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Introducció 

La idea d' aquest treball de recerca sorgeix de la meya participació COlTI a 

col'laborador en un projecte iniciat l'any 1996 per la creació d'un fans anomenat "Fons 

sobre la deportació 1939~1945" que es conserva a l' Arxiu Municipal de Castellar del 

Valles. Concretalnent el projecte tractava de recollir tot tipus de lnaterials dOCuluentals i 

realitzar treballs de recerca d'história oral relatius als republicans espanyols exiliats i 

deportats als cmnps de concentració europeus entre 1939-1945. Talnbé es pretenia 

analitzar les diferents trajectories que prengué l' exili un cop foren alliberats per les 

forces aliades i s'instal·laren en parsos on fixarien la seva residencia. L'objectiu 

d'aquest recerca és, basicament, preservar la lnemoria col-lectiva de la deportacíó deIs 

republicans espanyols, difondre-Ia, i posar a l' abast deIs investigadors aquests materials. 

La inexistencia de fons documentals prou alnplis i propers al telna, semblava que podria 

justificar no úrucament la recol1ida d'aquests material s a nivell particular, sinó també 

alnb un sentit més alnpli, la creació d'un fous en que s'ordenés, es c1assifiqués i 

catalogués aquest material. 

A partir d'aquesta col'laboració~ es tractava de centrar.,.se en lID aspecte 

detenninat de tota la infonnació que s'anava recoUint, ja que el fons és molt ampli i el 

tema del treball de recerca havia de ser quelcoln coneret, dones si no era aixÍ, l' extensió 

del treball podría ser immensa. 

Finalment vaig decidir-me per efectuar l' estudi d'un deIs kOlnmandos del camp 

de concentració de Mauthausen, el kommando Poschacher, entenent-se per komlnandos 

els lloes de treball generahnent fora del catnp ( COln fabriques, carreteres, túnel s, 

pedreres, etc.) encara que també es coneixien amb aquest nom els serveis de les 

instal'lacions interiors (bugaderia, forn, infermeria, bombers, etc.), i els cmnps 

secundaris. En aquest cas concret es tracta d'un grup de treball exterior en el que la seva 

tasca era anar a treballar a tma pedrera existent a la població de Mauthausen durant el 

dia, retornant cap el vespre a passar la nit al eamp. 

El per que d'haver fet aquesta tria va ser per l'originalitat del kOlnmando; la 

peculiaritat d' aquest grup, que era un kommando petit, dones el fonnaven 

aproximadatnent uns quaranta membres, és que la nacionalitat de tots els seu s integrants 

era espanyola i que el grup dfedat que el composava estava format per adolescents o 

nois molt joves (el més jove era nascut el 1927 i el més gran el 1921). Aquestes 
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característiques peculíars varen ser les que eIn van impulsar a investigar sobre aquest 

kOlTIlnando en particular. Per una banda, la lneva tasca coro a docent en la que he de 

relacionar-me alnb alurnnes adolescents, va fer que m'interessés per coneixer quina 

resposta havien pogut donar aquests nois davant d'una situació tan IÍlnÍt COlTI la d' estar 

presoners en un camp de concentració i sobreviure a tota tilla serie de barbaritats i de 

problemes que convertien el dia a dia en una Huita per la supervivencia. Un altre aspecte 

que vaig tenir present és que el fet de ser del grup deIs més joves, feia que avui en día, 

lnalgrat tenir ja una certa edat, encara es lnantinguessin suficientlnent bé COln per poder 

donar un testimoniatge de les seves experiencies amb una certa garantia de lucidesa. 1, 

per últÍln, la nacionalitat deIs membres del grup eIU permet no tenir cap problema afegit 

d' idioma i, per tant, facilita el treba1!. 

La base de la recerca han estat les entrevistes realitzades a una serie de 

supervivents. Per tant es tracta d'un treball d'historia oral del que, sempre heln de temr 

present les seves limitacions, peró també la seva possibilitat enriquidora, perque aquest 

tipus d'história ens pennet iniciar noves arees d'investigació alla on no existeixen 

documents escrits. COIn a col-Iaborador en la tasca del fons, he pogut observar la lnanca 

de fonts escrites sobre el tema, sigui per la seva destrucció cap el final de la guerra o per 

la impossibilitat de poder-les consultar, dones encara avui en día existeixen arxius que 

no són consultables i d'altres ara es COlnencen a obrir pel seu estudio Tot aixo fa que 

aquest ti pus de treball d'história oral permeti cobrir el buit de fonts escrites í obtenir 

aquelles infonnacions i visions que per altres calnins ens és ünpossible aconseguir. 

Les tecniques d'historia oral ens penneten aproxiInar els col'lectius que en tant que 

marginats pe1 poder ho han estat de les fonts escrites. Les fonts oraIs són una eina que 

podeln utilitzar runb 1; objectiu de refer la história més recent i fer aflorar els testhnonis, 

les histories de vida d'una majoria anónima, oblidada moltes vegades per la 

historiografia, que van. ser subjectes agents o pacients de detenninats esdeveniments de 

la nostra história col-lectiva més immediata. 

Per l' elaboració de la meya investigació he treballat al11b el testimoniatge de 

catorze lnelnbres del kOffilnando que avui en dia sobreviuen i que estan recollits al fons. 

Si tenÍln present que el nombre total de membres era aproxünadament d~uns quaranta, el 

percentatge és suficientment important coro per poder donar una visió fon;a cOlnpleta 

del gnlp. Per arrodonir més la feina he complementat eIs seus testimoniatges amb 

d'altres de persones que al calnp tenien una fundó important i coneixien els membres 

del grup (per poder obtenir una visió externa d'ells) i també de fruniliars deIs 
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entrevistats que van cOlnpartir part de l' exili que penneten ampliar la visió deIs 

esdeveniments. 

He intentat que el nOlnbre de testimoniatges fos Inés ampli a partir de la 

publicació d'anuncÍs als principal s butlletins i revistes que les associacions d'antics 

deportats tenen (FEDIP, Atnical de Jvfauthausen, FNDIRP, etc.) pero no s'ha prodult 

cap tipus de resposta i, per tant, s'ha treballat alnb el lnaterial del que iniciahnent 

disposava. 

La metodología seguida s'ha efectuat a partir d'una entrevista estandart, 

previament confeccionada, passant-la a les persones triades. En principi s'utilitza un 

qüestionari selniobert en el que es pretén caracteritzar el testünoni a partir deIs seus 

orígens fruniliars í de les seves característiques personals i vitals. Posteriorment es fa un 

recorregut per la seva trajectória durant els esdevenÍlnents procurant que les seves 

vivencies siguin fil arglunental deIs fets globals que afectaren a lnoltes d'altres 

persones. En detenninats casos, en funció de la diversítat de centres d'internament, es 

passa una part específica adreyada al canicter propi de cada campo La sitnilitud de 

qüestionaris pennet la contrastació i contextualització de les respostes. L'ús del 

qüestionari semiobert pennet marcar unes tites que fan que el grau de desviació en les 

respostes sigui baix i, a la vegada, que hí hagi un espai de maniobra perque l' informant 

se sentí cómode i pugui enriquir el testu110niatge alnb tot anó que consideri interes8ant, 

fins i tot accessorl al seu relat. 

Pero no tot ha estat tan senzill i han sorgit dificultats i problemes a l'hora d'efectuar el 

treball, ja que s 'ha de tenir present que l' edat de les persones que ens donen el seu 

testimoniatge i el telnps que ha passat des que els fets que ens relaten han estat viscuts 

ens poden portar davant certs errors. No es tracta que la persona que ens explica la seva 

historia. vulgui enganyat-nos, sinó que el temps pot haver fet que elsesdeveniments 

quedin distorsionats i no tinguin a veure aInb anó real. Un exemple molt propi d'aquest 

cas és el fet que, de vegades, eIs deportats han llegit llibres sobre determinats aspectes 

del cmnp i que, malgrat no haver viscut una situació detenninada, te l' expliquen amb 

tot8 els seus detall s COln si haguessin estat presents davant aquell determinat fet. Com a 

aspecte contrari a aixo hem de dir que la memoria sobre el que va ser la seva deportació 

ha augmentat amb el pas deIs anys i ara, amb una edat ja avan<;ada, els hi torna alnb més 

fon;a, dones els episodís viscuts els han marcat per tota la vida i han estat d'una 

intensitat lnoIt forta, de manera que potser no recorden el que van sopar el día anterior, 
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pero sí que tenen una visió lnolt clara d'un moment de la deportació i, fins i tot, ens 

diuen lnoIs sovint "sembla COln si ara mateix l'estigués veienf'. 

Un element que sí que ha distorsionat de lnanera voluntaria detemlinades 

qüestions ha estat l'aspecte político La divisió existent durant la guerra civil entre 

comunistes i anarquistes principahnent, o entre comunistes i altres partits, es va portar a 

l' exili, a la deportació i, fins i tot, avui en dia segueix vigent De manera que certs 

esdevenÍlnents en els que uns o altres hagin tingut un cert protagonisme han estat, o bé 

considerats COln a aspectes inlportantíssüns del crunp deIs que s' ha de fer lID important 

resso, o bé criticats i desprestigiats. Aixo ha dificultat la tasca d'investigació i, per 

solucionar aquest problema que feÍa dubtar respecte a quina era la versíó correcta d\m 

aspecte detenninat, he optat per la presentació de les diferents visions que s 'han 

plantejat per donar ellnaxim d'infonnació possible sense lnanipular els testimoniatges. 

Els objectius del treban han estat restudi i l'analisi de la trajectoria d'aquests 

joves des de la Guerra Civil fíns a la liberació i repatriació del camp de Mauthausen, 

pero també, a partir d'unes histories de vida d'uns testimoniatges personal s, he pretes 

establir trets, si no representatius de la totalitat de la deportació, sí, ahnenys significatius 

que permetin eoneixer i entendre, a grans trets, els fets histories que afectaren als 

republicans un cop abandonaren 1 'Estat, i concretar un model deIs que, des deIs catnps 

d' intemmnent francesos, anaren a parar a Mauthausen. 

Per tant, aquest trehan d'investigació no esta centrat exclusivament en els anys de 

pennanencia al calUp de Mauthausen i alnb la fonnació del komlnando; el que es tracta 

de presentar és una historia de l'exili i la deportació d'un gnlp de republicans, joves, 

que van anar a parar COln a destí final a un camp de concentració. Si atenem el nombre 

d' espanyols que van estar en mans deIs nazis i ho comparem amb les xifres d' exiliats, 

ens trobarem davant d'una particularitat, i si d.'aquest grup en separem els joves 

adolescents estem tractant d'una particularitat dins d'una altra particularitat. Pero el 

catní que segueixen des del moment en que s' acaba la guerra civil espanyola, amb 

l' exili a Fran<;a i l' inici de la Segona Guerra Mundial, és cOlnpartit per molts exiliats i, 

per tant, és una mostra d' una realitat més amplia. 

BIs episodis que es descriuen en aquest treball s'inicien durant la Guerra Civil, per 

continuar alnb el pas de la frontera cap a Franya, els camps de refugiats, l' inici de la 

Segona Guerra Mundial, i l' impacte que aixó té pels exiliats, la captura per part deIs 

alelnanys, la deportació als camps de concentració, la formació del kommando, i 

finalitzen amb la liberació i la repatriació. Un camí fon;a llarg. 
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A continuació anotaré les dades deis catorze testünonis que han col'laborat per 

r elaboració d' aquest treball de recerca i que han estat facilitades per Ramiro 

Santisteban, melnbre del kOlnmando i president de la Federació Espanyola de Deportats 

i Intemaís Polítics (FEDlP) , a partir de la consulta en els arxius que l' associació té a 

París. Després, taInbé apareixeran el nOlTI de la resta deIs lnelnbres del k01TIlnando amb 

les dades de les que disposo sobre ells. Aixó figura en aquesta introducció, perque en el 

relat deIs fets que s' expliquen al llarg deIs diferents capítols del treball apareixen una 

serie de noms que no sabem de qui són, i podelll identificar a partir del present llistat, si 

es tracta de testnnonis directes o bé lnelnbres del kOlnmando. 

Les persones que ens han facilitat el seu testimoni han estat les següents: 

José ALCUBIERRE Pérez, nascut e18 de lnaig de 1926 a Barcelona, va ser deportat 

al crunp de Mauthausen el 24 d'agost de 1940. El seu número de lnatrícula era el 

4100 i la seva procedencia Angulelna. 

Rafael CASTILLO Díaz, nascut el 20 de desembre de 1925 a Doña Maria 

(Almeria), deportat al camp de Mauthausen el 25 de gener de 1941. El seu nÚlnero 

de matrícula era el 3895 i procedia del stalag III A. La seva matrícula de presoner de 

guerra era 49907. 

Jacinto CORTÉS Garda, nascut el 30 de gener de 1923 a Pechina (Almería) i 

deportat al camp de Mauthausen el 24 d'agost de 1940. Nínnero de matrícula 3889, 

procedía d' Angulema. 

Manuel CORTÉS Garda, nascut el 22 de febrer de 1925 a Pechina (Almería) i 

deportat al camp de Mauthausen e124 d'agost de 1940. El seu número de luatrícula 

era el 3825 i la seva procedencia Angulelna. 

Manuel DÍAZ Barranco, nas cut l' 1 de juliol de 1922 a la Línea de la Concepción 

(Cadis), deportat al camp de Mauthausen el 30 de novembre de 1940, amb número 

de lnatricula 4543. Proceclia de l'stalag VII B, i la seva lnatrícula de presoner era 

1793. 

Eduard FRÍAS Gallardo, nascut el 29. d' agost de 1923 a Barcelona, i deportat al 

calnp de Mauthausen el 3 d'abril de 1941. El seu número de matricula era el 3985. 

Procedia de l'stalag VII A i la seva matrícula de presoner de guerra era el 71933. 

Manuel GUTIÉRREZ Souza, nascut el 16 de maig de 1926 a Barcelona i deportat al 

camp de Mauthausen e124 d'agost de 1940. El seu nÚlnero de matrícula era el 4099 

i la seva procedencia Angulema. 
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David MOYANO Tejerina, nascut 1'1 de gener de 1922 a Ujo (AstÚfies) i deportat 

al camp de Mauthausen el 27 de gener de 1941. El nÚlnero de matrícula era el 6060 i 

la seva procedencia era l' stalag XI B (el número de· matrícula de presoner de guerra 

és desconegut). 

Lázaro NATES Gallo, nascut el 20 de lTIaig de 1925 a Laredo (Santander) i deportat 

al calnp de Mauthausen el 24 d'agost de 1940. La seva procedencia era Angulelna i 

el nÚlnero de matrícula el 3832. 

Félix QUESADA Herrerías, nascut el 4 de maig de 1927 a Serón (Almería) i 

deportat al camp de Mauthausen el 24 d'agost de 1940. El níunero de matrícula era 

el 3854 í la seva procedencia Angulema. 

Galo RAMOS Barril, nascut el 6 de juny de 1924 a Avilés (Astúries) i deportat al 

calnp de Mauthausen e124 d'agost de 1940. El seu flíunero de matricula era el 3874 

i la seva procedencia Angulema. 

Ramiro SANTISTEBAN Castillo, nascut el 30 d'agost de 1921 a Laredo 

(Santander) i deportat al camp de Mauthausen el 6 d'agost de 1940. El número de 

.matrícula era el 3237 i procedia de l'stalag XIII A. La lnatrícula de presoner de 

guerra era 40582. 

Manuel SEGURA Céspedes, nascut e123 de man; de 1922 a Cadalso de los Vidrios 

(Madrid) i deportat al calnp de Mauthausen el 25 de gener de 1941, alub el nÚlnero 

de matricula 3514. Procedia de l'stalag IV B i la seva matrícula de presoner de 

guerra era el 87852. 

Jesús TELLO Gómez, nascut el 14 de febrer de 1924 a Épila de Jalón (Saragossa) i 

deportat al camp de Mauthausen el 24 d'agost de 1940. Número de matrícula 3841, 

procedent d' Angulema. 

Fins aquí arriba el llistat de testimoms que han col·laborat. A partir d'aquí i seguint 

un ordre alfabetic) afeglln les dades de la resta deIs lnembres del kommando: 

Rafael ÁL V AREZ L6pez, nascut el 22 de maig de 1924 a Turón (Astúries) i 

deportat al camp de Mauthausen el 24 d' agost de 1940. El seu nÚlnero de matrícula 

era el 4012 i la seva procedencia Angulema. 

José ARCE Fernández, nascut el 15 de mar9 de 1923 a Aleorta (Bilbao) i deportat al 

camp de Mauthausen el 24 d'agost de 1940, alub número de matricula 4052. La 

seva procedencia era Angulema. 
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José AVIÑÓ Sabaté~ nascut el 14 d'agost de 1922 a Cherta (Tarragona) i deportat al 

CaInp de Mauthausen el 24 d' agost de 1940. El seu nÚ1nero de matrícula era el 4094 

i la seva procedencia Angulema. 

Antonio BENEDICTO Ibars, nascut el 5 de gener de 1925 a Villanueva de Alpicat 

(Lleida) i deportat al caInp de Mauthausen el 24 d' agost de 1940. El nÚlnero de 

lnatricula era el 4167 í la seva procedencia Angulelna. 

Francisco CASERO de la Plaza, nascut el 24 de desetnbre de 1922 a Madrid i 

deportat al camp de Mauthausen el 24 d'agost de 1940. La seva lnatrícula era 4021 i 

la procedencia Angulelna. 

José CORRALES Rivera, nascut el 19 de 1nar9 de 1924 a Béhnez (Córdova) i 

deportat al camp de Mauthausen el 24 d'agost de 1940. La seva lnatrícula era 4090 i 

procedía d' Angulelna. 

Enrique FERRER Durán, nascut el 25 de setelnbre de 1925 a Alnposta (Tarragona) i 

deportat al caInp de Mauthausen el 24 d'agost de 1940. El seu nÚlnero de matrícula 

era e14014 i la seva procedencia Angulelna. 

Eustaquio FERNÁNDEZ Pedrajas, nascut ]' 11 de juny de 1922 a Alcarracejos 

(Córdova) i deportat al camp de Mauthausen el 24 d'agost de 1940. Procedía 

d' Angulelna i no tenim dades sobre el seu nÚJnero de luatrícula. 

Miguel FERNÁNDEZ Pedrajas, nascut el 24 de gener de 1923 a Alcarracejos 

(Córdova) i deportat al camp de Mauthausen el 3 de novelnbre de 1941. Procedía de 

l'stalag nÚlnero 140 i la matricula de presoner de guerra era 7618, pero no disposem 

del nÚlnero de la seva matrícula del CalUp. 

Francisco GARRIDO Ramírez, nascut el 7 de deselnbre de 1922 a Albolote 

( Granada) i deportat al eamp de Mauthausen el 23 de maig de 1941. El seu número 

de matrícula era el 3942 i procedia de l'stalag IX A. La seva matrícula de presoner 

de guerra era 52692. 

Elias GONZÁLEZ Peña, nascut el 26 de febrer de 1926 a Esplus (Osea) i deportat al 

catnp de Mauthau.sen el 24 d'agost de 1940. El seu número de matrícula era el 4095 

i la seva procedencia Angulelna. 

Luís GONZÁLEZ Peña, nascut el 25 de gener de 1925 a Esplus (Osca) i deportat al 

camp de Mauthausen el 24 d'agost de 1940. Alnb matrícula número 4121, procedia 

d' Angulema. 
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Jesús GRAU Suñer, naseut el 25 de desembre de 1923 a Calaeeite (Terol) i deportat 

a Mauthausen el 24 d'agost de 1940. El seu número de lnatricula era el 4148 i 

procedía d' Angulema. 

Andrés .HERRAN Martín, nascut el 9 de novembre de 1923 a Navahnoral de la 

Sierra (Ávila) i deportat al catnp de Mauthausen el 8 d'agost de 1941. El seu 

nÚlnero de lnatrícula era el 4007 i procedía de l' stalag 140. La matrícula de presoner 

de guerra era 7943. 

Félix LABARA Peña, naseut el 5 de deselnbre de 1925 a Candasnos (Osca) i 

deportat al calnp de Mauthausen el 27 de gener de 1941. El seu nÚ1nero de lnatrícula 

era el 6626 iprocedia de l' stalag XI B. La matrícula de presoner de guerra era 380. 

Nicolás MARTÍNEZ, naseut el 25 de man; de 1923 a Mataporquera (Santander) i 

deportat al camp de Mauthausen el 24 d'agost de 1940. El seu número de matrícula 

era el 3962 i la seva procedencia Angulema. 

Marino :MARTÍNEZ Rodríguez, nascut el 27 de deselnbre de 1923 a San Cucao de 

LaIna (Astúries) , deportat al camp de Mauthausen el 24 d'agost de 1940. El seu 

nÚlnero de nlatrícula era el 3957 i la seva procedencia Angulema. 

Ramon MILA Ferrerons, nascut e121 de novembre de 1922 a Barcelona i deportat 

al caln,p de Mauthausen el 24 d'agost de 1940, alnb el nÚlnero de matrícula 3975. 

Procedia d' Anguletna. 

Juan PEDROL Carbonell, nascut el 27 de man~ de 1923 a Barcelona i deportat al 

cmnp de Mauthausen el 27 de gener de 1941. El seu número de lnatricula era el 

6655 ,procedía de l'stalag XI B i la seva matrícula de presoner de guerra era 87192. 

Rafael PÉREZ del Moral, naseut el 19 de juliol de 1922 a Espejo (Córdova) i 

deportat al camp de Mauthausen el 25 de gener de 1941. El seu número de matrícula 

era el 3607 , procedia de l' stalag VI C i la seva matrícula de presoner de guerra era 

24845. 

Antonio RIO Pes, naseut e16 d'abril de 1922 a Smnper de Calanda (Terol) i deportat 

al cmnp de Mauthausen el 6 d'agost de 1940, amb número de matrícula 3364. 

Procedia de l'stalag XIII A i la seva matrícula de presoner de guerra era 40674. 

Manuel~Angel RAMOS Barril, nascut 1'1 de gener de 1923 a Avilés (Astúries) i 

deportat al camp de Mauthausen el 24 d'agost de 1940. El seu número de matrícula 

era el 4198 i la seva procedencia Angulema. 
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Pedro SÁNCHEZ :tv1oreno, nascut ellO de gener de 1923 a Málaga i deportat al 

camp de Mauthausen el 13 de desembre de 1940. El seu número de matrícula era el 

5261, procedia de l'stalag V-D i la seva lnatrícula de presoner de guerra era 2706. 

Rafael SIVERA Escriva~ nascut el 23 de man; de 1923 a Alzira (Valencia) i deportat 

al camp de Mauthausen el 14 de juny de 1941. El seu número de matricula el 6667, 

procedent de l'stalag F. 120 i aInb lnatrícula de presoner de guerra 1336. 

Bautista VALCELLS Casasús, nascut el 29 de maig de 1925 a Calaceite (Terol) i 

deportat al calnp de Mauthausen el 24 d' agost de 1940. El seu nínnero de matrícula 

era el 4117 i la seva procedencia Angulelna. 

Bartolomé VALLORI Andrada, nascut el 15 d'agost de 1924 a Ibiza (Balears) i 

deportat al canlp de Mauthausen el 24 de febrer de 1942. El seu número de 

lnatrícula era el 9066. Procedía de l' stalag F. 172 i la seva matrícula de presoner de 

guerra era 2175. 

Per finalitzar aquesta introducció voldria fer una petita valoració de la col·laboració 

i l' aj uda de les persones a les quals he entrevistat i que han estat la base del present 

estudio Malgrat viure a Fran9a, i haver obtingut en la majoria deIs casos la nacionalitat 

francesa, els seus records per Espanya, i sobretot els seus ideals republicans es 

mantenen íntactes fíns avui en día i , políticalnent, encara existeix la rivalitat propia deIs 

republicans deIs anys de la Guerra CiviLEls fets passats als camps de concentradó els 

han marcat per tota la vida i han estat ltloltS púes els casos en que no han volgut 

col-laborar en aquest treball. M'he trobat davant d'un doble sentiment; el dolorós 

d'haver de recordar l110ments Inolt durs de la seva vida viscuts a l'exili d'aquells anys i 

l' esperit de que aixó no quedi en un racó de la historia sinó que es sapiga tot el que ha 

passat i que a eIls no se'ls qualifiqui com els "oblidats de la historia". A ells tot el meu 

agralment per l'acollida ·que ln'han dispensat i per confiar en un desconegut una de les 

parts de la seva vida Inés dura d'explicar, que van viure per diferents circumstancies 

entre les que podríeln indicar la falta de Initjans economics per poder haver viscut un 

altre tipus d'exili més COlnode i, logicament, molí lnenys perillós per la seva seguretat 

personal. 

1 un últün agralment a la meya dona, la Pilar, que m'ha acolnpanyat i ajudat amb 

moltes dosis de paciencia afer totes les entrevistes, creant un clüna de confian9a en els 

testimoms i les seves famílies que ha permes obtenir una sincera i maxima informació. 
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Ca pítol 1 : Guerra Civil, exili i deportació 

Atnb l' ofensiva de 1 'Ebre, la República va pretendre aturar l' avan<; que l' exercit 

franquista estava efectuant sobre la ciutat de Valencia. El 25 de juliol de 1938 s'inicia 

l'atac de l'exercit republica obtenint, grades a l'efecte sorpresa, un exit inicial. Pero la 

reacció de l' exercit franquista va suposar l' aturada de l' avan9 i, la batalla de l'Ebre, es 

va convertir en una de les més llargues i mortíferes de la guerra civil, doncs va durar 

fins el novelnbre d'aquell any, i el nOlnbre de morts va ser elevat. 1 

Aquest fet bel.lic va mahnetre les forces de tOt8 dos bandols , dones el tipus 

d'enfrontal11ent ha estat qualificat COln una batalla de desgast a l'estil de les de la 

Prünera Guerra Mtmdial. Pero les forces republicanes van sortir-hi més lnal parades, 

perque el poder de recuperació era 1nés rapíd per part franquista gnlcies al' ajuda que 

rebía a nivell internacional: a més, durant el desenvolupament de la batalla va tenir lloc 

el Pacte de Munich que va finalitzar amb les esperances diplolnatiques de la República 

Espanyola que desitjava l'inici de la Guerra Mundial per ser recolzada. 

roí aixo va suposar que el deselubre de 1938, s'iniciés la crunpanya de 

Catalunya, i com a conseqüencia deIs efectes de la batalla de 1 ~Ebre, les tropes 

franquistes avancessin atnb una certa cOluoditat solmnent pertorbada per les 

inc1elnencies clÍlnatiques o per alguns punts de resistencia debíI i desorganitzada,2 

L'inici de la campanya suposa una retirada de les tropes republicanes aíxí com 

un exode civil lnassiu cap a la frontera frances. J a no es lliuren accions de guerra 

ünportants "que estarien anticipadament perdudes i que no hi ha cap interes d' entaular. 

El procedünent preferít per a retarcl'tr l' avan9 de les tropes franquistes és la destrucció 

deIs ponts, feina que en alguns sectors és portada a cap alnb un meto de perfecte dins del 

genere". 3 

1 Manuel Tuñón de Lara presenta la xifra de 55.000 baixes del cantó republica i una quantitat semblant al 
franquista a AA.DD, La Guerra de España, 1936-1939, El País, Barcelona, 1986, p. 306, mentre que 
Jackson les redueix a unes 40.000 en cada bandol a G. Jackson, La República espafiola y la guerra civil 
(1931~1939) ) Orbis, Barcelona, 1985, p.398; i Payne i Tusell les augmenten fins a 60.000 o 70.000 
(S.Payne y J Tusel1, La Guerra Civil, Temas de Hoy, Madrid, 1996, p.181 ) 
2 Aquesta concIusió es compartida per la majoda d' estudiosos sobre la Guerra Civil, tret del cas de Pierre 
Vilar que, a més deIs factors citats, interpreta la derrota a partír de la similitud de la campanya de 
Catalunya amb les posteriors de Polonia i Franc.a, on es van aprofitar les bretxes sense preocupar-se de les 
resistencies local s, i aquests desbordaments sistematics van donar una sensació d'impotencia i 
desconfianc.a fins i tot a unitats combatives. P. Vilar, La Guerra Civil Española. Crítica, Barcelona, 1992 
pp. 87-88. 
3 A. Rovira i Virgili, EIs darrers dies de la Catalunya Republicana, Curial, Barcelona, 1976, p. 14. 
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La retirada de la població civil no afecta solalnent a persones de Catalunya sinó 

que és més lhnplia pel fet que existía un població fonnada per refugiats de la resta 

d'Espanya que estaven establerts a viles i ciutats catalanes, dones les seves zones de 

procedencia havien, o bé caigut en lnans de les tropes franquistes, o bé existia el periIl 

que hi caíguessin. L'avan<; de l'exercit colpista, que penetra a Catalunya pel sud i per 

l' oest, lTIobílitza a la població en dírecció cap a la frontera francesa , uns cap a les 

fronteres Portbou-Cervera í Jonquera- El Portús, i d'altres cap a la zona de Puigcerda i 

la Seu d'Urgell. Durant el1nes de gener de 1939, les carreteres en direcció a la frontera 

estan plenes de cOlnbois formats per camions, automobils, carros i fileres de persones 

que lnarxen a peu.Aquestes persones porten amb elles els estris que consideren més 

necessaris com ara matalassos, coixíns, maletes aInb roba, aliments, etc., pero a lnesura 

que van avanyant, aniran re duint l' equípatge i llem;ant allo que no consideren 

prituordial, fins a arribar a la frontera amb lTIOlt poques coses. 

