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 Estimat besavi,  

m’has ensenyat a estimar-te,  

a estimar a una persona sense 

conèixer-la. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Quan la meva àvia era petita, gairebé mai no parlaven del meu besavi en família. La 

meva besàvia no en volia parlar i deia que, com que ella no havia vist morir el seu marit 

(el meu besavi), es pensava que algun dia tornaria a casa. 

 

La Guerra Civil va ser desastrosa per a moltes famílies, fossin dels nacionals o dels 

republicans. Les persones que, acabada la guerra, van decidir quedar-se als seus pobles, 

també van patir molt, però malgrat totes les circumstàncies que els poguessin passar, 

estaven junts i a la seva terra. Aquest no va ser el cas de meu besavi Antonio, que va 

decidir en el seu moment marxar cap a França, i d’on malauradament mai no va tornar. 

 

Fa poc temps van aparèixer a casa uns documents antics relacionats amb el meu besavi, 

fet que va despertar en mi curiositat i vaig preguntar què eren. Em van explicar que els 

havien de fotocopiar i presentar al Consolat Francès juntament amb uns formularis 

d’indemnització a les víctimes de guerra, que la meva àvia i la seva germana estaven 

tramitant en aquell moment.  

Un dia em vaig posar a mirar-los, i de sobte em va caure a terra una fotocòpia d’una 

carta. No es llegia del tot bé, només vaig poder llegir amb claredat la firma, ja que la 

fotocòpia era molt fosca. Llavors, vaig demanar a la meva àvia si em deixava veure 

l’original. Un cop vaig haver-la llegit, vaig tenir una cosa clara: darrera d’aquella carta 

hi havia una història, i la volia saber tota. Com més mirava els documents, més 

m’interessava pel tema, i l’única manera d’esbrinar alguna cosa més era parlar-ne amb 

elles, les filles del meu besavi, i així ho vaig fer.  

 

Els meus objectius en aquell moment eren saber per què el meu besavi havia marxat cap 

a França sense la seva dona i les seves filles, ja que això em va sobtar molt. Tenia 

moltes preguntes al cap: el motiu pel qual va decidir marxar, si hi havia més cartes a 

part d’aquesta i, sobretot, per què jo no havia sabut res del tema fins aquell moment. 

 

Vaig decidir, doncs, quedar un dia per parlar amb la meva àvia i, més tard, amb la meva 

àvia i la meva tia àvia, de forma conjunta. 
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Tota conversa amb persones grans, i més si han viscut una guerra, es fa llarga i 

interessant, plena d’anècdotes a vegades curioses i altres no gaire agradables, de 

sentiments  de tristor i de records dolorosos. Arran d’aquesta conversa se’m van anar 

configurant tot tipus de preguntes a resoldre: què li va passar realment al meu besavi?, 

què hagués pogut passar si la meva besàvia i les seves filles se n’haguessin anat a 

França amb ell?, sabrem mai tota la veritat? ... 

 

Volia destapar tot allò que durant tant de temps havia estat amagat. Volia saber més del  

relacionat amb el meu besavi, tant pel que fa a la seva vida personal i familiar com la 

vida que, en tant que exiliat li va tocar viure un cop va travessar la frontera francesa. 

Seria possible conèixer millor la seva història? Antonio Farnós Viñet van ser tres 

paraules que a partir d’aquell moment es van convertir en el meu màxim interès de 

recerca. 
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2. RECERCA 

 

2.1 ARXIU DE CAEN (6-10 de desembre del 2007) 
 

Quan vaig tenir la idea de fer el treball de recerca sobre el meu besavi, una de les idees 

que parlant amb la família em va venir al cap va ser la d’anar a visitar l’arxiu de Caen 

(França).  

 

Pocs mesos abans i arran de la tramitació dels formularis administratius que les filles 

d’Antonio Farnós Viñet (la meva àvia i la meva tia àvia) varen fer a traves del Consolat 

Francès a Barcelona, una funcionària ens va indicar que probablement trobaríem més 

informació, un expedient i altres documents amb referència al meu besavi, a l’arxiu de 

Caen (França), donat que el govern francès en aquell moment ja havia editat l’Arrêté 

secrétariat d’état aux anciens combattants et victimes de guerre, du 18 novembre 1992 

portant apposition de la mention “Mort en déportation” sur les actes de décès, que és 

una disposició dins la qual el meu besavi hi sortia inscrit i per a l’edició de la qual, al 

diari oficial, s’havia fet servir la documentació existent dels deportats a l’arxiu de Caen. 

 

Un cop vam fer totes les gestions necessàries a través del Consolat de Barcelona, per tal 

de poder veure tota la documentació sobre el meu besavi que hi ha a França, els meus 

pares i jo vàrem decidir marxar uns quants dies del pont de la Constitució de l’any 

passat (2007) a la zona de Normandia, per poder anar a la recerca d’aquests documents, 

i aprofitar així per visitar altres llocs. 

 

Una vegada vam arribar a França ens vam instal·lar en una casa rural en un petit poble 

anomenat Formigny, que està situat a poca distància de les platges del desembarcament. 
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Vàrem anar a Arromanches, on hi ha un museu dedicat al desembarcament.  

El que més em va impactar va ser una bomba que s’hi conserva, que si fa o no fa té la 

alçada d’una persona d’1,80m. 

 

També vaig trobar molt interessant 

les filmacions de l’època, de com 

amb molt poc temps es va construir 

tot un port artificial perquè les tropes 

aliades poguessin desembarcar a les 

platges. 

El vídeo explicava que, un cop va 

estar acabat el port artificial, va 

quedar destruït a causa dels 

temporals tan forts que va patir Normandia en aquells moments. No obstant, al cap de 

dos dies el port estava reconstruït novament, per això es diu que és el port artificial de 

més magnitud construït mai a la història, i amb el menor temps possible. El 

desembarcament estava programat per dies abans, però aquest contratemps va fer que el 

desembarcament de Normandia acabés essent la nit del 5 al 6 de juny del 1944, conegut  

també com a dia D. 

La situació del museu permet veure les restes de port que, encara ara, es conserven a la 

platja i dins del mar, a poca distància de la sorra.  

 

Un dels altres llocs que també vam 

visitar va ser el Cementiri dels 

Americans, on s’hi poden veure milers 

de creus que representen els soldats 

americans morts durant el 

desembarcament.  
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Esta situat prop de la platja d’Omaha. També s’hi pot veure un museu amb objectes, 

vestuari, i utensilis dels soldats. Em va cridar l’atenció la manera tan impecable com 

està conservat tot el recinte. Cada creu, com ja he dit, representa un soldat, i us puc 

assegurar que n’hi ha moltes. Hi ha diferents tipus de creus, les que més abunden són 

les de creu cristiana, però també n’hi ha algunes altres amb l’estrella jueva. 

 

Però el que al capdavall justificava el viatge fou la visita a l’arxiu de Caen. Vaig tenir la 

sort de  poder fotocopiar íntegre tot l’expedient del meu besavi. Fou molt gratificant 

perquè vaig obtenir molta informació que no tenia, com per exemple: la data i el lloc de 

captura, entre altres, però al mateix temps també va servir per poder comprovar totes les 

altres dades que ja tenia amb anterioritat, com ara el número de matrícula, les dates de 

ingrés als stalags1, i a més a més vaig tocar amb les meves pròpies mans tots els 

documents reals i veure amb els meus ulls l’expedient del meu besavi. Per a mi la 

història (a nivell familiar) acaba el 14 de novembre del 1941, però sobretot aquest 

viatge em va fer adonar que tot plegat va continuar encara uns quants anys més. 

 

Visita de l’arxiu de Caen: 

 

Bureau des archives derivées des conflicts 

contemporains 

Rue Neuve Bourg l’Abbé 

14037 CAEN-França. 

 

Documentació trobada: 

-Expedient del meu besavi que porta el número 713842.   

 

 

 

 

                                                 
1  Camps de concentració per a presoners de guerra. 
2  L’annex 1 conté tota la documentació relativa a aquest expedient. 
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Dins d’aquest expedient es troba:  

 

1- Una còpia de l’avís oficial de mort amb la referència 71.384 (del Ministere des 

anciens combattants et victimes de guerre, Direction du Contentieux, de l’Etat-

Civil et des Recherches), de data 3 de juliol de 1950, en el qual el director del 

contenciós certifica que el meu besavi va morir el 14 de novembre del 1941 a 

Gusen, Àustria. Aquest document va dirigit a la meva besàvia, Rosario Mestre, 

però al carrer Modolell, 123, Bonanova, Barcelona. Aquest document no està 

signat; hi ha un segell amb el nom de P.LAMOTTE. 

 

2- Una nota del 2ème Bureau Section Archives on podem observar:  

− El nom i primer cognom del meu besavi. 

− La data de naixement i el lloc. 

− El seu estat: civil. I que pertanyia a la novena companyia de treballadors 

estrangers. 

− Va ser capturat el 4 de juny del 1940 a Málo. 

− Internat a l’stalag VIII-C amb número de matrícula: 35.979 

− Transferit a l’stalag XII-D. 

− Transferit el 22 de gener de 1941 a Mauthausen. 

− Melg 150 del XII-D.  

− Nom del pare: Jaime. 

− Nom de la mare: Vinet. 

 

3- Un atestat de la Direction des Statuts et des Services Medicaux de Paris, de data 

19 de novembre de 1958, la qual certifica que d’acord amb les informacions que 

posseeix el senyor FARNOS-VINET va ser capturat el 4 de juny del 1940 a 

Maló les Bains (Nord), va ser internat als stalags VIII-C i XII-D amb matrícula 

35.979, i transferit al camp de MAUTHAUSEN el 22 de gener del 1941 i 

després va ser transferit al camp de GUSEN amb matrícula 14.300 on va morir                                

 

 

                                                 
3  Domicili on estava treballant la meva besàvia. 

 9
 



 

el 14 de novembre de 1941. Aquest document no està signat però hi ha un segell 

amb el nom R. PASQUALINI. 

 

4- Un certificat en extracte de l’acta de naixement del meu besavi, datat a Horta de 

Sant Joan, del 22 de febrer de 1958. 

 

5- Un document de la Féderation Espagnole de Deportés et Internes Politiques 

Secrétaire de Pensions (F.E.D.I.P), Paris. Datat del 29 d’octubre de 1958, en el  

qual entre altres coses es donen les informacions sobre la seva captivitat i data i 

lloc de la mort. Fet presoner pels alemanys el 1940, va ser internat com a 

presoner de guerra a l’stalag VIII-C amb matrícula 35.979. El 25 de gener del 

1941 va ser enviat a Mauthausen amb matrícula 4541 i el 20 d’octubre de 1941 

va ser transferit a Gusen amb matrícula 14.300, on trobà la mort el 14 de 

novembre de 1941. Informació per a la sol·licitant, la meva besàvia Rosario 

Mestre Bonfill – Mas del Vent, Palamós, Girona. Grau de parentiu: Vídua. 

Document signat per J. RODES. Hi ha el segell de la F.E.D.I.P. 

 

6- Una fitxa general (número d’expedient 71384), dividida en diferents apartats: 

a. Fitxa de control amb el seu nom i cognoms (FARNOS), data i lloc de 

naixement, data i lloc de la mort. Observacions: PG, Stalag VIII-C 

matrícula 35.979.  

b. Còpìa de la Fitxa amb el seu nom i cognoms (FORNOS),  

 Data i lloc de naixement, domicili (Modolell 14 Barcelona),  

Civil, novena companyia de treballadors. 

Data de captura el 4 de juny del 1940 a Maló stalag VIII-C amb 

matrícula 35.979, Melg. 281 du stalag VIII-C 

Marxa el 26 de novembre del 1940 a l’stalag XIII-D Melg. 305 de 

l’stalag VIII-C. 

Transferit el 22 de gener del 1941 a Mauthausen, Melg. 150 de l’stalag 

XII-D. 
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7- Fórmula 22. En aquesta mena de fitxa de recerca es fa referència a la data i el 

lloc de naixement del meu besavi, a la data i lloc de la seva mort i a l’adreça de 

la seva esposa Rosario Mestre al C/ Modolell, 12 de Barcelona. 

 

8- Un formulari de la secció “documentació i recerca” del despatx 125, amb data 

13 de novembre de 1958 i signatura il·legible. Conté les dades de data i lloc de 

naixement i data i lloc de la mort del meu besavi, i fa referència a un registre de 

D.C.D de Gusen que entre parèntesi hi posa “foto”. 

 

9- Una petita fitxa que conté la següent informació: a l’extrem superior esquerra la 

paraula INT, que probablement vulgui dir intern; a l’extrem superior dret hi 

trobem el número de matricula de Mauthausen 35.979, i  a continuació les seves 

dades personals; a l’extrem inferior esquerra, hi ha l’aclariment següent: 

“FARNÓS, nom exact”4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Això és el que més destacaria d’aquest document. És un detall que pot passar desapercebut a qualsevol, 
però que crec que no m’equivoco quan afirmo que aquesta anotació que hi ha a l’extrem inferior esquerra 
és una rectificació del seu cognom que només ell podia fer.  
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10- Del llibre datat del dia 30 de novembre del 1940 a l’stalag VIII-C trobem la 

inscripció del meu besavi amb la següent informació, ordenada com segueix: 

 

− Nacionalitat Espanyola 

− Número de matricula 35979. 

− Cognom: Fornos 

− Nom: Antonio 

− Data de naixement: 6/3/1906 

− Lloc de naixement: Hortas Juan. 

− Nom del pare: Jaime 

− Nom de la mare: Vinet 

− Nom i adreça de la familia: Rosario Mestre, Modolell 14 (Bonanova) 

Barcelona-Espanya. 

− Grau: Civil 

− Data de captura: 4 de juny del 1940 a Malo. 

