Realitza diferents xerrades als instituts de secundària i també 

a ajuntaments, centres cívics i universitats. A més, també organitza exposicions per tot 

l’Estat espanyol i cada dues setmanes un seminari per estudiants de batxillerat a la 

mateixa seu.  

 

La seva investigació cada cop és més ambiciosa i es basa en una millora de l’arxiu de 

l’associació. Per això, s’intenten elaborar llistes completes de deportats i deportades a 

tots els camps. Així que, per poder dur a terme el seu objectiu és necessari engegar la 

catalogació i organització de tots els documents disponibles a l’arxiu històric. 

 

L’Amical està vinculat amb les següents institucions i entitats: Amicale de 

Ravensbrück, Federació Internacional de Resistents, Comitè Internacional de 

Ravensbrück, Mauthausen Memorial Archives del Ministeri de l’Interior Austríac, 

Centre Memorial de Ravensbrück, Foundation pour la Mémoire de la Déportation, 

Triangle Bleu, Universitat de Salzburg, Universitat de Graz, Museu d’Història de 

Catalunya i Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine. 
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- FUNDACIÓ I LEGALITZACIÓ 

 

Molts dels deportats que havien sobreviscut i que retornaven de l’exili van integrar a 

l’associació francesa Amicale des Déportés, ja que a l’Estat espanyol no hi havia cap 

associació d’aquest tipus. És per aquest motiu, doncs, que l’any 1962 es va fundar 

l’Amical de Mauthausen espanyol, al qual integraren molts supervivents que ja 

formaven part de l’Amical francès. 

 

Els anys 1963 i 1967, l’associació va intentar legalitzar-se, però a causa del franquisme 

els dos intents van ser un fracàs. Així doncs, l’Amical es va veure obligada a treballar 

en clandestinitat fins acabada la dictadura. Per tant, durant molts anys les accions de 

l’associació van ser força limitades, ja que treballant de forma clandestina la única cosa 

que podien fer era ajudar als supervivents i als seus familiar a demanar les 

indemnitzacions corresponents que donava Alemanya. 

 

Al 1978, l’Amical va aconseguir legalitzar-se i des de llavors els actes, les xerrades i els 

meetings han anat a més i encara ara no han parat de créixer. Lluís Reverté afirma: 

“continuarem mentre puguem i les forces no ens abandonin”. A més, després de la 

reunió del Comitè Internacional de Mauthausen celebrada a Barcelona l’any 1979 es va 

decidir aixecar monuments a la deportació per diferents pobles del país. Al 2005 es va 

aixecar un monòlit a Vilafranca del Penedès.  

 

- FUNCIONAMENT 

 

L’Amical conté uns 650 i es troben escampats per tot el territori espanyol, així com 

també per França i Amèrica. Els socis que formen part de la junta i assumeixen algun 

càrreg són els següents: 

 

Rosa Toran Belver   Presidenta 

Llibert Villar Piqué  Vicepresident 

Marta Sells Cànovas  Secretària General 

Isidoro Teruel Manchón Adjunt a Secretaria 

Joan Calvo Gascón  Tresoreria        

Jesús Ruíz Martínez  Relacions Internacionals 
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Lluís Reverté Zaragoza Secretaria d’organització 

Rosa Toran Belver  Secretaria d’arxius i publicacions     

Marga Sala   Vocal 

Rafaela Andrada Salgado Vocal i delegada per Astúries 

Pablo Iglesias Núñez  Vocal i delegat per Galícia 

Adrián Blas Mínguez Anaya Vocal i delegat pel País Valencià 

Joaquín Gálvez Prieto  Vocal i delegat pel País Basc 

Concha Díaz Berzosa  Vocal i delegada per Madrid 

Josep Maria Sanmartín Vocal i delegat per Aragó 

 

Els recursos econòmics de l’Amical procedeixen dels donatius dels socis i sobretot per 

les subvencions de diferents administracions. Cal tenir en compte que no és una 

associació amb ànim de lucre sinó que, tal com Lluís Reverté em comentà en la seva 

entrevista: “És una feina completament voluntària, nosaltres estem aquí per amor al 

arte”. 

 

L’associació es regeix pels seus estatuts (modificats l’any 2001) on es detallen les seves 

finalitats i les funcions dels seus dos òrgans d’organització: l’Assamblea i la Junta. La 

primera es celebra anualment i exposa amb veu i vot de cadascun dels seus membres les 

expectatives de futur i al renovació dels membres de la Junta. Aquesta última es reuneix 

setmanalment per dur a terme els projectes començats i repartir la feina entre tots els 

membres. 