Les ciutats catalanes veuen passar aquests grups de persones: Barcelona 

primerament, i després Girona, 010t o Figueres, ciutats que quedaran eol.lapsades per 

Parribada massiva de persones que fugen. 4 A més, la situació s'agreujara pels ataes de 

l'aviacíó franquista amb bombes sobre les poblacíons i els metrallaments sobre les 

earavanes de fugitius, que es luantindran durant tota la retirada. 

Les tropes republíeanes s'aniran retirant d'una forma desorganitzada, alguns barrejats 

mnb els grups de civíls id' aItres lnantenint les seves unitats i tractant de protegir la 

retirada. 

La poblaeió espera al costat de la frontera, dones aquesta esta taneada i no sera 

fins el28 de gener quan s'ohrin les portes~ deixant passar exclusivaInent a dones, nens i 

ancians. Una descripció del puní fronterer de La Jonquera- El Portús ens mostra la 

situació existent en aquell mOlnent: a mesura que un s' apropa a La J onquera " es fa més 

difícil de seguir endavant. Hi ha grans fíleres de vehic1es de totes iuenes , uns aturats, 

uns aItres avan9ant penosament amb intennitencies, alguns retirats o bolcats als Call1pS 

velns. 1 per entremig deIs vehicles, gent i més gent, a pe u, duent paquets, farcells, 

coixineres, matalassos."; i la pujada del coIl de Portús mostra COll1 van grups de gent, 

"sobretot dones amb farcells al cap i a les mans i amb criatures agafades a les faldilles", 

4 Alllibre de A. Rovira i Virgili, EIs darrers dies ... , trobem unes descripcions for'ia interessants sobre les 
caravanes de civils que fugen cap a la frontera, sobre la situació a les ciutats de Girona, 010t i Figueres 
en el moment en que arriben els grups de refugiats, i sobre els camps que s' insta1.len improvisats a les 
afores de les poblacions a prop de la frontera. 
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i COlTI en aquesta zona l' espectacle és llastÍlnós perque "a banda i banda de la carretera 

hi ha una doble rengIera de cotxes i calnions espatllats i sovint estünbats , lnaletes 

esbotzades, matalassos i coixins i coixineres , peces de vestir, barrets , sabates i 

espardenyes , tot destrossat i abandonat".5 

El día 5 de febrer, i davant la pressió de l' exercit republica i dels civil s que 

encara no han pogut passar a Fran9a, s'obre oficialment la frontera per a totes les 

persones , tan civils COln lnilitars. El día 10 la frontera va quedar quasi totahnent 

tancada pel costat catala, quau les tropes de la Quarta Brigada de Navarra arribaven a 

Port-Bou í d' altres tropes franquistes arribaven a Puigcerda, encara que els darrers 

soldats republicans van sortir el día 13 ( provenien del tancament de l' anolnenada 

"bossa del eoIl d' Ares). 6 

El pas no solament es va produir peIs punts fronterers habitual s, sinó que 

ahnenys una part de la gent va travessar els Pirineus per passos naturals en lneÍtat de la 

luuntanya. La dificultat geognHica d'aquests passos es va veure agreujada per l'element 

climatológic, dones ens trobaveln en pIe hivern, fet que va comportar forees problemes 

per a aquells que havien decidit enlprendre aquest camí de l' exilio 

Dos aspectes referents al tema de l' exili a Fran<;a són alnpliament tractats per 

una bibliografia que no arriba a la unanimitat. El primer són les xifres de l' exili, que han 

estat ünpossibles d' establir alnb una total exactitud , pero que varien alnb una petita 

notorietat, segons l' autor que les presenta. El segon, és la valoració de l' actitud que 

Fran9a va lnantenir cap a aquest gnlp de refugiats espanyols , en el seu acollúnent i 

tractalnent en els crunps de concentració francesos. 

Sobre el primer aspecte, la xifra de la que s 'ha parlat generahnent i de manera 

arrodonida és la de lnig lnilió de persones. Bravo Tellado a '~El peso de la derrota" ja 

subtitula el seu llibre com "la tragedia de Inedio millón de españoles en el exilio'; i per 

lnatisar-ho més divideix aquesta xifra en 450.000 solOOts i oficial s i 50.000 nens, dones 

i lTIutilats.7 La mateixa xifra és compartida per J. Carrasco en el seu Album-souvenir 

del texil Republicain Espagnol en France, encara que la divisió ara és diferent i parla de 

5 A. Rovira i Virgilí, BIs darrers dies '" pp. 104 í 115 
6 F. Vilanova i Vidal .. Abadal, El primer exili 1939-1940, artic1e presentat a "Jornades sobre la fi de la 
Guerra Civil" , Olot, 1999. 
7 A. Bravo Tellado, El geso de la derrota, 1939-1945, Edifrans, Madrid, 1974, p.18 
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300.000 civil s i 200.000 soldats.8 

Una quantificació més ¿nnplia és la que apareix al llibre Los olvidados. Los 

exilados españoles en la Segunda Guerra Mundial, d' Antonio Vilanova, on explica que 

els serveis especiaIs organitzats per la legació de Mexic a Franya, en col.1aboració amb 

els del Ministeri de l'Interior frances, varen registrar un total de 527.843 refugíats 

polítics espanyols, segons els censos que van remetre els catnps de concentració, els 

centres d' allotjament i les prefectures departatnentals. Acaba explicant que d'aquest 

total i en el eurs de diversos lnesos, regressaren a Espanya poe lnés de 100.000 

persones. 9 

Tant aquesta COln les anteriors xifres es veuen reduIdes en altres quantificacions 

que són més explícites: a Víctimas de la Guerra Civil, obra coordinada per Santos Juliá, 

serien uns 470.000 els refugíats que al febrer de 1939 varen entrar a Franya, matisant 

que a finals de 1938 ja es trobaven alli uns 45.000 , més altres 12.000 que varen sortir 

del port d' AIacant abans del bloqueig final. D' aquest grup de refugiats , 170.000 eren 

dones, nens í ancians, i als lnesos següents varen tornar a Espanya aproxÍlnadatnent la 

meitat 10 

La xifra es redueix a 440.000 segons Javier Rubio, que divideix aquesta 

quantitat en 170.000 dones, nens i ancians ( coincidint amb l'apreciació utilitzada per 

Santos Juliá) , 220.000 lnilitars, 40.000 civils v~Uids i 10.000 ferits. ll 

Sobre l'aspecte de l'actitud francesa davant rarribada deis exiliats espanyols i el 

seu tractaInent al internar-los en camps de concentració, les opinions tenen una clara 

divisió en dos grups: un prüner que considera inhutna el tracte donat a aquests refugiats 

i del tot indignant que aquestes persones, eivils que recolzaven el poder constitult 

legalment i lnembres de l' exercit de la República, defensors del govern legal 

d'Espanya, fossin rebuts alnb filferrades, cops i maltractalnents , per una nació que es 

considerava com a delnocnHica i que tenia que haver fet costat a la seva causa ( es 

parlara de vergonya nacional i d'humiliacions i calvaris patits pels refugiats i que s'han 

8 1. Carrasco, Album-souvenir de r exil Republicain Espagnol en France, Association des Auteurs Auto
Édités, Perpignan, 1984, p. 15. 
9 A. Vilanova, Los olvidados. Los exilados españoles en la Segunda Guerra Mundial, Ruedo Ibérico, 
París, 1969, p. 3. 
10 S. Juliá, F, Moreno, 1. Casanova, lM. SoJé i Sabaté, 1. Vi11arroya, Víctimas de la Guerra Civil, Temas 
de hoy - historia, Madrid, 1999, p.282. 
11 1. Rubio, La emigración de la guerra civil de 1936~1939, San Martín, Madrid, 1977, vol I, p.72. 
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de recordar per fer justícia).12 

I l'altra Opiilió que ; lnalgrat té present el fet de l'existencia d'incídents 

deplorables i d'un tracte no selnpre del tot correcte, justifica l'actitud francesa tot tenint 

present que les autoritats del país veí es van veure desbordades per l' aBau de refugiats 

que van passar la frontera i que ningú s'esperava en tals quantitats. 1 que així i tot varen 

fer el que van poder, dones si s'hagués tractat d'un altre país, possibleluent fins i tot 

s'hagués ünpossibílitat l'entrada ~ls refugiats. És una postura, per tant, agralda cap a 

l' actitud francesa que, segons aixo, es va trobar amb uns problemes logístics 

ínsuperables. 13 

Retornant a l'explieació sobre el pas de la frontera, índicaretu que els luilitars 

eren obligats a deíxar les anues i, en la lnajoría de casos, eren escorcollats pels 

gendannes abans d' entrar a Franva. Als civils s' els deíxava passar , generalment sense 

fer-Ios cap registre. Un cop travessada la frontera, a la gent se la dividía en dos grups 

(un d'homes i l'altre de dones, nens i ancians) i eren ínstal.lats en camps provísionals 

com els de la Tour de Querol , Osseja, IJr, La Guíngueta i d'altres, per posterionnent 

traslladar-los a d'altres camps més grans habilitats en la seva l11ajoria a les platges del 

Roselló ( en el cas deIs hornes). 

El prüner d'aquests camps és el d'Argelers, creat 1'1 de febrer de 1939. Preparat 

per albergar a unes 150.000 persones, el crunp no és una altra cosa que una iml11ensa 

pIatja dividida en rectangles d'OOR hectarea cadascun i rodejada de filferrades. Davant 

aquesta manca de refugi i tenínt present que era el mes de febrer i que, per tant, 

l'aspecte clünatológic era totahnent advers ( fred, pluja i s'ha d'afegir la tralnuntana) , 

els que arriben a aquests call1ps s'han de guarir efecíuant forats a la sorra de la platja i 

cobrínt-los amb mantes i branques. La situació és d'en0f111e precarietat; mostra d'aixo 

ho tenim en l' elevat nombre de morts que s 'hi produeixen per la falta d' atenció 

sanitaria, o en la luanera en que es dístribult en un primer lnoment el luenjar. Respecte 

12 Així es presenta a S. Julia, F. Moreno, J. Casanova, 1M. Solé i Sabaté, J. Villarroya, Víctimas de la ... , 
p. 283 ,Í , en general, en tot el llibre de M. C. Rafaneau-Boj, Los campos de concentración de los 
refhgiados españoles en Francia ( 1939-1945 , Omega, Barcelona, 1995, on d'una manera repetitiva 
s'insisteix sobre aquesta mala actitud francesa. 
13 En elllibre de A. Rovira í Virgili ja esmentat ( EIs darrers dies. oo, p. 188) es justifiquen els aspectes 
negatius com a fruit del nerviosisme de la situació mentre que es valora l'actitud de rebuda efectuada per 
Franya. A l'article de Franeesc Vilanova i Vila-Abadal (El primer exili ... , pp. 11 i 12 ) s'insisteix en els 
problemes logístícs com a que1com inevitable dones l' elevat nombre de refugiats que passen la frontera 
no pennet més que organitzar uns camps de recepció en condicions precaries ( són 400.000 persones en 
menys de tres setmanes les que creuen la frontera). 

15 



al primer punt, s'indica que es registraven unes deu defuncions diaries al camp14 i que 

els cadavers se'ls enterra directament a la sorra, alnb una absEmcia total de sepultura, feí 

que dificulta la quantificació precisa de morts en els prüners dies d' intemament, pero 

que es pot parlar de xifres lnolí elevades ( entre quinze i cinquant mil persones). 15 

1 en el tema del menjar , hi ha un episodi que apareix en InoItes de les descripcions 

efectuades per persones que varen estar a Argelers i que hi fan sovint referencia COlll a 

lllostra de la desorganització i del tracte poe hUlnanitari i degradant; els primers dies, a 

1 'hora de distribuir el pa entre els refugiats , les autoritats franceses col.loeaven a 

l'entrada del camp uns eamions i des d'allí comenyaven a tirar el pa cap a l'afmnada 

lTIultitud, produlnt-se una serie de lluites entre la gent que tenien eOln a conseqüeneia el 

fet que les persones més fortes aconseguien el Inenjar mentre que els Inés debils es 
16 quedaven sense. 

Als poes dies , concretament el 9 de febrer, es crea prop d' Argelers el camp de 

Sant Cebrü\ per poder controlar InilIor el flux de refugiats; pero les carácterístiques i 

lnancances són les lnateixes que a Argelers, i la duresa de la situació es veura agreujada 

per una epidemia de tifus que afectara el camp a finals del mes de febrero 

El tercer deIs grans camps va ser el de Bafeares, que estava situat a la lnateixa 

intelminable platja del d' Argelers i Sant Cebrül, i la finalitat del qual era la de 

descongestionar aquests dos crunps. Estava fon;a organitzat en fonna d'illots; en total 

en tenia dotze, i cada i110t comprenia vint-i-cinc barraques que albergaven cadascuna a 

70 hOlues. Es considerara el calnp model, dones tíndnl establerts equips de desinfeceió i 

carretera pavimentada. Fins i tot , estara ampliament obert al público En aquest CalUp 

esta l'anolnenat "camp de Franco", lloc on eren agrupats aquells que volien tornar a 

Espanya~ i és per aíxo que es considera que prioritariament estava reservat als refugiats 

en transit cap a Espanya ( malgrat que un itnportant nOlnbre d'internats no tenien aquest 

desti). 

A mesura que va passant el teInps ,apareixen altres cmnps que, contranament als 

primers dies, ara s' aniran classificant per. categories. Entre els Inés específics podem 

trobar el de Septfonds , prop de Montauban , on s' agrupen als tecnics i obrers 

qualificats, i que es pot considerar coro un cmnp puratnent militar; el de Gurs, utilitzat 

14 lL.Abellán, El exilio español de 1939, Tauros, IVIadrid, 1976, p. 94. 
15 M.C. Rafaneau-Boj, Los campos de concentración de los ... ~ p.135. 
16 M.C. Rafaneau- Boj, Los campos de concentración de los ... , pp. 131-132, iD. Díaz, Entre filferrades. 
Un aspecte de l'emigració republicana deis Palsos Catalans~ 1939-1945, La Magrana, Barcelona, 1993, 
p.79, els cltem com a exemples ( són forya innumerables els l1ibres que reflexen aquest episodi). 
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per albergar a bascos i a intemacionals; el de Vemet-les-Bains, reservat als malalts més 

greus; el de Bram ocupaten pritner lloc per hornes d'edat avan9ada, on després hi 

arribaran inte1.1ectuals i funcionaris, i on també hi haura un grup ímportant de forners~ 

dones en aquest camp instalJa la intendencia francesa una enonne panificadora per fer 

pa per tota la resta deIs ealnps; el d' Agde, que dividit en tres camps , un d' ells era 

exclusivalnent per cataIans; el de Le Vernet-d' Arit!ge, inaugurat pels anarquistes o quasi 

tots els de la 26 divisió Durruti, era considerat un camp disciplinad; o el de Riuecros on 

s' envia a les dones considerades perilloses i on el regim disciplinari és molt rigorós. 

A part s'ha de citar el castell de Colliure, recinte destinat a aquells refugiats que 

són considerats COln a perillosos, indisciplinats, i on el tractrunent aduirira una duresa 

propia quasi d\m penal ( maltractaments, violencia, trae te vexatori, etc. ). 

Tret de tot8 aquests crunps, on en la lnajoria de casos estan intemats hornes ( tan 

civils com militars) , i en alguns dones, per tota Franya apareixen uns CalUpS anornenats 

refugis en els que s' interna a les dones alub criatures , la gent gran, o els invalids. En 

aquests llocs, les falnílies estaran juntes i, a través de diferents organismes , es posaran 

en contacte alnb els hOlnes de la fatnília que estan reelosos en altres camps , els 

reclamaran, i podran arribar a ajtmtar-se tot8. Un cIar exemple d'aquest tipus de eamp 

és el que va acollir una serie de refugiats a Angulema ~ es tractava d'un grup on hi havia 

gent de tota lnent, molts ferits del front, hOlnes vells, dones i criatures. Varen ser 

traslladats en tren directament de la frontera ftns a Angulema. Alla, en un primer 

mOlnent van estar refugiats en un garatge de la ciutat, per després passar a una població 

propera anolnenada RueHe on, fin i tot, es permetnl als nens anar al' escola per seguir la 

seva educació, Atnb l'eselat de la guerra mundial, al mes de setembre , són traslladats 

novalnent a Angulema, a l'anomenat camp d'Alliers, un CaInp amb barraques i 

filferrada, pero on tenien una certa llibeftat de lnovitnents, i eren tractats d'una manera 

correcta. Alla es van ajuntar lIloltes falnílies que treballaven per guanyar uns diners que 

els ajudessin a subsistir d'una manera Inés cómode. Alguns deis que estaven al eamp, 

luarxaren a viure a la ciutat mentre que d' altres van romandre .. hi fins l' arribada deIs 

alemanys i el posterior desmantellament del calnp.17 

Als calnps organitzats al Roselló trances, als refugiats se'ls hi plantegen di verses 

opcions en el cas que no fossin reclamats per alguna persona que visqués a Frau9a i que 

es responsabilitzés d'ells, una de les poques fonnes que tenien per sortir dels calnps. Per 

17 Per una descripció més detallada d' aquest camp consultar el capítol dedicat als refugiats d' Angulema 
que es troba a M. Roig, EIs catalans als camps nazis, Edicions 62, Barcelona, 1977, pp. 63 ... 68. 
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una banda trobarem els que , després de patir tota una serie de penalitats produldes per 

la precarietat deIs camps i , aprofitant les diverses crides que els francesos fan anlinant

los que lnarxin, decideixen retornar a Espanya. Altres decidíren intentar exiliar-se a 

alguns deIs paIsos que acollia refugiats~ 1 'URSS i alglills palsos hispanomnericans, 

especialment Mexic.Per poder optar a aquest exili ho tenien que fer a través d'una serie 

d'organismes creats per aquest fi , i que eren el SERE i la JARE. 18 Peró l'aspecte 

burocrittic era forva lent i, a Inés, en la lnajoria deis casos, els palsos receptors 

acceptaven admetre refugiats espanyoIs després d'una previa selecció en la que 

entrarien els inteLlectuals , els professionals de canicter liberal , els polítics, o les 

persones qualificades , de manera que aquells sense cap tipus de recurs COln els obrers 

de peu o els camperols tenien molí poques possibilitats d' aprofitar-se d' aquesta 

situaGÍó. 

Pe! altra banda, el govern frances intenta aprofitar la lnassa de refugiats per poder 

emprar-los en qUelCOlTI útil i els hi ofereix que trÍ1n entre tres possibilitats: la 

incorporació a la Legió Estrangera, les COlnpanyies de Treball i els BatalIons de Marxa. 

En el cas de la Legió Estrangera, poes varen ser els que es presentessin voluntaris per 

aquesta opció. El desgast produrt per la guerra civil en la que acabaven de lluitar, així 

com un cert rebuig cap el fet de servir sota la bandera francesa pel tracte que els hi 

estaven donant en els catnps de concentració , i l'acusació de no haver intervingut 

plenament a favor de la República quan aquesta ho necessitava durant la guerra, són 

alguns deIs factors que frenaren l'allistmnent. A 111és, els destins de la Legió Estrangera 

eren llunyans i la disciplina forva dura, i aixo acabava de desanimar a qualsevol que si 

volgués presentar. 

A partir dellnes de maig de 1939, es va COlnenyar la cmnpanya per reclutar hornes per 

crear les anomenades Companyies de Treball. Aquestes estaven fonnades per grups de 

250 hornes i , en elles, existien dos comandalnents; un frances encarregat de la direcció, 

adrninistració, control i custódia deIs espanyols lTIobilitzats , i un aItre espanyol mnb la 

missió de coordinar les feines a realitzar i complimentar les ordres que sortien del 

comandament frances. Cada cOlupanyia estava dividida en diverses seccions, acarree 

cadaclma d'un oficial espanyol . El regim alimentari era ellnateix que el de les forces 

18 SERE: Servicio de Emigración de los Republicanos Españoles. Aquesta organització va ser creada per 
Juan Negrín el 21 de mar9 de 1939 amb l' objectiu de gestionar i facilitar r emigració de1s republicans 
espanyols a un tercer país. Alman; de 1940 estava totalment desorganitzada per l'acció policial. 
JARE: Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles. Aquest comia~ fou fundat el juliol de 1939 per 

lndalecio Prieto amb una finalitat similar a l' anterior. Mai tingué la importancia del SERE. 
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de l' exercit frances; aquesta lnillora en les condicions alimentaries, així com la prolnesa 

de les autoritats franceses segons la qual les famílies deIs treballadors serien portades 

deIs l10cs on es trobaven al poble més proper al Uoe de treball de la Companyia, perque 

les famíhes es poguessin reunir en hores i dies lliures ( promesa que no es va complir) , 

van fer que lnolts refugíats s' apuntessin en aquestes cOlnpanyies. A Inés, un cop va 

escaltar la guerra lnundial, a molts cmnps es va obligar per la forya a que, aquells que 

encara hi restaven, haguessin d' apuntar-se obligatorimnent. 

La tasca a la que es va dedicar a aquestes cOlnpanyies va ser, principahnent, la de 

fortificar les fronteres franceses alnb Alemanya i Ita1ia , situant-se en les segones línies 

aceesories a les Hnies prineipals de resistencia. El pagament que rebien per la seva feina 

era de 50 centims de frane diaris. 19 

1 al cOlnenyament de la Segona Guerra Mundial,es van crear el Batallons de 

Marxa, una especie de cos d'estrangers que s'allistaven voluntariament a l'exercit pe} 

telnps que duré s el conflicte. BIs refugiats que estaven als Calnps de coneentraeió 

anaven fins a Perpinya a inscriure's als centres de reclutalnent i , després d'una nlpida 

instnlcció militar, eren enquadrats en batallons que integraren el Ir. Regünent de Marxa 

de voluntaris estrangers. El nOlnbre de persones que es van allistar va ser lnolt inferior 

respecte al de les cOll1panyies de treball. Seran enviats al SOlTIlne, a Alsacia i a les 

Ardenes, és a dir, a les primeres Hnies de xoe. 

Alnb la invasió de Fran'ia per part deIs alelnanys el juny de 1940, molts deis 

refugiats espanyols que estaven prop de la frontera , fonnant part deIs Batallons de 

Marxa i de les Companyies de Treball , es convertiran en presoners de l' exercit 

alelnany, la Wehnnaeht~ dones quedaren barrejats entre el gran nOlnbre de soldats 

francesos i anglesos que anaven retirant-se. D'altres, que es troben en camps de 

refugiats, també seran capturats peIs alemanys, mentre que els que poden escapar en 

lnolts casos acabaran unint-se a la Resistencia. D'aquesta ll1anera, els canals a través 

deIs quals els espanyols van caureen mans deIs alelnanys són principalment quatre: les 

Companyies de Treball, els Batallons de Marxa deIs voluntaris estrangers, la deportaeió 

de civils i la ResisUmcia.20 

19 A Vilanova, Los olvidados ... , p. 51, i A Sinca, Lo que Dante no pudo imaginar. Mauthausen-Gusen 
1940-1945, Producciones edítoriales, Barcelona, 1980, p. 64 
20 'Aquests canals estan recolIits en el11ibre de A Vilanova, Los olvidados ... , p. 87, al hora que afegeíx a 
aquests, dos més: els creats per la Gestapo i la policia al detenir en redades als espanyols que circulaven 
lliurement per Franva o bé perque havien aconseguit fugir deIs camps de concentració, o perque des del 
principi de l'arribada a Franc;a disposaven d'una major mobilitat, situant-se fora de la xarxa deIs serveis 
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BIs primers presoners seran traslladats a un frontstalag en prüner lloc, i a un 

stalag posterionnent.21 AlIa seran tractats COI n els presoners de guerra d'altres 

nacionalitats pero; als espanyols, se'ls aníra agrupant poe a poc , traslladant-los a altres 

Calnps de presoners (de vegades nOlnés passaven per un de sol) , per acabar sent 

deportats als emnps de concentració alelnanys. Aquest transport fins als cmnps 

s' efectuava alnb vagons de mercaderies que portaven una llegenda escrita : " HOlnmes 

40, chevaux 8" , 40 hornes o vuit cavalls, encara que aixo no significava res; dones era 

habitual que el nOlnbre de deportats dins de cada vagó fos molt elevat, el que feia forva 

incólnode el transport ( i fins i tot de vegades mortal). Solament un transport de civils, 

el deis refugiats d' Angulelna va sortir directament eap a un crunp de coneentració 

(concretament Mauthausen), i va ser un cas úruc perque tots els transports d'espanyols 

varen passar previament per un stalag. També és excepció a aquest punt els resistents de 

les presons de la Gestapo que passaven directament per les presons de COlnpiegne, 

Fresne o La Santé. 

Una de les pregtmtes que queda al' aire sobre aquesta deportació és la que es 

planteja amb el trasllat deIs espanyols als camps de concentració. No selnbla que f08sin 

enelnics directes d'Alemanya ni havien participat, a rinici de la invasió,en cap lluita de 

resistencia contra els alemanys. Per aixo molts deIs deportats es pregunten sobre aquest 

fet, tot indicant la participació del govern espanyol franquista en el mateix, i assenyalant 

la figura de Serrano Suñer, en aquel1s moments ellninistre d' Assumptes Exteriors, com 

el maxim. responsable del seu destí, fet per altra banda que no ha pogut estar demostrat. 

EIs camps de concentració als quals varen anar a parar els refugiats espanyols 

varen ser els de Mauthausen, Auschwitz, Buchenwald, Dachau , Flossenburg, 

N euengalnme, Sáchsenhausen i Ravensbruck ( aquest útltün de dones'). 22 

De tots, el de Mauthausen va ser el que va rebre el maxim contingent 

d' espanyols. Aquest ealnp de concentració i extennini va ser fundat el 8 d' agost de 

1938 en un turó de la vall del Danubí, a les afores del poble de Mauthausen, que dista 

15 quilometres de Linz. La situació del camp esta lnotivada per l'existencia d'una antiga 

estata1s~ i els que s'allistaren al S.T.O. ( Service Travail Obligatoire) organitzat per les autoritats del 
Reich í els co1.1aboracionistes per proporcionar a la indústria alemanya una ma d'obra barata i dócil. 
21 En alemany, frontstalag és l'abreviatura de Frontstammlager, que significa camp de presoners de 
guerra provisional, situats en les inmediacions deis camps de batalla. Per altra banda, stalag és 
l' abreviatura de Stamm1ager, que significa camp de presoners de guerra. 
22 M Constante, Los años rojos. Holocausto de los españoles, Sdad. Coop, L. G. , Zaragoza, 1984, p. 105. 
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pedrera de granit anomenada Wienergraben23
, la més gran d' Austria ,que proporcionava 

una bona part de l' empedrat deis carrers de la capital austríaca. Posteriorment a 

l' Anchluss, una llei va transferir la concessió de l' explotació al' empresa Deustche Brd 

und Steinbruch Gesellschaft, dOlniciliada a Berlín i solidml1ent vinculada a la SS 

(Schutzstaffeln), les seccions de seguretat del Partit Nazi que en la seva tasca de 

repressió als opositors al regün i garants del nou ordre, s'encarregaven de 

l' administració i custodia deIs crunps de concentració. 