 

11- Del llibre datat del dia 10-12-1940 a l’stalag VIII-C hi ha la mateixa informació 

descrita a l’apartat anterior.  A més a més, a l’última casella, s’anota el trasllat a 

l’stalag XII-D el 26 de novembre del 1940, perquè l’anterior estava ple.  

 

12- Del llibre datat del dia 22 de gener del 1941 a l’stalag XII-D trobem la mateixa 

informació de descripció personal descrita en els apartats anteriors.  

 

13- Ens faciliten una còpia provinent d’un llibre de defuncions en el qual apareix 

citat el meu besavi (inscripció 4015),  amb matrícula 14300 (Gusen) i amb data 

de la mort: 14 de novembre del 1941 a les 7.05 hores.5 

 

14-  Fotografia del  mapa Emplacement des camps de prisonniers de guerre en 

Allemagne.6  

                                                 
5 D’aquest full em va cridar l’atenció especialment el fet que a l’hora de la mort de cada persona el 
separen molt pocs minuts. Realment devia ser així? O simplement havien de posar un horari? 
6 Aquest mapa estava clavat a la paret de les oficines de l’arxiu de Caen. 
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2.2  ARXIU NACIONAL de CATALUNYA (11 d’octubre del 2008)  
 

Més endavant, durant la meva estada a Mauthausen, a part del meu contacte amb els 

deportats que ens acompanyaven al viatge, vaig conèixer la Rosa Toran, autora de 

diferents llibres, com per exemple: Vida i mort, dels republicans als camps nazis, i 

altres persones que formen part de l’Amical de Mauthausen de Barcelona, que varen 

suggerir-me que si el que buscava eren llistes de refugiats espanyols, on les podia 

trobar, en el cas que existissin, era a l’Arxiu Nacional. 

 

Mesos més tard ens vam posar en contacte amb aquest arxiu i ens van indicar com fer la 

recerca sobre el meu besavi. A part de les llistes dels espanyols exiliats en camps 

francesos, ens van facilitar una documentació en microfilms que havien estat a l’Arxiu 

de Salamanca, on vam poder veure i fotocopiar diferents cartes, i sol·licituds de 

l’Ajuntament d’Horta d’aquella època. També em van indicar com podia ampliar la 

recerca, facilitant-me, adreces i telèfons d’altres arxius catalans i també per saber més 

informació sobre el pas per Argelers del meu besavi, em van facilitar l’adreça de 

l’Arxiu departamental dels Pirineus Orientals. 

 

 

Visita de l’Arxiu Nacional de Catalunya 

Acrònim: ANC 

Carrer de Jaume I, 33-51 

08195 Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) 

 

A l’Arxiu Nacional, m’indiquen que puc consultar, entre altres, documentació del Fons 

511, que són les llistes de refugiats al camp d’Argelers7, CD-4, carpeta electrònica 

7.6.1, fitxer electrònic 334, del qual he pogut imprimir el full on hi ha registrat el meu 

esavi. 

                                                

b

 
7 Vegeu annex 2, document 0. 
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Aquesta llista, en el seu encapçalament, porta el títol en francès, que traduït al català 

diu: “Quarta llista d’exiliats polítics que pertanyen als partits republicans democràtics 

de Catalunya, camp d’Argelers-Sur-Mer. Tot seguit, els títols de cada columna: número 

d’ordre, cognoms, nom, edat i professió. Aquesta llista forma part d’un conjunt de 

llistes dels camps de Saint Cyprien, de Le Barcares. Aquest conjunt de llistes està datat 

 Perpinyà el 16 de maig del 1939. 

nservava a l’Arxiu de Salamanca, 

obem documentació relativa a la població d’Horta:8 

calde Joan Fortuño, i 

porta el segell del Comitè Antifascista d’Horta, Tarragona. 

), Partit 

Socialista Unificat de Catalunya i l’Unió de Rabassaires de Catalunya.  

ell República Española - Alcaldia municipal -

Horta de Sant Joan (Tarragona) 

                                                

a

 

Mitjançant uns microfilms de documentació que es co

tr

 

1- Document amb encapçalament de l’alcaldia d’Horta de Sant Joan, datat del 16 

d’octubre del 1936, adreçat al Conseller de Seguretat Interior, de Barcelona, en 

el qual es relacionen els partits polítics amb representació a la població; entre els 

quals figura la Confederació Nacional del Treball (C.N.T) que és el partit on 

sembla que estava afiliat el meu besavi. Està signat per l’al

 

2- Document amb encapçalament de l’alcaldia d’Horta de Sant Joan, datat del 21 

d’octubre del 1936 en el qual el jutge municipal fa saber la forma en què s’ha 

constituït l’ajuntament després de la consulta del passat 16 d’octubre del 1936. 

L’ajuntament queda constituït de la forma següent: Joventut Federal adherida a 

Esquerra Republicana, Confederació Nacional de Treball (C.N.T.

 

3- Certificat del secretari accidental de l’ajuntament, datat del 29 de octubre de 

1936 a Horta de Sant Joan, on consta la composició de l’ajuntament adreçat al 

director de l’Escola de l’Administració Local de la Generalitat de Catalunya 

(Barcelona)  i que porta el seg

 
8 Tots aquests documents són a l’annex 2. 
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4- Un document amb encapçalament del Sindicat de Treballadors del Camp i Oficis 

Varis de la U.G.T d’Horta (Tarragona), datat del 16 de novembre del 1936, que 

és un escrit de protesta del Partit Socialista Unificat, les Joventuts Socialistes 

o hi ha firmes, però hi ha els quatre segells 

representatius de cada sindicat.  

 obra pel seu compte respecte a les incautacions de finques 

rústiques i urbanes. 

assaires, i signat pel 

president i el secretari de cadascun d’aquests dos sindicats. 

Unificades i la Unió de Rabassaires i la UGT d’Horta, contra la CNT i el  

moviment de la col·lectivitat. N

 

5- Dos documents amb data 7 de desembre del 1936. Amb encapçalament de 

l’alcaldia d’Horta de Sant Joan, adreçats pel secretari de l’ajuntament al Comitè 

d’Apropiacions de la Generalitat de Catalunya - Barcelona, el qual fa esment 

que adjunta una relació sobre la incautació d’una casa per part de la U.G.T i el 

P.S.U.C  i pel que respecta a la organització sindical C.N.T fa constar que 

aquesta organització

 

6- Document del Sindicat Agrícola de Rabassaires i la U.G.T d’Horta de denúncia 

a la Col·lectivitat del poble, ja que aquesta vol obligar tothom a formar-ne part, 

encara que els treballadors no col·lectivistes no ho vulguin. El sindicat recorre a 

les autoritats demanant justícia. Datat del dia 2 de gener del 1937, amb els 

segells representatius de la U.G.T i del Sindicats de Rab
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7- Un document del “Sindicato de Oficios Varios y Colectividad” de Horta de 

Terra Alta, adreçat a la Conselleria de Seguretat i Defensa de la Generalitat de 

Catalunya, a la qual fan constar el seu rebuig envers la possibilitat de 

l’enviament de guàrdies nacionals republicans al poble per tal de mantenir 

l’ordre. Afirmen que no és necessari, ja que tothom sap guardar l’ordre a casa 

seva i que enlloc d’això consideren que haurien d’enviar gent per treballar les 

terres. Datat del 11 de gener del 1937, amb els segells de la Colectividad de 

Oficios Varios-Horta de Tarragona C.N.T - F.A.I, Sindicato Único de Oficios 

Varios de la C.N.T i República Espanyola - Alcaldia Municipal d’Horta de Sant 

Joan. I signen els representants de cada sindicat. 

 Amb aquest 

document queda constància del compromís polític del meu besavi. 

                                                

 

8- Nou documents datats entre juny i agost del 1937 adreçats pel Sindicato Único 

Oficios Varios, C.N.T-A.I.T, Horta, Tarragona a la Comissió de 

Responsabilitats, Secretaria Tècnica de Col·lectivitats. En els quals es detallen 

les diferents incautacions efectuades en aquesta població per part d’aquest 

Sindicat.9 Tots aquests documents, van signats per Juan Sancho Gil, president de 

la C.N.T – F.A.I, Horta, inclòs el que fa referència al meu besavi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 En un d’aquests documents (l’últim), hi apareix el nom del meu besavi, en representació com a Vocal 
d’aquest Sindicat. 
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2.3 ARXIU D’HORTA DE SANT JOAN (7 de desembre de 2008) 

nt diferents lligalls 

capses de documentació, finalment vaig trobar alguns documents.  

/ Medi Natural 21, 43596 Horta de Sant Joan. 

portada, 

ue és molt important ja que és on normalment s’hi pot veure la data del llibre. 

ocumentació trobada:10  

ha registrades al carrer De la Cruz, 

nes: 

sposa) 

 

) 

− Jaime Farnós Viñet (Hijo) 
                                                

 

Tenia pensat anar a Horta, per veure la família, i també per fer algunes entrevistes per a 

aquest treball. També volia consultar els possibles documents del meu besavi que hi 

haguessin a l’arxiu. A través d’una persona que va presentar-me una de les meves 

cosines al poble, em van facilitar l’accés a l’arxiu en un dia de festa, quan normalment 

no està obert al públic. Després d’estar tot un matí buscant i consulta

i 

 

Visita de l’arxiu d’Horta de Sant Joan 

C

 

De la documentació consultada, de la sèrie del Padró municipal d’habitants, he pogut 

comprovar que molts dels llibres estan incomplets o els falten fulls i també la 

q

 

D

 

1- Padró municipal d’habitants de 1924 on hi 

com a unitat familiar les següents perso

− Jaume Farnós Serrats (Cabeza) 

− Francisca Viñet Alcoverro (E

− Joaquin Farnós Viñet (Hijo) 

− Antonio Farnós Viñet (Hijo)

− Teresa Farnós Viñet (Hija

− José Farnós Viñet (Hijo) 

− María Farnós Viñet (Hija) 

 
10 Vegeu annex 3. 
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2- Padró municipal d’habitants del 1938, on hi ha registrades al carrer Baja 15 com 

 

amb l’anotació “A”11. 

 

− Josefina Farnós Mestre (Nieta) 

 hi ha registrades al carrer Baja 15, com 

 

 

 Josefina Farnós Mestre (Nieta) 

l està tatxada amb un 

llapis de color blau i, malauradament, no sabem el perquè. 

uesta comunicació. Porta el segell de l’Artilleria d’un Regiment de 

Menorca. 

                                                

a unitat familiar, les següents persones:

− Rosa Bonfill Lahosa (Cabeza) 

− Antonio Farnós Viñet (Yerno) 

− Rosario Mestre Bonfill (Hija) 

− Mercedes Farnós Mestre (Nieta)

 

3- Padró municipal d’habitants del 1940 on

a unitat familiar, les següents persones:

− Rosa Bonfill Lahosa (Cabeza) 

− Rosario Mestre Bonfill (Hija) 

− Mercedes Farnós Mestre (Nieta)

−

 

4- En el lligall número 183 que conté la documentació de les responsabilitats 

polítiques dels anys 1938 a 1942 hi trobem una relació sense datar de les 

persones naturals i veïnes de la població d’Horta de Sant Joan, on es detalla, 

entre altres coses, el nom i cognoms de les persones, la seva tendència política, 

els fets que se’ls imputen, les seves propietats i el valor aproximat d’aquestes en 

pessetes. En aquesta llista només hi surt el nom i cognoms, l’edat i el domicili 

del  meu besavi, i tot això ocupa una línia i poc més, la qua

 

5- Un document  datat del 19 de novembre del 1929 pel qual es dona trasllat a uns 

documents relatius als individus de la lleva de 1927. Al marge d’aquest 

document, hi ha la signatura del meu besavi, que rep el document a què es 

refereix aq

 
11 “A” que vol dir absent. Això es correspondria amb el record que té un altre membre de la família, el tio 
Pulso,  en el sentit que tots varen marxar el 1938, amb l’entrada dels Nacionals a Corbera d’Ebre. 
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6- Impost de Cèdules Personals del 1937 on hi surten registrades amb el número 

ivament, les següents persones: 

− Rosario Mestre Bonfill. 

, a la casa consistorial. Està signat pel meu besavi i el 

president accidental.  

 

 

d’ordre 157, 158 i 159 respect

− Rosa Bonfill Lahosa. 

− Antonio Farnós Viñet. 

 

7- Un document, com una espècie de llibret escrit manualment, que porta el títol: 

Comissió d’avaluació per Part Personal, datat a Horta de Sant Joan el 19 de 

juliol del 1933, el qual diu que en el sorteig celebrat el passat dia 16 per tal de 

designar 50 lectors que d’una manera secreta i directa han de procedir a la 

designació de tres vocals per aquesta comissió se’ls cita pel proper diumenge dia 

23 a les 10 del matí
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2.4 K.L. Mauthausen (15-18 de maig del 2008) 

 que la meva padrina treballa en 

quest,  vaig participar amb ells en aquest programa. 

se’m resoldrien soles i que totes 

quelles imatges les veuria amb els meus propis ulls. 

 veia el meu 

aig poder parlar i conèixer 

e primera mà tot allò que em van transmetre del seu record. 

ers 

tant significatius com: Gusen (lloc on morí finalment el meu besavi), Ebensee, i el  

 
Durant una de les visites a l’Amical de Mauthausen, l’home que hores abans m’havia 

fet una xerrada i m’havia ajudat a buscar informació sobre el meu besavi, m’informava 

que a principis de març, més o menys per les dates de l’aniversari de l’alliberament del 

camp,l’Amical se n’anava a Àustria amb instituts de secundària de tot Espanya, a visitar 

alguns dels camps nazis alemanys, amb deportats que varen sobreviure. Malauradament, 

era massa tard per tal d’inscriure a aquest programa el meu institut, per tant vam trobar 

una altra solució que va ser fer-nos socis de l’Amical, perquè jo pogués anar a aquest 

viatge i no perdre’m una oportunitat tan important com aquesta, per el meu treball de 

recerca. I a través de l’IES El Pedró de l’Escala, ja

a

 

Encara recordo la nit abans d’anar-me’n, tot de preguntes, imatges, sensacions, que 

sabia que al cap d’unes hores aquelles inquietuds 

a

 

Va ser el primer dia, el dia quinze de maig de 2008, quan vaig trepitjar per primera 

vegada el que havia estat un dels pitjors escenaris de l’odi i el terror de fa uns anys 

enrere, Mauthausen. Sabia el que hi havia, el que em trobaria; més encara, em pensava 

que ho sabia tot d’aquell lloc, però anava molt equivocada. En arribar a l’aeroport de 

Barcelona, un home gran va acostar-se a mi i em va preguntar el nom. El seu rostre, la 

seva veu, les seves mans... reflectien tot el que havia viscut. Sí, només calia veure’l per 

saber que havia estat una víctima com tantes altres del nazisme En ell

besavi. Per això, i per molt més, no em vaig separar d’ell en tot el viatge.  