 

Però no només l’Amical Mauthausen es dedica a recuperar la memòria històrica de tots 

aquells deportats i deportades, sinó que a molts pobles s’han fet monòlits per recordar el 

nom de tots els morts als camps. Per exemple, parlarem del monòlit de Vilafranca del 

Penedès i el del cementiri de Sant Sadurní d’Anoia. 

 

12.2. MONÒLIT A VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

 

El primer dia del maig del 2005, durant els actes de commemoració del seixantè 

aniversari de l’alliberament dels camps de concentració nazis, el vilafranquí Eusebi 
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Pérez56 destapà una placa que portà el nom de tots els republicans penedesencs morts als 

camps de concentració nazis durant la Segona Guerra Mundial. Aquesta placa, però, no 

estava del tot finalitzada, ja que hi faltava el nom d’alguns deportats. Per exemple, hi 

faltava el nom d’en Manel Bonet i Bonet. Actualment, la placa ja esta rectificada i 

complerta amb tots els noms dels deportats penedesencs escrits.  

 

El monòlit porta un escrit de l’Eusebi Pérez en homenatge a tots els republicans 

penedesencs morts als camps: “El silenci dels republicans caiguts ha despertat el record 

del Penedès. En honor seu”. 

 

Aquest monòlit està situat al barri de la Girada enmig de la Plaça de la Pau.  

 

12.3. MONÒLIT A SANT SADURNÍ D’ANOIA 

 

El primer dia de novembre del mateix any 2005, també es commemorà el seixantè 

aniversari de l’alliberament dels camps a Sant Sadurní d’Anoia.  Es destapà una placa 

amb aquest text: “La vila de Sant Sadurní en homenatge a les víctimes de l’holocaust 

nazi (1939-1945). Commemoració del 60è aniversari de l’alliberament dels camps de 

concentració”.  

 

El monòlit està col·locat tot just entrant al cementiri del poble a mà dreta.  

 

Doncs aquí acaba el redactat de la vida d’en Manel Bonet i Bonet, perquè mentre 

nosaltres tinguem present el seu record, ell restarà present en nosaltres. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56 Eusebi Pérez. Nascut a Vilafranca del Penedès el catorze d’agost de 1920, visqué la Segona República, 
la Guerra Civil, l’exili, els camps de refugiats a França, la Segona Guerra Mundial, els camps d’extermini 
nazis, la impossibilitat de tornar a l’Estat espanyol i l’exili definitiu a Veneçuela.  
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CONCLUSIÓ 
 

La vida és un concepte tan abstracte i tan personal que sembla impossible que te la 

puguin robar en un obrir i tancar d’ulls. Però a en Manel Bonet i Bonet li prengueren; 

igual que a milions de persones més. Les portaren sense cap mena d’explicació de presó 

en presó i de camp de concentració en camp de concentració; jugaren amb les seves 

vides com si totes elles fossin simples titelles; també els prohibiren al dret a qüestionar-

se el que els succeïa. En plena guerra, la justícia i els drets humans perderen el sentit de 

l’existència i s’esvaïren en el no-res causant milers de presos, deportats i morts.  

 

En Manel no fou pas diferent a la resta dels seus companys catalans deportats també als 

camps nazis. Part d’ells somiaven en un món on les desigualtats socials, econòmiques i 

judicials haguessin desaparegut i amb elles també ho haguessin fet la misèria, la fam i 

els privilegis. Però no només eren utòpics optimistes, sinó que es varen convertir en 

combatents, en lluitadors de la causa republicana –volien convertir la utopia en realitat.  

 

Aquesta lluita però, fou la causa que els portà a la tomba. Després de ser derrotats a la 

batalla de l’Ebre, començà el compte enrere. L’exili era clau per a tots els vençuts i per 

acabar amb el terror que corria entre les famílies republicanes. Dels camps de refugiats 

francesos a les tropes de l’exèrcit francès, d’allà a les presons alemanyes i finalment als 

camps de concentració nazis després d’haver recorregut quilòmetres i quilòmetres com 

a viatgers dels trens de la mort. 