És interessant assenyalar tal COIn consigna AveI.1í Artís-Gener, que una dada 

simptomatica i probatoria és el fet que lnúlts camps de concentració varen ser creats a 

partir d' antigues pedreres.24 

A princípis de 1938 varen ser transferits un grup de deportats procedents del 

cmnp de concentració de Dachau, composat quasi únicaInent per criIninals de dret 

cOlnú, per treballar a la pedrera í el 8 d' agost d' aquell any , Hünlnler va ordenar la 

creaCÍó del K .. L. Mauthausen. 25 

Per cQlnprendre la duresa d' aquest calnp de concentració que més bé el podríem 

considerar com a calnp d'extennini, hem de tenir present la c1assificació que els 

aleInanys varen fer deis camps. A partir de la circular de Reinhardt Heydrich del 2 de 

gener de 1941, els calnps quedaven classificats en tres eategories. La 1 per presoners 

lnenys culpables i aptes per ser refonnats, acusats de delietes menors ; entren dins 

d' aquest grup els camps de Dachau i Sachsenhausen. La II per a delictes lnés greus , per 

presoners molt culpables i poc recuperables: Buchenwald , Auschwitz , Neuengamme, 

són alguns exeluples. 1 la categoria III per a delictes lnolt greus , per aquells criminal s 

endurits i asocials, que no eren susceptibles d'educació i per tant irrecuperables i que 

estaven condemnats a desapareixer; en aquest grup es troba el camp de Mauthausen. 

El K.L. Mauthausen era el camp mare del conjlmt de subcamps i grups de 

treball situats en el territori austríac i zones lÍ111Ítrofes. L' administració del camp dirigía 

49 kommandos; aixo eren llocs de treball generalment fora del camp (coro fabriques, 

carreteres, túnels , pedreres, etc. ) encara· que també es coneixien amb aquest nom els 

serveis de les instal.lacions interiors ( bugaderia, forn, infenneria, bombers, etc.) , i els 

23 El nom de Wienergraben, que significa la síquia de Viena, esta justificat segons AveI.1í Artis~ Gener 
perque era d'aquesta pedrera d'on havien sortit tates les l1ambordes que pavimentaven la ciutat deIs 
boscos i deIs valsos (A. Artís-Gener, La diaspora republicana, Editorial Euros S.A" Barcelona, 1975, 
p.188) mentre que José Luis Abellán explica que el seu nom ve del fet que en altres temps havia estat 
propietat de la ciutat de Viena (lL. Abellá~ El exilio .. " p. 104). 
24 A. Artís-Gener, La diaspora ... , p.188. 
25 Les sigles K.L. corresponen a Konzentrationslager, que significa camp de concentració. 
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CaInps secundaris. En el cas de Mauthausen un deIs kOlnmandos més importants era el 

de Gusen. 

La quantificació sobre els presoners que van passar pel camp de Mauthausen 

entre el 8 d'agost de 1938 i e15 de maig de 1945 ( data de la liberació) s'ha fet difícil i 

els estudiosos plantegen una xifra que ronda els 350.000.26 1 en el cas particular deIs 

espanyols, les quantificacions talnbé han estat diverses. Les xifres arrodonides parlen de 

11.000 refugiats espanyols , deIs quals solaluent varen sobreviure 1.300.27 Aquesta dada 

elevaría els morts a 9.700 i no coincidiría amb el rnonlunent que es troba al camp de 

Mauthausen que recorda les víctimes espanyoIes del camp, i on es pot llegir "a los 

7.000 españoles lnuertos por la libertad". 

Una altra c1assificació feta per Josef Kohl sobre les perdues de les diferents 

nacional itats , situa la xifra en 6.502 espanyols morts a Mauthausen i els seus 

kOlnmandos. 

Les que podríeln considerar com les Inés acceptades , són dues versions de les 

dades: la de Manuel Razola y Mariano Constante que apareixen al llibre El triángulo 

azul i les de Casimir Climent i Carrió que són recollides per la Montserrat Roig a E/s 

catalans aIs camps nazis. La prÍluera afinna que varen passar per .Mauthausen un total 

de 9,067 espanyols , deIs que foren extenninats a Gusen 4.200. i 2584 al CaInp central i 

a d'altres kommandos. En total serien 6.784 espanyols luortS , és a dir, el 70%. 

Aquestes xifres estan obtingudes a partir de les consultes fetes als supervivents del 

calnp. 

La versió de Casünir Climent redueix el nombre d'espanyols que van passar per 

Mauthausen a 7.189 i divideix e1s extenninats en tres grups: 499 morts gasejats al 

castell de Harteün; 477 lnorts a Mauthausen , i 3839 lnorts a Gusen. El total de lnOl18 

seria de 4.815. Aquestes·dades tenen un origen dOCulnental perque provenen deIs fitxers 

que eH utilitzava al calup, dones eH treballava al' oficina adtninistrativa. 

La dificultat de la quantificació exacta ha estat lnotivada per diferents faetors; 

per una banda malta de la dOCulnentació del camp va ser cremada abans de la liberació 

pels propis SS; per altra alguns arxius existents a l'actualitat que contenen .material 

26 A. Vilanova, Los olvidados ... , p.116, ens planteja aquesta xifra , indicant que 285.000 varen ser 
exterminats ( d'aquests 122.767 eren presos polítics) i que s'han de sumar uns 30.000 aproximadament 
que no eren matricultas i ánaven directament a la cambra de gas o eren afusellats.Encanvi, Franco 
Sarinelli situa la xifra de presoners que varen passar per Mauthausen en 335.000 deIs que varen morir 
122.766, i als que s'ha d'afegir una mica més de 10.000 com a eliminats de manera irnmediata sense ser 
registrats ( F. S ari nelli , Vida y muerte en los campos de concentración y exterminio, De Vecchí, 
Barcelona, 1979, p. 100). 
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sobre els cmnps encara no estan oberts als investigadors ; i també sabeín, pels registres 

que s'han conservat i per les persones que treballaven als departaments administratius 

deIs catnps que la numeracÍó donada als interns tornava a comenc;ar de nou, dones 

existía un lnaxün ja que s'havien de donar nÚlneros facilment recordables i aixó va fer 

que es repetissin series i que el mateix número de matricula fos portat per quatre o cinc 

espanyols diferents. 

Tmnbé trobem divergencies sobre el Inoment en que arriben els prüners 

transports amb espanyols al camp de Mauthausen. Si bé hi ha coincidencia en indicar 

que és el lnes d' agost de 1940 , en la data concreta i el transport no hi ha acord; l' 1 

d'agost a les onze del matí ,28el 6 d'agost procedent d'Angulelna,29 o tmnbé el 6 

d'agost, peró noprocedent d'Angulenlaja que aquest comboí té data del 24 d'agost. 30 

Selnbla ser que aquesta últüna afinnacíó és la més correcta , o així han coincidit 

diversos testimonís i llíbres. Aquesta grup que entra el 6 d'agost estaría cOlnposat per 

392 espanyols , i entre aquesta data i e16 de juny de 1941hi arribarien un total de 5.998 

espanyols Inés. Al cap d'un any n'hi haurien arribat n1ill11és. 

Si ens preguntem per l'explicació sobre el fet que els espanyols, que no havien 

estat enemÍcs directes de l' Alelnanya nazi, hagin estat deportats a un calnp de categoría 

IlI, on solalnent hi van aquells que es consideren irrecuperables , i han de ser 

exterminats, talnbé SOfpren la manera en la que van estar catalogats al' entrar al cam.p. 

Tots els presoners portaven cOln a distintiu un nfunero de matrícula i un triangle per 

diferenciar el motíu pel qua1 estaven intemats. El triangle de color verd era pels 

delinqüents eOIDl.IDS; el n.egre peIs asocial s , els desenfainats; el vennel1 pels polítics 

(portaven una lIetra a sobre que indicava la nacionalitat) ; el morat pels pastors 

protestants o aquells que no volien fer el servei militar; el rosa pels hOlnosexuals ; dos 

triangles, un de color vennell i l'altre de color groc ( invertit) pels jueus. Pero els 

espanyols varen portar un triangle blau ( que significava apatrides) aInb una lletra S al 

lnig designant-Ios com a Spanier. Aquesta classificació so.1ament es va produir a 

Mauthausen, dones aIs altres calnps eIs espanyols portaven un tríangle de color vennell 

( polítics ) amb la lletra S, que seria potser la maner Inés lógica d'haver-los classificat. 

El van dur tots els espanyols que van entrar al crunp abans de 1943, dones els que a 

27 A. Sinca, Lo que Dante no pudo imaginar .. " p, 33. 
28 A Vilanova, Los olvidados. '" p. 131. 
29 M Razola i M. Constante, Triángulo Azul. Los republicanos españoles en Mauthausen. 1940-1945, 
Península, Barcelona, 1979 
30 M. Roig~ BIs catalans al::; . '" p.119 
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partir d'aquell any entraven era per luotius de resistencia i se'ls donava el triangle 

vermell. 

La vida al camp va ser lUOlt dura. En arribar els presoners eren dutxats, afaitats 

(per tot el cos), se'ls hi prenia la filiació i se'ls donava un vestit a ratlles, un nÚlnero de 

matrícula i un triangle. A continuació passaven a una barraca on les condicions per 

estar-hi eren infrahU1nanes ( donnir al terra, un nOlnbre lnoIt elevat de persones per 

l' espai que hi havia , no podien estar a la barraca si no era al' hora de donnir, etc ... ) . 

Passaven a continuació uns dies de quarentena ( alguns transports no la varen efectuar) 

en els que se'ls feia instrucció i poca cosa més. Un cop passat aquest període, eren 

assignats a treballar en a1gun deIs kommandos de treball del calnp. En un primer 

moment la lnajoria deIs presoners van anar a treballar a la pedrera, un treballlTIolt dur i 

del que especiahnent es recorda el fet d'haver de pujar al final de la jornada una pedra 

de 30 o 40 quilos a les espatlles per l'anomenada ~~escala de la lnorf', una escala de 186 

esglaons de forma in'egular que urna el calnp alnb la pedrera í on molts deportats, per 

esgotanlent de les forces, perdien la vida. El transport d'aquestes pedres servía per 

construir els lTIUrs del calnp , de m,anera que la fisonolnia exterior de Mauthausen 

selnbla la d' una fortalesa , dones en detenninades parts s 'han substitult les filferrades 

per murs i torres de pedra. 

L' explotació de la pedrera per una elnpresa de les SS ens demostra que, si bé els 

CftlnpS de concentraeió varen apareixer per reunir a totes aquelles persones indesitjables 

al Regül1, la seva funció va ser doble; repressiva i alhora d' explotació esclavista , dones 

els emnps es van convertir en grans reserves de ma d'obra superexplotada i reduIda a la 

pura i simple esclavitud. 

La duresa del treball ( es treballava de sol a sol) , la poca alünentació (quantitat 

escassa i valor nutritiu baixíssiln), les condicions climatologiques extrelnes ( els hiverns 

són molt durs a la zona i cap inclemencia del temps ünpedia anar a treballar) , i el tracte 

rehut pels SS i els kapos, que eren presoners anomenats pels alelnanys que vigilaven el 

treball, fon;a sanguinaris i que no donaven cap tipus de valoració per la vida humana, 

són els factors que varen suposar que les morts fossin un element constant al campo 

En el lnoment de l' arribada, els espanyols varen patir les anomenades 

"ofensives", dirigides cap a la nacionalitat nova que entrava al camp, i que consistien en 

causar un elevat nombre de morts per lnantenir l' ordreen aquell grup ( pallisses, treballs 

més durs, etc.). La vinguda de presoners d;altres paIsos , juntament amb l'evolució 

desfavorable de la guerra pels alemanys, que feía que haguessin de cuidar més la lna 
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d' obra, i la veteranía deIs espanyols que van ser una de les primeres naeionalitats en 

entrar al camp, varen fer que poe a poe els republieans anessin accedint a diferents lioes 

de cert privílegi al eamp ( barbers, secretaris de barraca, kapos, al' oficina de 

l'adluinistració del cmnp ) i aixo els hi va pennetre d'ajudar-se i adaptar-se al cmup, 

convetint-se en una nacionalitat alub un cert "prestigi", peró no exeInpta de patir com 

les dernés encara que en una millor posició. 

Així aquesta posició avantatjosa va permetre la creació d'una organització 

clandestina dirigida pels comunistes i encaminada a solidaritzar~se en l'ajuda a aquells 

que estaven Inés necessitats a través de fer-los arribar menjar o bé col.locar-los en grups 

de treball en els que no necessitessin fer un esfor'i molt gran. Aquest Comite, que en un 

primer moment va ser exclussivament espanyol, es va estendre a les altres naeionalitats i 

es va crear un COIuite Internacional que disposa d'un aparell militar per fer front, cap al 

final de la liberació, a la possíbilitat que els alelnanys pretenguessin eliminar-los a 

tot8. 31 L'actuació d'aquestes organitzacions clandestines durant l'intemalnent, així COlTI 

en els combats de l' allíberament posterior, han estat per una banda considerades COln a 

vitals per la salvació de molts espanyols, mentre que per altra s~ha insistit en 

l' exageració del paper que es diu que han tingut i, fins i tot, s'han desprestigiat les seves 

accions. La visió que es dona d' aquest episodí esta lnarcada per la ideología de la 

persona que 1 'ha formulada; generahnent si era de caire comunista la primera, i si era 

d'una altra tendencia, la segona. 

Dels diferents kommandos que fonnaren part de Mauthausen hem de fer una 

menció especial al cas de Gusen. Era un kommando més gran que el propi Mauthausen i 

es trobava a 5 quilómetres del camp centraL Rebé el nom d'un rierol proper. Fou 

l'indret on moriren la lnajor part d'espanyols i deportats en general, dones quan es 

trobaven debils pe! treball s' efectuaven una serie de seleccions per anar a aquest 

subcamp sota l' excusa que anaven a un lloc de repos a curar-se, i el que feien era 

extreure'ls les últimes forces que tenien i finahnent morien. 

La pritnera expedició d'espanyols' a Gusen seInbla ser que va arribar el 24 de 

gener de 1941, i la segona el 17 de íebrer del mateix any. 

Les feines que es feien a Gusen eren diverses; per una banda s'explotava una 

pedrera existent en aquell indret, encenent les mines de les pedreres de granit, 

31 Per un coneixement més detallat de la manera en que es va crear l' organització clandestina, de quin s 
eren els seus principal s dirigents, tan espanyols coro d' altres nacionalitats, i de les seves decisions i 
actuacions, consultar M. Razola y M. Constante, Triángulo Azul. .. , pp. 57 a la 115. 
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transportant i cisellant les pedres arrancades , carregant petites vagonetes i d' altres 

feines propies de la pedrera. Altres treballs de tota lnena eren efectuats en els tallers que 

la Messerschrnidt tenia aBa destinats a la fabricació d' avions de caya. 1 altres feines 

eren derivades dels treballs de lnecanica i d' altre ti pus als tallers Stayer d' on sortien 

annes per l' exercit nazi. 

Malgrat que a Gusen hi havia forces barraques (32 , fet que delnostra que era 

més gran que el camp central on hi havia 12 barraques menys), l'arrribada de nous 

deportats va fer que s 'haguessin de constituir nous subcamps dins de Gusen; així es va 

efectuar una divisió de Gusen I , dedícat a la pedrera de granit i la fabrica d' annament, 

Gusen II, destinat al treball en una fabrica subterrania d'annament, i Gusen III, a una 

rajoleria. 

El 5 de maig de 1945 és la data oficial en la que es produeix la liberació del 

camp central de Mauthausen. L'arribada d'un avanc de }'exercit america és ellnoment 

que es considera cronologicmnent com la liberació. Peró el fet que es van lliurar una 

serie de combats posteriors contra SS que estaven emboscats al' altre costat del Danubi 

i que les trapes americanes no varen arribar fins a més tard, fa que de vegades la data es 

retardi. Fet curiós va ser que el tane que va entrar el día cinc de maig a Mauthausen ,ho 

va fer passant per sota una pancarta que els espanyols havien preparat i on estava escrit: 

"Los espafioles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras'~; en mig estaven les 

banderes aliades i a cada costat la benvinguda escrita en angles i en rus ( aixó es pot 

observar al fons de les fotografíes que apareixen sobre la liberació de Mauthausen). 

La repatriació deIs espanyols va suposar un problelna, dones si les altres 

nacionalitats tornaven als seus respectius palsos, els republicans no podien retornar a 

l'Espanya de Franco i, per tant, algú es tenia que fer carree d'ells. Després d~un telnps 

de permanencia al camp ( varen ser l'última nacionalitat que va ser repatriada) , la 

majoria varen anar a Fran9a on van ser ben acollits i on varen refer les seves vides. Avui 

en dia, poes han retomat a Espanya i lllOltS han adquirit la nacionalitat francesa, fent la 

vida alla, tenint fills francesos, pero mantenint els seus records i ideals que els van 

portar a patir l'exili i la deportació. 
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CapitoI 2 : El kommando Poschacheren la bibliografía 

El tema d'aquest treball de recerca es centrara en aquest kommando, un deIs que 

existia a Mauthausen i que estava fonnat per uns quaranta joves espanyols 

aproximadalnent, tots adolescents o molt j oves, i deIs que més de la lneitat provenien 

del catnp de refugiats d~ Angulema, d'aquell comboi que no va passar per cap staIag 

sinó que directmnent va ser deportat al camp de concentració. La resta de melnbres deIs 

kOlnlnando van seguir, des d'Espanya, les nltes d'exili explicades a l'anterior capítol: 

pas de la frontera, calnps de concentració francesas, COlnpanyies de Treball o Batallons 

de Marxa, i captura per part deIs alemanys, per ser trasUadat a un stalag i posteri01nent a 

Mauthausen. En algun deis casos hi ha una petita variació i la captura deIs alemanys es 

produeix estan en un aItre calnp de refugiats per civils al que havien accedit des deIs 

catnps de concentració francesos, o havent fugít deIs mateixos. 

Pero com de vegades s'ha generalitzat i es considera que tots procedient del 

cOlnboi d' Angulelna, aquest transport ha merescut l'atenció dels estudiosos sobre el 

telna , COln a lníniln perque aparegui citat en diferents estudis sobre r exili, de lnanera 

breu, i en molts casos amb certs errors. Així" Alberto Femández a Emigración 

Republicana Española, explica que l' anomenat grup d' Angulema va arribar el 28 

d' agost de 1940 (la data correcta és el 24 ) a l' estació de Mauthausen i que estava 

cOlnposat per famílies senceres. BIs nens, els hornes adults i els d' edat varen ser 

separats al' estació de les dones per la for9a i internats al campo I aquestes dones que es 

quedaren al transport foren entregades a les autoritats franceses , després d'un 

llarguíssim viatge que les va fer passar per BerlÍn.32 A més de la data, sabem de manera 

certa que el transport va seguir viatge i que les dones varen ser retornades a Espanya 

pero, del que no es. té constancia és del pas per Berlín. 

A La diáspora republicana, Avel.lí Artís-Gener relata que a la ciutat francesa 

d' Angulema, els alemanys havien fet presoners a un han nombre d'espanyols, dones i 

nens principalment i que, mentre els nois d'edats entre els catorze i e1s quinze anys van 

acompanyar als seus pares a Mauthausen, les dones varen ser internades a Ravensbnlck, 

camp de concentració destinat a dones. 33 Sobre el destí de les dones del combo! 

d'Angulema ja hem comentat que al final tornen a Espanya , per tant no poden ser 

32 A. Fernández, Emigración Republicana Española (1939~1945) ,Zero S.A., Madrid, 1972, p. 74 
33 A. Artís-Gener, La diáspora .. '.' p. 209. 
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intemades a Ravensbruck~ el que sembla cert és que el comboi va tardar lnolt en 

retomar a la frontera espanyola i que , mentre estava donant voltes, va parar en un !loc 

on unes dones vestides alnb l'unifonne ratllat de presoneres, els hi van portar menjar, i 

d'aquí s'ha suposat que varen passar pe! crunp de Ravensbruck, fet que no ha estat del 

tot confirmat. 

A VíctiJnas de la Guerra Civil, es presenta com a fet terrible que nens espanyols 

acabessin en els calnps d' extermini nazi, i posa com exemple l' expedició d' Angulema 

en la que, segons dades de l'autor, 200 espanyols inc1osos 40 joves i nens , varen ser 

entregats als alelnanys aInb destinació als calnps d'extennini, que van arribar a 

Mauthausen el 24 d'agost de 1940, i que allit quedaren els hOlnes jlmtament alnb e1s 24 

nois d' edat Inés gran, lnentre que les dones, les 16 nenes i els nens Inés petits anaren a 

parar a Ravensbruck on tots varen ser exterminats. 34 Les xifres de l' expedició sembla 

que són molt més grans (sobrepassen els 400) lnentre que, com ja hem indicat 

anteriorment, la resta del transport que 110 es va quedar a Mauthausen toma a Espanya i 

no es queda a Ravensbruck i, ni lnoIt lnenys, és extenninat en aquest camp , doncs 

membres d' aquest grup viuen en l' actualitat i han pogut donar fe del seu testimonio 

En altres llibres, els fets estan tractats aInb Inés encert COln a Lo que Dante no 

pudo imaginar,Mauthausen-Gusen (1940-1945), dones parla del retoro a Espanya de la 

resta del cOlnboi i del fet que ja existien espanyols intemats al campo Se centra en la 

crueltat els esdeveniments de l' estació de Mauthausen en el lnOlnent en que els hornes i 

les dones són separats i els nens d'una certa edat també se'ls elnporten al campo 

Separació violenta que va suposar l' entrada al calnp de diversos pares i fills, alguns 

d' aquests amb edats d' onze , dotze i divuit anys, i explica que poe telnps després, el 

regÍ1n intern va finalitzar amb· la vida deIs pares, salvant-se solam,ent un, Ciriaco 

Quesada.35 A Morir por la libertad. E.spañoles en los campos de exterminio nazi, 

s' insiteix en l' arribada r agost de 1940 del grup procedent del refugi*alberg 

d' Angulema de lnembres d'una mateixa fatnília agrupats, COln els Ferrer, els 

Alcubierre, els Quesada, els Cortés o els Sarroca entre d'altres, assenyalant-se que tot8 

els caps de família foren extenninats al poc temps d' estar al calup, quedant solament els 

seus filIs, alguns d' ells molt joves. 36 Si bé els noms que apareixen aquí són correctes, i 

que 1110ltS deIs caps de família varen perdre la vida, el nOlnbre de pares supervivents no 

34 S. Juliá, F. Moreno, J. Casanova, J.M. Solé i Sabaté, J. Villarroya, Víctimas de la ... , p.287 
35 A. Sinca, Lo que Dante no pudo imaginar ... , pp. 93-99 
36 E. Pons, Morir por la libertad. Españoles en los campos de exterminio nazi,Vosa, Madrid, 1975, p.I37. 
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és exaete ( dones hi hajoves del cOlnboi d'Angulema que surten del camp a la liberació 

alnb els seus pares) ; poes són e1s que sobreviuen , pero en un nOlnbre més elevat que 

un. 

L' arribada deIs joves espanyols presenta, segons determinats autors, una 

problematica pels republicans que ja estan al camp i que, per la joventut deis 

nouvinguts, la duresa del treball i les característiques propies d'un camp exclusivament 

d'holnes on les aetituds de tracte podrien ser vexatories, es preocuparan en ajudar-los. 

Aquest fet es considera, per aquells que donen un paper prüTIordial a les organitzacions 

c1andestines , coro una de les prüneres activitats que la solidaritat porta a tenne , i a 

partir de la que es cOlnen9anl a estructurar 1 ~ organització de la resistencia i la 

solidaritat. En boca de Joan Pagés, membre destacat de l' organització clandestina 

espanyola, se'ns explica que l'arribada del grup de nens procedents d' Angulema a ser 

un detonant psicologic i va accelerar la presa de consciencia deIs espanyols que van 

decidir com a prünera acció comuna la de protegír a aquest grup de nens i joves. Alguns 

varen prendre la iniciativa i practicmnent tots els espanyols participaren en la lnissió. 

EIs que estaven soIs sense pare o tutor van ser protegits per altres que 

s'autodenominaven "tutors". Així , en el treball se'ls col.locava al costat deIs més forts 

perque poguessin ajudar-Ios en les tasques més dures; a l'hora de menjar eIs hi donaven 

part de la seva ració ; i a la nit donnient entre ells per tal de protegir-los deIs SS o deIs 

kapos.37 

El kamInando Poschacher era un grup fon;a petit en comparació als existents al 

campo És per aixó que en els llibres que tracten sobre el camp o la deportació, sempre 

apareix citat lnolt breument, i se li dedica molt poc espai d'explicació. Fins i tot, 

consultada la FNDIRP ( Fédération Nationale des Déportes et Internes Résistants el 

Patriotes), una de les associacions franceses d' antics deportats més ünportants d' avui 

dia, sobre la infonnaci.ó que disposava d'aquest kommando, la seva resposta va ser la 

d' enviar un llistat de tots els kOlnlnandos dependents de Mauthausen sense que 

aparegués el nom de Poschacher i indicant que; 1 'única informació que tenien era la que 

apareixia en un llibre sobre la deportació en que es deien quatre coses. 

Sobre aquesta kOlmnando, Artís-Gener explica que a l'arribar al camp, els nens i 

joves procedents d' Angulema no podien suportar el ritme de treball tan dur i que, per 

aixó, es va crear un kOlnmando especial per ells que va rebre el nom de Poschauen, 

37 E. Pons, Morir por la libertad ... , p.144 ; i M. Razola y M. Constante, Triángulo Azul .. "' p.86 
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nOln de l' alelnany responsable d' ells. Les feines d' aquest grup senen de caire 

complementari, CüIn ara baixar les ealderes del menjar a la pedrera i, en qualitat 

d' auxiliars , aviat varen passar a prestar tota classe de serveis a la població civil de 

Mauthausen. Al poe temps sortien i entraven del eamp lliurmnent.38 Per la seva banda 

A. Vilanova relata que aquest kommando havia estat organítzat per Bachmayer, 

comandant del camp, a partir exclusivalnent deIs nens espanyols supervivents de 

l' expedició que va anar directament d' P...ngulelTIa a Mauthausen; i que es tractava d'un 

kommando que sortia vigilat al poble i a les granges properes a treballar. 39 Per tant es 

torna a insistir en la consideració del comboi d'Angulema COlTI a l'element exclusiu que 

va proporcionar membre al komlnando, quan lill nombre important eren joves que no 

havien vingut en aquest transporto A més, no tots els joves d' Anguletna van estar al grup 

Poschacher, sinó que alguns varen sobreviure i van fonnar pat d'altres komlnandos de 

treball. 

El komlnando Poschacher no es crea en el primer mOlnent de l' arribada deIs 

espanyols; alguns del seus lnembres trebanaran en kommandos interiors del eamp i 

d'altres, fins í tot, marxaran a grups exteriors , sent important el grup que va marxar a 

Gusen. No sera fins a finals de l'any 1943 quan se'ls concentrara a tots a Mauthausen, 

per crear el koml11ando i sortir a treballar cada día, com ha explicat Vilanova, al poble 

(concretmnent a tilla pedrera) , i de tant en quan i segons l'epoca de l'any , a ajudat a les 

granges properes en feines agrícoles i ramaderes. 