Altres deportats que ens varen acompanyar també varen ser Juan Camacho, José 

Alcubierre, David Moyano i José María Villegas. Amb ells v

d

 

Durant aquells dies, vaig visitar Mauthausen, i alguns dels camps auxiliars més prop

i 
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Castell de Hartheim12. Sens dubte, els dos primers m’aportaven un sentiment 

explicable que al costat dels deportats vaig viure molt intensament. 

.4.1 Mauthausen 

sació que me la va transmetre, i 

ue durant tota la visita al camp va perdurar dins meu. 

ot i que va ser on van morir la 

ajoria de catalans exiliats, que procedien de França.  

e s’aixecaven a les sis del matí  fins que tornaven a entrar al camp, a les 

eu de la nit. 

es temperatures tan baixes en ple 

ivern, i amb aquell fil de roba que portaven a sobre. 

e els tocava per sopar, que novament tornava a 

r una mica d’aigua amb pa remullat.   

 

                                                

in

 

2

 

El dia quinze de maig del 2008 entràvem per la porta principal, on encara es podia 

observar els pals de ferro que quedaven de subjectar l’àguila feixista. En aquell moment 

Juan Camacho va fer silenci, li feia respecte, una sen

q

 

Mauthausen és un dels camps més ben conservats, t

m

 

José Alcubierre em va explicar que el dia a dia del camp era dedicat a treballar a la 

pedrera, la qual havien construït els presoners amb les seves pròpies mans, i on hi 

estaven des qu

d

 

El dia era rutinari: es llevaven, feien recompte ràpidament perquè havien de sortir cap a 

treballar, menjaven la porció que els pertocava (generalment era aigua amb un tall de pa 

molt petit remullat a dins)  i de seguida anaven cap a treballar. Es passaven tot el dia 

fora del camp, i a la nit, quan hi tornaven, entraven en el pati dels recomptes, es posaven 

en files per barracons, i passaven llista. Una sola imperfecció a l’hora de fer les fileres, 

o simplement que faltés algú era motiu d’una pallissa que podia arribar a la mort. O 

molt sovint, directament, els mataven amb un tret. Es podien passar tota la nit fent 

recompte si no apareixia alguna persona, amb aquell

h

 

Després del recompte, els donaven el qu

se

 
12 Centre d’eutanàsia més important 
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I tots els dies eren iguals, dia rera dia, tortura rera tortura, fins el dia que els arribava la 

mort. 

 

Mauthausen disposava de diferents mètodes per matar els seus presoners; simplement 

entraven directament al camp amb un sol objectiu: la seva mort. Era un lloc on els 

espanyols eren considerats com a mà d’obra important, eren treballadors, amb destresa i 

fortalesa; precisament per això, aviat van obtenir el major índex de mortalitat dins del 

camp. 

 

Ignoro si el meu besavi va treballar a la 

cantera. És probable, si tenim en compte la 

seva edat, i la data d’ingrés al camp (gener del 

1941). La major part dels primers deportats 

eren destinats a la construcció del camp. 

Segons Juan Camacho, els llibres, quan diuen 

que la cantera està formada per 187 esgraons 

s’equivoquen. Ell afirma que l’escala té 188 

esgraons, ja que un quedava tapat per la neu i 

mai era comptat. Pujaven l’escala de dotze a tretze vegades al dia, amb rocs de pedra 

immensos a l’esquena, tot havent de suportar les burles de les SS, burles verbals o 

simplement els feien males passades. David Moyano m’explicava per exemple que un 

cop la primera fila havia arribat a dalt, els empenyien i queien tots uns sobre els altres, 

amb la pedra a l’esquena, la qual cosa provocava un alt nombre de morts. Aquest fet 

dóna nom al mur dels paracaigudistes, que és el barranc per on queien. Rep aquest nom 

perquè els SS deien que la pedra els emparava que toquessin al terra. 
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 Les càmeres de gas eren un lloc fred, 

i solitari.  

Els SS entraven als barracons fos 

l’hora que fos, i feien fora els 

presoners a cops de pal. Ningú no 

sabia el que passava. Veien que els 

feien fer un trajecte, descalços, al 

llarg de tot el camp de concentració. 

Els feien creuar pel pati principal, on 

eren humiliats davant de tothom; i al final del pati, havien de baixar unes escales, que 

els duien a les dutxes. El pànic els feia creure que eren unes dutxes ‘normals’, 

d’aquelles amb aigua gelada, fins que s’adonaven que, un cop dins, els tancaven la porta 

hermèticament i d’allà no sortia ningú amb vida. José María Villegas m’ho explicava,  

tot recordant-ho amb llàgrimes als ulls. 

 

Les càmeres de gas eren recintes 

subterranis i camuflats.  

Estaven completament aïllades, i 

tenien un sistema que introduïa 

monòxid de carboni o qualsevol altre 

gas mortal des de l’exterior del 

sostre. (La freqüència del seu ús 

depenia del crematori). La durada 

màxima d’un presoner dins la càmera 

de gas era de 25 minuts. El gas actuava inhibint el cicle respiratori, i les víctimes morien 

per asfixia, i patien convulsions. Un cop morts, retiraven els cossos, es ventilava la 

càmera, i un per un anaven passant per la sala del costat del crematori, des d’on els 

treien tot el que de valuós amagaven en orificis (dents d’or, per exemple), i desprès 

procedien a cremar-los. A vegades les càmeres de gas eren utilitzades per aquells 

presoners que acabaven d’entrar al camp i no tenien barracó per estar-s’hi; llavors, amb  
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l’excusa que anaven bruts i s’havien de dutxar, els posaven a la càmera de gas i els 

mataven directament.  Les parets de la càmera de gas estaven aïllades, i l’ SS encarregat 

mirava per la finestra del sostre quan no en quedava cap de viu; aleshores, obrien la 

càmera. 

 

També hi havia un tercer tipus de càmera de gas, que eren les mòbils: era un camió 

camuflat, que duia els presoners de Mauthausen a Gusen, i durant el trajecte el tub 

d’escapament estava encarat a l’interior del vehicle. Un cop a Gusen, portaven els 

cossos directament al crematori. En aquest moment José Alcubierre, emocionat, va 

recordar l’instant en què va ser separat del seu pare, a qui varen desterrar a Gusen. 

Aproximadament més de 3.000 interns varen morir d’hipotèrmia degut a què eren 

obligats a quedar-se sota una corrent d’aigua gelada durant varies hores, en hores 

intempestives de la nit. Els SS a aquesta tortura n’anomenaven, dutxes fredes, això 

sovint es posava en pràctica quan mancava espai per a més presoners, especialment a 

mida que la xifra de deportats augmentava amb les detencions del front rus. 

Encara recordo quan caminava per l’Apellplatz13 amb l’Alcubierre. M’explicava que qui 

entrava a la infermeria no en sortia.  Molts experiments mèdics que es portaven a terme, 

com per exemple l’extracció de músculs, la castració, la creació de llagues infectades o 

cremades amb fòsfors, provocaven mutilacions horribles i, en els pitjors dels casos, la 

mort. Un dels crims més odiats era la utilització dels deportats com a conillets d’índies 

per fer experiments, com ells anomenaven, “mèdics”. Els cossos maltractats, malalts, 

quan un presoner no servia per res, els SS mitjançant una injecció directa al cor (amb 

benzina, o qualsevol àcid) que produïa una mort fulminant i immediata per 

enverinament. També es feien intervencions quirúrgiques sense anestèsia, a vegades als 

mateixos barracons, o a la llitera del pacient. Altres vegades per grups reduïts eren 

conduits a anomenades sales d’operació, on constantment se sentien crits de dolor que 

feia que la por envaís tot el camp. 

Desprès de la duríssima jornada laboral i la corresponent revista, els presoners rebien 

alguna cosa de menjar, una quantitat insuficient en tots els casos. La gana feia desastres  

                                                 
13  Plaça principal del camp, on s’hi feien els recomptes. 
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i va causar la mort a molts deportats. Molts arriscaven les vides per robar un crostó de 

pa. Només sobrevivien aquells que amb molta sort, tenien un lloc més privilegiat –deia 

Camacho- , i quan dic això, em refereixo a estar tot el dia a la cuina treballant. Per 

exemple, els SS escollien alguns presoners com a kapos. Aquests tindrien alguns 

privilegis que en la majoria dels casos els aconseguien gràcies a la crueltat que feien 

servir envers els seus companys. Havien de fer complir les normes i, per fer-ho, no 

dubtaven en fer ús de la violència. I traïen els seus companys, per salvar la seva pròpia 

vida. Aquests i molts altres, veterinaris, metges, eren els privilegiats del camp, molts 

dels deportats supervivents ocupaven algun d’aquests càrrecs. 

La resistència. 

Un cop l’home entrava al camp i li treien totes les seves pertinences, deixaven de ser 

persones per a esdevenir víctimes del nazisme alemany. Quan a una persona li treus tot, 

només et queden els ideals, el record, i la dignitat. Una dignitat, que dia darrera dia, els 

SS intentaven treure’ls-hi. 

Molts m’afirmen que si tornessin a viure una cosa així, tornarien a lluitar, lluitar per els 

seus ideals. Sé que el meu besavi va lluitar i va morir per ells. N’hi havia de fidels als 

seus companys, n’hi havia d’altres que per mantenir-se en vida, feien perdre la de molts 

altres republicans. Unes paraules que em van quedar marcades van ser: “Todos los que 

hemos sobrevivido, ha sido porque en algún momento u otro hemos consentido que 

mataran a alguien por nosotros” . 

L’alliberament. 

El dia 5 de maig del 1945 va ser alliberat el camp. A principis de maig, cada any es fan 

actes de commemoració de l’alliberament al camp de Mauthausen, on hi ha representats  

tots els països d’Europa i els EUA, entre 

molts altres. Supervivents, familiars i 

organitzacions com l’Amical de 

Mauthausen, hi van una vegada a l’any 

per recordar  totes les víctimes. Cada 

país desfila per l’Apellplatz, seguint 

l’ordre de l’abecedari.  
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Va ser un dels moments que em va impactar més. Cada país portava les seves banderes i 

les aixecaven amb orgull. Vaig percebre que tots estàvem allà pel mateix; nacionalitats 

diferents, però estàvem tots junts per una única causa: guardar el record de tots els 

deportats en camps de concentració. Els representants espanyols alçàvem les banderes 

republicanes, i fins i tot i havia alguna senyera. Avançàvem lentament fins al monument 

del mig de l’Apellplatz en record de totes les víctimes del nazisme, on cada país 

desfilava fins davant d’aquest, i hi deixava flors. Nosaltres vàrem deixar diverses 

corones de flors. Impactava molt veure els supervivents vestits amb aquell “pijama” de 

ratlles, amb la seva matrícula, que els recordava tot el que havien viscut en un passat. 

Així és com homenatjaven tots els seus companys morts.  

 

El dia 5 de maig de 1945 va ser un dia molt esperat per a molts. La gent sortia molt 

ràpid del camp, per por, però molts el que varen fer va ser tirar l’àguila al terra. Els 

deportats supervivents d’Espanya, segons em van explicar, varen haver de patir molt un 

cop van ser alliberats, ja que ningú volia saber res d’ells, eren uns apàtrides i no tenien 

cap govern que gestionés el seu alliberament: la seva eventual repatriació. Sortien de la 

segona guerra mundial i novament eren exiliats d’Espanya.                     

 

2.4.2 Altres camps 

 

Durant aquells dies, també vàrem 

visitar Gusen, Ebensee i el Castell de 

Hartheim. Gusen era un dels principals 

camps annexos de Mauthausen. Els 

presoners que anaven destinats a aquest 

camp estaven molt malament, gairebé 

cap en sortia viu. Aquet va ser un dels 

llocs que em va emocionar més: el sol 

fet de pensar que el meu besavi havia 

mort aquí era un sentiment molt fort. Camacho em va dir que el seguís, perquè em volia 

ensenyar l’antiga porta del camp. Un home, en acabar la guerra, va comprar tot el 

terreny del camp i hi va fer contruir cases. El més impactant del tot és que es va 

construir la seva pròpia casa sobre la porta principal per on els presoners entraven al 
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camp. Fins i tot els barracons de les SS estaven habitats. Em vaig preguntar: qui podia 

ser capaç de tenir la sang tan freda com per intentar ocultar tot això, faltant al respecte 

més elemental dels que patiren allí.  

Al mig del poble hi ha un petit memorial amb els crematoris reconstruïts. 

 

Degut als atacs aeris que van destruir 

les factories més importants de 

fabricació de projectils, Hitler va 

manar construir fabriques subterrànies 

a Ebensee per evitar els atacs aeris. 