 

En plena guerra les persones ho perden tot: la identitat, l’alegria, la seguretat, la casa, el 

destí i, fins i tot, la vida. I literalment això fou el que li passà a en Manel. Jugaren amb 

ell, el portaren d’un lloc a l’altre contra la seva voluntat i quedà pres sense cap mena 

d’identitat sota la voluntat d’un dels dictadors més grans de la història, Adolf Hitler. Pel 

govern franquista era un apàtrida, un republicà, un vençut i, per tant, només era una 

mort que s’havia d’amagar en l’oblit. I aquest destí fou el que es trobà en Manel a 

Mauthausen, probablement el mateix que s’hagués trobat si hagués tornat enrere i creuat 

altra vegada les valls dels Pirineus.  
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Mauthausen acabà amb la pobresa que patien els seus deportats tot transformant-la en 

misèria, acabà amb les vides dels qui creuaven per sota l’àliga imperial de l’entrada i 

implantà les morts dels qui s’esvaïen com a fum per la xemeneia; acabà amb les 

identitats i les persones per crear simples números i matrícules. 

Però què se n’ha fet de la seva lluita i dels seus somnis? Què se n’ha fet de la causa per 

la qual van morir? Una bona part córrer en l’aire igual que corrent les cendres i els fums 

de tots aquells morts cremats o gassejats. Foren tants els deportats i són tan pocs els 

seus homenatges i els seus records. Milions i milions d’exiliats, deportats i morts i 

només centenars i centenars de llibres, escrits i homenatges.  

 

Altra vegada ens trobem davant d’un cas de lluita revolucionària impulsada per les 

males condicions de vida de l’època i les idees liberals que s’escamparen ràpidament 

per tot Europa i, posteriorment, per tot el món. No és just per tots aquells que van 

somiar, que van desitjar i que van agafar un fusell, que el seu record es consumeixi igual 

que el seu cadàver o s’escampi igual que les seves cendres.  

 

La recuperació de la memòria històrica és un aspecte que s’ha analitzat i tractat al llarg 

del temps, però amb més interès i respecte des d’aquests últims anys del passat segle 

XX. Si de cara al futur no es volen cometre els mateixos errors, s’han de donar a 

conèixer tots aquests fets passats i explicar, analitzar, comprendre i fins i tot seguir part 

d’aquestes idees revolucionàries guiades per el somni d’una vida millor –una vida més 

digna. Perquè en el passat hi havien coses que s’haguessin pogut fer millor, igual que 

n’hi han al present i n’hi hauran al futur. Tot i que la democràcia parlamentària sigui la 

millor forma de govern duta a terme fins ara, hauríem de sotmetre tots els moviments 

(polítics, econòmics i socials) a l’autocrítica, perquè d’aquesta manera no esdevindrien 

una nova església, és a dir, no podrien convertir-se en nous pilars socials inviolables –

no podrien convertir-se en dictadures- i tindrien via lliure davant el progrés i l’avenç. 

Sigui del tema que sigui, tots els moviments i totes les tendències s’han de sotmetre a 

l’autocrítica.  

 

En definitiva, si no volem una altra dictadura racial, analitzem-la, tractem-la, estudiem-

la i divulguem-ne les conseqüències literalment com esdevingueren, perquè aquesta és 

la única forma d’aprendre dels errors del passat. 
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EL KOMMANDO POSCHAHCHER 

 

L’anomenat Kommando Poschacher fou un grup de quaranta joves espanyols que va 

integrar al camp de Mauthausen l’any 1943 i que ha passat a la història de l’holocaust 

per tal d’haver amagat unes fotografies clau per declarar contra els nazis al judici de 

Nuremberg. 

 

Els integrants del kommando eren tots de nacionalitat espanyola i nois molt joves (el de 

menor edat era nascut l’any 1927 i el més gran el 1921). Una vegada al camp se’ls 

aplicà el mateix règim intern, però, només anaven allà bàsicament a dormir. La resta del 

dia se la passaven a una pedrera de les afores del camp sota les ordres d’Anton 

Poschacher57 (d’aquí ve el nom del kommando). El nombres d’integrants no augmentà 

en cap moment, el contrari, tingueren la baixa de dos dels seus membres. 

 

No vestien l’uniforme de ratlles de la resta de presoners, sinó que portaven unes 

jaquetes blaves que eren d’uns soldats iugoslaus que foren deportats al camp, uns 

pantalons de pana marró i unes gorres també blaves. A les jaquetes i als pantalons 

portaven una ratlla vermella i el triangle blau amb la inicial de Spanier el portaven cosit 

com la resta de presoners.  