A. Sinca relata que, trobant-se al camp de Gusen, a finals de 1943 i principis de 

1944, va tenir la infonnacíó que el cOlnandant del camp, Bachmayer, va fer reunir als 

joves espanyols, els va vestir de paisa i, entregant-los documentació civil, els hi va 

concedír la llibertat limitada al pobIe de Mauthausen. Aquest comandant va crear el 

kOlulnando anomenat "butxaques" ( adjectiu aplicat pels espanyols) aconseguint donar 

la llibertat relativa als joves que quedaven a Mauthausen, fet que el sorpren, dones es 

tracta de donar una sensació de justícia, posant en llibertat als fills deis pares que 

havien assassínat. 40 Sobre el tema de la liberació d' aquest grup, J. Borrás assenyala que 

malgrat l'ordre de Hímmler del 7 de maig de 1944 en la que es deia que no s'havia de 

liberar cap detingut del Calnp de Mauthausen , l' extrema neeessítat de ma d' obra va fer 

que el novembre d'aquell any s'alliberessin a 52 adoleseents arribats d' Angulema i 

38 A. Artís.Gener, La diáspora. '" p, 209 
39 A. Vilanova, Los olvidados .. " p. 215 
40 A. Sinca, Lo que Dante no pudo imaginar, , " p. 99. 
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d'altres llocs l'any 1940. A aquests se~ls anomenava els "potchaca", nom del propietari 

de la finna que els empni a la vila de Mauthausen on vivien agrupats COlTI a treballadors 

civils, La COlTIU11Ítat concentracionaria els havia adoptat i quan es parlava d'ells es deia: 

x ... , el potchaca, i a aquest sobrenom s'afegia el seu propi nOln,41 

El fet que només es parli de la liberacÍó deIs joves fa que ens portí a una 

confusió sobre COIU funcionava el grup i quan varen obtenir aquesta selni-llibertat. Com 

heln assenyalat anterionnent , el grup es crea aproximadatTIent a finals de l' any 1943 

(no hi acord de la data exacta que alguns situen una lnica abans i d'altres després), peró 

des d'aquesta data fins al noveInbre de 1944 , el kOlnmando esta ubicat dins del calnp 

de Mauthausen, treballant a una pedrera a la que cada dia van pe1 lnad i retornen a la nit 

al calnp, selupre vigilats. A partir del novembre de 1944 sortiran del camp en un regim 

de semi-l1ibertat ; pero no tot el kOlnmando aninl al poble sinó que solament una part 

deIs seus membres es quedara alla , sent destinats el demés a altres Uoes coro una 

panificadora a la propera ciutat de Linz , o a fabriques de diversos productes. A més, 

deIs alliberats, una part estava cOlnposada per tots els lnelnbres del kOlnlnando 

Poschacher, als que se'ls hi va afegir una serie de joves, també espanyols, pero que 

treballaven en aItres destins. 

Respecte al nOln que rehía el kOlnmando, els dos autors que hetn ressenyat encerten en 

les seves apreciacions. Bis joves, lnentre estan al camp, trebal1en a una pedrera situada 

al pobI.e, prop de l;estació, i propietat d~Anton Poschacher, melubre del partit nazi que 

lnilitava a la secció locar, "l'ortsgruppe". EU donara el nOIU al kOlnnlando, pero la 

dificultat de pronunciació per part deIs espanyols del seu nom fara derivar aquest cap a 

versions com butxaques ( per la similitud de pronunciació o recordant-se potser del 

poche frances) , i també la de p6tchaca, noro amb el que són quasi sempre coneguts peIs 

seus companys i entre elIs mateixos. 

Per tenir una idea general i, lnés o lnenys encertada del cOlnboi d' Angulema i 

del funcionament del kommando Poschacher, alllibre Els catalans als camps nazis, de 

Montserrat Roig, se li dedica un capítol a cadascun deIs apartats. Basat en testimonis 

orals, no són capítols molt extensos ( el deIs Poschacher cOlnparteix pagina alnb el de 

les dones que varen passar per Mauthausen, i solament té una extensió dedicada a ells 

41 J Borrás, Histoire de Mauthausen.Les cinq années de déportation des républicains eE/pagnols; Editorial 
Propia, 1989. 
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de dues pagines) pero la visió de conjunt que ens portem és molt Inés correcta que no 

pas molta de la bibliografía que estem analitzant i on trobem forces equivocacions. 42 

Si per un aspecte és conegut aquest kommando, apart de la procedencia d'alguns 

deIs seus membres del comboi d'Angulema, transport totalment atípic per les formes de 

deportació que s'utilitzaven en aque1l11101nent per les persones no jueves, és pel telna de 

les fotografies.Aquest apareix anOlnenat a la lnajoria deis llibres sobre deportació o 

sobre Mauthausen i consisteix en el fet que es va aconseguir, per part deIs presoners 

espanyols, treure una serie de fotografies on quedaven reflectides algunes de les 

atrocitats del catnp que han servit per i1.1ustrar lTIOltS llibres que tracten sobre 

JVlauthausen, alhora que en el procés de N uremberg varen servir per reconeixer i acusar 

a melnbres de les SS i del govem nazi que afirmaven no coneixer ni haver tingut cap 

relació amb el telna, i que apareixien de visita al CaIllp atllb eIs seus dirigents. 

Al' oficina fotognHica del calnp entrara a treballar des de lnaig de 1941 Antonio 

García Alonso, de Tortosa, amb número de luatrícula 4665. La tasca d'aquest laboratori 

era fer fotografíes deIs afusellrunents i altres execucions , de les visites d'altes 

personalitats, de la vida quotidiana del calnp, etc... com a lnostra que es complia la 

labor exterminadora que tenien encarregada els SS; i ordenaven a Garda que revelé s els 

negatius i amplié s les fotografies. Pero Garda, en lloc de llen<;ar els clixés o les copies 

defectuoses, en va fer una selecció i les anava guardant, fent copies alhora d'aquelles 

que jutjava més comprolnetedores. A finals de 1942 va entrar a treballar allaboratori l.ID 

altre espanyol, Francesc Boix, de Barcelona, amb matrícula 5.185, que el va ajudar en 

aquestes tasques. 

A finals de 1944 García va caure malalt i :> en la seva abstmcia? Boix es va 

plantejar la importancia de treure les fotografies del1aboratori i guardar~les en lloc més 

segur, La col.laboració de l'organització clandestina i de diversos espanyols va pennetre 

que s' amaguessin en diferents llocs; al kOIDlnando deIs fusters espanyols als seus 

tallers, al deIs sastres que les cosiren en diverses espatlleres, a la barraca nÚlnero 3 on 

estava la barbería que controlava Joan P;:tgés. Pero es va pensar que estarien Inés 

segures fora del camp í per aixo es va contactar alnb el kOlnmando Poschacher que 

sortia i entrava cada dia del Calnp amb una vigihlncia reduIda, i se' 1s hi va donar les 

fotografíes. D' aquesta lnanera els c1ixés varen sortir per obra de lnembres d' aquest 

42 M. Roig, BIs catalans rus .. " primera part, capítol IV, "EIs refugiats d' Angulema" ( pp. 63 .. 68) i tercera 
parí, capítol 1, "BIs Poschacher i les dones de Mauthausen" ( pp. 268-271) . 
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kOlTIlnando , que un cop fora se les van entregar a Anne Poitner, una senyora que vivía a 

Mauthausen í alnb la que tenien contacte ( els ajudava fon;a i tenia idees anti-nazis), que 

les va guardar en lloc segur fins al' alliberament. 43 

L'aspecte de les fotografles ha estat fon;a polemic i delicat a l'hora d'estudiar-ho 

perque molts volen considerar-se com partícips del mateix, dones dona un protagonislne 

als implicats i un paper destacat a les organitzacions i co1.laboradors c1andestins. És 

dificil saber alnb exactitud coro es van desenvolupar els fets i , per tant, prefereixo 

tractar el tema Inés runpliament a partir del que els testünoms orals presentin i que, en 

segons quins casos, arriba a ser contradictorio 

Per finalitzar l' anitlisi de CüIn apareix tractat el kornmando en la bibliografía 

sobre la deportació, apuntareln unes fites que són atribuIdes a aquest grup al llibre 

Triángulo Azul. Los republicanos españoles en Mauthausen, 1940-1945; es considera 

que la JSU existent al camp i el grup deIs joves Poschacher, sempre orientats per 

l' organització clandestina) varen desenvolupar un paper SUlnmmuent actiu i es van 

distingir sobremanera en el treball de la solidaritat.44 1 per altra banda se'ls atribueix una 

serie de detencions produldes a partir de la data de la liberació i que varen ompEr la 

presó de criminals del campo Aquestes detencions~ que serien obra deIs Poschacher, 

afectarien a l'oficial d'Intendencia, a l'oficial de la secció AS i a un aItre que havia estat 

al camp rus~ al kapo del BaukoInmando, al cap de la barraca 13 i alOberstulnführer.45 

i\.quests aspectes , que no apareixen en altres lJibres, mirarelll d'acIarir .. los a través deIs 

testimonis que recollÍln en aquest trebal1. 

El comentari final sobre les anlplies errades que trobem en la majoda de la 

bibliografía que parla deIs Poschacher, les podríem justificar si tenÍln present que va ser 

un grup molt petit d'lID camp com Mauthausen i , per tant, ha estat poc estudiat. A Inés 

s'observa la repetició d\ma mateixa errada en llibres escrits fa uns anys i en llibres 

actuals; aixo tindria com a explicació el fet d'utilitzar una font que ja conté una errada i, 

al considerar-la como a font valida, repetir-la de nou. No vull amb aquestes apreciacíons 

indicar que el que aquí presento sigui de, total veracitat, pero sí que ha de quedar el 

comentari que, un cop proftmditzat sobre un aspecte detenninat ( en aquesta cas el 

43 El relat del tema de les fotografies apareix en molts llibres. En aquest cas per l' el.laboració de 
l'explicació he utilitzat els segllents: A. Vilanova, Los olvidados ., ., p. 215 ~ D. Arasa , 50 histories 
catalanes de la 2a Guerra Mundial, Laia, Barcelona, 1998, p. 209; A. Artís~Gener, La diáspora ... , pp. 
207- 210; E. Pons, Morir por la libertad ... , p. 100; i M. Roig, BIs catalans als .. " pp, 318~319. 
44 M. Razola i M. Constante, Triángulo Azul ... , p.IIO. 

45 M Razola i M. Constante) Triángulo Azul ... , p. 145. 
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kOlnlnando Poschacher), observem que el telna ha estat poe treballat , i aixó ha fet que 

intentés aclarir allo que sembla que esta for9a equivocat i alhora m'ha anünat a 

presentar aquest estudio 
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Capítol3 : Ámbit familiar, social i geografic deIs ioves Poschacher. 

La Guerra Civil i el pas de la frontera. 

He posat com a Hto! del capítol alguns mnbits deIs joves Poschacher que pretenc 

que serveixen C0111 a lnanera de presentació del grup que estudio. Malgrat he 

generalitzat alub el tenne joves i selubla que es vuIgui inc10ure tot el komluando, es 

tracta de presentar solament aquells que han pogut ser entrevistats, peró que ja ens 

donen una idea de COln va ser la infancia i la juventut per a molts espanyols de l' epoca i 

de quin tipus de família i de posició social provenien lnolts deIs que van haver -se 

d;exiliar i acabaren deportats i internats en un CaInp de concentració. A continuació 

d'aixó encetarenl el seu recorregut que COlnenya alnb els records i la participació ( 

segons l' edat) en la Guerra Civil i que In arcaran l' i.nici deIs sens relats. Són catorze 

testÍJnoms forya representatius i les seves vivencies es podrien quasi bé generalitzar per 

a tot el grup i tumbé per a tnolts deIs exiliats republicans. 

El grup més nOInbrós d' entrevistats són catalans, concretalnent si s, i taInbé ho 

eren dins del kornmando ( un total d'onze) sempre temnt present que tres d'ells eren 

nascuts a Andalucia pero des de molt petits estaven vivint a Catalunya. 

Manuel Gutiérrez Souza, de l'I-Iospitalet de Llobregat era fin d'tm paleta 

originari de la província de Sevilla, que estava afiliat a la eNT /F Al. Aquest home va 

morir durant la guerra, i la seva lnare, que era del lnateix poble que el pare, no sabia 

quasi ni llegir ni escriure encara que Inés tard va aprendre una Inicu. DeIs seus anys 

escolars, Manuel recorda haver anat a una escola privada i deixar-ho fins que durant la 

República hi va tornar quan es van fundar les escoles laiques anolnenades de Francesc 

F errer i Guardia. 

Eduard Frías Gallardo , nascut a Barcelona i que vivia a 1 'Hospitalet, era fill 

d'un lnalagueny , capata<; als foms electrics de La Parga (eIs anomenats "Altos Hornos 

de Cataluña") i d\ma almeriense que no sabia ni Hegir ni escriure i que es dedicava a les 

feines de la casa. El seu pare tampoc sabia llegir ni escriure i no tenia cap tendencia 

política, pero pertanyia a la eNT dones I'oncle d'Eduard era un delegat d'aquest 

sindicat a la Parga. 

De petit va comen9ar els estudis pero, quan estava a punt d' entrar en un liceu (escola) i 

els seus pares 1i havien preparat els papers, l'esclat de la guerra va fer que entré s a 

treballar a la fabrica de la Farga, dones faltava gent en aquesta fundició en la que es 

feien basieatnent annes. 
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José Alcubierre Pérez, de Barcelona i concretmnent de Sants, era fill 

d' aragonesos. El seu pare feia les plaques deIs cotxes , el relleu, i treballava pel seu 

compte en lnetalÚfgia. La seva lliare feía les feines de casa. Ambdos no temen estudis ni 

talTIpOC cap tendencia política; en canvi els seus gennans sí. Un d' ells va lTIorir al front i 

l' altre va ser "el primer comisario político nOlnbrado en el frente de Aragón" i que 

després "lo nOlnbraron Director General del Transporte de Barcelona, ( ... ) miembro del 

buró político del Partido COlnunista i Secretario General de la UGT del ramo 

metal úrgico". 46 

Félix Quesada Herrerías, nas cut a Selón (Almeria) va elnigrar de lTIOlt petit a 

Catalunya. El seu pare, buscava feina i la va trobar a Esparraguera, treballant a la 

fabrica de telers de la colonia Sedó. La família va anar acompanyar-Io i , després, es 

traslladaran a l'Hospitalet, lloc on eH aninl a l'escola pública fins al principi de la 

Guerra Ci vi 1. El seu pare, posterioment treballara a la Seda i aixó fara que, nOValnent , 

es tomin a traslladar aquest cop al Prat de Llobregat La tendencia política del seu pare 

era anareo-sindicalista ( de la CNT) lnentre que la seva mare, que és cuidava de la casa, 

no tenia idees polítiques. 

BIs gennans J aeinto Cortés García i Manuel Cortés García són originaris de 

Pechina, un poble de la província d' Almeria. De molt petits la fam.ília va elnigrar cap el 

Prat de Llobregat, dones el seu pare, que era sabater , va trobar feina. Jacinto, que té un 

parell d~anys més que el seu germa, va anar poe a l'escola dones a l'edat d'onze anys ja 

es va posar a treballar en les eapses pels pressecs i després en una fabrica de vidre. 

Manuel va anar al' escola del Prat fins a la Guerra CiviL 

Tant el pare com la mare no tenien cap tendencia política, contrariament als seus 

gennans que pertenyien al PSUC, feí que va motivar que e1s dos sigues sin pioners. 

Un altre grup també important mus el kOlnmando és el format pels andalussos 

(un total de 8), deIs que disposem de dos testimonis. 

Rafael Castillo Diaz, nascut a Doña María (Almeria), era fill d'un camperol que 

posterionnent va ser tragíner, fent el transport d' olives , d' oH, de carbó, i d' altres coses 

utilitzant burros .La seva mare es cuidava de la casa dones eren diversos germans. El 

seu pare era del partit socialista i de la UGT , mentre que la seva mare no tenia idees 

poIítiques. 

46 José Alcubierre, 7 de julio! de 1999. 
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EU va anar a escola 1110lt poe i solament va aprendre a llegir i escnure una mica perque 

havia d'anar a treballar , cuidant-se de guardar pores i galls d'indi. 

1vfanuel Díaz Barranco, de la Línea de la Concepción (Cadis), tenia un pare que 

havia estat conductor de trm11via a Cadis, i xofer quan es van trasUadar a la Línea. La 

seva mare era costurera i feut caInises procurava guanyar-se la vida. Ni un ni l'altre 

temen idees polítiques. EH va anar lTIOlt poe al' escola perque el seu pare va morir qufu"1 

eH tenia nou anys, i vivien 11101t miserablement, fins i tot , no tenien que posar-se per 

anar al' escola. Va treballar en una ferreria i en una pastisseria fins que cap al any 35 

"nos cambialnos de casa y nos fuimos a vivir al estadio de la Real Balompédica, y allí 

pues yo era el que lne encargaba de trazar el cmupo , pintar las líneas, lünpiar el CalUpO 

yeso, sin cobrar· nada, solamente la casa gratuita, gratis. Y allí pues el único beneficio 

que tenia era que estaba aHí, en el crunpo , vendimTIos las lünonadas, las gaseosas ( ... ) y 

tenía un pequeño beneficío".47 

Set era el nombre d' aragonesos que fonnaven part del konunando, deIs quals en 

tenÍln un testitnoni» el de Jesús TeHo Gómez, nascut a Épila del Jalón ( Saragossa), de 

pare ebanista, i lnilitant de la eNT, i ¡nare que es dedicava a treballar a easa encara que 

havia fet comen; runb gelats, orxates i refrescos i trunbé al11b la venda de peix, i que a 

nivell politic comnpartia les idees del seu luarit encara que no militava. 

Jesús va anar a l' escola estatal sis allys, fins que va esclatar la guerra. 

De la regió d' Astúries provenien cinc dels joves integrants de Poschacher~ dos 

ens han donat el seu testimoniatge. 

Galo Rrunos Barril, d' Avilés, anava de petit a I'escola nacional de La Rula que 

pertanyia al "'Pósito Mar.ítüno de Pescadores" on el seu oncle era el president i el seu 

pare membre de la directiva. Aquest, lnariner, tenia vaixells de pesca i la seva ideologia 

es deeantava pel socialisme, lnilitant al Partit Socialista. Recorda que va participar en 

els fets de la revolta de 1934 i que per aixó va estar pres dones " de chiquillo me 

acuerdo que con mi madre, ir a verlo a la cárcel".48 La seva mare trebaIlava a La Rula i 

es dedicava a vendre el peix. Ideológicatl}ent era tot el eontrari del seu marit dones 

pertanyia a la eNT i era delegada de dones. Recorda de petit discusions entre els seus 

pares, perque un criticaba a l'anarcosindicalisme i l'altra al socÍalislne. 

David Moyano Tejerina, nas cut a Ujo , era fUI d'un ferroviari de Valladolid que 

no tenia cap ideología ni lnilitancia política. La seva lnare, es dedicava a les feines de la 

47 Manuel Díaz, 20 de febrer de 1999. 
48 Galo Ramos, 14 de julio1 de 1.997. 
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llar, no tenia estudis i tampoc cap tendencia política ni sindical. EH solalnent va anar 

tres anys a l'escola primaria.49 

Tres cOinponents del grup eren de Cantabria, i he pogut aconseguir el testimoni 

de dos d' ells. 

Ramiro Santisteban Castillo, de Laredo, era fill d'un comercian! que tenia uns 

estudis mitjos i que sempre va defensar la ideología socialista, lnilitant destacat i sent a 

nivell sindical de la UGT. La seva mare tenia estudis primaris i treballava al COlnen; que 

tenien. A nivell poBtic no tenia cap idea definida. 

Ramiro va anar a ese ola a Laredo fins al institut , peró va haver de deixar 1'escala per 

l'esclat de la guerra. 

Lázaro Nates Gallo també va neixer a Laredo i el seu pare era pescador, encara 

que va estar treballant COln a fogoner en un vaixell de passatgers , peró es va cansar 

d' aquesta feina i va tornar a pescar, lualgrat que guanyava molt poco La seva mare 

treballava venent peix als pobles. Alnbdos no varen tenir estudis doncs per la lniseria 

que hi havia no varen tenir possibilitats. El seu pare estava a la UGT, mentre que la seva 

mare era apolítica. EH va anar al' escola pública, pero molt poe. 

Dos madrilenys pertanyien al grup i un d' ells ens explica les seves viveneies. 

Manuel Segura Céspedes és originari de Cadalso de los ·Vidrios, un poble de la 

províncía de Madrid. El seu pare era enginyer d' obres públiques i es dedicava afer els 

trayats per on tenia que passar la vía del tren. Encara que no ens ha indicat quina 

ideologia tenia el seu pare, sembla que políticalnent estava definit, dones quan va 

esclatar la guerra, eH era el que cOlnandava la lnilícia del poble on estava. Així com la 

informació de la seva família és escasa, sí que presenta una visió de l'escola de l'epoca 

forya interessant. Explica que de petit va anar al' escola pero que el seu pare el portava a 

lIoes pagant per aprendre~ DeIs 6 als 13 anys era l'etapa en la que s'anava a estudiar, i 

les escoles públiques en les descriu com " no parecían escuelas, parecían caseríos, casas 

grandes con grandes habitaciones y allí pues había, a lo lnejor , a lo lnejor, cinco o seis 

habitaciones grandes, una a 10 lnejor para los pequeños, otra para un poco más mayor, 

otra para un poco mayor. Cuando se hicieron escuelas, verdaderamente escuelas, eso es 

49 El testímoru de David Moyano Tejerina té el inconveruent , respecte a la resta d'entrevistats, que no es 
va enregistrar sinó que, motivat per la distancia ( viu actualment a Belgica), eH el va remetre contestant 
un qüestionari escrit, de manera que alguns aspectes , com la seva escolarització, i d'altres que tractarem 
més endavant, no estan presentats tan detalladament com en el cas de la resta d' entrevistats i podem 
trobar mancances importants. 
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cuando entró la República",50 ma1grat que afegeix que al últitn poble on va estar abans 

d'iniciar-se la guerra ( el canvi de localitat estava motivat per la feina del seu pare) hi 

havia un lnestre d'escola que tenia al seu carree a cent nens. 

De la resta de l'Estat trobeln un membre de cadascuna de les següents zones: 

País Basc~ Castella la Vella, País yT alencúl i Balears. Hem d' aclarir que esteln parlant de 

l11elnbres que van sobreviure a l'internament i , per tant, varen sortir vius de 

Mauthausen. No heln tingut presents les possibles baixes , que són molt poques i que 

tractarelTI en r apartat de quantificació del kOlnmando. 

Respecte a conl va afectar a aquests joves l'inici de la Guerra Civil, el juliol de 

1936, i el desenvolupalnent de la mateixa, helTI d'assenyaIar que l'ubicació geognUlca 

de cadascun va fer que en alguns casos , concretament en les zones de més periIl per la 

proximitat de les trapes franquistes, es produls un canvi total en les seves vides, mentre 

que en altres parts Inés tranquiles, l' inici i la guerra suposen alguns records peró no 

canvis radicals. 

En el cas deIs que estaven a la zona uord d'Espanya, els esdevenünents van fer 

que seguiren un identic caIní. Al quedar aquesta zona arllada de la resta de la República, 

i davant l' avanc; de les tropes franquistes, 1 'únic canlÍ de fugida que els hi quedava era el 

mar , i va ser per alla per on varen ser evacuats. El prilner destí va ser Fran9a i, 

posterionnent, passaran a refugiar-se a Catalunya, zona segura en aquell mOluent. Alnb 

la derrota republicana a la batalla de 1 'Ebre i la campanya deCatalunya portada a tenne 

pels franquistes, van haver de fugir cap a la frontera francesa. 

Així Ralniro Santisteban ; de Laredo, explica que l' inici de la guerra el va agafar 

als 15 anys i que l'agost de 1937 varen marxar alnb la fatnHia cap a Santander per 

embarcar cap a Franc;a. A Santander existien moltes dificultats per poder embarcar 

perque no hi havien suficients vaixells i, gnlcies al' ajut d'una persona que varen 

coneixer a la casa onestaven, van ser els primers a puj ar a un vaixell , perque en aquell 

mOlnent ano era coro una bogería i la gent es tirava dins deIs vaíxells, i quan aquest 

lnarxava encara hi havia gent penj ant d' el.!.. 

Ellnotiu perque decideixen enlbarcar-se es que "lni padre estaba bastante señalado en 

cuestión política, no ha hecho nunca lnal a nadie pero ya sabe usted como pasan las 

cosas, y él prefirió marcharse y naturalmente Ini madre nunca quiso dejarlo marchar 

50 Manuel Segura, 30 de gener de 1999. 
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solo ~ nos fuünos todoS",51 Tres dies de travesía i van arribar a La Rochelle, i d'alla, en 

tren cap a Barcelona. Un cop a Barcelona són traslladats COlTI a refugiats a Bellvis, un 

poble aprop de Lleida, i , novament s'aniran a la Seu d'Urgell, dones el seu pare a Inés 

de ser cOlnerciant tenia el di posit de correus a casa , es a dir, era treballador de correus 

al mate ix temps i el varen destinar a la Seu on va estar flns al final de la guerra. 

Lázaro Nates, taInbé de Laredo, va elnbarear al lnateix port del poble ja que el 

seu pare era mariner i aixo els va facilitar la sortida. Varen ten!r probleInes per sortir 

perque un batalló base es va col.locar a la plmta del part i mnb una alnetralladora 

inicialment no deixava sortir a rungú. Per fi, cap a la tarde els van permetre la sortida i 

el seu destí va ser Baiona. La causa de la seva fugida té rela.ció a la abans exposada pel 

cas de Ratniro Santisteban : ,~ había lnucha renciHa~ yo creo que en España se han 

cometido mucho critnen por rencillas personales más pronto que por hechos políticos. 

Mi padre era socialista y ya le acusaban de aquí que había cOlnetido cosas que nunca 

cometió, y imaginese el odio que había en esa época entre unos y otros si se queda,,52 

Quan arriben a Balona , varen estar a un hospital amb la resta de gent que havien 

evacuat del nord i després els varen traslladar a Catalunya, concretament a la Bisbal del 

Penedes, prop del Vendrell,on van estar Bns al' inici de la retirada. 

Galo Ratnos, talnbé estava al nord ( a Astúries) , i CüIn es veia que cada cop les 

tropes franquístes anaven tancant el cercle que havien creat al voltant d ~ aquesta zona i, 

l' úruc que els hi quedava era l' aigua al' esquena , l' any 37 va anar juntalnent amb la 

seva familia fins a Avilés i elnbarca en un vaixell angles que els va portar fins a 

Burdeus.Alla van ser acoIlits per diversos eomit{~s que els donaven bé de menjar, de 

1nanera que quan són traslladats a Catalunya en tren , portaven dos saes de pa i lnolts 

fonnatges camernberg. A l'arribar a Catalunya , la gent era enviada a diferents llocs, i 

ells varen ser destinats a Vall gorguina , un poble que reeorda como a molt ric on hi havia 

de tot. Varen estar allotjats en una especie de saló de ball , dormint al terra amb palla i 

tma serie de flassades que els hi donaven, pero menjant lnalament , i per aixo 

protestaren. Estaran aquí fins que s'inicil la. retirada. 53 

51 Ramiro Santisteban, 19 d'agost de 1997. 
52 Lázaro Nates , 9 dejulio de 1999, 
53David Moyano també era asturia, pero tal com hem indicat a la nota 49, manca del seu testimoni tot alIó 
que és anterior a l' entrada al camp de Mauthausen. 
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Una altra zona conflictiva per la proximitat de les tropes franquistes era el centre 

de la Península, especiahnent Madrid. 1 és en aquesta part on es troba Manuel Segura, 

concretament l' esclat de la guerra l' agafa als catorze anys en un poble de la província 

d'Ávila anOlnenat Piedraslave. Quan els franquistes avancen per la província, la seva 

família es trasllada a Madrid. Pero alla els bombardejos eren continuus i , amb els 

franquistes a les portes de la capital, el seu pare decideix que la família marxi a refugiar~ 

se a Catalunya mentre que ell es queda lluitant a Madrid. Primerament varen anar a 

Barcelona, uns dies, i van estar refugiats a Montjuich, i recorda sorpres la diferencia en 

aquells moments entre Madrid i Barcelona; dones en aquesta última hi havia de tot i es 

podía menjar bé, lnentre que a la capital no hi havia res per menjar, solament es feien 

lnoItes cues , pero poc menjar. Posterionnent els traslladen a Cal des de Malavella 

(província de Girona) on van estar un anyo any i ll1ig refugiats, i quan arriba a l'edat de 

setze anys es fa carabiner, eos al que pertanyeria aproximadmnent uns sis o set Inesos, 

perque era cap a la fi del 38. El seu desti era la frontera entre Portbou i El Portús. 

La Guerra Civil va suposar un cop dur per la família dones el seu pare, que va ser 

comandant del prüner batalló de reraguarda d'Ocaña, va defensar Madrid i , a la fi de la 

guerra, va ser capturat i afusellat . 1 un deis seus germans, que tenia 17 anys, va morir en 

combat a Brihuega (1m poble de la provincia de Guadalajara). 