Actualment només es pot visitar un 

dels accessos als túnels. La fotografia 

és la porta que antigament tancava el 

túnel. 

 

 

El Castell de Hartheim va ser un dels 

principals llocs d’eutanàsia. Hitler va 

ordenar que tan bon punt els nadons 

naixessin, el metge fes un informe 

mèdic, i si aquell nen presentava algun 

símptoma de discapacitat, era enviat 

directament al castell. Les famílies 

eren enganyades: se’ls deia que el seu 

fill anava progressant i, de cop, que 

havia mort sobtadament. Fins que la gent va començar a sospitar la realitat: aquell 

castell, en comptes de ser un centre per a discapacitats, era en realitat un centre secret 

d’eutanàsia,  i disposava d’una càmera de gas i un crematori.  

Actualment al castell hi ha una exposició i, a pocs metres, un centre, L’institut de 

Hartheim, on hi ha discapacitats que són atesos mitjançant diferents programes i serveis 

pel tractament i la millora de la qualitat de vida d’aquestes persones. 

 

 

 

 27
 



 

2.5  ENTREVISTES DE CARÀCTER PERSONAL I FAMILIAR. 

 

Després de la selecció feta d’acord amb el meu treball, he fet diferents entrevistes a la 

germana, filles i parents que varen viure a prop del meu besavi, i tenen com a un passat 

comú la guerra civil. He tingut molta sort al poder-los entrevistar, ja que amb total 

sinceritat m’han explicat tot el que recorden d’aquell temps. Tot i que és un passat 

immediat, els testimonis eren petits, tan sols uns nens, per això alguna de les preguntes i 

de les respostes no queden del tot clares. Van ser víctimes del franquisme i encara ara 

recorden amb molt de dolor aquell temps. 

 

 

2.5.1  ENTREVISTA IAIA FINA (23 d’agost del 2008) 

 

La iaia Fina, va nèixer a Horta de Sant Joan, el 8 

d’abril de 1934. 

 

 

Records de petita: 

 

1- Què recordes sobre el teu pare? 

Recordo poc perquè era petita, però el poc temps que vaig estar amb ell, recordo que 

era carinyós. Recordo que ens baixava a coll per les escales. 

 

2- Què feia durant el dia, el iaio, al poble (Horta de Sant Joan)? Passava molta estona 

amb vosaltres? 

Treballava a la terra, ‘al jornal’, va treballar a la via del tren, i sí que estava per la 

família. Es van casar mol a gust i s’estimaven molt. 

 

3- De petita, quan va ser fora, el vas trobar a faltar? 

Si, però era tanta la por que tenia, que sempre estava amb la mare. 
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4- La iaia treballava mentre el iaio encara estava al poble? 

Mentre el iaio estava al poble no treballava, només durant un temps que anaven al 

jornal, a uns terrenys que treballaven la terra. 

Abans de casar-se la meva mare ja servia a casa el Dr. Soler Roig. 

 

5- De què va haver de treballar la iaia Rosario (un cop el teu pare va ser fora)? 

Va haver de tornar anar a servir a casa del Dr. Soler Roig a Barcelona. 

Va tornar al poble (Casa Xicu) i treballava també a casa d’uns altres senyors, la dona 

del Dr.  Soler Roig li va dir que tornés a Barcelona però ella li va dir que no, perquè 

volia estar si més no per la nit amb les seves dues filles. Durant aquest temps la tia i la 

iaia estaven a Horta amb la seva àvia Rosa, i llavors li va proposar de venir al Mas del 

Vent a Palamós, a fer de guardes, i així podrien estar totes juntes. 

 

6- A quina casa vivíeu abans i després que el iaio marxés? 

Sempre vivien a la mateixa casa fins que varen venir a Palamós. Un cop saberen que el 

seu pare era mort, la dona d’en Soler Roig (doña Conxita) li va trucar a la casa on 

estava treballant i li va dir que si volia venir a Palamós a una masia  que s’havien 

comprat, a servir. La iaia s’ho va pensar i va decidir que sí que vindrien a viure a 

Palamós (i vam estar-hi molts anys perquè m’hi vaig casar, la teva mare hi va néixer..)  

 

7- Que fèieu durant un dia de cada dia?, anaves a l’escola, a treballar? 

A Horta: jugar al carrer i ajudar a l’àvia Rosa. 

A Palamós: vaig anar a l’escola de Sant Joan durant dos anys. M’agradava molt cosir i 

després em vaig  posar a treballar al Mas del Vent. 

 

Records de la guerra civil: 

 

8- Què recordes durant l’època de la guerra civil? 

Passar molta por  de les bombes i molta gana. Un cop a Cambrils anàvem a buscar 

menjar i ens amagàvem a sota els garrofers per protegir-nos de les bombes. 
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9- On vivíeu durant aquesta època? 

A Cambrils. 

A Horta s’hi va quedar la iaia Rosa. 

 

10- Quan va ser l’últim cop que vas veure el teu pare? 

A l’Albi, el papa ens donava cafè que era molt amargant. Però no recordo res més. 

 

11- Et feies a la idea que mai mes el torneries a veure? 

NO! Em pensava que tornaria. 

 

Records del que explicava la seva mare (de més gran) 

 

12- Quina opinió tenia la iaia Rosario de les idees polítiques del iaio? 

No les acceptava gaire. Però no li va tocar més remei, perquè ell va fer la seva. La iaia 

sempre li deia que no es posés a la Col·lectivitat i un dia li va respondre: ”no m’hi 

posaré, és que ja hi estic ficat!”. Però de tota manera la iaia no ens parlava gaire de 

les idees politiques del meu pare. 

 

13- Quan va marxar a França, penses que en algun moment la iaia es va penedir de no 

haver anat amb ell? 

Això no t’ho puc dir. Només sé que a les cartes que ella li escrivia li deia que es posés a 

treballar en una casa i que així algun dia podria tornar. Ella sempre deia que, com que 

no l’havia vist morir, es pensava que algun dia tornaria. 

 

14- Quines idees tens tu (iaia fina) sobre el iaio? 

Tenia els ideals que tenia, però jo el recordo com una bona persona, però clar, era molt 

petita. 

 

15- Com el recordes físicament? 

Molt ben plantat, molt guapo. Ben vestit, net, polit... 

La iaia Rosario va rebre una foto durant la guerra i es va fer un tip de plorar en veure 

que anava tan esparracat. (perquè ella el cuidava molt) 
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16- Recordes si van haver-hi més cartes a part de l’única que es conserva? 

Suposo que sí, però no ho sé segur. La iaia Rosario mai deia quan en rebia una. La iaia 

Rosario era molt reservada, va treballar molt per poder tirar endavant les seves dues 

filles. 

 

17- La iaia Rosario, us parlava molt d’ell? Com el recordava? 

No ho recordo. 

 

18- Recordes el dia que us van dir que el vostre pare mai tornaria? Com t’ho vas 

prendre? Què us va dir la vostre mare? 

Molt trista, molta tristor. Vam anar cinc anys vestides de negre.Ens va dir que havia 

mort a la guerra. 

 

19- En aquells moments la iaia Rosario estava treballant a Can Soler Roig, va ser ell qui 

li va donar la notícia, el certificat de defunció de la Creu Roja el vau rebre a casa 

d’en Soler Roig o al Mas del Vent? 

Aquest certificat el van enviar a les cosines de la iaia Rosario, mentre ella estava 

treballant a Horta. 

 

20- Què va dir la iaia Rosario, després de llegir el certificat? S’ho va creure? 

Sí que s’ho va creure, però per ràbia deia que, com que no l’havia vist morir, tenia 

l’esperança que algun dia tornaria a casa.Molta tristor. Molt fort, i molt trist. Recordo 

que la iaia s’ho va agafar molt malament, es volia suïcidar, però va fer el cor fort per 

nosaltres dues.  

 

21- Hi ha hagut gent que després de saber que el seu pare havia estat en un camp de 

concentració, ha decidit anar-hi, series capaç d’anar-hi? 

No! Prefereixo tenir el record de quan era petita. A més, amb els alts i baixos que tinc i 

el cor, no en seria capaç. 
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2.5.1  ENTREVISTA TIA MERCÈ (23 d’agost del 2008) 

 

La Tia va nèixer a Horta de Sant Joan el 26 de novembre de 

1930. 

 

Records de petita: 

 

1- Què recordes sobre el teu pare? 

Alt, guapo, ben plantat...segons el que deia la meva mare...era una persona molt 

polida... i molt neta. 

 

2- De petita, quan va ser fora, el vas trobar a faltar? 

Jo sí que el vaig trobar a faltar, però com que estàvem amb la mare i amb la 

àvia Rosa... 

 

3- La iaia treballava mentre el iaio encara estava al poble? 

Anava algun cop al jornal, però mentres el meu pare era al poble no treballava, 

ja que ens tenia a nosaltres petites, suposo. 

 

4- De què va haver de treballar la iaia Rosario (un cop va ser fora)? 

Servia a totes les cases del poble, i més tard va anar a treballar a casa del Dr. 

Soler Roig. 

 

5- Què fèieu durant un dia de cada dia?, anaves a l’escola, a treballar? 

A Horta: jugar al carrer i ajudar a l’àvia Rosa. 

A Palamós: vàrem anar a l’Escola de Sant Joan durant dos anys.  I desprès ens 

varem posar a servir al Mas del Vent. I després, quan vaig tenir 14 anys, vaig començar 

a treballar a la fàbrica Vincke. 

 

Records de la guerra civil: 

 

6-  Quan va ser l’últim cop que vas veure el teu pare? 

A l’Albí, però no recordo ni on era ni res. 
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Records del que explicava la seva mare: (de més gran) 

 

7- Quina opinió tenia la iaia Rosario de les idees politiques del iaio? 

Ella sempre deia que, com que no l’havia vist morir, es pensava que algun dia 

tornaria... Ella se l’estimava molt a pesar de les idees polítiques que tenia. Sempre li 

deia que no es posés a la Col·lectivitat, tot i que un dia li va respondre: “No m’hi 

posaré, perquè ja hi estic posat”. 

 

8- Quines idees tens tu (tia Mercè) sobre el iaio? 

Si hagués escoltat a la meva mare...no hagués acabat així. Jo sé que ell no era 

dolent, però tenia les idees que tenia... 

 

9-  Com el recordes físicament? 

Alt, i molt ben plantat, cabells foscos, i curts. 

 

10-  Recordes si van haver-hi més cartes a part de l’única que es conserva? 

No ho recordo.. 

 

11-  Recordes el dia que us van dir que el vostre pare mai tornaria? Com t’ho vas 

prendre? Què us va dir la vostre mare? 

Ens va dir que havia mort a la guerra...i que mai més tornaria perquè s’havia 

mort... 

 

12-  En aquells moments la iaia Rosario estava treballant a Can Soler Roig, va ser ell qui 

li va donar la notícia, el certificat de defunció de la Creu Roja el vau rebre a casa 

d’en Soler Roig o al Mas del Vent? 

No, van rebre el certificat unes cosines de la meva mare, ja que ella estava 

treballant. 

 

13- Que va dir la iaia Rosario després de llegir el certificat? S’ho va creure? 

Deia que, com que no l’havia vist morir, creia que algun dia tornaria... però va 

intentar suïcidar-se i no ho va fer, perquè érem petites. 
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14-  Hi ha hagut gent que després de saber que el seu pare havia estat en un camp de 

concentració, ha decidit anar-hi, series capaç de anar-hi? 

Sí que en seria capaç sí, però on està? 

 

Des de Barcelona a tres hores d’avió. 

Ui no no..massa lluny, no hi aniré pas... 
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Conclusió a les entrevistes a l’àvia Fina i la tia Mercè 
 
 
Les filles del meu besavi van ser les primeres per qui em vaig interessar a parlar.. Tant a 

mi com a elles no ens faltaven ganes de parlar del tema. Reconec que són unes de les 

entrevistes que més m’han costat fer, ja que m’explicaven tantes coses i tantes 

anècdotes que era difícil sintetitzar-ho tot. També era difícil pel fet que són dos 

persones a qui veig molt sovint, per no dir diàriament, i cada dia m’explicaven les coses 

que els venien al cap. He intentat sintetitzar-ho tot en aquesta conclusió de les dues 

entrevistes, tant les coses citades a la pròpia entrevista com aquelles coses que m’ha 

anat explicant amb relació àvia - néta. 

 

Les dues eren molt petites. Encara que la meva tia àvia Mercè fos la germana gran, les 

dues es basen en el record que tenen d’infantesa i tot allò que els explicava la meva 

besàvia d’una manera totalment subjectiva envers el seu pare. 

 

Les dues el recorden físicament, alt, ben plantat, i molt ordenat, net i polit diuen. Les 

dues m’expliquen que la meva besàvia es va casar amb ell perquè l’estimava molt, ja 

que els pares de la meva besàvia, és a dir els meus rebesavis, li tenien un altre pretenent 

amb un estatus social “molt ben situat”, però va dir que no s’hi volia casar, perquè de 

qui estava enamorada realment era de la persona amb qui va acabar casant-se. 

 

Van ser elles qui al parlar-me de la Col·lectivitat, van fer que m’interessés per el tema.  

El meu besavi hi estava posat i sempre m’explicaven que la meva besàvia li deia que no 

s’hi posés. 

 
M’expliquen que abans de la guerra, quan encara estaven al poble, el meu besavi anava 

al jornal, mentres el meu besavi estava al poble, la meva besàvia, no treballava, només 

anava algun dia de tant en tant a treballar a les terres. Tot i que abans de casar-se la 

meva besàvia ja treballava a casa del Dr. Soler Roig. Un cop el meu besavi va estar a 

França, i més tard va passar a estar en mans dels alemanys, la meva besàvia anava fent 

feines per totes les cases del poble, ja que així podia veure a les seves filles una estona a  
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la nit. Però finalment va acabar anant altre vegada a servir a casa del Doctor, que gràcies 

a que la meva besàvia li demanés al Dr. que intentés fer venir el meu besavi cap a 

Catalunya altre cop, va saber que el seu marit no tornaria mai, ja que, al Dr. Soler, quan 

estava a la recerca del meu besavi, li van enviar un certificat de la Creu Roja, que 

confirmava que el meu besavi estava mort, a causa d’un atac al cor. 