 

Tot i anar a treballar fora del camp i només estar vigilats per un oficial de camí a la 

pedrera, les possibilitats d’escapar-se eren nul·les, ja que estaven molt lluny de 

qualsevol frontera i durant la feina els controlaven els capatassos. Les feines a la 

pedrera eren força diferents, per això se’ls dividí en petits grups.  

 

Pel que sembla, els Poschacher tenien unes condicions de vida més bones que les dels 

presoners al camp, ja que rebien un suplement alimentari de l’amo i la vigilància no 

anava acompanyada de violència. A més, els quaranta joves mantingueren una bona 

relació amb la resta de civils que també treballaven a la pedrera.  

 

                                                 
57 Anton Poschacher. Austríac molt ric militant del partit nazi que necessitava gent jove per treballar a 
una de les seves pedreres i gràcies als seus contactes amb els dirigents del camps, aquests li 
proporcionaren els quaranta joves espanyols. 
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Però el Kommando Poschacher ha estat conegut bàsicament per aconseguir treure del 

camp unes fotografies on quedaven reflectides les atrocitats que es cometien.  

 

A l’oficina fotogràfica del camp hi entrà a treballar l’Antonio García Alonso i, més 

endavant en Francesc Boix. Els membres del Partit Comunista clandestí decidiren de 

treure les fotografies del camp per tal de poder mostrar a l’exterior les atrocitats que s’hi 

feien. Així que pensaren amb els integrants del kommando, ja que anaven poc vigilats i 

quasi mai eren escorcollats. A més, vuit dels joves formaven part de les Joventuts 

Socialistes Unificades i estaven en contacte amb el Partit Comunista. Així que els joves 

amagaren les fotografies dins d’un barracó de la pedrera on es canviaven i dinaven.  

 

Però cap a finals del 1944, els joves foren traslladats i deixaren de treballar a la pedrera. 

Així que, abans que això passés, els vuit joves que participaren amb l’extracció de les 

fotografies del camp van poder parlar amb una dona que vivia a Mauthausen i que 

havien conegut durant tot aquell temps a la pedrera. Aquesta dona, Anne Poitner, tenia 

una ideologia clarament antinazi, així que agafà les fotografies i les guardà en un lloc 

segur fins l’alliberament dels camps.  

 

Quan els americans entraren a Mauthausen, els integrants del kommando Poschacher 

van poder reunir-se altra vegada al camp. Ells, però, no podien tornar a l’Espanya de 

Franco, per tant, després d’entregar les fotografies als jutges del judici de Nuremberg i 

la participació directe en ell de Francesc Boix, els integrants del kommando Poschacher 

van ser repatriats i la majoria se’n van anar a viure a França.  
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FOTOGRAFIES  

 

     
     
     
   
La Josefa Catasús i la seva filla 
Teresa són les primeres per 
assegudes per la dreta. 
Fotografia extreta del llibre 
“Vides en temps difícils” 
 
     
     
     
  
 
Assemblea del NSDAP, a la 
ciutat de Nuremberg l’any 1929. 
Fotografia extreta del llibre “Els 
camps de concentració nazis: 
paraules contra l’oblit” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 de maig de 1933. Crema 
pública de llibres a la plaça de 
l’Òpera de Berlín. 
Fotografia extreta del llibre “Els 
camps de concentració nazis: 
paraules contra l’oblit” 
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Nenes alemanyes fent la salutació 
nazi. 
Fotografia extreta del llibre “Els 
camps de concentració nazis: 
paraules contra l’oblit” 
 
 
 
 
 
 
 
Presoners al camp d’Argelers. 
Fotografia extreta del llibre “Els 
camps de concentració nazis: 
paraules contra l’oblit” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partida de soldats de la División 
Azul. 
Fotografia extreta del llibre “Els 
camps de concentració nazis: 
paraules contra l’oblit” 
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La Penya Dandy. 
Fotografia extreta del programa 
de “Fires i Festes” de l’any 1980 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge de l’entrada del camp de 
concentració de Mauthausen ara 
fa uns vint anys. 
Fotografia extreta del meu propi 
arxiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge del monòlit dedicat als 
republicans espanyols morts al 
camp de concentració de 
Mauthausen. 
Fotografia extreta del meu propi 
arxiu 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge de l’estat de la pedrera del 
camp de concentració de 
Mauthausen ara fa uns vint anys. 
Fotografia extreta del meu propi 
arxiu 
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La Cambe. Cementiri militar 
alemany a Normandia.  
Fotografia extreta del meu propi 
arxiu 
 