Si-les zones nord i centre temen un elevat grau de perillositat i d'eHes van haver 

de fugir els joves Poschacher per salvar la seva vida, en altres parts CüIn Andalucia o 

Aragó , encara varen tenir més problemes, dones el perill no era la proximitat deIs 

franquístes sinó el fet que elUoe on vivien havia caigut a l'inici del eop d'Estat en les 

seves lTIanS , i la fugida encara va ser més arriscada. 

A Manuel Díaz l'iniei de la Guerra l'agafa a la Línea de la Concepción, lloc que cau en 

mans franquistes, i durant un any , esta sota el regim colpista. El 4 d'agost de 1937 

decideix fugir i, nadant, passar de la Línea a Gibraltar. Ellnotiu era,fonamentalment, no 

estar d'acord amb el regim franquista, dones ell veía que alla la repressió va ser InoIt 

dura i que lnataven a la gent per qualsevol cosa. EH era un nen, no tenia cap idea 

política , pero veía lnoltes injustícies i no volia seguir a la Línea. A més :> es passava 

InoIta gana. Per tot aixó arriba a Gibraltar i alla , al veure'l tan jove volen retornar-lo a 

la Línea, pero eH els hi diu que té divuit anys ( en realitat en tenia setze) i que coro la 

República rec1alna la seva quinta, eH ha de ser envíat amb la República española. 

Falsejant l'edat va aconseguir que el portessin a Tanger, d'aIlí a Marsella i d'aquesta 

localitat a Barcelona (sempre embarcat). Va intentar ingressar a l'exercit pero per l'edat 
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no s'ho van pennetre peró sí que li van oferir la possibilitat d'ingressar al cos de 

carabiners~ al que es va incorporar el 29 d'agost de 1937. El van portar a Tarragona afer 

la instrucció i va ser destinat al front per la part de Saragossa, i posterionnent a la part 

d'Osca.Quan es produeix el tall que separa Catalunya de la resta de la zona republicana 

ell es troba a Tortosa, on va caure ferit. Traslladat a Tarragona, Barcelona i finalment a 

Calnprodón, on hi havia un hospital per carabiners i on el van operar , es va recuperar. 

Estava adscrit al' anomenada brigada de xoc, pero un cop es recupera passa a fonnar 

part de la tercera companyia, perque tres batallons de la seva brigada varen quedar a la 

part de Valencia quan es va produir el tall deIs franquistes, i un batalló es va quedar a la 

parí de Catallmya. Participa a la batalla de l'Ebre i, un cop finalitzada, des d'allft inicia 

la retirada cap a la frontera. 

Talnbé a Andalusia es troba Rafael Castillo quan, el 18 de juliol, el seu poble, 

AdalTIUZ, va caure en mans deis franquistes i molta gent va haver de fugir cap el calnp. 

Perú COlll no era una zona del tot consolidada, les tropes republicanes el van recuperar el 

lnes d'agost EH tenia catorze anys i varen quedar-se al poble durant uns cinc o sis 

1nesos fins que, pel períll que suposava romandre aBa, varen lnarxar refugiats a 

Catalunya. PrÍlnerament es trobava al' Artesa de Lleida, i des d' alla els van traslladar a 

tot8, tret del seu pare que estava a la guerra, a una parí d' Aragó ( a la zona d'Osca), per 

després retornar-los a Catalunya, concretalnent prop de les Borges Blanques. 

A finals del 1937, quan ja té 16 anys , es presenta COlTI a voluntari a l'exercit i el 

destinen al tercer batalló, 88 cOlnpanyia de sapadors i varen estar a la zona d' Agralnlmt, 

després per Artesa de Segre fins a la retirada (abans varen passar per la part de l'Ebre i 

de Tarragona). 

Abans de l'eselat del conflicte, Jesús TeHo vivía a Tormos (Aragó), un poble on 

s'havia despla9at amb la seva família perque s'estaven fent uns treballs per pantans a 

l' Alt Aragó i es necessitava fonia ma d' obra. Aquesta població va caure en lnans deis 

colpistes, i des del juliol fins al octubre del 1936 varen veure IuoIt moviment de tropes i 

cotxes i en el seu record queden les represalies que es prenien i que provocaven lnolts 

afusellaments i molts morts. És per aixo que el 6 d' octubre decideixen evadir-se d' aBa i 

passa a la part republicana. Aprofitant la nit i la pluja, marxen a peu i entren a l'altra 

zona on varen ser acollits en un poble a uns tres o quatre quilómetres d'Osca. EH va 

comen9ar a treballar en un pare lnúbil, i posterionnent, a lnesura que la línia del front 

canviaba, es van retirar cap a "Angués que trunbién había otro parque móvil y había 

también la comarcal, una de las c01narcales de las colectivizaciones de Aragón". ~'Mi 
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padre se preocupaba de la cuestión de la buena lnarcha de la comarcal. Se hacía mucho 

comercio, parece mentira que fuera durante la guerra, se hacía lnucho comercio con los 

otros pueblos, se intercrunbiaban las lnercancías, prácticmnente no faltaban de los 

principales alimentos". 54 

A l'abril de 1938 es va produír l'ofensiva de Terol i van haver de retirar-se cap a Lleida, 

a peu, i protegint-se de dia amagats perque eren atacats per l'aviació. Varen passar per 

la ciutat que estava totalment destrosada i, calninant, van pujar Bns a la Seu d'Urgell on 

estaren refugiats al seminario Després es van fer refugis pels bombardejos continuus i 

d'alla, els van pujar fins a Puigcerda per després, en tren, anar per la part de Vic fins a 

Granollers. Els van fer baixar i els dispersaren pels voltants , per les cases de CaInp, per 

descansar una mica. Posteríonnent els tornen a reagrupar per baixar-los a Barcelona~ on 

diferents organitzacions es van encarregar d' ells. Una de les coses que més el va 

ilnpactar de la seva estada a la ciutat , de la que ja lnarxarien cap a la frontera en la 

retirada , van ser els continuus bOlnbardejos i sobretot un, el deIs diposits de benzina 

que hi havia al peu de Montjuich i que pel frun que sortia , era de día i selnblava de nit, i 

que va durar un telnps, dones no el van poder apagar. A Inés, les bombes deIs junkers i 

del Canaries per part franquist~ i la contestació al foc de les bateries que hi havia a la 

111untanya del Cannel, feien que totes les cases del centre de la ciutat ( l10c on ells 

estaven allo~jats) tremolessin COln si fos un terratremol. 

EIs joves del komlnando deIs que fins ara hern explicat la seva situació un cop 

s'inicia la guerra, varen ternr un canvi radical en les seves vides,doncs es van veure 

despla9ats deIs seus Uoes d; origen, refugiats en poblacions diferents a la seva, aIuh unes 

eondicions de vida noves i, en alguns casos, participant al conflícte bél.lic com a 

soldats. Aixó va ser a causa fonamentahnent dellloc geografic en el que es trobaven a 

l'inici de la guerra. En el cas deIs joves que vivien a Catalunya, el principi del cop 

d' estat no va suposar un trasvals tan gran COln als altres deIs que fins ara he In parlat, 

peró sí que van haver uns certs canvis , encara que no tan ünportants. A alguns la guerra 

els agafara a una edat tan jove que quasi no ,tenen cap record de la mateixa. 

Jacinto Cortés, que vivía al Prat, ens defineix la situacíó que hi havia a l'inici de la 

guerra de la següent lnanera: "El 18 de julio, cuando empezó la guerra, es decir, lnás o 

lnenos, porque mi hennano antes de la guerra ya hacían guardia en los sindicatos, 

porque sabían que iba a estallar la guerra. Y entonces,. cuando estalló la guerra, pues, en 

54 Jesús Tello, 13 d'agost de 1998. 

43 



Barcelona, pues enseguida que cogieron a los fascistas". 55 El seu genna gran :> Pepe, 

formava part de la colmnna Carlos Marx i va anar cap a Aragó, on va esta lluitant. 

Quan esclata la guerra:> Jacinto té tretze anys i ja feia dos anys que treballava, primer a 

les capses pels pressecs i després per una fabrica de vidre al Prat, que es deia J ordi. 

Quan els franquistes agafen el salt d'aigua de Camarasa i tallen l'electricitat va haver de 

deixa.r de treballar alla i va passar a fer-ho a Barcelona, lloc a on es desplayava a peu 

cada día, dones no disposava de pase de transport al no treballar per defensa . Pel camí 

entrava als cmnps i agafava el que podía perque hi havia escasessa. A mesura que passa 

el temps, té Inés dificultats per anar a treballar ja que els bOlubardejos cada cop són tnés 

continuus fins ellnoment de la fugida. 

El seu germa. Manuel , tenia dos anys lnenys que el Jacinto , i recorda que abans del 18 

de juliol havia moltes vagues i que ellnateix dia, tot estava lnolt alborotat i que el seu 

genna no va anar ni a dinar ni a sopar perque estava al crunp d' aviació del Prat en una 

de les barricades. Tmnbé recorda quan un crunió de la eNT i de la F Al , alnb una 

ametralladora, va arribar al Prat i dirigint~se cap al' esglesia , la van crelnar. 

BIs bornbardejos ta1nbé varen quedar al record de Manuel, així com l'admiració cap al 

seu germa gran, Pepe, que estava lluitant a la guelTa, Mentrestant, al Prat, la seva 

gern1ana Angeles, estava al comite de la JSU i eH era deIs an01nenats "pioners", grtlp al 

qual va pertanyer perque pali de la família estava al PSUC i la JSU. Les activitats deIs 

pioners eren d'esbarjo com ara excursions, ball de bastons, etc. 

José Alcubíerre, que vivía a Sants, lnalgrat que tenia dotze anys quan esclata la 

Guerra Civil, recorda que el 19 de juliol , que era di ulnenge , tenien que sortir alnb 

l' escola a "lID viatge de colóIDes a Sant Feliu de Guixols, i ja ho tenia tot preparat, pero 

es va donar COlnpte que alguna cosa passava, especialment quan no va lnarxar i quan 

veía que els sens gennans no veníen a casa i la següent vegada que els va veure va ser 

alnb tm fusel1 cadascun. Un d' ells va morir al front i l' aItre tenia un carrec ünportant ( ja 

assenyalat anteriorment e11 aquest capítol ) que feía que disposés d'un despatx a la 

Diagonal. De la guerra fins al mOlnent de sortir cap a FranCia no té més record s dars. 

Félix Quesada tenia 10 anys quan s' inicia la Guerra i els seus records són 

dispersos per la seva poca edat. Del primer lnoment té el record d'una senyora que sobre 

la una o les dues de la In atinada va picar a la porta de casa seva, i cridant al pare pel seu 

nom (Ciriaco) 1i va dir que s'aixeques que havia esclatat la revolució, i el seu pare va 

55 Jacinto Cortés, 11 d'abríl de 1999. 
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lnarxar. Vivien a 1 'Hospitalet de Llobregat , i al día següent, quan va sortir runb la seva 

lnare a passejar va veure que Barcelona tenia InoItes llrunbordes aixecades, i que e1s 

cotxes portaven lnatalassos per fer con1 tilla especie de cotxes annats. 

Quan es traslladen a viure al Prat per la feina del seu pare, varen cOll1en9ar a patir la 

n1Íseria de la guerra, la fanl i, els bOlllbardejos a Barcelona; té 1110lt present quan van 

bOl11bardejar la Calnpsa al costat del port , que va fer que es creIllés, veient-se uns 

inl1ilenSOS núvols de fU111. Ivfarxaran de Barcelona en el 1110111ent en que veuen retrocedír 

a les forces republicanes. 

Eduard Frías té poes reeords de quan eOinert<;a la guerra, dones C0111 era 1110lt nen 

els seus pares el tancaven a casa perque no el deixava sortir la seva nlare i ll1entre, el seu 

pare s' anava a111b els seus oncles o atllb altres fanuliars i feien barricades. 1 C0111 vivien 

a les afores de l'Hospitalet encara era una raó Inés contundent per no deixar-lo lnarxar. 

La seva Inare es quedava aUlb eH i el genlla petit ll1entre que el gran anava an1b el seu 

pare. 

A partir del 1937 va entrar a treballar a La Farga , fabrica que pertanyia als Altos 

Hornos de Catalunya i 011 treballaven uns 6.000 obrers aproxülladal11ent. Alnb un cosí 

seu de Barcelona, tres anys Inés gran que eH, que trebalIava trunbé a la Farga, es volien 

apu.t1tar a l' aviació i anava a Barcelona per apuntar-se i que els enviessin a Rússia per 

aprendre, i allar després al front. Tot aixo ho feien d' atllagat de la fal11ília , pero con1 els 

hi van demanar diners no ho van poder fer; a Inés el seu pare es va a8sebentar i no li va 

penl1etre, dones el considerava l110lt jove. 

L'últÜll deIs joves que vivien a Catalullya, Manuel Gutiérrez (a Barcelona i 

concretalllent al barrí de Sarria), ha explicat I110lt púe del periode de la Guerra Cívil~ i 

solalllent recorda un brayalet que portaven de nens per pujar i baixar del tran1via ,peró 

fins a la fugida de Barcelona" no COlnenta res destacable. 

Tal COln henl explicat fins ara, observen1 que l'últinla part de la Guerra Civil és 

viseuda per tots els joves futUíS ll1enlbres del konullando Poschacher que he entrevistat, 

situats a Catalullya. Aquest fet no el poden1 generalitzar dones no tenüll la total 

segllretat de que així pasés en tot el grup, i és possible, encara que poc probable, que 

algun d'ells hagués sortit alnb els ÚltÜllS refugiats de la zona centre de la República que 

va resistir f1.118 al final, o bé que el seu exili hagués estat anterior a la fi de la Guerra 

Civil. Pero, seguint analitzant la infonnació de la que disposenl, passareln ara a tractar 

la retirada cap a la frontera i el pas de la l11ateixa. 
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Al gener de 1939, les tropes franquistes avancen per Catalunya i el perill de la 

seva proxÍlnitat fa que, tan civils con1 111ilitars , cOll1encin a recular cap a la frontera 

francesa. El Calní que es segueix és 1110lt dur i els punts de destí són els principals 

passos que hi ha entre Espanya i Fran<;a. L'utilitzat per un nOl11bre 1110lt elevat de gent 

va ser el de La Jonquera-EI Portús, i tan1bé va ser forya inlportant el de Portbou· 

Cervera. Ciutats C0111 Barcelona, Girona i especiahnent Figueres, han quedat en el 

record de les persones que fugien cap a Fra119a. 

Els punís de sortida de la gent venien l11arcats pe1110c on vivien o bé a 011 estaven 

refugiats. En aquests casos estel11 parlant deIs civils, doncs els que eren lilllitars seguien 

iniciahnent el 1110vinlent de les seves cOll1panyies, encara que , cap al final es produeix 

una auténtica desbandada. 

Pel punt fronterer de La Jonquera-EI Portús passara Lázaro Nates, que estava 

refugiat a la Bisbal del Penedés. La seva luare decideix ll1arxar en el nl0111ent en que 

observa l' arribada de soldats que anaven de retirada. Varen tenir la sort de poder agafar 

un emuió que eIs va portar a Girona on van estar a una esglesia , dornlint al11b palla. 

Després varen continuar també aInh un calnió fins a Figueres, i novaUlent la sort els va 

acoll1panyar, dones quan ja havien sortit de Figueres , aquesta loca1itat va patir un 

terrible bOl11bardeig que ells van veure a uns deu quilónletres de distancia. Quan arriben 

a la frontera de La J onquera la troben oberta i la travessen a peu, i un eop a Fram;a els 

dividien en hOl11es per un cantó i dones i nens per tUi altre. 

Per aquest 111ateix ptUlt passa !v1anuel Gutiérrez que va fer el calní des de 

Barcelona fins a la frontera calninant anlb la seva l11are i un 111atr1n10n1 que eren de 

Sarria. La l11are va decidir exiliar-se perque sabia que estarien perseguits per la policia 

franquista. Van passar per Girona i després per Figueres on recorda llaver donnit a la 

vorera del carrero Després va seguir el calnÍ cap a La J onquera donnint al bosc i quan 

varen arribar a la frontera varen tenir que esperar un parell de dies a que obrissin el pas, 

dones estava tancat. Durant eIs dies d' espera plovia .l11oltissüll i en i la seva 111are es van 

anar a refugiar a una casa de catnp i ,con1 eren petits, es van poder aC01nodar en un 

colonler per no 111011ar-se, i alla estaren fins que s' obrí la frontera. El 9 de febrer de 

1939, cap a la tarda, entren a Franya , de i1ianera ordenada, i arriben a les estacions en 

que separaven als hOl11es deIs nens i les dones. 

Igual que Manuel Gutiérrez, en José Alcubierre sortira de Barcelona i el seu 

destí sera el de La J onquera. El 1110tiu de la fugida es la por que el seu genna va tenir 

peIs seus pares, dones con1 eH era una persona destacada, es podien prendre represalies 
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contra la fmnília. Grades a ser Director General de Transports, va poder aconseguir un 

taxi per la falllí1ia rul1b el que anibarien a la frontera. A eH li va sorprendre veure al seu 

gernla, tan director C0111 era, a111b tilla pistola muetralladora, i ll1algrat que els va 

assegurar que en tres ll1esos tornarien a Catahmya, la sensació era fon;a negativa. 

Alilb els seus pares, U11S nebots i una cunyada , passen per La Jonquera-El Porrus a 

principis de febrer, j d'alla varen anar a Le Boulou. Abans els havien separat als hOl11es 

a una parí i els nens i les dones en una altra. 

Un altre que trullbé passara a Franyft per aquest pas és 1\tlanuel Díaz, pero atllb 

una salvetat; no ha fara C0111 a civil ,sinó C0111 a l11ilitar, dones havia ingressat voluntarÍ 

en el cos de carabiners. La seva brigada estava a la zona del Segre i aIllb la retirada 

passara per Igualada i altres pobles que no recorda fins a arribar a Figueres. El día que 

eH passa per aquesta població va ser quan es va produir una explosió al castell de 

Figueres. Ens la situa el dia 8 de febrer del 1939, i l' explica tot dient que l' exercit 

republica ho va fer abans que entressin les tropes franquistes. 

La descripció que dona sobre COlTI anaven cap a la frontera en aquest últüll trajecte és 

que '';ya íbalnos en desbandada, ya cada uno iba por donde lnejor podía". 56 

En elln01nent que passa per la frontera de La Junquera-El Portús es veien poes eÍvils , 

perque aquests ja havien passat abans, dones quan eH estava per Figueres, els 

franquistes estaven a poes quilónletres darrera seu ,i la data en que pass en ( 9 de febrer 

de 1939) és una de les últinles encara que recorda que va haver gent que va pasar nlés 

tard, cap el 13 de febrer, per la part de Caluprodón. 

A la frontera entraven en desbandada, i alla els feien fonnar i els portaven alnb els 

gendannes cap als canlps de concentració preparats. 

L'altre pas pel que tal11bé van travessar la frontera ull110mbre elevat de persones 

va ser el de Portbou~Cervera, al costat de la costa. D' aquest lloc trunbé disposel11 de 

testÍ1110matges de joves del kOlTIlllando que hi van passar. Un d' ells va ser Eduard Frías, 

que estant al gener de 1939 vivillt a l'Hospitalet, explica que els van avisar a través 

d'tms altaveus que els franquistes s'apropayen a Barcelona i que pensaven rodejar-la per 

atacar. És llavors quan es prepara l'evacuació i amb carros de caballs, van col.locar tot 

el que van poder (¡nobles id' altres estrÍs) i , la gent a peu, varen luarxar fins que van 

alTibar a Figueres. Anava ainb la seva lnare, I'avia , dos ties i cosins seus i varen estar 

56 Manuel Díaz, 20 de febrer de 1999. 
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tres dies a Figueres esperant a que obrissin la frontera. Una de les coses que Inés greu li 

va saber va ser el fet de deixar una serie de llibre a casa seva. 

De l'estanva a Figueres recorda que un cop estava en mig del poble i que sonaren les 

sirenes perque venten avions a bombardejar, i va anar al refugi, pero com estava pIe de 

gent va rú.arxar cap a prop del castell í es va amagar aBa amb tres o quatre Inés. Un cop 

passat el períll , va baixar i al passar pel davant del refugi va veure que havia caigut una 

bOlnba a la porta del mateix i que moltes persones havien lnort per asfixia. Aquel1 dia 

eH va tenir InoIta sort. 

De Figueres es van despla9ar cap a Portbou, i al arribar alla es van trobar talnbé runb la 

frontera taneada. Per aeonseguir lnenjar no tenien cap problema, dones anaven recollint 

tot alIó que la delnés gent tirava a lnesura que anava caminant, eom ara arros, sucre , 

tabac, i llaunes de llet entre d'altres coses. A Portbou varen estar dos o tres dies, no 

recorda exactament, fins que varen obrir la frontera i desseguida van passar. Era el5 de 

febrer de 1939, i la gent que anava arribant a la frontera, encara que alguns venien en 

carros i d'altres en calnions, ho feía en gran majoria a peu. Aquesta mateixa gent per 

transportar els estris que duien runb ells, portava C01n una especie de carriola runb rodes 

o anaven alnb maletes. Concretalnent el grup deIs seus familiars anaven amb lnaletes i 

tall1bé amb uns farcells de roba fets alnb un lIew;ol. 

.El pas de la frontera es va caracteritzar pel total desordre que hi havía , sense cap 

disciplina, i cadascun pel seu costat. Era pel matí quan eH travessa i alla lnateix 

separaven els homes i les dones i els nens. 

El lnotiu pel qua! lnarxen de Barcelona i decideixen exiliar-se és, fonaUlentalment, la 

por. En aquells n101nents les cróniques que arribaven de la guerra eren molt crues: 

"había fotos que nos hacían ver que los lnoros de Franco cogían a las mujeres y en las 

ruedas de los carros las ataban en cruz y abusaban. de ellas, ya los niños los mataban los 

moros, y todo eso porque decían que los lnoros eran los primeros que entraban en los 

pueblos y todo el mundo tenia miedo, y a más como mi familia ha sido, aparte de mi 

padre ymí lnadre que no se metían en nada, mis tíos y todo eso eran anarquistas cien 

por cíen, pues tenÍalnos miedo y por eso nos fuhnos a Francía,,57 

Les causes de la retirada cap a Frauya i del exili tenen una característica diferent 

en el cas deis dos gennans Cortés, Jacinto y Manuel, encara .que coincidiran alnb 

Eduard Frías en el traj ecte a seguir i en el pas de Portbou-Cervera eom a destí. El motiu 

57 Eduard Frias, 12 de juny de 1998 
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pel qual surt tota la falnília del Prat és pel fet que els hi arriben notícies sobre el seu 

genna Pepe, el que estava lluitant a la guerra, en les que es diu que ha caigut ferit, i que 

després de tallar-li una calna, l'havien trasI1adat a un hospital a Figueres. La família 

decideix mobilitzar-se per anar a buscar a Pepe. El día 25 de gener , per la nit, surten del 

Prat a peu i arriben a la Pla9a Espanya de Barcelona on s' amagaran al metro perque en 

aquells lUOlnents s' estava produlnt un bombardeig. Al dia següent, mentre les tropes 

franquistes feien la seva entrada a la ciutat , la família Cortés va trabar una especie de 

carro amb dues rodes, varen carregar un lnatalas que portaven perque descanses en 

Pepe, i van lnarxar cap a Badalona. De calnÍ cap a Mataró anaven barrejats mnb els 

soldats que es retiraven i un soldat els va parar. Aquest era un atnic del seu genna que 

els va oterir un carro i un caball per portar-los a tots. Aíxí va pujar tota la fatnília i, 

després de passar per Girona, arribaren a Figueres. Es van dirigir cap el hospital on es 

trobava el seu genna que es va sorprendre de veure'ls. Al dia següent l'hospital va ser 

bOlnbardejat i al seu genna va ser traslladat a CastelIó d'Elnpúries. Un detall a tenir 

present és que tots els ferits tenien una pistola sota el coixí per si arribaven els 

franquistes, disparar-se un tret abans que els agafessin. 

Jacinto va carregar alnb el seu germa a sobre i van lnarxar de Castelló d'EmpÚfies cap a 

la frontera, i després, al arribar a Portbou, varen trobar una ambulancia que sortia cap a 

Franya en la que van col.locar al seu germa. La resta de família va tenif que estar tres 

dies a Portbou, esperant i veient com passava la 11 a divisió de Líster i després van 

passar ells. 

Sobre la data en que van travessar la frontera ens trobem alnb el problelna que cadascun 

dels gennans ens ha donat una diferent; per Manuel va ser el 5 de febrer, mentre que per 

Jacinto el día 9. Aquesta diferencia de dates és l' úruc aspecte que presenta controversia 

en aquesta part del testünoni ,dones en els aItres temes "tot coincideix. 

Si bé el motiu inicial del seu exode cap a la frontera va ser anar a buscar a Pepe, quan 

estan alla no dubten en seguir i no quedarse. Un cop entren a Fram;a, la guardia móbil 

francesa els esperava a l'altre costat i e1s .registrava, treient~los tot alIó que tenien de 

valor , fins i tot les navaUes, dones les consideraven armes perilloses. La situació en el 

moment del pas era caótica ,perque de camí l'aviació franquista bombardejava i 

alnetrallava en les carreteres a la gent que hi havia per alla i aixo encara afavoria Inés la 

desbandada. Manuel , al passar a Fran9a, va tenir una sensació com si es trobés en Lm 

altre món, perque ja des de la montanya, a Portbou, en la lnateixa frontera, la part 

espanyola estava tota fosca lnentre que en la part francesa estava tot iLlmninat. Aquesta 
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comparació entre el mon de la foscor que hi havia per evitar els bombardejos i la Hum 

del país ver no és exclusiva d'ell sinó que forces deportats la COlnenten i en destaquen 

aquest aspecte. 

Un cop arriben a Cervera, la primera població francesa, els van agafar i els van portar a 

la Creu Roja, a un tren, on els hi van posar una injecció ,una vacuna; i després de fer ... 

los una creu a l' esquena, marcant-los , els hi donaren un entrepa de paté. Aquí restaran 

tres o quatre dies esperant que arribin els últims exiliats, tropes i civils, per Olnplir el 

tren que e1s portara a Angulelna. 

Si aquests joves Poschacher passaren COln a civils per Portbou, altres 

(concretament dos) ho varen fer com a militars; es tracta de Manuel Segura i Rafael 

Castillo. El prüner, com a carabiner, estava justmnent destinat en aquest pas ffonterer, 

on tenien una especie de quarter a LID cantó, i a l'aItre es trobaven els francesos. Ells no 

tenien por que els agafessin els franquistes perque quan ja veien que venien podien 

passar la frontera en un mOlnent. Al gener del 1939 molta gent vol passar ja a Fran<;a i 

ells, COln a carabiners, ho van haver de impedir utilitzant la for<;a i disparant en alguns 

casos. Coroplien la seva missió perque en cap lnoment pensaven en que perdrien la 

guerra i , per poder fer la seva feina van haver de venir dotze carabiners més a ajudar els 

dotze que ja hí havia i entre els que en es trobava. Peró uns dies més íard van comen9ar 

a veure que el nOlnbre de persones augtnentava i els hi demanaven que els deixissin 

passar, que la guerra estava perduda. Al principi els francesos varen tancar la frontera, 

pero el soro11 deIs canons feía que la gent amenacés amb que, o eIs deixaven entrar, o ho 

farien per la fon;a. 1 finalment es va donar I'ordre de passar. 

Manuel Segura, al estar destinat al punt fronterer, fa una descripció de la gent que 

arribava alla : "muchos civiles, lnuchas mujeres'" que venien "andando, los caIniones 

todos llenos, pero llluchos andando (. , .) , yo lo veía que venía delnacrada la pobre gente 

andando kilómetros, a lo lnejor vienen de Barcelona andando, y de Gerona"S8 

També va veure passar a la divisió de Líster, que anava amb un grup 1noIt nombró s 

( entre unes 10.000 i 15.000 persones) i que ~bans de passar va descansar a Roses que en 

aquella epoca era una població 1nolt petita, de quatre cases. 