 

L’immens dolor i l’orfenesa, la gran dificultat per sobreviure econòmicament i amb el 

més que probable obstacle social de la marginació per causes ideològiques derivades del 

règim, la meva besàvia va haver-ho d’afrontar tota sola. 

Malgrat que es critica la ideologia del meu besavi, cosa natural per les conseqüències 

que els comportà i per l’adoctrinament posterior del franquisme, predomina el sentiment 

d’arrelament i d’estimació envers  ell. 
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2.5.3 ENTREVISTA TIA MARIANA (20 de setembre del 2008) 

 

La tia Mariana va nèixer a Horta el 1917, era la germana 

petita del meu besavi. Té 91 anys, tot i així té el cap 

bastant clar. 

 

Records de petita:  

 

1- Quins records tens de petita amb el teu germà 

Antonio? Com era de caràcter? “Carinyós, net, polit, ordenat...”? 

Era molt polit, net, amable, tenia les idees molt clares ton iaio. 

 

2- Va anar a l’escola? 

Si, de petit sí que va anar a escola. 

 

3- Sabia llegir i escriure? 

Sí, sí, tots els germans en sabíem, ma mare en sabia d’escriure i ens en va ensenyar. 

 

4- Tenia bona relació amb la resta de germans? I amb els pares? 

Si, si, es portava bé amb tots els germans, a mí m’estirava de les trenes. 

 

5- Quines idees politiques tenia?  

D’esquerres, esquerres. 

 

6- El seu pare era de dretes o d’esquerres? 

De dretes, era molt religiós, i anava sempre a l’església. 

 

 

 

 

 

 37
 



 

 

Durant la guerra civil: 

 

7- Treballava? La iaia Fina i la tia Mercè tenen el record que durava poc a les 

feines, per què? 

Sí que treballava sí, era pagès, bueno, anava al jornal. 

 

8- Al poble era tothom de la Col·lectivitat? 

No, home no. Però Jaimito (el germà petit)  també estava posat a la Col·lectivitat. De 

fet, tota la família eren d’esquerres. 

 

 El vostre pare també? 

No...més aviat el meu pare era de dretes, anava a l’església, era de casa bona. La feina 

a mon pare li donaven els rics, per això ell era més de dretes. 

 

9- Tenies les mateixes idees que el iaio?  

A casa tots érem d’esquerres. Sí, jo era d’esquerres, el meu marit també ho era 

d’esquerres. En canvi la Rosario era més de dretes. 

 

10-  És veritat que si el iaio s’hagués quedat en el poble l’haguessin acabat matant? 

Si. Al cap d’uns quants anys no crec que li haguessin fet res, però si no hagués marxat, 

l’haguessin matat, igual que el pare del Pulso que va haver d’estar amagat durant 

bastant de temps. 

 

11- Què feia durant el dia el iaio, quan estava al poble? 

Anava al jornal, a guanyar-se la vida. 

 

12- Què va fer el iaio durant la guerra civil? 

Vam estar a Cambrils, i d’allà els van cridar. I a partir d’allà no se que varen fer 

durant la guerra. 
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13- Recorda haver vist el iaio durant aquest període? 

No, perquè es va entregar i va marxar. 

 

14- Quan va ser l’última vegada que va veure el iaio abans de marxar a França? 

A Cambrils, que vam anar la Rosario i jo i baixàvem de nit, per estar més rato amb ells, 

per una senda de guerres, i d’allà va marxar i no el vam veure més. Varen marxar ell i 

el seu germà petit, Jaimito, que d’allí el germà petit el van agafar, i va anar a les 

quintes del biberó, i l’Antonio doncs cap a França. 

 

15-  Recordes alguna cosa del moment en que es va decidir anar cap a França el 

iaio? (Albí) 

Em va escriure una carta des d’aquest poble... 

 

16- Vas rebre alguna carta d’ ell quan estava a França? 

No, a mi no, li va escriure a un cosí del meu pare. 

 

17- Quan en Ramon va tornar de França, et va explicar alguna cosa del iaio? 

El vaig veure quan va tornar de França, i va vindre al poble. No, a mi no em va 

explicar res. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 39
 



 

 

Conclusió a l’entrevista 
 
 
Era la germana petita del meu besavi, eren 6 germans i, de tots ells, la tia Mariana ha 

estat l’única que encara ara viu. Per l’edat que té recorda les coses amb força detall i, 

emocionada, m’explica els records de la guerra i del seu germà.  

De tots els testimonis que tinc, potser ella és el que més em descriu com era, físicament 

i psicològicament el meu besavi. Em diu que era una persona molt polida, neta, i que 

tenia les idees molt clares.  

 

Li  vaig preguntar si sabia llegir i escriure, perquè al tenir l’última carta volíem saber 

del cert que fos la seva lletra (encara que ho deduïm perquè la lletra de la firma es la 

mateixa que a la carta)14. La Tia Mariana em va dir que tots els germans de petits 

havien anat a escola, però de tota manera la seva mare era una dona molt escrupolosa 

que sabia llegir i escriure, i va ensenyar tots 6 germans. 

                                                

 

Ja havia sentit a dir que el seu pare era de dretes, però vaig voler assegurar-me’n. 

Efectivament, el pare del meu besavi era un home de dretes, perquè venia de bona 

família, i la feina la donaven els rics, i anava cada diumenge a l’església, no obstant, tots 

els seus fills varen sortir d’esquerres i republicans. És confirma el tòpic que associava 

les dretes amb l’Església i amb la classe social més benestant i, per tant, les esquerres a 

l’inrevés. Em pregunto què pensaria un pare que coneix la ideologia del seu fill i la 

implicació militant en idees tan diferents. Devia de ser causa de patiment. 

Abans de la guerra civil els meus besavis treballaven anant al jornal. (treballaven unes 

terres que no eren seves) 

La represàlies que hi havia al poble fan que, un cop les persones s’exilien, no poguessin 

tornar per por a ser assassinades, i així m’ho afirma Mariana. Diguem que si l’Antonio 

hagués tornat, abans, possiblement l’haguessin matat, i no només ell, sinó també totes 

aquelles persones que en el seu moment varen haver de marxar del poble a la força. 

 

 

 
14  I també pels documents que hem trobat a la recerca. 
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Durant la guerra varen estar a Cambrils, i a partir d’allà el meu besavi i el seu germà 

petit se’n varen anar, Jaimito s’amagava perquè no l’agafessin, en canvi el meu besavi 

no, el germà petit se’n va anar a les quintes del Biberó, i el meu besavi se’n va anar 

exiliat cap a França. 

 

De l’entrevista confirmo molts detalls, com la ideologia republicana que tenia, la seva 

pulcritud, el saber escriure, les represàlies que hi havia al poble... està clar que una 

guerra no beneficia a ningú, i encara menys els del bàndol derrotat. Uns fets ja tan 

llunyans per a nosaltres, però sens dubte tan recents per a totes aquelles víctimes del 

franquisme, que encara ara tots aquells records perduren dins la seva ment, i nosaltres 

tenim el deure de conèixer i saber què va passar realment, tan sols per la memòria 

d’aquells que van lluitar per una causa. 
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2.5.4  ENTREVISTA TIO PULSO (Dia 7 de desembre del 2008) 

 

El Pulso estava casat amb una filla de les germanes de la meva besàvia. 

 

Estic fent el treball de recerca sobre el meu 

besavi (el iaio Antonio) i estic investigant 

com va afectar la guerra al poble, i els 

moviments que feia la Col·lectivitat , i a 

veure si em pot explicar el que recorda, o 

algun record que tingui…(se’m posa a 

plorar només de dir-li això) 

 

1-Quin any va néixer? 

L’any 1924.  Quan va esclatar la guerra tenia 12 anys, i al mig de la guerra en tenia 

14. 

 

2-Recorda la guerra? 

Tot el que va passar me’n recordo, perquè ho vaig tocar. Ens feien anar forçats cap a 

tres o quatre hospitals a descarregar els difunts. .i l’ajuntament triava els que els tenia 

més odi i, au, cap a l’hospital, però jo no era ni d’uns, ni dels altres... perquè tan sols 

era un crio.La meva tia va fer un incís: Però clar ja l’havien etiquetat, perquè son pare 

se’n va haver d’anar del poble perquè era dels rojos, i el van posar al mateix sac. 

Arribaven cotxes de ferits i els havíem de descarregar, que se’n moria un i l’havíem de 

baixar al dipòsit, i vaig arribar a perdre la gana, si era tan sols un crio...  

 

3- Vostè se’n recorda quan va marxar el meu besavi? 

Clar que me’n recordo. Vam anar tots cap als ports, i vam anar dos o tres famílies als 

ports i estant allí son pare va marxar amb dos o tres homes i ja varen marxar 

directament.  
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4-I el meu iaio també estava posat a la col·lectivitat? 

A la Col·lectivitat, n’hi havien tres que eren los més forts, i llavors tenien gent que els 

seguien. Però estos també varen haver de marxar. Ells volien col·lectivitzar-ho tot, i es 

varen posar a manar a tothom i tothom feia feina menys ells. Donaven ordres, tu ves a 

aquesta finca i porta això... però ells no s’embrutaven mai les mans. 

 

5-Quin va ser el poble més afectat per la guerra d’aquí a la vora? 

Corbera, Gandesa, Bot...  

 

6-Va passar tota la guerra a Horta? 

Si, perquè al ser un crio, no podia fer altra cosa, i em manaven a fer feines a l’hospital. 

 

7-I el seu pare va anar cap a França? I va tornar? On va estar de França? 

Sí, sí. Va estar a Saint Ciprien. 

 

8-Si hagués tornat, l’haguessin matat? 

Crec que, tot just acabat la guerra, sí. Mon pare, igual que ton iaio, eren d’esquerres, 

però no es posaven per davant, eren uns manats. 

 

9-Quan va vindre el seu pare, quants anys tenia?  

Tenia 51 anys, ja era casat. Va estar a França des del 1936 que se’n va anar fins al 50 

o 51 que va tornar. Mon pare se’n va anar en lo fort de la guerra, vaja com ton iaio 

(vol dir el meu besavi) i tots els que varen marxar ho van fer abans de que esclatés 

Corbera. 

 

10- Us escrivíeu cartes quan ell estava a França? 

Sí,  i quan em vaig casar el vam anar a veure. 

 

Ell havia trobat feina? 

No, no,  es va posar en un camp de concentració allà a França.  
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En quin camp va estar? 

Això no ho sé... I quan ens vam casar el vam anar a veure, però només podia entrar la  

família, i ens vam estar vuit dies allà amb ell. 

 

De què treballava ell allà? 

Treballava a la terra.  

 

11- Un cop va acabar la guerra en el poble i havia venjances? Les famílies feien la seva 

vida? 

Si, però hi havien rabietes encara. I això que no es va matar massa, però hi havia molt 

d’odi perquè van haver-hi molts robatoris..  

 

12-Molta por no? 

Molta... era un crio i no havia vist mai una cosa així, ni cap difunt.. i em va tocar veure 

tot lo dolent.. 

 

13-I tot el que robaven els de la Col·lectivitat, ho varen haver de tornar després de la 

guerra? 

Home, van haver de marxar tots els que robaven, però els propietaris van recuperar tot 

lo seu. 

 

14-Després de la guerra, els nacionals a alguns pobles deien que als rojos no se’ls havia 

de donar feina. Al poble va passar això? 

Pues sí, alguna cosa sí, i ho vaig haver de patir perquè m’havia de guanyar la vida, 

perquè mon pare no estava i havia de cuidar a ma iaia i a la meva mare. I vivíem del 

que teníem, treballava la terra, i menjàvem del que cultivàvem. 

 

 

15-La iaia Rosario quan va acabar la guerra, què va fer? 

Pues anava a servir, o a rentar la roba. Quan era soltera servia a Can Soler Roig, i 

desprès de la guerra, feia feines a totes les cases del poble, però no en tenia prou 

perquè havia de mantenir a dos filles i a la seva mare, i va escriure-li una carta al Dr.  
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Soler Roig i llavors va ser quan va anar a servir a casa seva. I mitjançant el Dr. Soler 

Roig, va saber que ton iaio, havia mort. 

 

16- I al poble, la gent era més de dretes o d’esquerres? 

Estava barrejat, hi havia de tot. 

 

17- I després de la guerra, la gent d’esquerres va continuar dient que era d’esquerres o 

va callar? 

Va callar, però hi havien males mirades entre la gent del poble... Tot i que aquí al poble 

es va crear un malestar... En el poble hi havien més robatoris que no morts, i clar 

sempre quan  no hi ha mort, que hi ha robatoris és una cosa del sentiment, perquè un 

que ha matat a ton iaio o a ton pare, és un sentiment, i si t’han robat quatre gallines, 

doncs és molt diferent. 
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Conclusió a l’entrevista 

 

Un testimoni així, avui en dia costa de trobar: molts ja estan morts o a vegades són 

persones que no en volen parlar, però aquest home amb valentia m’ha volgut transmetre 

tot el que ha viscut. A l’entrevista es veuen reflectides algunes de les coses que m’ha 

explicat, però realment ha tingut moltes experiències i ha hagut de viure des de ben  

petit un vertader infern. La mort del seu pare en tornar de l’exili l’ha afectat molt com a 

persona; no obstant, l’ha enfortit, encara que recordi amb molt de sentiment la seva 

memòria. 