 
 
 
 
 
 
Colleville Sur Mer. Cementiri 
americà (Omaha Beach) a 
Normandia. 
Fotografia extreta del meu propi 
arxiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Camp de concentració de Dachau 
fa uns cinc anys. 
Fotografia extreta del meu propi 
arxiu 
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Família d’en Manel davant de Cal 
Oliero. Ell és el noiet de més a la 
dreta. 
Fotografia cedida per la Pilar 
Bonet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge d’en Manel Bonet. 
Fotografia extreta del programa 
de “Fires i Festes” de l’any 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge de la clau que retornaren a 
la família. 
Fotografia extreta del programa 
de “Fires i Festes” de l’any 2003 
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Imatge dels refugiats al camp 
d’Argelers. 
Fotografia extreta de la Gàrgola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Josefa i en Manel passejant 
per Sant Sadurní d’Anoia. 
Fotografia extreta del programa 
de “fires i festes” de l’any 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Teresa Bonet i Catasús. 
Fotografia extreta del programa 
de “fires i festes” de l’any 2006 
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Alguns integrants del Kommando 
Poschacher. 
Fotografia extreta de la revista 
L’Avenç. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inauguració del monòlit a 
Vilafranca del Penedès el dia de 
la commemoració del 60è 
aniversari de l’alliberament dels 
camps amb Eusebi Pérez al centre 
de la imatge. 
Fotografia extreta del meu propi 
arxiu 
 
 
 
 
 
 
 
Conchi Bonet i el seu fill Joan 
(germana i nebot d’en Manel 
respectivament) 
Fotografia extreta del meu propi 
arxiu 
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Cal Oliero actualment. 
Fotografia extreta del meu propi 
arxiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monòlit a Sant Sadurní d’Anoia 
Fotografia extreta del meu propi 
arxiu 
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INSÍGNIES DE CADA PRESONER 

 

Segons els motiu que portà als presoners dels camps de concentració a ingressar-hi, 

aquests portaven cosit al braç un símbol que els identificava. A més també portaven 

impresa la inicial del país del qual provenien, menys els de nacionalitat alemanya.  
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DOCUMENTS 

Fotocòpia del llibre Libro Memorial Españoles deportados a los campos nazis on es 

confirmen alguns detalls de la vida d’en Manel Bonet i Bonet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 88 

Mapa del camp de concentració de Mauthausen on es mostra cadascuna de les seves 

parts. 
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TESTIMONIS  
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A continuació, dono les gràcies a totes aquelles persones de les quals he pogut conèixer 

el seu testimoni o, si més no, citar el nom d’aquelles que m’han ajudat en la meva 

recerca: 

 

Conchi Bonet. Germana d’en Manel Bonet. 

Joan Bonet. Nebot d’en Manel Bonet. 

Pilar Bonet. Neboda d’en Manel Bonet. 

Lluís Eroles. Historiador. 

Carles Querol. Historiador. 

Lluís Reverté. Secretari d’Organització a l’Amical Mauthausen. 

Pere Vàrias. Excombatent del bàndol republicà. 

Dionís Viladoms. Nebot d’en Pere Esteve i exiliat a França amb la Josefa i la Teresa. 
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ANNEX 
 

 

MANEL BONET I BONET 
UN DEPORTAT A MAUTHAUSEN  
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Laia Raventós i Recasens 

2n Batxillerat N 

RESPOSTA A LA SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ SOBRE EL 

DEPORTAT MANEL BONET I BONET 

 

A l’ambaixada alemanya no només em confirmaren la data i el lloc de la mort d’en 

Manel Bonet i Bonet, sinó que també m’adreçaren al registre civil de Bad Arolsen a 

Alemanya, lloc en el qual em vaig posar en contacte a través de correus electrònics 

traduïts a la llengua alemanya. Se’m comentà que es realitzaria una recerca més 

exhaustiva als arxius del centre per tal de proporcionar-me més informació, però 

aquesta no m’arribà via correu tradicional fins uns mesos després d’haver-la sol·licitat i, 

per tant, després d’haver enllestit el treball. 