La gent que passava, els civils, ho anaven tirant tot ja que, alló que principalment 

portaven ,eren lnaletes i eIs destorbaven. 

58 Manuel Segura, 30 de gener de 1999. 
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EH, en el moment en que passa, portava una anna (el que anomenaven populannent 

"naranjero") alnb un tub amb redondells perque no es calentes, pero com s 'havien de 

deixar a la frontera va decidir trencar-la. 1 un cop passa, el van portar fins a Port

Vendres. 

També COín a militar arriba a Portbou Rafael Castillo, encara que el seu trajecte 

va ser 1noIt més llarg. Pertanyia al tercer batalló, 88 cOlnpanyia de sapadors i varen 

comencar a lnarxar en retirada des de Tarragona , seguint tota la costa, per Sitges, fins a 

arribar a Granollers. Fins aquesta Ioealitat anaven fonnats, pero a partir d'aquí va ser la 

desbandada i eadascun anava pel seu cantó. 

De camí eap a la frontera , va patir un bOlnbardeig molt fort al' entrar a la Bisbal 

d'Emporda. Després va passar per Figueres runb una serie de companys seus, i alla van 

parar, i els hi van donar un Uoc de cOlnunÍcació per tranSlnetre. Durant tres o quatre dies 

van rOluandre a Figueres, que va ser quan van fer saltar el castell, fet que eH va 

presenciar, dones es trobava al costat. Veia COln tota la gent passava, i juntament amb 

els que estava, al veure que no venia cap ordre, varen decidir deixar -ho i marxar; així i 

tot van trobar .. se alnb que, en alguns pobles, els franquistes ja se'ls hi havia avan9at. 

Pujant a un eamió es despla9aran fins a Portbou i aBa, es baixen, es posen a un eostat; 

ve un responsable (un comandant o un capita, no ho reeorda exactament) i dona l'ordre 

de passar la frontera. EU no va pensar en quedar-se perque es veia que tot estava perdut i 

alhora veia que tota la gent passava. 

Serien aproxitnadament les dues o les tres de la tarda del 12 o el 13 de febrer de 1939. 

En el mOlnent que eH travessa la frontera passava molta gent, civil s i militars; encara 

que lnolts militars i molt poes civils. Al entrar a Franya estaven els gendarmes , la 

guardia móbil, i els senegalesos. Tenien que deixar les armes i després els registraven 

per veure si portaven ·quelcom mnagat, encara que d'una manera molt lleugera. 

PosteriOlnent passa a un catnp provisional abans del seu destí a Argelers. 

Si hem estat parlant deIs dos principal s passos (La Junquera i Portbou) pels que 

van travessar moltes de les persones que decideixen exiliar-se cap a FranCia, s'ha de dir 

que no van ser els únics i que, com amostra d'aixó , tenün les vivencies d'altres joves 

del kommando que van utilitzar altres camins. És el cas de Ramiro Santisteban , que 

travessa la frontera per un pas també important, com és el de la Tor de Caro!. El fet que 

estigués refugiat alnb la seva fatnília a la Seu d"Urgell va fer que el pas Inés proper 

sigués aquest. Així que el recorregut va ser de la Seu fins a Puigcerda i la Tor de Carol. 

La decisió d' exiliar-se la va prendre el seu pare, pero la seva tnare no el va voler deixar 
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mai sol. No van sortir tots junts de la Seu ,sinó que la seva mare va marxar tres dies 

abans amb els seus gennans petits. EIs dos gennans grans ( eH era un) es van quedar 

amb el seu pare i, malgrat que no estaven en edat Inilitar i podien haver lnarxat, van 

decidir quedar-se i acompanyar al seu pare. Tres dies després es deplacen cap a la 

frontera i , el 9 de febrer de 1939, la travessen. Van passar pe! maíÍ, rebuts coro tots , 

naturahnent, pels gendannes , sense maltractaments, pero escorcollant-los pe! fet que hi 

havia soldats que passaven barrejats mnb ells i que havien de deixar les annes. Un cop 

passen , rOlnandran en un calnp provisional. 

Més cOlnplicat encara, per la inexistencia de pas fronterer marcat, va ser el pas 

de Jesús Tello i Félix Quesada. EIs dos varen passar pel mateix 110c, i aquest no va ser 

altre que un camí a través deIs Pirineus, frontera natural entre Espanya i Franya. 

Jesús Tello es trobava refugiat a Barcelona, i quan les tropes franquistes estan arribant a 

Esplugues, ells (tota la faInília a excepció d\ma germana que havia lnarxat cap a 

Valencia) lnarxen a peu cap a Badalona per sortir de la ciutat. Continuen catninant cap a 

Matará i d' alla agafen direcció Girona. Prop d' aquesta ciutat varen trobar un tren pIe 

d'armes que els va permetre que s'acostessin fins a Girona. Alla, pe! lnatí, els hi van 

donar un brou vegetal i varen poder trobar un calnió que els va portar prop d'Olot. Un 

cop en aquest punt, i preguntant com arribar fins a la frontera, e1s indiquen el cruní fins 

a Oix, poble on s'acabava la carretera. A la zona hi havia moIta gent i sobretot molts 

carabiners. Mentre avauyaven, sentien les explosions, i és que l' exercit feia explotar els 

ponts per fer retardar l' avan9 de les tropes franquistes. 

Un cop arriben a Oix, es troben runb inoIta gent, i cap a la una del matí van sentir que 

estaven passant llista i que la gent comen9ava a caminar, pujant per la muntanya. Així 

que ells van decidir fer el que feien e1s demés i varen comen<;ar a pujar, malgrat que les 

coridicions eren molt adverses , dones hem de tenir present que era el lnes de febrer i 

que tot estava gelat i hi havia precipicis, i per aixo la marxa es feia lnolt perinosa. 

Anaven agrupats amb d'altres persones i per orientar-se no varen tenir problelnes 

perque "el camino llegó un momento en que no hacia falta que estuviese trazado porque 

la gente entonces salían cargados eOlUO bestias, llevaban lnaletas, aquí dejaban una 

cosa, alla dejaba otra, alla otra, y cuando llegaba al sitio no llevaba nada'" 59 

El 7 de febrer del 1939 varen travessar els Pirineus í van anar a parar a un poble frances 

anOlnenat La Manere. El motíu pel que decidiren exiliar-se van ser varies coses, pero el 

59 Jesús Tello, 13 d'agost de 1998. 
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més important era tot alIó que havien vist durant la guerra. La decissió , explica, no feia 

falta que te la inculquessin o te la diguessin; els més petits seguien als pares més 

innocentment que una altra cosa, pero els més grans ho tenien Inolt claro 

Una de les primeres cases de La Manere era l'escola, i aUa estaven els gendannes 

esperant-los. El que tenia armes havia de deixar-les i recorda haver vist InoItes 

amuntegades. D' alla ja els anaven agafant i distribuint en diferents destins.Els van 

baixar fins a Le Baulou, i els van ficar en un tren en direcció a Angulema. 

Per aquest mateix punt va travessar la frontera Félix Quesada. Va sortir del Prat 

de Llobregat perque van veure COIn la caballeria republicana anava retrocedint perque 

les tropes franquistes anaven avanyant i ja estaven prop de Barcelona; era el migdia del 

24 de gener quan decideixen marxar cap a Franya. Des d'aquÍ aniran caminant i , de 

camÍ, anaven preguntant als calnperols quina era la direcció que tenien que prendre cap 

a la frontera. Pasaren per prop de Banyoles, i d~ aIla a través de la lnuntanya cap a 

Fram;a, entrant a un poble anomenat La Manere, on van estar dos o tres dies. Al passar 

la frontera es troven amb la gendanneria que els hi prenia els ganivets perque 

considerava que eren un arma i aquells que portaven pistola l'havien de deixar alla. Van 

arribar a aquest poble frances cap a les 7 de la tarde,. i al ser hivem ja era fose. Ana eH 

recorda haver estat molt ben rebut, i als dos o tres dies varen ser portats a Le Boulou, on 

hi havia un tren especial per ells que els va portar cap a Angulema. Les descripcions 

coincideixen alnb les de Jesús Tello encara que aquest ha presentat la seva explicació 

alnh Inés detaIls i eoncreció que Félix Quesada. 

1 , per últim, un altre deIs joves Poschacher que també va passar a Franya a 

través de les illlmtanyes va ser Galo Rainos, encara que no va utilitzar ellnateix punt 

que els joves anteriors. EH estava refugiat a Vallgorguina, i al apropar-se les tropes 

franquistes, marxen amb camions per la carretera cap a Girona, fins que van arribar a un 

punt en que no varen poder seguir, dones la carretera estava colapsada amb camions, 

tanes i d'altres vehicles, Varen baixar del camió, i com la carretera era lTIOlt perillosa 

per seguir avanyant , ja que es produien atacs continus de l' aviació, van seguir a través 

de la muntanya. El seu pare els havia preparat amb una lnanta una especie de bandolera 

per poder tirar les maletes i anar Inés comodes. Van anar a parar a Le Boulou, i una de 

les imatges que recorda és que tot estava pIe de maletes i e quipatge s , i que hi havia 

autentiques fortunes alla tirades. Al travessar la frontera els gendarmes no els hi van 

prendre res perque no portaven res, dones s'havien desfet de moltes de les coses que 

tenien. La primera ni! a Franva va passar-Ia a l'escola pública de Le Boulou. 
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La decisió de passar la frontera la van prendre els seus pares, i amb ells estaven eIs seus 

avis.Durant la retirada no van ser atacats per les trapes franquistes. 

La data del pas de la frontera no la recorda exactrunent , pero té COlTI a referencia el fet 

que als tres o quatre dies va caure tota Catalunya. 
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Capítol4 : L'exili a Franca: els refugiats d' Angulema, els camps de concentració i 

altres refugis , les companyies de treball i els batallons de marX3. 

Un cop han travessat la frontera, els joves que fonnaran part del kommando 

Poschacher els podeln dividir en dos gran s grups: els que van anar a parar al catnp de 

refugiats d' Angulelna i els que van tenir uns altres destins com ara altres refugis, o els 

calnps de concentració que hi havia preparats en les platges del Roselló o en altres 

indrets. 

La prünera tria es feía un cop passaven la frontera; si eren tnilitars o la seva edat era ja 

considerada adulta ( encara que fossin adolescents , si tenien aspecte de Inés grans els 

triaven) eren traslladats als calnps de concentració. Mentre que si els consideraven COIn 

a nens o COlTI a adolescents moltjoves, els deixaven quedar-se runb les seves famílies i 

eren enviats cap a uns crunps anomenats refugis. 

D'aquests refugis:; el que va acollir 1m nombre Inés important de joves i faInílies deis 

Poschacher va ser el d' Angulema i es per aixó que en aquesta prÍlnera part del capítol 

tractarem principahnent del grup anomenat els refugiats d' Angulema. 

El prüner aspecte que s'ha fet difícil d'averiguar ha estat el de la quantificació, 

és a dir, saber quans j oves del kommando varen estar refugiats a Angulema. Les dades 

deIs arxius departamental s francesos encara no es poden consultar, malgrat que ara es 

C01uew;a a poder accedir a alguns d'ells. La quantificació és un aspecte ünportant si 

tenim present que en InoIta de la bibliografía es considera, erroneament, que tot el grup 

deIs Poschacher estava format per joves que provenien d' Angulema i, per tant, aixo ens 

dona una idea que va haver de ser un grup nombros el que estés refugiat alla. 

Per aconseguir una aproximació, he utilitzat tres fonts que, en petits casos varíen, i que 

es fonalnenten en els joves que van 80rtir deportats d' Angulema, i la destinació deIs 

quals va ser , directrunent, el camp de Mauthausen. La primera és una I1ista del grup 

facilitada per Ramiro Santisteban, un lnelnbre del kommando que avui día és president 

de la Federació Espanyola de Deportats i Internats Polítitcs (FEDIP), elaborada a partir 

de les dades de les que disposa aquesta organització en els seus arxius de París. De les 

infonnacions que apareixen a la llista , és important per la quantificació,la data de la 

deportació i la procedencia dels deportats. La segona fbnt és el testünoni enregistrat de 

Joan de Diego; eH va tenir un paper 1noIt ünportant en l'administració del camp, dones 

va ser el tercer secretari, i ha estat coLlaborant amb un historiador francés, Alan Leger , 

que investiga sobre el camp de refugiats d' Angulelna, aprofitant que la seva feina és 
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treballar als arxius d' aquest ciutat. Com aquest estudi encara no ha estat presentat, no 

s'ha pogut disposar deIs documents i llistats lnaterials que Leger va facilitar a Joan de 

Diego, pero si del enregistrament de les dades deIs lnateixos. 

La tercera font és un llistat efectuat per l' Amical de Mauthausen de París, en la que 

estan apuntat els joves alliberats mesos abans de la liberació del camp i que van 

treballar fora del calnp en el servei civil. En aquesta llista ro figuren el nom i cognOlns 

de cadascun d' ells, la data de naixenlent i la de liberació. Al costat de la de naixelnent , 

alguns noms van acompanyats d'una A , que significa que provenien del comboi 

d' Angulelna, aquell que va ser deportat directalnent des d' aquesta ciutat francesa cap al 

calnp de Mauthausen. 

Les dues primeres fonís coincideixen en les seves dades luentre que, respecte a la 

tercera, existeixen algunes variacions, molt petites, que s'han pogut rectificar COln a 

erronees, i per aixó considerareln COln a valida la infonnació que ens donen les dues 

pnmeres. 

Segons els dos primers llistats, el total de joves del kOlumando Poschacher que 

provenien del comboi d' Angulelna, i per tant, que van ser capturats pels alemanys en 

aquesta ciutat francesa, va ser de 24; i si tenim present que el total del grup estava 

composat per, aproximadament, una mica més de quaranta persones~60 observeln que 

més de la meitat del grup havía estat deportat partint d' aquesta localítat francesa, fet que 

explica que molts autors associrn Angulema alnb tot el kotn1nando. 

La llista deis noms deIs joves procedents d' Angulema i que varen estar a 

Poschacher és la següent José Alcubierre~ Rafael Álvarez, José Arce, José Aviñó, 

Antonio Benedicto, Francisco Casero, José Corrales, Jacinto Cortés, Manuel Cortés, 

Enrique Ferrer, Eustaquio Fernártdez, Manuel Gutiérrez, Elías González, Luís González, 

Jesús Grau , Nicolás Martínez, MaÍino Martínez, Ramón Mila, Lázaro Nates, Félix 

Quesada, Galo Ramos, Manuel Ángel Ramos, Jesús Tello i Bautista Valcells. 

El llistat facilitat per l' Ami cal de Mauthausen a París dona la xifra de 25 , pero 

conté tres errors a tenir presents. En primer 110c, falta un nom a la llista, que és Jesús 

Tello, i del qua! tenim constancia de la seva estada a Angulema i de la seva liberació 

abans de la liberació oficial del camp, perque és un deIs testimonis que he enregistrat. 

Per tant, si fem aquesta consideració, existeíxen dos noros que estan equivocats. 1 

aquests són el de Manuel Díaz i el de Miguel Femández. El prüner va estar intemat en 

60 L' aspecte de la quantificació del kommando Poschacher ha estat fOfya complicat i el tractarem més 
detingudament al capítol dedicat al grupo 
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els caInps de concentració francesos en qualitat de Inilitar; aquesta infonnació ens l'ha 

donat eH de primera ma. 1 en el cas de Miguel Fernández, es produeix la curiositat que 

el seu germa Eustaquio sí que va estar refugiat a Angulelna, pero els dos gennans es 

trobaren a Mauthausen després d'haver passat per caIuins diferents; aixo ens ho 

confinna que no hagi aparegut en cap deIs dos primers llistats, i en el testünoni d'altres 

deportats que han COlnentat aquest fet. 61 

Pero, heIn de tenir present un punt a l'hora de treballar runb aquestes dades. BIs 

noms que estan recollits en elles pertanyen a aquells que van sortir d' Angulema en 

direcció cap el camp de Mauthausen. A partir d'aquesta dada, súposem que si surten 

d'aquesta població és perque alla era on estaven refugiats. El problema és que no 

disposeln de dades de registre sobre en quin InOInent arriben els exiliats al catnp de 

refu.giats. 1 aixó és ünportant, perque analitzant alguns deIs testünonis deIs que 

disposeln, ens trobeIn alnb joves que no van estar refugiats al CaInp d' Angulelna, sinó 

que~ degut al' avany de les tropes alelnanyes, es van anar retirant a través de Franya i, al 

tenir notícia de l'exisUmcia d'un cmnp de refugiats espanyols, varen arribar-hi i es van 

quedar fins a ser capturats pels alelnanys. Per tant, només ens poden explicar els ú1tÍlns 

moments del campo D'aixo tine constancia a partir de l'enregistraInent de Lázaro Nates, 

que des d'Orleans on era refugiat, va marxar fins a arribar a Angulema, camp del que 

nOlnés pot descriure els ú1tüns lnoments, 1 també sabem, malgrat no disposar de 

l'enregistrarrlent del seu testimoni, que Ralnon Mila, un jove de Barcelona que figura al 

Ilistat, no va estar refugiat a Angulema sinó que va arribar a aquesta població fugint 

d'una altra part del país. Per tant són dos casos coneguts, hi poden haver més, de joves 

que figuren al 11istat i que van estar InoIt púc temps en aquest refugi, i aixo fa que 

haguem de 1nirar la quantificació feta abans d'una manera orientativa, més que COlTI un 

element de total exactitud. 

Per efectuar una descripció del trasllat deIs exiliats des de la frontera fins a 

AnguIelna, les característiques deIs camps de refugiats que hi va haver, i el regün en el 

que vivien fins al' arribada deIs alelnanys:>. he utilitzat el testimom de set deIs deportats 

enregistrats que van seguir aquest camí (Félix Quesada, Galo Ramos, Manuel Gutiérrez, 

José Alcubierre, Manuel Cortés, Jacinto Cortés i Jesús Tello) , cOlnplementat pel 

d' Aurora Cortés i José Quesada, gennans d'alguns deIs anteriors que patiren el mateix 

destí, pero que no van passar per Mauthausen per ser noia i per la seva curta edat 

61 Entre d'altres, Jacinto Cortés, 11 d'abril de 1999. 
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respectivalnent; i pel de la dona de Jacinto Cortés, Severina, refugiada a Angulelna que 

no va ser deportada en el cOlnboi cap a Alemanya i va romandre en aquesta ciutat, un 

cop el grup ha estat traslladat. Per altra banda, el testimoni de Lázaro Nates (colnentat ja 

abans) ens serve ix d'ajuda per una descripció deIs últims lnOlnents del campo 

Un cop passada la frontera, es produla la divisió entre nens i dones per un cantó i 

homes per un altre, BIs joves, de vegades, eren triats segons l'arbitrarietat d'aquells que 

dividien el grup, i selnpre intentaven anar runb les seves famílies. La majoria no van 

tenir problelnes per anar aInb el grup de les dones i els nens, pero d' altres sÍ, coro en el 

eas de Manuel Gutiérrez, que en una prnnera classificació, el volien posar mnb el grup 

deIs hOlnes, i eH, vestít aInb uns pantalons curts, es va dirigir a un gendarme i, en eatala, 

Ji va dir que com volia anar on anaven els senyors si eH portava panta10ns curts, i aixo 

sen1bla que va fer que el tornés al' altre grup on era la seva mareo 

El trasUat fins a la ciutat d' Angulema es va produir, en tot8 e18 casos que coneixem, en 

diversos trens. Aquests eren de passatgers, i anava tothorn assegut. El trajecte, que en 

alguns casos va durar tres dies62,s'anava efectuant runb parades a diverses estacions, i la 

gent els rebia bé dones s'apropava a l'estació i els hi portava pa, xocolata, elnbotit, i 

d' altres coses. 

Un cop arriben a Angulema, els refugiats són agrupats a tres lIoes; l'antiga estació, la 

gendanneria i el garatge Valais. El primer estava format per tot el que era l'andana i la 

sala d'espera, i estava situada enfront de l'esíació. Estaven acomodats amb palla que 

varen tirar per terra, perque poguessin donnir. La gendanneria sembla ser que estava en 

unes condicions pessímes, de manera que, infonnats els que estaven al' estació per una 

noiaespanyola que estava refugiada, de la situació i la possibilitat de trasllat de l' estació 

a la gendarmeria, en el mOlnent que els gendarmes intenten emportar-se a la gent en 

autocar, tothom es rebel·la, i a d'intervenir un encarregat de Prefectura per deixar-los a 

l'estació. 

El garatge Valais, era un. edifici en el que els cotxes pujaven a les diferents plantes 

. utilitzant una escala de cargol. Durant uns dies molta gent va estar refugiada aBa i 

sembla que les condicions no eren molt optiInes. Tmnbé havia palla per donnir pel terra, 

i el menjar estava en mal estat, pero com la gent tenia gana menjava, i al ser aliments 

que no estaven en bones condicions, era lnoIt habitual que es produlssin diarrees. 1 com 

62 La sortida de Cerbera va Ser el 9 de febrer i l'arrribada a Angulema e112, segons testimoni de Jacinto 
Cortés, 11 d'abril de 1999. 
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no hi havia suficients baters, dones totholn es baixava la roba i feía les seves necessitats 

a qualsevollloc, fet que agravava la falta d'higiene que ja de per sí patien. 

Sobre el futur que els hi esperava a Franva, llloltS no es van plantejar en un 

prüner InOlnent el que passaría. Alguns pensaven en guanyar-se la vida treballant per 

sobreviure, In entre que d'altres, sobre el seu exili "pensábatnos que no iba a durar 

lnucho , pensábamos que dentro de cinco o seis meses estaría todo terminado y que 

podríamos regresar a nuestro paíS,,63 

Uns dies després, la gent deIs tres refugis és traslladada a la població de 

Ruelle, molt a prop d' Angulema. En aquesta localitat existia una fabrica d'annmnent, 

concretrunent de canons de Harga distancia de la marina, i el que havia estat segons uns 

un antíc quarter de la Primera Guerra Mundial, i segons d'altres un antie camp de 

presoners de la lnateixa, va ser aprofitat, perque s' establissin els refugiats. Pero no tots 

varen anar alhora, sinó que alguns van rOlnandre durant Inés temps a la ciutat 

d' Angulelna. 

Les barraques que configuraven el calnp eren de 111aÓ, i eren estretes i allargades, amb 

fine stre s petites (l'explicació del trunany segueix la versió que era un camp de 

presoners) , i pel mig passava un canal on es rentaven. També hi havia un grup de 

barraques aUargades fetes de fusta, í entre les barraques hi havia tena, de manera que 

quan plovía, cosa fOfya freqüent, es co1.1ocaven una serie de passareles fetes de fusta 

que pennetien desplayar-se d'un lloc a un altre sense elnbrutar-se. Aquestes barraques 

noves que es van constnlir no eren molt altes i l' entrada estava al centre. A l'interior de 

les barraques es dormia alnb unes nlarfegues de palla tirades al tena. Tot el Calnp estava 

rodejat per una filferrada. 

La gent que estava refugiada eren dones, nens, ancians i alguns hOlnes que havien estat 

considerats invalids. La' distribució-de -les barraques es feia per sexes, estant les dones 

separades deIs homes (poes) , nens i ancians, í per tant, InoItes famílies es trobaven 

dividides. 

Al principi no disposaven de llibertat de- lnovünents, i la gendanneria control.lava el 

calnp i els alnena9ava amb enviar .. los a Argelers en el cas que no complissin amb les 

nonnes. Més endavant varen comenyar a donar una serie de pass es de sortida, 

particulannent a les dones per poder anar a rentar al riu. 

63 Manuel Gutiérrez, 12 de setembre de 1997_ 
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Sobre l' alimentació les opinions són contradictóries; per alguns, el menjar era molt 

dolent, pero com venien d'Espanya on la situació estava molt malrunent, el trobaven 

mitjanament bo. Per d'altres, el fet d'haver cuiners francesos de l'ofiei feia que es 

lnengés bé. La visió deIs més infants també era bona, dones tenen un record del berenar 

que estava cOlnposat per un tros de pa i un parell de xocolates. 

Un aspeete a destacar d'aquest camp era l'existencia d~una ese ola a la que varen anar 

molts deIs nens i joves deportats alla. Aixo va ser possible gracies a la intervenció deIs 

sindicats, la CGT, que va deixar la casa del poble COlTI a local per establir-hi l~ escola a 

la que els nens anirien. D'aquesta lnanera, tots els dies, sortien del camp i travessaven el 

poble, dones }'escola estava situada al ben mig de la població. EIs Inés grans, coro és el 

cas de Jacinto Cortés, es dedicaven a cuidar dels petits i vigilar que pel carrer anessin 

per la dreta i no els agafés cap cotxe. Al' escola hi havia tres classes, distribtüdes segons 

l'edat (grans, nútjans i petits). Alla els refugiats recorden que itnpartia c1asses el 

catednltic Monera que va morir a Mauthausen, un capita d'artilleria que donava les 

lli90ns de lnatelnatiques, una noia que és deiaMaria Llulsa que més tard va lnarxar a 

Mexic i que s'encarregava de donar el frances, i Júlia Álvarez , diputada 'a Cúrts pel 

partít socialista. Aquestes són les persones que recorden com a professors al' escola. 

Les assignatures, frances, Inatenlatiques, geografia, llengua i una Inica de tot 

En aquesta escola, els més petits recorden haver tingut COInpanys que després van estar 

j l..mts a Muuthausen i al kOlnmando Poschacher: Galo RaInos, Manuel Gutiérrez i 

Manuel Cortés varen compartir c1asse i coneixen9a des d' aquelllnoment. 

Mentre estaven a RueHe no van rebre cap ajuda d'organitzacions coro el Sere o la Jare. 

Per comprovar la diversitat de gent que va marxar refugiada a Fram;a i que es trobava en 

aquesta zona, encara que en unes condicions tnolt diferents segons la c1asse social, 

presentem un exemple. A una senyora, anomenada Juanita, que anava amb el grup 

encara que després es va separar, li havien robat unes joies que portava. 1 posteriorment, 

quan són traslladats a RueHe, ella i el seu marit s'instal.len a un hotel. 1 altfes dones 

varen veure roba al calnp que s' estava see~t al sol, i que els hi havia estat robada. Un 

cop registrada la persona sospitosa, se li van trobar les joies de la senyora J uanita. La 

culpable era una prostituta de Manresa que va ser agafada pels gendarmes i traslladada a 

Espanya. 1 és que la varietat social, així coro ideológica deIs refugiats era destacada, 

dones "habían anarquistas, comunistas, socialistas, sin ideas de nada, pero refugiados, 
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Franco como había entrado allí y sabírunos de que fonna se portarían y entonces lnucha 

gente aunque no fuera cosa política salieron igual",64 

A partir de l'inící de la 2a Guerra Mundial, l'ú de setelnbre de 1939, són 

traslladats tots des del camp de RueHe cap a les afores d' Anguletna, a un calnp 

anomenat "deIs Alliers". EIlTIotiu sembla ser la necessitat que l' exercit franees va tenír 

de les instal'laeions existents a Ruelle. El trasllat s'efeetua a peu, cadascun portant les 

seves coses a sobre, i arriben a lm emnp que encara 110 estava acabat. Hi havia set 

barraques i no estaven enllestides, dones en algunes no estava posat el sostre de lnanera 

que quan plovia és lnullaven igual a dins que a fora. El camp estava situat a una 

esplanada 1TIOIt gran, i púe a poc, varen anar construint altres barracons i creant com una 

especie de carrers entre e1ls. Les barraques tindrien aproxünadament uns deu metres 

d'ample per uns 50 o 60 lnetres de Hargada. A diferencia de RueHe, els h01nes i les 

dones estaven barrejats a les barraques, i les famílies s'havien agrupat i efectuaven 

separacions entre una zona i una altra alnb mantes o d'altres estris. Temen les lnaletes i 

les seves coses alla i dúrrnien al terra runb mantes. El menjar el feía cadascuna de les 

famílies i sortien a fora de la barraca a euinar, dones disposaven de diners per poder 

comprar aliments. 

La lnillora en la seva situació económica va estar lnotivada pel fet que van poder 

cOlnen9ar a treballar fora del ealup els lnembres joves o més grans de les famílies. El 

cOlnissari del camp donava uns vals perque la gent anés a de1nanar feina i així es podía 

anar a treballar. Alguns varen estar trebalIant fent carreteres, en una paperera, 

descarregant camions de grava o ajudant a feines de ea1np a pagesos de la zona propera. 