Va passar tota la guerra a Horta de Sant Joan perquè tan sols era un nen, encara que, 

durant un mes o dos, es va haver d’amagar amb el seu pare, ja que volien matar-lo, 

perquè estava posat a la Col·lectivitat i era del bàndol republicà. Com el meu besavi, 

afirma. 

Ell no es considerava ni de dretes ni d’esquerres, encara que com que el seu pare era 

d’esquerres, tota la família va quedar etiquetada com a tal. 

Corbera, Bot, i Gandesa van ser  els principals escenaris de la guerra a la Terra Alta. A 

Horta de Sant Joan, hi van haver-hi només quatre morts, (dos del bàndol republicà, i dos 

del bàndol nacionals).   

En acabar la guerra al poble, hi havia represàlies i creu que tots aquells que varen 

marxar cap a França, si haguessin tornat els haurien matat només d’entrar al poble.  

Tio Pulso em confirma que en acabar la guerra la meva besàvia va buscar feina per totes 

les cases d’aquí el poble, però com que havia de mantenir a les dos filles, i a la seva 

mare no en tenia prou amb el sou que guanyava i va decidir escriure-li una carta al Dr. 

Soler Roig, demanant-li si podia anar a servir de nou a casa seva. Gràcies a la gestió feta 

pel doctor, la meva besàvia va poder saber que el seu marit era mort, mitjançant un 

certificat de la Creu Roja, que deia que havia mort d’un atac de cor. 

 

Els roigs en acabar de perdre la guerra, m’explica, que molts van haver de callar, encara 

que en el poble encara seguien havent-hi mirades i “rabietes” entre uns i altres. 
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De l'entrevista trobo confirmada la ideologia republicana del meu besavi, el seu 

compromís amb la Col·lectivitat i el perill cert que comportava aquesta mena de 

compromisos. El comentari sobre un hipotètic retorn també m'ha servit per veure que la 

guerra pot ser un camí sense retorn: només els vencedors en surten ben parats i, en 

canvi, els vençuts pateixen isolament, se'ls discrimina laboralment i sempre viuen amb 

temor per la seva vida. A més a més les conseqüències reverteixen sobre tota la seva 

família, fins i tot sobre fills menors d'edat. M'ha impressionat com després de tants 

anys, encara ara el patiment infligit a les famílies dels republicans exiliats està 

profundament arrelat al seu interior, fins el punt de no poder parlar d'uns fets dramàtics 

ja llunyans en el temps sense emocionar-se enormement. Realment, esclarir els fets de 

la guerra és una qüestió delicada, però també necessària per reparar totes les injustícies 

amb què han viscut durant bona part de la seva vida. 

 

Ell és un dels pocs testimonis que queden en vida avui en dia. El seu testimoni és el 

verídic reflex de com queda marcada la vida d’un nen de dotze anys al començament 

d’una guerra. 
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2.5.5 ENTREVISTA TIA PEPITA (Dia 8 de desembre del 2008) 

 

La Pepita va néixer a Horta el 1924, era filla d’una germana de la meva besàvia.  

 

Doncs el que vull és que m’expliquis més o menys com vas viure durant la guerra, què 

vas fer, com es vivia la guerra al poble, anècdotes, el que recordis... 

 

1-On vas viure la guerra? 

Vam haver d’anar a un mas que teníem, en un hort, i allà vam estar tots, i estava tota la 

carretera plena de carros, i crios, i la gent que s’acumulava se n’anava cap a Tortosa, 

les seves ties varen anar a Cambrils  (la meva besàvia), durant la guerra.   

Nosaltres estàvem en la part fonda de la muntanya i a l’altre costat de la muntanya 

estaven uns de l’esquerra i de la dreta (rojos i nacionals) que tiraven als soldats que 

passaven per allí, i varem anar a una cova i els soldats passaven per dalt. 

 

2-Tu i qui més vàreu marxar? 

Tota la família, que la iaia també volia marxar i mon pare no la va deixar marxar, va 

dir “per a morir per aquests móns vostè aquí quieta amb nosaltres” I  va fer bé, perquè 

durant la guerra nosaltres estàvem rentant la roba dels soldats i teníem lo matadero 

dels bous, i la meva germana rentaven la roba amb una amiga. 

 

3-Quants anys tenies al principi de la guerra? 

Dotze anys, igual que el Tio Pulso. 

 

4-Quan les bombes van atacar on estaves? 

Durant les primeres bombes que queien estàvem a casa, i varen matar un noi que 

sortia, i havia un banc que se s’asseien tres “abuelos”, i també els varen matar a tots. 

Però ja està, no varen matar a ningú més. 

 

-Si..el Tio pulso també em va dir que només varen matar a dos de cada bàndol. Es 

veritat?  
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-Si, si només varen matar a dos de cada bàndol. 

 

5-I abans de la guerra, se’n recorda d’algun moviment que fes la Col·lectivitat, o que la 

Iaia Rosario li expliqués alguna cosa? 

Doncs, mira, el teu besavi volia ser de estos que van per davant, i entrava a les botigues 

a robar... i en una casa va prendre una nina per la tia Mercè i clar... llavores, ell 

durant la guerra se’n va anar, i la Rosario, li va dir que no marxés de França,  que 

s’estés amb els del poble, però el teu besavi va marxar igualment. 

 

El pare del Pulso també se’n va anar. A ton iaio, el van prendre perquè anava molt per 

avant, perquè tots el del poble que els volien matar, es van quedar a França, i allí van 

estar-hi i no els van sorollar, i no en van matar a cap, tots els que eren d’esquerra es 

van quedar a França i desprès varen tornar. I ton iaio se’n va anar en algun batalló 

que hi havia per allà de soldats i va fer cap a Alemanya el pobre. 

 

6-I tu ten recordes de quan va marxar? 

Del dia no me’n recordo, però ves si me’n recordo si se’n va anar, i de quan era al 

poble i tot me’n recordo! 

 

7-I tots els del poble que se’n varen anar, van marxar tots junts?  

Tots junts no ho sé, però sí que varen marxar, sí. Van fer cap a França. 

 

8-La tia Mercè, que és mes gran que la iaia Fina, recorda que se’n varen anar a un lloc 

que es deia “Albí” on hi havia molta concentració de gent i que estaven allí tots, com 

per marxar a França. 

Això no ho sé... 

 

9-La iaia Rosario es va quedar aquí al poble no? No tenia intenció de marxar cap a 

França? 

 

 

 49
 



 

 

 

Si, no tenia cap intenció de marxar, va vindre cap aquí i sempre va estar aquí, anant de 

criada per totes les cases del poble, i llavors se’n va anar a servir a Barcelona a la 

casa que havia servit de jove, a Can Soler Roig.  

 

10-I recordes el iaio? Treballava?  

No,  no res, no treballava, ni servia, no li vau sentir dir mai a te mare ?  (es refereix a la 

meva avia)  

 

11-Alguna cosa vam sentir però no ho sabem.. era pagès? 

No era pagès, ni res... ni treballava tampoc... 

 

12-A mi el que m’han dit que les feines li duraven molt poc temps.. 

No li duraven perquè no treballava... 

  

13-A casa tenien terres? 

No, mira se mare (referint-se a la mare del meu besavi) anava al matadero, i així 

passaven tot... però molta misèria. 

 

14-Van festejar molt de temps? 

Si...varen festejar molt, era molt majo, alt i guapo, i l’estimava molt (los moragos). Era 

majo, majo, majo, i era més jove que la Iaia Rosario. 

 

15-I era a la Col·lectivitat el iaio oi? 

Si, i resulta que mai a la vida van poder matar un tossino, perquè no podien o no tenien 

diners, i resulta quan el varen poder tindre’l, es varen posar a la Col·lectivitat, i varen 

haver de donar-lo a la col·lectivitat. Perquè allà si tenies una cosa l’havies de dur. 

 

16-Quan tu t’apuntaves a la Col·lectivitat havies de portar tot el que tenies? 

Si, ho havies de portar tot, allà tot era de tots. Pues lo que deia, quan varen tenir el 

tossino, en varen menjar tots, menys ells. 
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17-Després de la guerra, un cop es va acabar.. en el poble i havia els nacionals i els 

rojos, estaven enfrontats? Si el iaio hagués tornat li hagués passat alguna cosa? 

El doctor Soler Roig va vindre. 

 

-A què fer? 

A preguntar per ell i a veure que havia fet al poble, i ens va dir que aniria a Alemanya, 

a veure que havia fet el teu besavi, i quan va tornar, va dir que havia mort d’un atac al 

cor. 

 

18-La iaia Rosario li explicava alguna cosa de quan rebia cartes del iaio? 

Només li va escriure una vegada dient, que se n’anava cap a Alemanya, i ella li va 

respondre que no se n’anés a Alemanya que es quedés amb els del poble a França... i 

ell no en va fer cas. 

 

19-Era molt difícil marxar del poble? 

Jo tenia una tia, germana de mon pare, que ell era comunista d’aquestos tan famosos, 

de poble, i tenia un noi que aleshores tenia divuit anys..i portava una escopeta i per tot 

lo poble amunt i avall, i quan va vindre a aquí que se’n anaven tots cap a França. I 

quan van veure que estava quiet, el volien agarrar per fer-li mal a ell i a son pare. I lo 

Pulso deia que se n’havien de anar de nit, i es va vestir amb la roba de sa iaia, unes 

faldetes negres, un davantal, una tupineta i un mocador al cap negre i les calces negres 

i tot negre i se’n varen anar per les voltes, per a poder creuar la muntanya i allí varen 

agarrar el cotxe i varen marxar, però ell es va vestir d’aquesta manera perquè no el 

coneguessin. 
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Conclusió a l’entrevista 

 

Tia Pepita és cosina de la meva avia i, per tant, neboda de la meva besàvia. Al principi 

de la guerra tenia dotze anys, igual que Tio Pulso, no obstant recorda que les primeres 

bombes que varen començar a caure van ser quan encara estava a casa seva, a Horta. 

Em confirma que només varen matar a quatre persones: uns avis que estaven en un banc 

asseguts, i dos nois més, quan varen començar a caure les primeres bombes. 

Ella i la seva família, durant la guerra varen anar a viure en un mas que tenien, en un 

hort. M’afirma que la meva besàvia amb les nenes se’n varen anar cap a Tortosa. Durant 

la guerra, rentaven la roba dels soldats. 

 

Tot i ser força petita se’n recorda del meu besavi. Quan li vaig preguntar si se’n 

recordava dels moviments que feia la Col·lectivitat, em va respondre que sí, que el meu 

besavi era d’aquests que volien anar per davant, i entrava a les botigues a robar, i 

m’explica que un cop, va entrar en una casa i va robar una nina per la seva filla gran. 

Una cosa que jo no sabia, i que em va sorprendre és que quan un es feia de la 

col·lectivitat ho havia de donar tot el que tingués. Això prova el grau de compromís 

amb uns ideals col·lectius, de ben segur. 

 

També em diu que la meva besàvia li va repetir molts cops que no marxés cap a França, 

i tot i així va acabar marxant. Ella creu que si el meu besavi Antonio el van agafar  va 

ser perquè anava “molt endavant”, era dels que “duia la veu cantant”, perquè segons 

ella, tots els que varen haver de marxar del poble perquè sinó els haguessin matat, es 

varen estar a França i quan van poder molts varen tornar. Això ratifica el grau de 

compromís polític del meu besavi força intens. 

 

Igual que a l’entrevista que he fet amb el Tio Pulso, m’explica que la meva besàvia, en 

acabar la guerra, va estar treballant en diferents cases del poble, però com que no en 

tenia prou amb el que guanyava, va acabar treballant a casa del Dr. Soler Roig, com ja 

havia fet de més jove. 
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Quan vaig preguntar-li si el meu iaio Antonio treballava, amb un somriure picaresc, em 

va dir que no treballava, que les feines li duraven molt poc, o a vegades no li duraven 

perquè no en tenia.  

 

Vaig voler saber si, quan la meva besàvia rebia cartes, li explicava alguna cosa de la 

situació del meu besavi a França, ja que ella mentres va estar en vida era un tema que no 

se’n podia parlar. La seva resposta va ser que només recorda que li escrivís un cop, quan 

li deia que se’n anava cap a Alemanya, i ella li va respondre que no se n’hi anés. 

Era molt difícil marxar del poble, i encara més tornar-hi. Les comunicacions devien ser 

molt difícils i qui sap si algunes temptatives varen quedar frustrades. 

 

Ella és un dels testimonis claus que tinc, va viure la postguerra al costat de la meva 

besàvia fins que aquesta va marxar a Palamós a servir a casa del Dr. Soler Roig. 

Amb tots aquests testimonis podem observar, que el passat tan cruel que van haver de 

viure els nostres besavis, avis o fins i tot pares, no esta tan lluny del que molta gent es 

pensa. 
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2.5.6  ENTREVISTA PACO VIVES FARNÓS (11 de desembre del 2008) 

 

En Paco, era fill d’en Ramon Vives, que estava casat amb una germana del meu besavi. 

El meu besavi fa referència a en Ramon, a la carta que conservem. Per això, he pensat 

que seria molt interessant fer-li una entrevista. 

 

1- Quan el teu pare va tornar de França, et va explicar alguna cosa del meu besavi? 

Gran cosa no em va explicar, però si em va explicar que estaven amb el teu besavi al 

camp de refugiats  a França. 

2- Recordes el nom del camp que estaven a França?  

No, no me’n recordo... 

Podria ser Argelers- Sur- Mer? 

Podria ser...segur que m’ho va dir però jo no vaig donar-li importància. 

3- Et va explicar si estaven junts al camp?  

Sí, sí, estaven junts al camp. Tant el teu besavi com el meu pare estaven junts. I 

quan es comentava que podien tornar cap a Espanya, els van separar. 