 

Tot i així, m’he vist obligada a fer un petit annex per comentar els documents adjuntats 

a continuació, és a dir, les fotocòpies de les llistes originals de deportats i difunts que les 

SS guardaven. Com es pot veure a continuació, aquestes mantenien un seguiment molt 

conseqüent de cada presoner, o sigui, coneixien part molt important de la seva vida per 

tal de mantenir una classificació d’allò més explícita.  

 

La carta que m’enviaren presentant els documents –també adjuntada en aquest annex- 

està escrita en alemany i, tot i que l’he traduït, no he considerat rellevant rescriure-la en 

català ja que només em presenta els fulls que la segueixen. Per ordre, citaré i comentaré 

cadascuna de les fotocòpies. 

 

La primera és un extracte de la llista d’entrada dels presoners espanyols traslladats del 

camp de Trier al camp de concentració de Mauthausen. En ella es pot veure el seu nom 

complet Manel Bonet i Bonet, la data de naixement al quinze d’agost de 1905 i el seu 

poble natal Ortells. A més, també hi consta la seva professió com a integrant d’una 
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empresa de construcció i el número de matrícula amb el quan ingressà al camp de 

concentració de Mauthausen, el 3851.  

 

La segona és un extracte del llibre de numeració dels deportats espanyols de Trier a 

Mauthausen, entre els noms dels quals també trobem el d’en Manel Bonet i Bonet. En el 

seu cas, el nom es troba ratllat a causa de la seva mort en el camp. A més, a sobre de la 

ratlla s’hi afegí la data de la mort al dia deu de juny de l’any 1943. 

 

La tercera és un extracte del llibre de numeració dels deportats a Mauthausen.  

 

La quarta és un extracte del registre de visites dels doctors de les SS als deportats a 

Mauthausen. A partir d’aquí, podem considerar dues hipòtesis. Per una banda, si ens 

fixem en la data de la mort que afirmen els documents anteriors, podem afirmar que 

després de la seva mort en Manel va estar sotmès a possibles proves o a una autòpsia, 

potser per determinar les causes de la seva mort, ja que el llistat de visites d’algun dels 

integrants de “l’equip mèdic” de les tropes hitlerianes segueix durant una setmana més. 

Per l’altra banda, podríem plantejar-nos la possibilitat que les SS ja allistaven a la 

columna de morts aquelles persones que entraven al Camp Rus tot i encara estar vives. 

D’aquesta manera, podem tornar a citar el fanatisme per l’extermini que desprenien els 

camps de concentració. Fins i tot abans de morir, ja t’apuntaven a les llistes de difunts. 

Bé, sigui com sigui, en aquesta fotocòpia trobem un llistat de les diferents malalties que 

sofrí en Manel: pulmonia, infeccions vàries (d’orina, de ronyons, de pleura…), retenció 

de líquids, infecció intestinal i tuberculosi, entre algunes altres. 

 

La cinquena és una fotocòpia de la portada del llibre de defunció dels deportats a 

Mauthausen.  

 

La sisena és un extracte de l’índex alfabètic del llibre de defunció. 

 

Finalment, la setena fotocòpia i les que la segueixen menys les dues últimes són un 

registre de defunció on s’especifiquen detalladament totes les dades del pres (o millor 

dit, del cadàver) i queda fitxat indefinidament. Una curiositat que té el segon full del 

registre de defunció és que ens afirma l’exili de la dona d’en Manel, ja que ens diu que 

“la viuda” resideix a Las Salles Lavanguyon (Vienne).  
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Les dues últimes fotocòpies, doncs, són l’avís de defunció del pres al camp de 

concentració de Mauthausen.  

 

En definitiva, he considerat molt apropiada la realització d’un petit annex que, tot i no 

formar part del treball formalment, sí que en forma part substancialment i afirma amb 

tota certesa la recerca portada a terme durant tot aquest temps.  

 

D’aquesta manera, considero que aquests documents han estat el punt clau que han fet 

d’aquest treball de recerca una font d’informació fiable que recull la vida d’un deportat 

al camp de concentració de Mauthausen i que, des d’una visió externa, pot semblar una 

tasca impossible de realitzar.  

 

Per acabar, m’agradaria demanar a tots els lectors que mantinguin la privacitat de la 

resta de noms de deportats que surten a les llistes adjuntades respectant la petició que 

em va fer en la carta el registre civil de Bad Arolsen.  
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