Amb els diners que obtenien del sou s' ajudava a l'alimentació de la família, i a poder 

tenir algtms "luxes" com tabac, c01nprar-se roba o unes sabates noves. 

1 no solament eren els joves els que treballaven sinó que alguns caps de família ho varen 

poder fer pel fet que lnoItes fatnílies es van ajtmtar quan estaven a Ruelle i a Allgulelna. 

El sistema per fer-ho era a través de posar antmeis els diaris o enviar comunlcacions per 

la Creu Roja. Així, els gennans Cortés, posant un anunci a un diari escrit en espanyol i 

que és dedícava a buscar a les persones que estaven en diferents camps de refugiats, 

varen contactar alnb Pepe, el genna ferit a la guerra, que estava en un hospital d' Albi i 

que es va ajuntar amb ells a Ruelle. I tmnbé, la família Quesada ho va fer així. La lnare 

va enviar moltes cartes a la Creu Roja i es va poder localitzar al pare de família que va 

64 Sra. Cortés (Severína), 11 d'abril de 1999. 
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delnanar el trasllat a Angulema i li van concedír. D' aquesta manera, moltes de les 

famílies que havien estat separades en ellnOlnent del pas de la frontera, es tornaran a 

ajuntar a Angulema, i donaran al camp una configuració de camp de refugiats familiar. 

Físicament, el camp estava vorejat d'una filferrada, que tíndria uns dos metres 

d'alyada, i al re cinte s'accedia a través d'una gran porta vigilada pels gendannes. Peró 

la llibertat de moviments era total i, teóricament, la gendanneria els guardava, pero a la 

practica no feien res ni impedien aIs refugiats de sortír, sense haver d' ensenyar cap tipus 

de papers. Així les dones sortien a comprar durant el día sense cap problelna i, lnalgrat 

que volien que a la nit estiguessin tots recollits al calnp, el cert és que els joves sortien 

sobretot per anar al cinelna, on ja els coneixien i en moltes ocasions els pennetien 

passar gratuHalnent a un o a un parell. 

Com a organitzacions que els ajudessin estava el Sere i la Jare, encara que 

alguns refugiats diuen que en cap lnoment varen rebre cap tipus de suport i que el que 

reahnent els ajudava era el sou que es guanyaven treballant. La politització d' aquests 

organismes va fer que el que fessin és ajudar a aquells que es consideraven afectes a la 

seva ideología per poder marxar a Mexic, a Argentina o a 1 'URSS. Pero solament 

podien marxar aqueIls que disposaven de mitjans per fer-ha i s'embarcaven en els ports 

de Burdeos o La Rochelle, " pero los que no teníamos nada nos teníamos que aguantar 

aHí 10 que viniera",65 Aquest sera un aspecte clau i caractenstic de tota la gent que 

acabara deportada als camps de concentració alemanys; la falta de mitjans econólnics 

que els hi va impedir temr cap altre tipus de sortida i que va fer que es veiessin atrapats i 

portats per una situació que no van poder evitar. 

A Inés de la possibilitat d' efectuar una feina i guanyar diners fora del camp, els 

refugiats podien sortir del camp i instal.1ar-se a viure a les cases de la ciutat 

d' Angulelna. Bastantes· persones ho van fer així i o bé eren acollides i vivien amb 

famílies franceses~ a bé havien llagat tilla habitació per treballar i viure COln podien. Per 

sortir a viure fora del cmnp temen que passar una serie de condicíons com ara presentar

se al camp si ho demanaven les autoritats, a la persona que es feía responsable d'ells 

havia de signar per avalar al que sortía. Molta gent es va mantenir en les ínsta1.1acions 

del camp per la comoditat i la certa llibertat de laque aBa es disposava. 1 com estaven 

ben alimentats i dísposaven d'una mica de diners, van preferir no canviar la seva 

süuació, fet que més tard els suposaria la seva perdició. 

65 Jacinto Cortés, 11 d'abril de 1999. 
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Respecte al tracte que van rebre per part de la població, el cOlnentari general és 

divers, i selnbla que hi va haver de tot. Alguns distingeixen RueHe d-~Angulema, tot 

indicant que la gent de RueHe era molt bona mub ells, perque eren obrers que els 

ajudaven amb el que podien, lnentre que a Angulema eren reaccionaris i burgesos i els 

tractaven molt malament. Sembla ser que la prelnsa publicava coses contra els 

espanyols refugiats i que aquestes campanyes atemorien a la població, dones parlaven 

de '~las entrañas de hiena que tenían los republicanos, y en los pueblos las gentes se 

escondían al pasar las compañías de trabajo".66 A Angulema, hi havia un diari anOluenat 

~'Le petit charentais" que publícava artieles en contra deIs "rojos "espanyols, dient que 

tenien l' anima negra, igual que el color de la seva pell, i afegint atacs i insults. EIs 

artides anaven signats per "le passant", una persona que no mostrava la seva identitat. I 

tot aquest mnbient feía que qualsevol cosa que passava, és donava la culpa d' ella als 

espanyols refugiats. Les alnenaces de retom a Espanya o del trasllat a Perpinya per 

després creuar la frontera eren constants. 1 és que de vegades, hi havia refugiats que per 

les nits, sortien pels horts i agafaven coses per poder menjar, pero alhora destrossaven 

coses i aixo enütdava molt als habitants de la zona. 

Un aspecte que recorden per la seva curiositat els refugiats és l' existencia d'un 

eamp proper on estaven ells ocupat per indoxinesos que treballaven en unes lnines de 

pirita. De tant en quan anaven a veure'ls i es van fer amjes d:'Jells, i els diumenges 

disputaven partits de futbol. BIs hi costava distingir-Ios, perque vestien de blau i els 

veien a tots igual. Al costat del camp hí havia un terreny de futbol on disputaven els 

partits i, curiosament, ells jugaven descaI90s, i els espanyols jugaven amb botes 

nonnals, perque no disposaven de botes de futbol, i tenien por de trepitjar-los. 

La llibertat de m.ov1tnents deis "indoxinesos estava més litnitada que la deis refugiats 

republicans, de manera que moltes vegades que ells no podien sortir, els hi donaven 

diners:t perque els anessin a comprar llünonades o cerveses. 

Al camp d' Angulelna, ja es van comen9ur a coneixer més personalment els que 

formarien part del futur kOlnmando Poschacher, i és que tots els que formaran el comboi 

d' Angulema es coneixien entre sÍ, i compartien de vegades velnatge en les distribucions 

fmniliars fetes a les barraques. 

66 Jesús Tello, 13 d'agost de 1998. 
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A partir de l' entrada de les tropes alemanyes a Fran9a, el juny de 1940~ molta 

gent es va retirant de la zona propera a la frontera, i lnolts deIs que estaven a les 

eOInpanyies de treball i eren espanyols, varen arribar a Angulelna i es van trobar amb un 

eaInp de refugiats espanyols. 1 alla algtms van parar per reeluprendre la lnarxa, mentre 

d'altres es van quedar, dones els hi van donar de menjar COIn a tots els delués i es van 

trobar acollits. Bn alguns casos~ van ser lnembres del k01ulnando Poschacher, COlll són 

els de Lázaro Nates i de Ramon Mila ja explicats. AItres venien ferits o eren coneguts 

COIn el cas que explica Manuel Cortés, que va veure "del Prat vino al CalUpo un chaval~ 

Lanieva ( ... ) era hijo de uno de los directores de la Papelera Española ( ... ), venía de 

retirada, lo vimos, yo 10 vi con luís padres, mis hennanos, y después se fue a Burdeos, a 

coger un barco y a Méjico".67 Els que van romandre al camp (els que ja estaven i els 

no uvi n guts ) , amb l' arribada dels alemanys, en un primer lnOlnent varen ser respectats, 

pero al poe temps seran deportats tots cap a Mauthausen. 

Si molts deIs joves varen passar pel CaInp d' AnguleJna, aíxó no vol dir que 

sigués l'únic centre d'acollida civil de caire fmníliar que existia a Franca. En el cas de 

Lázaro Nates, ens trobem alnb una altra destinació que tenia t.illes certes selnblances 

alnb el camp d' Anguletna. Al passar la frontera, es produeix la cUtssica divisió en 

hOlnes per una banda i nens i dones per una altra. EH, juntament amb la seva lnare i la 

família tret del pare i del genna gran, són traslladats en tren a una especie de casteIl (en s 

el defineix com 1m edifici de l'epoca rodejat d'aigua) anomenat ehateaux de Connon, 

que estava prop de la ciutat d'Orleans. Segons li van dir, era alla on enviava el Partit 

Comunista als nens i familiars per alünentar-los i fer-los oblidar els honors de la guerra. 

En aquell Uoe hi havia lnoltes dones, i persones d'edat, pero hOlues no hi havia. BIs 

joves tenien la seva edat, o una lnica Inés grans, i eren de diversos lIoes d'Espanya. 

Mentre varen estar alla no feien res, sünplement menjar i dedicar-se a jugar. 

Pero quan esclata la guerra són traslladats a Orleans, a un lloc anomenat La 

Verrerie, una fabrica de vidres abandonada, que es trobava a les afores de la ciutat. 1 a 

partir d' aquest lnOluent han de treballar .en fabriques de guerra, obtenint a canvi un 

salad; recorda que alguns, coro la seva germana feía lnaseares de gas, o accessoris per 

l' aviació. Allí hi havia hOlnes de certa edat que els hí donaven llú;ons de frances. 

Estaven a carrec del govern frances en tot, i disposaven de llibertat de lnoviments, 

lnalgrat que, al no disposar de lnolts diners, ben poca cosa podien fer. 

67 Manuel Cortés, 13 de juliol de 1997. 

64 



Tant en el prÍlner refugi com en el d'Orleans, no els van anünar en cap mOlnent que 

tornessin a Espanya,. cosa que insistien Inés als homes, i tampoc va tenir la possibilitat 

de lnarxar a altres palsos COlTI a Mexic. Sobre aquest telna la seva opinió és que ~, a 

Méjico fueron sielnpre los, yo digo la crema, gente conocida ya, o cierto, porque había 

también ( ... ) el gobierno vasco" y sobre la finalització de les elnigracions creu que ~'los 

franceses no quisieron dejarlo porque necesitaban para ir a la Linea Maginot, y ya 

cerraron, y no quisieron porque a lo mejor Méjico nos hubiese aceptado a todos, pero 

Francia creo que bolqueó y después formaron compañías de trabajo". 68 

Un cop, els alemanys travessen la frontera francesa, els gendarmes els avisen 

que han d'evacuar. BUs agafen les poques coses que tenien (una luica de roba que es 

portava facil1nent en un sac) i surten a la carretera. Pel camí es troben amb un cata!a que 

portava un carro i eIs ajuda pujant a la seva mare, mentre ells continuen a peu. La 

direcció és cap a Angulelna, i durant el trajeete són avan9ats per les tropes alelnanyes, 

que al veure tanta gent a la carretera, no es preocupaven d' ells, solament si hi havia 

soIdats. El trajecte, que va ser d'uns, aproximadaluent 400 quilólnetres, va finalitzar a 

Angulel11a, i al arribar aBa; els hi van dír que existía un camp de refugiats espanyols 

justament a Angulema, i van instal.1ar-se alla, on varen rOluandre aproxilnadal11ent un 

lnes fins que els van deportar cap a Alemanya. Per tant, en aquest període es van 

incorporar a tot el grup que estava a Anguletna i del que abans hem fet referencia. 

De l' estada al camp, reeorda que ja COlnenyaVen a haver difieultats, dones hi 

havia molt filal atnbient, perque eIs acusaven de qualsevol tipus de robaíori que es 

produIa pels voltants del Calnp, i a més, tenien problemes a 1 'hora de rebre eltuenjar, i 

es tenien que fer llargues cues~ quan en aquell moment a Franya encara no existien 

problemes de proverment 

La resta de membres entrevistats del kommando varen seguir el calní deIs CftlnpS 

de concentració preparats per la seva arribada. Abans de passar pels anomenats "grans 

cruups" a alguns els hi queden records deIs camps provisionals, muntats per acollir a la 

gent que passava, al costat mateix de la frontera, i deIs que al poe· tmnps eren portats als 

més grans. Ramiro Santisteban rceorda que al entrar a Franya, a la Tor de Querol, els 

van portar a un prat i allá. van rOlnandre durant un mes, sense barraques, sense res, i sota 

la neu, dones estaven en pIe Pirineu i era el mes de febrer. Al dia següent de passar els 

hi van donar de menjar, i els hi tiraven el pa des deIs camions i qui podia ho agafava. 

6$ Lázaro Nates, 9 de juliol de 1999. 
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Passats quinze dies, les autoritats van veure que la situaeió era molt dura i que hi havia 

gent que lnoria, i per aixó per la nit els pennetien anar fins a l'estaeió i dormir en uns 

vagons que havien posat en vies que no servien. 

D'alla marxava inolta gent cap a Espanya, dones el disseny del eatnp estava fet de tal 

lnanera que la carretera dividía dos sectors (eren dos prats) i eH estava a un cantó i els 

que volien retomar a Espanya els col.locaven a l'altre; i aquests eren millor tractats i 

se'ls hi donava molt de lnenjar per desanhnar a aquells que havien decidit no tornar. 1 ja 

a la Tor de Querol intentaven que lnarxessin a Espanya, fent-Ios passar en una fila per 

davant una taula on els gendannes els hi feien triar entre Negrín o Franco. 

Rafael Castillo, un cop va passar la frontera per Portbou, va estar durant tres o 

quatre dies aturat a un eamp pIe d'oliveres. Alla hi havia lnolts lnilitars i es trobaven al 

ras, sense eap tipus de proteeció. Disposaven de menjar gnlcies que hi havia calnions 

republicans que passaren la frontera amb aliments com avellanes, llaunes de llet, etc; 

menys pa tenien de tot. Varen romandre en aquest camp d' oliveres fins que, al cap de 

poes dies, per la tarda, va arribar la cavalleria mora i els gendarmes, i els van escortar 

fins al camp d' Argelers que estava a uns sis o set quilólnetres aproximadament. 

Tots els que passaven la frontera eren separats en hOlnes a un cantó i dones i 

nens a un altre. Fossin civils o lnilitars era indiferent i, a mesura que els c1assificaven, 

els anaven embarcant o dirigint cap els camps preparats. A la banda del Roselló, el 

prüner camp en crear-se és el d' Argelers, i per el! varen passar Rafael Castillo, Eduard 

Frías i Manuel Segura. La descripció que ens donen eoincideix plenanlent amb la que la 

majoria d' exiliats expliquen sobre el caInp; la primera ünpressió al arribar és la de 

sorpresa pel fet que no existía cap tipus de eonstrucció i que es tractava simplement 

d'una pla1ja en la que hi havia més de 50.000 persones, i en que el sostre que tenien era 

el cel. A aquest camp havien arribat catnínant des de la frontera, i clavant l'adversitat 

inicial i el telnps que en aquell moment feía (recordem que esteln al lnes de fehrer) , 

varen cOlnen9ar a construir barraques utilitzant les flassades que portaven. Es traetava 

de la platja rodejada de filferrada i custodiada pels senegalesos í els "lnoros". Malgrat 

aixo, al principi existía la possibilitat d' escapar-se, dones el camp no estava del tot 

tancat i el control no era lnolt estricte (i així ho va fer Eduard Frías). 

La situació higieníca era pessima, ja que no hi havia serveis i la gent feia les neeessitats 

on podia, A més, el eamp no tenia cap organització per atendre els ferits ni els lnalalts. 

De manera que els pritners dies es trobaven morts per la platja eausats per la fatiga, el 

66 



fred o la fam i els propis refugiats s'havien d'encarregar d'agrupar-Ios per treure'ls del 

eamp en un carro. 

El lnenjar tatnbé era un telna crítico Iniciahnent, arribaven uns camions plens de pans 

rodons i des d' ells els soldats els hi tiraven i la gent se'ls tenia que repartir. 

Posteriorment es va comen<;ar a fer un repartiment i els hi donaven patates, Henties i 

carn, pero tot Cfu, de forma que s'ho tenien que cuinar (per aixó també els 

proporcionaven una mica de carbó), apart del pa. 

En aquest camp es barrejaven els civils amb els lnilitars, pero els primers que eren 

dones, nens i hornes, estaven en una zona apart i també es protegien amb les barraques 

fetes amb les flassades fins que no es comen~aren a fer les primeres barraques, 

lTIuntades pels propis refugiats. 

La gent que volía retomar a la zona del centre d'Espanya, a Madrid, es podia apuntar, i 

lnolts varen animar-se i es presentaren COln a voluntaris per tornar a la zona republicana 

i seguir lluitant a la guerra que encara no estava acabada; pero aixo solament va ser un 

desig, dones no va haver cap possibilitat de fer-ho. 

Sobre les ajudes que van rebre mentre estaven al calnp, són for<;a crítics. No recorden 

que cap funcionari del govern republica passes pe! camp a preocupar·se per la seva 

situació i, fins i tot afirmen que "nos quedrunos desalnparados cuando entramos en 

Francia,,69. De les organitzacions que ajudaven als refugiats i que apareixen 

posteriorment en critiquen r ajuda selectiva que feien, perque ajudaven amb una 

quantitat de diners exclusivament als oficials de l' exercit, lnentre que e1s soldats no 

rebien res. També la crítica s' estén a les autoritats franceses, que segons Eduard Frias, 

disposaven de medís, tan els batlles Cüln els prefectes, per adequar els camps del 

Roselló i, contnlriament a aixó, no els van utilitzar i toí va ser una calrunitat. 

A niveIl d' organitzaeió propia, els refugiats "es COlnencen a agrupar per partits polítics. 

Ho inicien ara i ho lnantenen en els altres camps. EIs diferents partits i sindicats tenen 

els seus gnlpS fonnats, la finalitat deIs quals era ajudar en el que fos possible als més 

necessitats. A Inés, com en els camps es trobaven les unitats de soldats senceres, 

s'agrupaven en companyies i formaven els grups queja que es coneixen d'abans. 

Del eamp d' Argelers lTIOItS van ser trasUadats a un aItre eatnp creat per 

descongestionar el primer; es tracta del de Bareares. 1 alla talnbé varen estar els 

lnateixos membres del kommando que heln esmentat per Argelers, encara que en el cas 

69 Rafael Castillo, 20 de febrer de 1999. 
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de l'Eduard Frías no és que el traslladessin, sinó que s'havia escapat i, al agafar-lo, el 

van portar a aquest campo Situat en la mateixa zona del Roselló, a la platja, les 

condicions de vida eren millors que les d' Argelers. Ja hi havia barraques construIdes, i 

malgrat que donnien a terra, a la sorra, estaven resguardats de les inclemencies del 

temps. Bis propis refugiats es distribulen a les barraques i s' organitzaven les diferents 

tasques que s'havien de fer, com anar a buscar el menjar pel grup de la barraca o 

netejar. 

El camp estava vigilat pef gendarmes i senegalesos i dins solaInent hí havia tnilitars. 

Existía una certa disciplina de manera que si algú feía quelcom lnalalnent era castigat 

apart i alimentat exclusivament amb pa i aigua. 

A Bafeares ja hi havia lTIuntada una infenneria en la que bi treballaven metges 

espanyols i francesos. 

Respecte al tema de les ajudes, podien enviar i rehre correu a través de la Creu Roja, 

organització que segons expliquen, feía forva coses per e1ls. Tatnbé estaven organitzats 

els cOlnites del Sere i de la Jare per poder-se anar a Mexic o a Rússia; pero el cOlnentari 

sobre ells indica que tot es feía per diners, i que van interessar Inés els diners que 

l'ajuda, dones sembla ser que s'obtenien beneficis forya ünportants. 

BIs grups polítics, organítzats inicíalment als primers camps, aquí es mantenien i, fins i 

tot, temen més forva. 

Mentre estaven alla internats, eren lnolt habituals les erides perque retornes sin a 

Espanya. Aquestes s; efectuaven a través deIs altaveus, i els argulnents que s' apuntaven 

eren que Franco havia feí la pau i que retoroant es trobarien amb la seva famUia, la seva 

Har, i trobarien feina. Els qui decidien marxar, per estar farts de les eondicions deIs 

camps o perque rebien una carta amb un aval d'un alcalde o d'un capella per poder 

retomar, anaven a l'anomenat CaIUp de Franco. Aquest ealup es trobava separat del 

camp aproxÍlnadaluent un quilometre; i eren tendes de cmnpanya allargades i poc altes 

on es dormía al terra. Es tractava d'un catnp de traspas i qui estava alla sabia que al poe 

telupS lnarxaria a Espanya. Una curiositat és el fet que en aquest lloc no es podía dir 

'~merda" o "eln cago en Déu", expressions propies de la gent que podien arribar a ser 

castigades.70 

70 Aquesta descripció del camp de Franco ha estat donada pel testimoni d 'Eduard Frias, que fart de les 
condicíons en que estava al camp va decidir retornar a Espanya, pero com quan j a estava apuntat es va 
trabar amb un oncle seu, va escapar-se i toma a BaTeares. 
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Un altre deIs Calnps importants d' aquesta zona és el de Sant Cebria. En aquest va 

estar des d'un principi Manuel Díaz i, per eH també va passar Eduard Frías que cada cop 

que s'escapava d'un cmnp, era traslladat a un altre diferent. Prop d' Argel ers , i situat a la 

platja, els refugiats al anTÍbar a Sant Cebria es troben en que han de dormir a la sorra. 

Durant un temps no hi havia barraques i posterionnent les lnuntaran, sent en prüner lloc 

tendes luilitars de lona molt gran. 

Un deIs problemes principals amb el que es trobaven els exiliats era alnb el de l'aigua ja 

que en el camp hi havia una serie de pompes pe! subministratnent~ pero per la 

proxünitat del mar aquesta aigua era la lnajoria de vegades salada. A Inés quan plovia, 

es contaminava i es produlen lnolts casos de colitis que podien arribar a produir la lnort 

deIs afectats. Eltnenjar talnbé era lnolt escas i de vegades els hi donaven un grapat de 

llenties croes perque ells les cuínessin, i aixó suposava un greu problelna, dones a una 

platja és difícil trobar quelcom amb el que poder fer foco 

El camp estava dividit per filferrades en diferents parts, a les quals es podia accedír a 

través de portes que pennetien passar d'un cantó a lID altre. De la vigilancia 

s' encarregaven els senegalesas, que els hi pegaven si incumplien alguna ordre. 

D'assistencia sanitaria hi havía poca cosa organitzada i, l'ajuda de les organitzacions 

eoro el Sere o la J are varen ser fon;a partidistes, de fonna que segons a la tendencia 

política a la que es pertanyia, un es podía apuntar a un o altre destí (Mexic, Rússia ... ) , i 

selnbla que alguns oficials varen rebre ajudes económiques; petó tots no. 

El camp era basieament de lnilitars, podia haver algun civil, pero poes. Per que 

tomessin a Espanya els feien sortir alla a una gran pla9a on s' acostUlnava a jugar al 

futbol, i passaven per davant d' ells i els hi deien que trÍessin entre Franco, Legió o 

Companyies de Trebal1. Tot era una lnesura de pressió i de vegades aeonseguien el seu 

objectiu, encara que si no es decidien per cap opció se'ls perlnetia quedar al eaInp; els 

amena9aven, pero després no ho portaven a terme. 

A més deIs principals camps de la zona del Roselló, altres camps Inés a rinterior 

varen albergar a refugiats que passen la frontera, És el eas de Vemet d' Ariege, al que va 

a parar Ramiro Santisteban després d' estar al camp provisional de la Tor de Querol. 

Quan en arriba alla, es troba amb un cmnp en el que existien una quantitat de barraques 

fetes de luaons i que havien servit durant la Primera Guerra Mundial per tenir als 

presoners alemanys. Pero quan el seu grup arriba, se'ls planteja el problema que tot esta 

ocupat. 1 llavors, mnb les seves flassades i recolzant-se en els murs de les construccions, 

varen poder fer una especie de barraques per protegir-se de la pluja que durant ellnes de 
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mar9 era molt intensa. Posterionnent i a poe a poe, anaven eonstruint-se barraques de 

fusta i els anaven allotjant. La 1na d' obra eren els espanyols. 

La vigilancia del Calnp era efectuada per soldats negres senegalesos, fet que motivava 

forces proble1ues, dones eren poe tolerants amb ells i els era igual si eren refugiats que 

presoners. Després varen ser eanviats per soldats franeesos i aixo els va 1nillorar la 

situació, perque es mostraven més indiferents en molts aspectes. 

Un altre fet que va lnarear la seva estada va ser l'inici de la Guerra Mundial. Abans que 

es produís, estaven habituats a rebre, de taní en quan, un discurs del coronel que lnanava 

el cmnp i que els hi delnanava que tornessin a Bspanya, i COln no sortia ningú voluntari, 

sempre finalitzava el diseurs dient-los que no volien tomar a Espanya perque havien 

cOlues InoItes barbaritats~ lnatat capellans, etc. Peró amb l'esc1at de la guerra el discurs 

es va transfonnar, i ara se'ls hi reeordava que aquells avions que havien matat a les 

seves fatnílies a Espanya eren els Inateixos que anaven a atacar Fran9a i, per tant, 

s'havien d'apuntar voluntaris a l'exercit. 

El menjar era poc i es passava rnolta gana. Llenties, cígrons petits i durs, són la base de 

la dieta. Recorda que es passaven hores asseguts al sol, xuclant os sos que els hi donaven 

a la cuina sense eam; i és que era InoIta la faIn que patien. 

Es lTIOstra crític sobre l'aspecte de les organitzacions d'ajuda als refugiats, de les que eH 

comenta que "yo recibí un cepillo de dientes y pasta para los dientes una vez". 71 Per la 

seva banca, l'organització interna deIs refugiats era basicrunent de crure militar, perque 

COI n que alla hi havia quasi unitats cOlnpletes, mantenien l' ordre lnilitar i al hora la 

COlnpanyoma heretat de la guerra (els eOlnandmuents no s'itnposaven per la for9a). 

No reeorda haver vist arribar cap membre del govern republica al camp de Vernet. 

Al lnes de novembre de 1939 el traslladen a Septfonds, un altre deIs caIUps 

importants de la zona, situat prop de la ciutat de Montauban. Aquest camp es trobava en 

pitjors condicions que el de Vernet~ dones les barraques estaven taneades per un cantó, 

pero per un altre estaven completament obertes. A més, mentre que a Vernet el terra era 

de fusta, aquí era de terra i donniran aInb palla, les flassades, i el terra. En aquest cmnp 

rOlnandre una mica Inés d'un lnes fíns a incorporar~se a les eompanyies de treball. 

A mesura que passava el temps, a aquells que es troben als camps de 

concentració se'ls hi ofereixen tres possibilitats per poder sortir d'alla; apl..mtar~se a la 

Legió Estrangera, als Batallons de Marxa o a les COlnpanyies de Treball. A més 

71 Ramiro Santisteban, 19 d' agost de 1997 
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d'aquestes, en alguns casos hi havia especialistes que eren trets per treballar Cüln per 

exemple IneCamcs de l' aviació i coses similars. O bé faInilies franceses o patrons 

francesos que rec1atnaven a a1gú per treballar per a ell sota la seva responsabilitat. 

L'opció de la Legió Estrangera va ser triada en poes casos, dones no es volia 

servir sota les ordres d'un eos de lluita franees després del tracte que estaven reben per 

part d'aquesta naeió als camps, Talnbé existia un orgull, el d'haver Huitat durant la 

Guerra Civil a favor de la llibertat, que selnblava estar oposat al d'allistar-se a la Legió. 

No tenim constancia que cap jove Poschacher s'apuntés a la Legió i selnbla que aiKÍ va 

ser. 

AIs Batallons de Marxa varen temr Inés voluntaris, i un d' ells va ser en Manuel 

Díaz. Des del caInp de Sant Cebria es va apuntar voluntari al' exercit, que eH especifica 

que no es tractava de la Legió, sinó deIs anon1enats Batallons de Marxa de voluntaris 

estrangers. BIs feien signar per una durada que corresponia a la de la guerra (a la Legió 

es signava per cinc anys), per tant no sabia quan telnps estaria al' exercit. Va ingressar 

el 9 de desembre de 1939, i formara part del 23 regÍlnent. Aquest estava composat per 

batallons, i a cada batalló eren tres cOlupanyies d'uns 450 o 500 homes cadascuna. El 

comandament era frances i, on eH estava, hi havia forces jueus, pero el grup més 

nOlubrós era l' espanyol. 