 

4- Et va explicar com vivia el dia a dia al camp? 

Els feien treballar obligatòriament. Estaven com a refugiats i podien sortir i 

entrar sempre que volien però, estaven controlats, tenien la seva vida, 

treballaven obligatòriament. 

 

5- Van marxar junts o es van trobar a allà?  

Crec que havien marxat tots junts. Van estar allà junts molt de temps. Des del 

1938 / 1939 fins que es van separar.  

 

 

6- Creus que la meva besàvia pensava que si no s’hagués posat en política no 

hagués hagut de marxar? 

Si, sí, la teva besàvia el considerava culpable, perquè deia que si no s’hagués 

preocupat tant del tema de la política, i més de la seva família potser, les coses  
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haurien anat d’una altra manera. En canvi hi havia un veí que vivia al mateix 

carrer que ell, que l’apreciava molt. 

7- El veí aquest de que em parles...creus que creia que el iaio només lluitava per els 

seus ideals, i no tenia en compte la feina i la família? 

No, no, tot el contrari, el tenia en gran estima, i creia que era una gran persona, 

sempre me’n parlava molt bé, i sempre deia que li sabia molt de greu que 

hagués mort de la manera que ho va fer. 

8- El teu pare havia estat als Alps francesos?  

Sí... no ho sé... jo crec que sí. 

9- Va escriure alguna carta quan estava a França? 

Segurament que en va escriure alguna, però potser la conserva la meva 

germana. Però no sé si es referent a la seva situació d’allà o si és una carta 

d’amor. 

10- Quan va tardar en tornar en Ramon de França? 

Quan el meu pare va rebre la conformitat que podia tornar a Espanya, va anar 

a buscar el teu besavi per poder dir-li que ell també podia tornar, però ja no el 

va trobar, li van dir que se’ls havien endut a tots. 

11- Què recordes que t’expliqués el teu pare, de com era el meu besavi? 

Deia que era una persona normal. Era una persona amb ideals de partit però 

era molt normal no tenia cap càrrec important, era un peó del partit, un manat 

que anava a controlar i a fer el que li deien.  

 

12- Fornós o Farnós?  

Farnós, va ser la tia moraga “la tia Mariana” qui des de petits ens va imposar 

que ens dèiem Fornós. Només perquè li agradava més. En canvi jo he pogut 

comprovar a través de la família que queda al poble, que realment el cognom 

s’escriu Farnós. 
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Conclusió a l’entrevista 

 

El pare de Paco va ser la persona que va estar amb el meu besavi a França, fins que va 

ser capturat pels alemanys. La vivència retransmesa en primera persona a Paco quan 

Ramon va arribar de França és un testimoni molt valuós per a mi, ja que em demostra i 

alhora em consola el fet de saber que el meu besavi no va estar sol a França, sinó que 

estava amb un ser estimat. 

M’he llegit les memòries de José Ballesta Pedegrí, que va estar a Argelers-Sur-Mer, i va 

acabar a Mauthausen igual que el meu besavi. Relaciono les seves memòries amb el que 

m’ha explicat, ja que la comparació és interessant. Paco m’explica que els feien 

treballar obligatòriament, podien entrar i sortir, encara que sempre estiguessin 

controlats. José Ballesta explica com a mesura que passaven els dies hi havia més gent a 

Argelers, i cada vegada es feia més insuportable la situació. Augmentava la gent al 

camp i amb elles l’espai disminuïa, els robatoris cada vegada eren més freqüents i la 

inseguretat al camp cada dia era més clara, molta gent arriscava les seves vides per un 

tall de pa. 

Em confirma que el meu besavi tenia unes idees politiques republicanes, deia que tenia 

uns ideals de partit, però que era molt senzill, ja que no tenia cap càrrec important dins 

de l’ajuntament, sinó que era una persona que rebia ordres i les complia.  

 

Per la manera com em diu que veia la meva besàvia al seu marit, n’extrec la conclusió 

que ella no va acabar de perdonar ni d’entendre mai que la deixés sola a Horta amb les 

nenes petites, i el fet que posés davant de tot els seus ideals, abans que la família. 

No obstant em diu que un veí del poble i el seu propi pare (Ramon) el veien com a una 

gran persona, honesta, i li tenien una gran estima, i assegura que sempre deien que 

lamentaven molt que hagués mort de la manera que ho va fer. Amb això no vull suposar 

que la meva besàvia no li tingués una gran estima, sinó que tot el contrari, crec que la 

meva besàvia fins l’últim dels seus dies, se’l va seguir estimant tant o més que el primer 

dia. Per això era un tema que no es podia tocar a casa. 

Afirma que quan el seu pare va obtenir la conformitat per poder tornar a Espanya, quan 

va anar a buscar al meu besavi per dir-li que podien tornar junts, ja no el va trobar, i li 

van dir que se’ls havien emportat a tots. De tota manera, matisa que no ho hagués tingut 

gens fàcil el meu besavi per tornar, ja que a Horta estava posat a la col·lectivitat i estava 

a la llista negra. 
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Em reconeix que el seu pare quan  va tornar de França es va emportar als fills i a la dona 

fora d’Horta, i creu que va fer ben fet ja que, potser sinó no se n’haguessin ensortit 

perquè eren temps difícils. 

Es un dels pocs testimonis, per no dir l’únic, que m’aporta una mica d’informació de 

quan el meu avi estava a França, ja que és l’apartat més fosc de tot el meu treball. 

Gràcies a ell m’he pogut assegurar que quan estaven a França, dins el que cap, el meu 

besavi hi estava bé, i això em tranquil·litza una mica, ja que quan va ser capturat pels 

alemanys, res devia ser fàcil. 
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2.6  LA CARTA 
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Punts de vista 
 

Un cop vaig haver-me llegit la carta, vaig tenir una cosa molt clara: des de bon principi 

vaig defensar que el meu besavi tenia uns ideals, i va morir per ells. Hi poden haver 

molts punts de vista sobre la carta però, malauradament, no podrem saber mai quin és el 

més encertat. Cadascú s’ha fet el seu, però jo ara faré la meva pròpia interpretació. 

Per tot el que he llegit, el que m’he informat, totes les entrevistes que he fet i després de 

parlar amb supervivents del nazisme alemany, puc pensar i crec que el meu besavi es 

veia venir la situació. A casa diuen que el va agafar per sorpresa, però jo penso, i encara 

m’hi afermo més després de parlar amb Juan Camacho i José Alcubierre, entre d’altres 
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deportats que em van acompanyar durant el meu viatge a Mauthausen, que ell sabia a 

què s’enfrontava en tot moment.  

 

Segons el que m’expliquen les filles del meu besavi, era una persona freda15, que mai 

els deia cap paraula carinyosa, per això em sorprèn el to de la carta. Crec que quan diu 

“y tu esposa y queridisimas hijas recibis el corazon de este que lo soy...” crec que és un 

to molt idoni per un comiat, potser no es veia a venir el pitjor, però crec que va aprofitar 

l’última possibilitat d’enviar una carta a la seva dona. 

 

La data de la carta és del dia 18 de gener del 1941, quatre dies abans de que li 

canviessin el seu nom per el número 4541, la seva matrícula a Mauthausen.  

El meu besavi a la carta diu que es dirigeixen cap a França. Jo crec que així ho escriu, 

perquè la seva dona no es preocupés més del compte, però que en realitat ell sabia que 

havia estat capturat ja pels alemanys, i sabia potser no exactament la destinació que li 

esperava, però que no podia ser cap cosa bona. També m’ho fa pensar el detall que ell 

diu “Si allà vamos veré si tengo noticias de Ramon, que todavia no he tenido, y des de 

allí te diré mi situación” 

 

També hi ha la possibilitat que no els deixessin escriure tot el que volien, i quan dic 

això em refereixo a què les cartes eren revisades. Segons la veu de Juan Camacho, molts 

deportats al escriure cartes a casa seva, hi posaven paraules claus, o explicaven “que 

estaven altra vegada malament de l’esquena”, quan en realitat mai a la vida havien patit 

de l’esquena, i això ho feien perquè els familiars i receptors de la carta s’adonessin que 

no podien escriure el que realment volien expressar. 

 

El fet que fes molt de temps que no tingués notícies de la meva besàvia, em fa pensar 

que les coses cada vegada anaven a pitjor, i no m’equivoco. M’esgarrifa el pensar que 

quan la meva besàvia va rebre la carta ell ja feia uns dies que era dins del camp.  

 
 
 
 
 
                                                 
15 Això no es dedueix del treball, ho dedueixo de converses no transcrites amb la meva àvia, quan em deia 
que ell quan havia de néixer la meva àvia s’esperava un nen, i que casi bé mai, li mostrava cap paraula 
d’afecte, per això em sorprèn el caire carinyós de la carta. 
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3. CONCLUSIÓ 
 
La guerra civil va deixar moltes seqüeles a totes les persones que els va tocar viure 

aquella època d’aprop. A la meva família per part de pare mai no es va passar gana 

perquè eren pagesos, tenien bestiar, camps per conrear, i sempre hi havia alguna cosa 

per fer bullir l’olla. En canvi la meva família per part de mare, tant la del baix Empordà 

com la de la Terra Alta, van tenir més problemes per subsistir. Per part del meu besavi 

de Calonge, que també es va posar en política, acabada la guerra, va decidir quedar-se i 

això va comportar que va anar a la presó durant un temps, però va poder refer la seva 

vida en sortir de la presó i va tirar endavant gràcies a la meva besàvia i a ell mateix, que 

treballava de sabater.  

 

En canvi, per part del meu besavi d’ Horta de Sant Joan, que també era pagès, les coses 

van anar diferent: havia nascut en una família humil, que no tenia terres i havia d’anar a 

treballar per compte d’altres persones. Potser per això, per la manca de mitjans, i donat 

el moviment revolucionari que es vivia en aquell moment, es va sentir identificat amb el 

col·lectivisme que hi havia al seu poble. 

 

Gràcies a la recerca a l’Arxiu Nacional he trobat uns documents a través dels quals he 

pogut saber que el meu besavi era vocal16 de la C.N.T. i això per a mi va ser tot un 

descobriment, ja que ningú de la família ho sabia.  

 

Eren temps molt difícils i en un lloc tan petit com Horta hi havia diferents partits, amb 

diferents ideologies, que havien de conviure i intentar governar17 encara que molts cops 

no estiguessin d’acord entre ells18. La guerra però, anava avançant i va arribar a la 

comarca de la Terra Alta i llavors molts dels que havien estat involucrats d’una manera 

o d’una altra en política van decidir marxar cap a França. El meu besavi va ser un d’ells. 

Probablement va pensar que era el millor que podia fer, donades les circumstàncies. 

 

                                                 
16 Vegeu document 7.I de l’annex 2. 
17  Vegeu document nº 3 de l’annex 2, en el qual es detalla la composició de l’ajuntament el 29 d’octubre 
de 1936 i que és: un primer alcalde del P.S.U.C, un segon alcalde de l’Unió de Rebassaires, un tercer 
alcalde de Joventut Federal adherida a E.R.C. Un regidor del P.S.U.C dos regidors de Joventut Federal 
adherida a E.R.C i tres regidors de la C.N.T. (partit del meu besavi). 
18  Vegeu document 4 de l’annex 2 de 16 de novembre de 1936, que és un escrit de protesta, envers el 
procediment dels camarades de la C.N.T que integren una col·lectivitat organitzada al poble. El meu 
besavi formava part d’aquest moviment de col·lectivitat. 
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No sabem exactament si va ser el meu besavi el qui va decidir marxar tot sol cap a 

França o si la meva besàvia va decidir no acompanyar-lo davant la incertesa del que 

podria passar, o  simplement ho van decidir tots dos de comú acord. Mai sabrem el que 

hagués pogut passar si haguessin marxat tots junts, però el que si està clar és que el fet 

de quedar-se va salvar la vida a la meva besàvia i a les seves filles. 

 

Sé per les llistes de refugiats19 Espanyols al camp d’Argelers-Sur-Mer que em van 

deixar consultar a l’ANC,  que el meu besavi va estar en aquest camp de refugiats de 

França. Va ser a l’ANC, on vaig confirmar que el meu besavi, havia estar a Argelers. 

Devia ser terrible estar en aquella immensa platja sense sostre i sense gaire roba a sobre. 

No sé exactament el temps que ell s’hi va estar suposo que alguns mesos. 

 

D’acord amb el que he pogut llegir de les memòries del capità José Ballesta, que es 

conserven al Servei d’Arxiu Municipal de Palamós, la vida al camp d’Argelers, cada 

vegada era més dura, el camp estava dividit en dos, en una part hi havia els civils, i a 

l’altra, els militars. Tot i que en un principi li havien dit que probablement li trobarien 

una feina fora del camp, no va ser així ja que els empresaris no es refiaven dels refugiats 

espanyols i només havien aconseguit feina alguns pagesos que sabien treballar a les 

vinyes. Passava el temps i el camp d’Argelers devia estar saturat, i els van proposar 

d’anar al camp de Agde (Herault) fent-los propaganda que allà estarien millor perquè 

podrien viure dins de barracons. Al cap d’un temps d’estar a Agde, segons explica el 

capità Ballesta, el Govern Francès va ordenar d’ultimar la formació de les Companyies 

de Treballadors, però les condicions eren tan dolentes que ningú s’hi volia apuntar. 

Segons el reglament serien companyies que estarien sota un règim militar, menjarien 

com els soldats francesos, i tindrien un sou diari de mig franc i quatre paquets de tabac 

negre a la setmana ( fa la reflexió que una ampolla de cervesa valia un franc). Finalment 

van disminuir el menjar de tal manera que van començar a passar gana i la gent va 

acabar per apuntar-se a les Companyies de Treballadors.  

 

Aquestes Companyies de Treballadors Estrangers, estaven formades tant per militars 

espanyols com per civils refugiats, amb comandament de militars francesos. És 

probable que el meu besavi es trobés en una situació semblant a l’exposada i es veiés 

                                                 
19  Vegeu el document 0 de l’annex 2. 
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probablement obligat a apuntar-s’hi. Això mai no ho sabrem, ja que l’única persona que 

ho sabia era ell i malauradament va acabar els seus dies en un camp d’extermini nazi. 

 

Segons David Martínez Fiol, “...l’administració gal·la, havia promulgat un decret el 12 

d’abril del 1939 que obligava els homes refugiats a enrolar-se a les anomenades 

Compagnies de Travailleurs Étrangers (CTE) o en la Legió Estrangera. 

Majoritàriament, els exiliats espanyols i catalans establerts als camps de refugiats del 

sud de França s’incorporaren a les CTE, en detriment de Legió Estrangera. Amb les 

CTE, el govern francès va aconseguir, mà d’obra molt barata i, en teoria, fàcilment 

domesticable: els espanyols i catalans integrats en les CTE, no es podien permetre el 

luxe d’organitzar vagues i sindicats per combatre les indignes condicions laborals; 

sabien que els podia suposar l’expulsió de territori francès i el retorn a l’Espanya 

Franquista...” 20 

 

Moltes d’aquestes companyies, varen anar a treballar als Alps Francesos, deduïm que ell 

hi va estar, perquè li va enviar una fotografia a la meva besàvia on sortia ell amb un 

fons de vegetació que ben bé podria ser els Alps (no sabem si la va enviar en alguna 

carta anterior, o potser va enviar aquesta fotografia amb l’única carta que tenim). 

 

Quan els alemanys van envair França moltes d’aquestes companyies es van dissoldre i 

es van dispersar per el territori, o van ser entregades als alemanys per part dels militars 

francesos, o directament capturades per aquests. 

 

A l’arxiu de Caen, vam descobrir que el meu besavi va ser capturat a Malo les Bains el 

4 de juny de 1940. Aquesta dada també la desconeixíem, donat que a la carta, ell no en 

fa esment. Va estar al stalag VIII-C (Kunau “suposadament”), posteriorment va ser 

traslladat al stalag XII-D (Trier) i finalment va ingressar a Mauthausen, el 22 de gener 

del 194121. 

 

He aconseguit investigar una mica sobre el que realment li va passar al meu besavi, 

encara que penso que hi ha molt per descobrir, potser petites coses, potser petits detalls, 
                                                 
20  Vegeu les pàgines 240 i 241 del llibre Daniel Domingo Montserrat (1900-1968) Entre el marxisme i el 
nacionalisme radical. 
21 Vegeu annex 4,el mapa dels stalags document número 14, i els documents 10, 11 i 12 relatius als 
trasllats als stalags. 
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que acabarien d’encaixar en aquest trencaclosques. Crec que aquest treball de recerca 

podria continuar, caldria indagar o investigar en la informació dels propis stalags on va 

anar a parar el meu besavi, si existeix, o consultant altres arxius com el que ara s’ha 

obert a Bad Arolsen (Alemanya) i el de l’Holocaust de Jerusalem. També caldria 

comprovar, potser personalment, els documents existents en els arxius dels Pirineus 

Orientals, a Perpinyà, que l’ANC ens havien aconsellat de consultar (en relació a les 

llistes de refugiats espanyols en camps francesos i d’acord amb una consulta feta per mi 

a través del correu electrònic, no disposaven d’informació sensible). 

 
Em queda confirmat el compromís polític del meu besavi, que fins al moment de 

començar aquest treball de recerca, només tenia referències a la col·lectivitat per les ja 

famoses frases familiars entre el meu besavi i la meva besàvia: “No et fiquis a la 

col·lectivitat...no m’hi he de ficar, que ja hi estic”. 

 

Crec que la meva besàvia estimava molt al seu marit., però no estava d’acord amb els 

ideals que ell tenia. També crec que ella  devia veure’s impotent davant la mort del seu 

marit escrita en un paper22 devia ser una cosa molt dura i difícil d’assumir; va haver de 

superar els seus impulsos i fer front a la situació per el bé de les seves filles, que tant 

estimava.  

 

Per sugerència del meu tutor del treball de recerca, he contactat amb la Marta Sells de 

l’Amical de Mauthausen perquè vinguessin a fer una xerrada a l’IES de Palamós. 

L’Amical no té cap inconvenient en venir, i ara queda confirmar una data que al nostre 

centre i a l’Amical els vagi bé. 

 

Estic orgullosa d’haver triat aquest treball perquè m’ha enriquit molt personalment, he 

après a moure’m entre arxius, a interessar-me per una època i unes coses que no són les 

meves, i a veure que darrera d’aquella carta hi havia tota una història molt interessant 

que desconeixia. Hi ha hagut però, moments molt durs que alhora m’han enfortit i han 

servit per fer-me adonar que sóc molt afortunada de poder viure en una època molt 

diferent a la que li va tocar viure al meu estimat besavi. 

 

                                                 
22 Comunicació de la Creu Roja de defunció del meu besavi adreçada al Dr. Soler Roig de Barcelona, que 
va fer la gestió a petició de la meva besàvia. Documents familiars. Annex 5. 
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5. AGRAÏMENTS 
 
 
Fer aquest treball per mi em representava una gran il·lusió en l’àmbit familiar, però no 

hauria estat possible sense l'ajuda i el recolzament de les persones que tinc més a prop, 

tant a la meva família, com dins l’institut o tinguen mol a prop institucions com 

l’Amical de Mauthausen. 

 

Primer de tot dono les gràcies als meus pares, per estar el meu costat en tot moment i 

per donar-me tot el suport del món alhora de fer el treball. També s’ha de dir que sense 

ells no hagués pogut anar a visitar molts dels arxius i museus que he anat a veure, (arxiu 

de Caen,  L’ANC, el Museu de l’Exili a la Jonquera, el museu 115 DIES, Centre 

d’interpretació de Corbera d’Ebre, el Museu del dia-D, el museu dels americans, i 

altres) i  en particular, dono les gràcies a la meva mare, que m’ha ajudat amb la 

classificació dels documents o amb la traducció d’aquests, i m’ha ajudat a tirar endavant 

el treball de recerca. Així mateix, a totes les persones que he entrevistat que sempre que 

he necessitat algun esclariment, o que em tornessin a explicar alguna cosa, ho han fet 

molt amablement. 

 

A la meva padrina Neus Diumenge, per haver-me informat que s’estava organitzant a 

través del seu institut i l’Amical un viatge a Mauthausen, i per haver-me presentat al 

grup d’estudiants i el professor que hi anaven del seu centre.  

 

Al cosí de la meva mare Joan Gallart, per facilitar-me la documentació i llibres que ell 

tenia relacionats amb el tema. 

 

A la cosina d’Horta de Sant Joant, Àngels Alcoverro, per haver-me acompanyat a veure 

el museu dels 115 dies i el poble vell de Corbera d’Ebre. Per haver-me ajudat a 

organitzar les entrevistes al poble, i haver-me posat en contacte amb un estudiant i amic 

de la família que feia un treball relacionat amb el tema de la guerra civil i la batalla de 

l’Ebre.  
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Al meu tutor, en David Cases, que ha tingut molt d’interès pel meu treball de recerca 

des del principi, m’ha ajudat a enfocar-lo i no se què hauria fet sense la seva ajuda, els 

seus consells i els seus ànims. 

 

Als deportats que ens van acompanyar en el viatge a Mauthausen, per estar al nostre 

costat i explicar-nos les seves vivències, que de ben segur no era gaire agradable 

recordar. Gràcies a ells he après moltíssim.  

 

A l’Amical de Mauthausen, a la Marta Sells i a la Rosa Toran, per estar al meu costat en 

tot moment durant al viatge, i a la Marta en especial per respondre molt ràpidament per 

correu electrònic tots els dubtes que tenia envers el treball. 

 

A la Sra. Glòria de les oficines del Consolat Francès a Barcelona per la seva diligència 

en la gestió de la visita a l’Arxiu de Caen. 

 

Al Servei d’Arxiu Municipal de Palamós, per haver-me deixat consultar les memòries 

de José Ballesta Pelegrí. 

 

I també dono les gràcies als meus amics per donar-me molt de suport en tot moment. 
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L’entrada Principal del camp de Mauthausen (a dalt), els presoners només entraven per 
aquesta porta un cop, ja que per anar a treballar a la cantera, utilitzaven la porta de 
l’Apellplatz. (a baix), on surto amb el deportat José Alcubierre. 

L’entrada Principal del camp de Mauthausen (a dalt), els presoners només entraven per 
aquesta porta un cop, ja que per anar a treballar a la cantera, utilitzaven la porta de 
l’Apellplatz. (a baix), on surto amb el deportat José Alcubierre. 
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(A dalt) Foto de l’escultura en Homenatge als 7.000 republicans morts per la llibertat, 
a la meva dreta José Alcubierre i a la meva esquerra,  amb la bandera republicana, Juan 
Camacho. (A baix) l’Apellplatz que és la plaça dels recomptes, s’hi poden observar els 
barracons de l’infermeria, i a la dreta de la foto -amb una tanca-, l’accés als bunkers, 
que només l’obren un cop cada any, per la celebració de l’aniversari de l’alliberació del 
camp. 
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A dalt:  L’antiga façana de l’entrada del camp de Gusen.  
A baix: Realment el crematori de Gusen em va impactar molt més que el de 
Mauthausen, ja que era molt més gran. Anava amb la idea que no quedava res a l’antic 
camp de Gusen, però queda una rèplica exacte del que eren els crematoris. Segons la 
veu de David Moyano (supervivent del pitjor camp de la mort, Gusen) els crematoris no 
paraven ni de nit, ni de dia. 
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A la foto, asseguts amb mi, Rosa Toran, José Alcubierre i David Moyano. 

 

David Moyano era l’únic deportat (de tots els que m’acompanyaven)  que havia estat 

transportat de Mauthausen a Gusen i que havia aconseguit sortir-ne en vida.  

 

José Alcubierre, va estar internat a Mauthausen amb el seu pare. En el seu moment, els 

van separar, i el seu pare el van traslladar a Gusen, i mai més en va saber res d’ell. 

 

He de dir, que va ser el camp que em va afectar més, el fet d’estar en el lloc on havia 

mort el meu besavi, em va esgarrifar. No em podia creure, que per on jo passejava, un 

lloc tan normal, ple de cases, anys endarrere hagués estat el pitjor escenari més negre i 

més fosc de l’història.  Però vaig prometre’m a mi mateixa una cosa: jo, per ell, seria 

forta. 

 

Entaulats amb els dos deportats i la historiadora i escriptora Rosa Toran, vaig establir 

una conversa amb ells. Una conversa sense prèvia preparació. Em van explicar coses 

terribles que havien hagut de fer per poder sobreviure. Sense deixar al marge la por, que 

els envaïa en tot moment.   
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Les possibilitats eren poques, però no vaig dubtar en cap moment de preguntar-li si 

coneixien el meu besavi, em van respondre que per el nom no el coneixien, o que potser 

si l’havien conegut no se’n recordaven, però em van explicar que tots els espanyols 

rojos, estaven en el mateix bunker, i que per les dates, el més probable és que haguessin 

coincidit en algun lloc o en algun moment amb ell.   

 

 

 

Juan Camacho, va ser el deportat, en que em vaig fer més.  

El fet de seure’m cada dia a l’autobús amb ell, em va transmetre moltes de les seves 

experiències, li va donar temps d’explicar-me moltes coses que ell recordava amb 

tristor... encara ara amb molt de dolor.  

Qualsevol cosa que ens envoltava ho relacionava amb el camp de concentració. Em va 

sobtar la manera de veure la vida que té en Juan. Em va dir una frase: la realidad es no 

dormir, para no soñar... m’afirma que cada nit, quan es posa a dormir somia encara 

amb el camp. 
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Diu que la causa més gran de la mort de molts deportats, era les baixes temperatures de 

la nit, el poc aliment que rebien diàriament i l’esforç excessiu que feien quan anaven a 

treballar a la cantera. A part de treballar amb les mans, també s’havia de treballar amb 

els ulls, ja que si no vigilaves, o deies alguna paraula que els SS no entenguessin, 

t’apallissaven sense cap compassió, d’una manera tan brutal que et podia causar la mort 

a l’acte. 

 

En que pensaven quan estaven dintre del camp? Quin era el seu punt on aferrar-

se? 

Aquesta pregunta me la van contestar tots els deportats, uns em van respondre que per 

tirar endavant pensaven sempre amb la família, pensaven en el dia que la tornarien a 

veure. Els altres, em diuen que per tirar endavant, l’última cosa en que pensaven era 

amb la família ja que l’enyorança podia amb ells. 

 

He tingut la sort de poder conèixer les persones que van viure de primera mà aquest 

terrible horror. D’aquí a uns anys, només ens quedaran les memòries, la veu dels fills i 

dels nets, per això em sento afortunada d’haver conegut a gent que va haver de viure el 

mateix pel que va haver de passar el meu besavi. No hem de permetre que un fet així 

caigui en l’oblit. Per ells hem de conservar-ne el record. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX  5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 6 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalment el dia 18 de Febrer de 2009, l’escriptora i presidenta de l’Amical de 
Mauthausen, Rosa Toran, va venir al meu institut l’IES Palamós, a fer una conferència 
sobre la deportació i el nazisme alemany. A la xerrada hi van assistir els alumnes de 
primer i segon de batxillerat. 
 



Horta de Sant Joan, 
Tarragona

Argelers

Trier, Stalag XII-D

Zagan,  Stalag VIII-C

Mauthausen
Gusen I

Maló les 
Bains

Itinerari
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