De Sant Cebria el van trasUadar a Bareares, que en aquell mOlnent estava buit. Recorda 

que hi havia una gran falta d'higiene, i que no podien sortir del camp, perque la roba 

que els hi donaven era de la Pritnera Guerra Mundial i estaven obligats a marxar del 

quarter (que era el camp) alnb roba bona de l'exercit de la que ells no disposaven. BIs hi 

donaven peces de roba per abrigar-se, pero tan aviat tenien un pantaló gris, com la 

jaqueta era de color blau, i tot de la Guerra del Catorze. p.~ més no disposaven de botes i 

ells mateixos d'autodenoIninaven el regiment de les espardenyes. 

Posteriorment són traslladats a La Barbona, prop de Lyon, que era un camp de 

lnaniobres on varen efectuar for9a instrucció. 1, al cap d'un temps, són novament 

traslladats a Bareares, on un cop agrupats, se'ls portara al front. En aquest Inoment, abril 

o n1aig del 1940, rebran una roba nova, l'úlÚm model que portava l'exercit frances i que 

era de color caqui. 

Són enviats al front, a la part de Soisson, i ells estaven destinats afer Hnia. Peró aixó va 

durar molt poc, perque l' atac alemany es va produir aviat i, davant de la desorganització 

existent, s' inicia la retirada, Durant nou díes retrocediran fins que són agafats pels 

alelnanys. 
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La tercera opeió proposada, i a la que van anar la gran lnajoria deIs espanyols 

que es trobaven als catnps, va ser la de les COlnpanyies de Treball. Pero, en molts casos 

no va ser una qüestió voluntaria, sinó que es va fontar a que la gent s' apunté s , perque 

amb l' esclat de la guerra, es volia aprofitar als refugiats per fer detenninades tasques. 

A les Companyies varen anar a parar Ratniro S anti steban, Rafael Castillo i Manuel 

Segura. El primer recorda com hi havia molta gent que es presentava voluntaria, pero 

que de vegades, feien una crida pels altaveus del calup sol.licitant homes per cOlnpletar 

determinades companyies i que, si no sortien, anomenaven a lillS quants i els obligaven 

a apuntar-se. EUs no s' oposaven perque la situació en elles era bona i, arnés, sabien que 

anant a les cOlupanyies, si tenien un oficial que feia les coses com s 'havien de fer, 

existia la possibilitat que les seves dones cobressin ellnateix que les franceses. EH ho 

volia per la seva mare i no va ser així, pero segons explica ,sí que ha conegut casos en 

que s'ha pagat. 

Ralniro Santisteban surt obligat de Septfonds per incorporar-se a una companyia el 23 

de desembre de 1939. El seu destí va ser el departalnent del Nord (és a dir, la frontera 

belga) i formara part de la cOlnpanyia 101. S' allotjaren en un antic castell COln a quarter 

i la seva feina era construir la línia Gatnelin , una Hnia antitanc amb els fortins. La 

cOlnpanyia estava formada per uns 250 hOlnes dividits en seccionsde 50. 

L'uníforme que portaven es cOlnposava d'uns pantalons militars de pana, un abric, una 

capa militar, una gorra tipus boina talnbé militar i unes botes. Com a roba interior tenien 

la lnateixa que l' exercit frances, runb calyotets llargs i gruíxuts. 

Per part de la població varen ser lnolt ben rebuts, de manera que si sortien de permís el 

diumenge al poble, els hi pagaven les consumicíons i els tractaven lnolt bé. Aquesta 

llibertat de lnoviments va durar fins que els aleluanys varen atacar Bélgica, morn.ent en 

el que van estar consignats coro tot l' exercit. 

La disciplina no era lnolt estricta i el cOlnandalnent de la companyia estava en mans 

d'un capita frances i un capita espanyol, i a cada secció hi havía un tinent frances j un 

altre d'espanyol (en el cas deIs sergents també). 

Respecte al treball, es feia luoIt poe perque ells cOlnpartien la feina amb les trapes 

franceses destinades a la Línia Maginot i que venien a descansar alllac on ells estaven. 

l\fo s'havien prodult encara combats, i els posaven afer trinxeres amb els espanyols. Ni 

uns ni altres valien treballar, de forma que la feina avan9ava molt lentament. A més 

tampoc els foryaven. 
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Les notícies de l'atac alemany les varen tenir quan els van confinar, pero no s'esperaven 

que l' atac fos tan nlpid perque immediaíanlent els alelnanys es van presentar a la 

frontera francesa. 

Van romandre aHa fins a dia 15 de maig, en que va arribar una ordre d'evacuar cap a 

París, i van sortir a la carretera:> barrejant-se amb els civils i militars que venien fugínt 

de Belgica. 

En Rafael Castillo, des de Barcares, és enviat a una COlnpanyia de Treball a la 

zona deIs alts .iUps a construir una carretera abans de l'inici de la Guerra Mundial. La 

seva cOlnpanyia és la número 88, formada per aproximadament uns 140 o 150 hOlnes. 

El seu allotjament eren unes tendes de campanya lnilitar. L'uniforme era de color una 

mica gris. Existía un doble COlnandatnent (frances-espanyol) pero el que manava era el 

frances. No tenien 1noIta llibertat de lnoviments. No eren habituals els castigs. 

Un cop es declara la guerra, baixen de la lnuntanya i van a un poble anomenat Embrun. 

Alla ja els hi donen les luascares de gas i els vesteixen de militars, amb un lmiforme de 

color blau. 

De la zona deIs Alps, els traslladen a prop de VerdUln, on es dedicaven afer llenya. 

Quan els alemanys entren a Fran9a, ells surten en retirada cap el darrera de la Línia 

Maginot, on s' encarregaven de carregar i descarregar diposits de munició, per la nit per 

evitar ser atacats. ABa estaran fins l'arribada deIs alemanys. 

En Manuel Segura estava aBarcares quan es va apuntar a sortir alnb les 

COlupanyies de Treba1l i el van enviar al nord de Franc;a, a uns 5 quilcnnetres de la 

frontera belga. El nÚlnero de la seva companyia era el 114 , formada per 

aproxünadament unes 200 persones, i el seu trehan consistía en fer trinxeres antitanc. El 

seu uniforme eren uns vestits de pana rustica de color marró-negreo El comandament era 

doble encara que el que realment donava les ordres era el frances, i després hi havia un 

capita espanyol que reeoIlia aquestes ordres i les feia complir. 

Estaven allotjats en una especie d'hangar i per dormir tenien palla al terra. En aquests 

hangars hi havia unes grans sales on posaven lIDes planxes a sobre d'uns cavallets per 

donar-los el menjar. 

Quan els alemanys varen COlnencar a avancar es retiraren cap a un poble anomenat Sant 

Quintí, i la seva tasca era anar a la muntanya a tallar llenya alnb serres d'aquelles 

lnanuals que es mouen entre dos. Aquest poble es trobava a uns vuitanta quilc)lnetres de 

la frontera belga. Per aquella zona hihavia mohes cases de camp, i el propietari d~una 

d' elles es va dirigir al capÍta de la companyia per demanar-li ma d' obra per treballar les 
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seves terres. Va ser així com eH va estar llaurant la terra, plantant, i fent al tres tasques 

agrícoles fins l' arribada de l' avan<; alemany. 

Per finalitzar aquest capítol, en el que he1n vist als joves del komlnando 

Poschacher estar refugiats a A..l1gulerna i altres CaInps "familiars", passar pels camps de 

concentració, fomar part deIs Batal10ns de Marxa i de les COlnpanyies de Treball, 

acabarem d'explicar el cruní seguit per Eduard Frias que, si bé primerament va passar 

per diversos calnps de concentració de les platges del Roselló i va estar a punt de 

retomar a Espanya, després és reclamat per la seva 1nare a través de la Creu Roja i 

trasUadat de Bareares al centre de Fran9a, concretan1ent a La Gherche, al departament 

de la Cher, prop de la ciutat de Nevers. Ana, va anar a un camp de tipus fatniliar, on les 

instal.lacions eren les d'una fabrica de maons abandonada. Es tractava d'un gran hangar 

en el que cada fmnília tenia el seu espai, fent les separacions amb flassades. Tots eren 

espanyols, famílies senceres i, al poble, havia una félbrica d:) armalnent que feien 

fonamentalment bOlnbes i on la seva mare i altres dones varen entrar a treballar. EH 

inicialment va estar fent feines a unes lnasies deis voltants, pero després també es va 

incorporar a aquesta fabrica, treballant a la fonena. 

La Gherche era un poble petit, i alla no els vigilava ningú, de manera que anaven on 

volien i eren com els delnés treballadors de la fabrica, cobrant el seu jornal El seu 

control el portava la gendanneria i l' alcaldia, encara que eren controlats, pero no 

vigílats. Amb rarribada deIs alemanys es van trasUadar des del poble a una torre on hi 

havia quadres pero, al cap de poc temps, queía en mans deis alemanys. 
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Capítol5: Capturats peIs alemanys i traslladats fins a Mautbausen. L'arribada a 

l'esíació del poble. 

La rnateixa dívisió que he utilitzat en el capítol anterior per relatar els destins 

deIs joves del kOlnmando Poschacher en dues vies, és a dir, el grup que estava a 

Angulema i la resta, sen\ la que seguirem en aquest capítol en que veurelu com cauen en 

lnans deIs alemanys i conl són transportats~ en el cas del comboi d' Angulelua 

directament a Mauthausen, lnentre que la resta passaran per un o diversos camps de 

presoners (stalags) fins al seu transport definitiu a Mauthausen, 110c on tots es trobaran. 

Pels joves que es trobaven alnb les seves famílies a Angulenla, l'arribada deIs 

alelnanys al juny de 1940 no va lnodificar iniciahnent la seva forma de vida i, fins i tot, 

de vegades quan s' apropaven al calnp portaven bOlnbons pels nens, cigarrets pels ~omes 

o d' altres aliments COln formatge, que a molts els hi feía pensar que els alemanys no 

eren tan dolents COln ells creien. La vida durant aquest període (concretament fins al 20 

d'agost, lnOlnent en que es desallotjan\ el camp) era igual a abans de l'arribada deIs 

alemanys; es treballava, es sortia i s' entrava l1iurament al crunp sense cap tipus de 

vigilancia, i la convivencia amb ells era bona, dones no entraven al camp i, lnalgrat que 

tenienla kommandantur lnolt a prop d'on ells estaven (a la carretera de Burdeus) ningú 

es ficava mnb ningú i no hi havia cap tipus de relació. 

Mentre els alelnanys estaven a punt d' arribar a Angulema, i talnbé quan ja hi van 

ser en aquesta poblaCÍó, el camp va anar creixent en nombre de refugiats espanyols. El 

motiu va ser que molts deIs espanyols que formaven part de les companyies de treball i 

que estaven al nord de Fran9a, amb la desbandada de l'exercit frances i de tots en 

general, es foren retirant cap el sud, i al passar prop d' Angulema rebien la notícia que 

en aquesta població, existia un Calnp de refugiats espanyols i cap alla hi anaven. Molts 

al arribar varen ser acollits, els hi van donar menj ar com a tots els demés i molts, al 

trobar .. se tan ben acollits alla, decidiren no seguir més endavant, sense saber que el seu 

destí final seria el de Mauthausen. Lázaro Nates, afirma que no solament el fet de 

disposar de menjar i de lloc on estar va fer que aquells hOlnes restessin al camp, sinó 

que arnés l' element afectiu va tenir molt a veure. Segons ells eren hornes que des que 

havien sortit d'Espanya un cop acabada la guerra no havien trobat cap tipus d'estimació 

i en canvi~ a Angulelna, existia un afecte femeni que va fer que molts decidiren quedar .. 

se, perque "muchos de los que cogieron en el campo de Angouleme podían haberse ido 
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antes del campo COlno muchos lo hicieron", 72 pero aquesta atmosfera que els envoltava 

ho va ünpedir. 

1 cap a l'agost de 1940 la situació va eanviar, perque un día, una colulnna de la 

SS va rodejar el Calnp i van entrar i enregistrar totes les barraques. BIs refugiats no 

saben exaetatnent que buseaven, pero no van trobar res i van marxar. Pero el 20 d'agost 

de 1940, novament tornen els alelllanys i, aquesta vegada els hi diuen que preparin tots 

els seus estris que seran traslladats d' alla. Van preparar les maletes i les van posar totes 

juntes dones els van assegurar que ells ja s'ocuparien d'elnbarcar-les. 1 cap a l'una o les 

dues de la tarda, van anar des del camp cap a restació d' Angulema a peu, on hi havia un 

tren que els estava esperant. A.quest tren estava COIuposat per vagons que portaven la 

inscripció (vuit cavalls, quaranta persones). 

Al camp no va quedar ningú, pero a Angulen1a sí. Van ser els refugíats espanyols que 

estaven vivint acollits en cases de francesos i que, veient el que els hi passava als seus 

compatriotes, varen pensar que els proxims en ser traslladats serien ells. Pero els 

esdevemments no es van produir aiXÍ i, els que restaren a Angulema no van ser 

molestats i van poder estar fins a la fi de la guerra treballant en aquesta ciutat, evitant la 

deportació. 

EIs integrants del transport no sabien a on anaven, perque ningú els hi havía dit 

el destí exacte i es per aixo que varen comen9ar a córrer rumors entre ells, sempre de 

caire positiu, i Inai pensant-se el seu fatal destí. El que semblava que Inés gent creía era 

que els portaven cap a la zona lliure de Fran<;a; d'altres pensaven que els retornaven a 

Espanya i alguns varen pensar que el seu destí final era Rússia i els anaven a canviar per 

petroli. Tot aixo havia fet que, quan els van elnbarcar els gendarmes francesos dins deIs 

vagons, la gent no hagués oposat cap resistencia i ningú pensé s en la possibilitat 

d' escapar. Quan tothori1 va estar dins, i després de distribuir una I11ica de pa i de 

fonnatge, varen tanear les portes deIs vagons i el tren va comen9ar la seva marxa 

direcció Po.itiers. Posteriorment el cOInboi va passa per les afores de París i, veien la 

direcció que agafava el trajecte, es varen 'deixar de costat aquelles teories que parlaven 

del retorn cap a Espanya. Més endavant, varen passar per la població de Sarreguemines, 

a la frontera amb Alelnanya, i aixo encara va descol'locar Inés als refugiats. 

El viatge va durar exactalnent quatre dies, entre el 20 i el 24 d'agost de 1940, 

data de l'arribada a ¡;estació de Mauthausen. Respecte a les parades que van efectuar no 

72 Lázaro N ates, 9 de julio 1 de 1999. 
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selnbla que hi hagi un acord entre els testímonis i les verSlons de vegades, són 

contnhies: Uns indiquen que a les estacions els hi donaven el lnenjar a través de les 

finestretes que hi havia al vagó, pero que no els hi obrien les portes, i que solrunent a la 

ciutat de Munic va ser on eIs hi van pennetre baixar del tren per beure aigua i fer les 

seves necessitats; altres parlen de diverses aturades, pero tan curtes que no els donava 

temps de res; i dintre deIs que defensen que hi van haver diverses parades, altres 

expliquen que aquestes es produfen en vies de descans senlpre en nlig del camp o en un 

poble, pero mai prop d'una ciutat gran, dones era alla on no obrien maí les portes. En 

aquest període de parada els hi donaven quelcoln de lnenjar i beure i podien fer les 

seves necessttats. 

Sobre les condicions en les que anaven dins deIs vagons, els deportats recorden que 

estaven forva atapelts, no d' una manera excessiva COln a passat en altres transports en 

els que la gent moria per asfixia, peró que lnalgrat no sobrava espai, disposaven d'una 

mica de moviment Les finestres temen barrots i dins de cada vagó hi havia una galleda 

per fer les necessitats. 

L'arribada a l'estació de Mauthausen es va produir el 24 d'agost de 1940 pel 

lnatí. El tren es va aturar en tilla via morta, i cap e11nigdia els hi van portar una especie 

de sopa que van rebre bé perque portaven fam retardada deIs dies que durava el viatge. 

També els van fer baixar vagó per vagó i, aprofitant que la nit anterior havia plogut 

bastant, es rentaven les lnans i la cara als bassals d' aigua que hi havia al terra i després 

tornaven a pujar al vagó. Després de donar el menjar van tanear les portes deIs vagons i, 

passada una estona varen tornar a anar obrint un altre cop vagó per vagó. Peró ara tot 

eren crits i els SS, amb pistoles, nletralladores i gossos, cridaven - lnonsieur heraus, 

lTIonsieur heraus!- barrejant el frances ( lnonsieur, senyor) alnb l'alemany ( heraus, fora) 

i oblígant a aquells que· es quedaven dins deIs vagons a sortir. AIs hOlnes i els joves 

se'ls feia baixar i l'elecció de a partir de q"uina edat eIs joves és podien considerar com a 

senyors era del tot aleatória i de vegades depenia de la sort. Així Félix Quesada, el Inés 

jove del kommando Poschacher, tenia en aquells lnoments catorze anys i eH lnateix 

explica que era la prünera vegada que es posava un pantaló llarg, i que quan els 

alemanysel van veure vestit aixÍ, i amb una alc;ada considerable ja que per aquella 

epoca media aproximadament 1 '67 ID., el van obligar a baixar i de poc va servir que ell 

alnb els dits els hi digués que tenia tretze anys. En canvi i pel contrari, el seu genna 

petit, en José, tenia dos anys menys, i en el rnoment en que veu que fan baixar a tots els 

hornes del vagó, eH, inconscientment, baixa també i forma juntament amb els hornes. 
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Un oficial alemany que el va veure va parlar amb un soldat, i aquest el va agafar per les 

espatl1es i el va tomar a introduir al vagó. La sort d'tm i altre va ser totahnent diferent 

per dos anys de diferencia d' edat. 

Les dones que quedaven dins del vagó, al veure CüIn s' emportaven als seus 

hOlnes i als fills joves, varen comen9ar a cridar i a donar Cüps contra el vagó, de tal 

forma que, "la gente de Mauthausen se acuerda de ese transporte". 73 

Un cap tots els hOlnes havien baixat, varen tancar tates les portes i el tren va continuar 

el viatge. BIs hornes i els joves varen ser fonnats en columna de tres (tilla coluInna que 

era fonta !larga) i, un cop enquadrats, comencen a pujar cap el calnp de concentració 

que es troba a tilla distancia d'uns cinc quilómetres aproximadament de l'estació. "Varen 

travessar al poble, i a la sortida del mateix, van agafar un cruTIÍ que puja cap a dalt del 

turó on estava situat el campo 

La destinació de la resta del comboi ha generat diverses versions ja explicades 

en el capítol 2 d'aquest trebal1. Des de l'eliminació completa del gnlp fins a 

l'internament de les dones en el crunp de Ravensbruck, les teories estan equivocades, 

dones, la destinació final del grup sera el retom a Espanya. 1 aixo no solrunent ha estat 

afinnat per aqueIls joves que en aquell Inoment van quedar~se presoners al catnp de 

Mauthausen i que després de la liberació varen tenir notícies del que havia passat a 

través de la seva família, sinó que heln disposat del testimoni de supervivents del 

comboi que per la seva curta edat no van ser seleccionats per anar al calnp. DeIs seus 

records i deIs que les famílies explicaran als joves Poschacher quan tomin de la 

deportació, es despren que el recorregut del tren fins a arribar a la frontera espanyola va 

ser lnolt incert, i alguns recorden que el tren va estar atufat dos dies, durant els quals els 

hi van donar de lnenjar unes dones que portaven una faldilla de color semblant al blanc i 

alnb ratIles blaves i amb una camisa i jaqueta de la mateixa manera. Aixó ha fet pensar 

que aquesta aturada s'hauria d'haver produIt lUOlt a prop del camp de Ravenbruck, 

situat al nord d' Alemanya i destinat a dones i nens. Algun testimoní parla d'uns 17 dies 

de trajecte al tren, durant el qualles dones i els nens van ser portats d'un cantó a un 

a]tre passant per Berlín i perdent temps d'tma parí a una altra d' Alemanya fins que van 

agafar el cami de retoro cap a Espanya. 

Una de les últünes parades que va fer el comboi va ser, precisament, a la ciutat 

puní de partida del mateix, és a dir, a Angulema. La dona d'un deIs deportats (que va ser 

73 Manuel Cortés, 13 de juliol de 1997. 
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traslladat al calnp i que posterionnent va morir a Mauthausen) anomenada Lola, va patir 

un atac d'apendix i el tren es va aturar a Angulema, on la van portar a l'hospital i alla es 

va quedar f1ns a la fi de la guerra. La resta del grup va continuar i van entrar a 1 'Estat 

espanyol per la frontera amb el país base. És interessant destacar la primera itnpressió 

que va tenir José Quesada, el germa petit del melnbre més jove del kOlmnando 

Poschacher al arribar a Espanya: ,- El tren pasó a la frontera española y lo primero que 

recuerdo al pasar es ver un guardia civil, y cuando vi el guardia civillne quedé pues tan 

parado que lne metí en un rincón del vagón y me quedé allí sentado pues, atelTIorizado, 

porque había visto un guardia civil; hacía años que no los veía".74 

Un cop travessada la ±rontera, les fmnílies van ser distribuIdes segons el seu lloc 

d' origen i el destí final va ser desigual. Així, per exemple, la familia Quesada va anar a 

parar a Montjulc, a uns pavellons de la fira, i alla van passar uns lnesos fins que unes 

ties seves els van acollir. La família Cortés talnbé va estar en ellnateix l1oc, pero quan 

van decid~r tornar a casa seva es van trobar amb la sorpresa que aquesta havia estat 

assaltada. La lnare de Lázaro l'Tates no va estar tan ben rebuda; un cop va arribar a 

Laredo la van ficar a la presó i li donaven oH de rieí COlTI a castig per no poder haver 

detingut al seu lnarit 

Fer una quantificació de la gent total que fonnava part del cOlnboi d' Angulema 

ha estat fins avui dificil de fer. Sabeln que el total de presoners que van entrar al camp 

procedents del mateix, ronda la xifra de 423 (facilitada per Joan de Diego, el tercer 

secretari del calup) i de 430 (que figura al llibre de la Montserrat Roigf5 . Heln de 

pensar que aquest són eIs que es queden al calnp, i s'han de contar les dones i nens que 

marxen. En total i a cop d'ull, els deportats parlen de més de 1500. 

Si la quantificació exacta és un aspecte que podreln solucionar en un futur 

ünmediat ja que els arxius departalnentals francesos estan obrint la infonnació que ells 

tenen referent a aspectes d'aquesta epoca, el que se'ns fa nlés complicat de contestar és 

el fet del per que del cOlnboi d' Angulema i la responsabilitat del mateix. No era gens 

propi deIs alemanys el fet de deportar a famílies senceres si no eren de raya jueva. No 

s'explica el fet que en cap moment les persones refugiades a Angulema passessin per 

cap stalag i que anessin directalnent a parar a les portes d'un camp de concentració, 1 la 

responsabilitat ú1tüna sobre aquesta acció no queda clara enlloco 

14 José Quesada, 28 de gener de 1999. 
75 M. Roig, Bls catalans als .. ~, p 517. 
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Preguntant als deportats, la lnajOna assenyalen COlll a culpable al govem 

espanyol i, especialment, recauen les acusacions en la figura de Serrano Suñer, el cunyat 

de Franco que en aquell Inoment era el lninistre d'assulnptes exteriors. Les relacions 

existents entre els govems d' Alemanya i d'Espanya després de la seva estreta 

col'laboració durant la guerra civil, fan que quan els alelllanys arriben a Angulema i es 

troben amb tota una serie de refugiats espanyols, preguntin a les autoritats espanyoles el 

destí que han de donar a aquella gent. Aquesta teoría ha estat recolzada a partir d' una 

nota verbal procedent de l'mnbaíxada alelnanya a Madrid, que en data de 20 d'agost de 

1940, va dirigida al Ministeri d' AssUlnptes Exteriors Espanyol, on es demana si el 

govern espanyol vol fer~se carrec deIs dos lni! espanyols intemats a la ciutat 

d' Angulema. ( Annex 1 /6 La resposta ja ens la podeIn imaginar si tenim present el 

destí final deIs hornes i joves del cOluboi. 

Una altra de les teories, lnenys acceptada en quan a nombre de testÍlnonis, apunta cap a 

la culpabilitat francesa en 1 'afer, dones, les autoritats franceses de repoca eren 

col'laboracionistes, i el que voldrien es desfer-se de tota la gent que tenien aHa. 

També costa de trabar explicació al fet que a l'estació de Mauthausen es fes una 

tría d'holnes i joves, i les dones i nens seguissin el viatge. Una de les possibles 

explicacions apunta sobre un fet a tenir present; la majoría de combois que arribaven a 

l' estació restaven molt poe temps en ella i rapidament els presoners eren baixats deIs 

vagons i, ünmediatament traslladats al campo Pero el transport d' Angulelna va estar 

varíes hores aturat a l'estaCÍó. Aquest retard s'ha explicat partint de la idea que encara 

s' estaven efectuant transaccions entre el govern aIelnany i l'espanyol sobre el destí final 

deIs components del cOlnboi, i que, a últÍlna hora, la sort de les dones i els nens va 

suposar la seva salvació, encara que per que fos definitiva va haver de passar un temps 

de negociacions fins a l' acord final. Aixó explicaria el que la resta del comboi esa~s 

tants die s donant voltes d'un cantó a LID altre fins al seu definitiu retorn a Espanya. 

Una altra versió justifica el retard al' estació enllavant-lo amb la teoria de la 

culpabilitat francesa i tot indicant que els SS quan es van donar compte que venien 

dones i nens al comboi, i que no estaven preparats per poder-los allotjar, van deixar 

rnarxar a aquesta part del grupo Lázaro Nates, que ha cOlnplementat el seu testimoni 

amb un article sobre el tema aparegut a Hispania, el butlletí intem de la Federació 

76 Nota facilitada per Ramiro Santisteban , president de la FEDIP , i dipositada al Fans sobre la 
departació 1939/1945 de l' Arxiu Municipal de Castellar del Valles. 
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Espanyola de Deportats, escnu en aquest artiele titulat "España, Angulelua, 

Mauthausen" aquesta opinió sobre la versió eSlnentada: "Hay otra versión que consiste 

a que el jefe del campo de Mauthausen se encontró con la sorpresa de encontrar lTIujeres 

y niños en los vagones y ante aquella situación inesperada y visto que el CalUpO no 

estaba preparado para recibir cierta clase de personas, consultó sus jefes superiores y 

ellos al representante espafiol. No puedo concebir tal situación por la sünple razón que 

los alelnanes hacían las cosas minuciosamente, que el informe anunciándole nuestra 

llegada se hiciera de una foma tan oscura y sin indicarle de qué clase de personas se 

componía". 77 

Sembla ser que la inexistencia de papers oficials i el mutisme que sobre el tema sempre 

ha tingut Serrano Suñer, fan que les qüestions sobre el transport d' Angulema quedin 

com a interrogants sense contestació possible. 

La resta de membres del futur kOIDlnando Poschacher varen arribar en altres 

cOlnbois al Ilarg de l'any 1940 i 1941 (a excepció de Bartololné Vallori que ho va fer a 

principis del 1942). La seva captura és diferení en cada eas, i per aixó passem a relatar

la de manera individualitzada, així COln el pas pels stalags i el seu transport fins 

l' arribada a Mauthausen. 

Si hem vist que el transport d'Angulem.a arriba al camp el 24 d'agost de 1940, 

abans queells ja ha arribat RaIniro Santisteban que esta internat des del dia 6 d'agost. 

Recordeln que havia abandonat la Companyia de Treball a la qual pertanyia el 15 de 

maig, al rebre tma ordre de París de retirar-se, i es va barrejar amb els civils que venien 

de Belgica. La retirada des del seu puní de vista era un desastre i, per eH, l' exercit 

franees no oferia cap garantía d'exit; dones ellnaterial que veien que s'utilitzava era el 

propi de la Guerra del Catorze COIn per exelnple canons tirats per cavalls. A Inés 

. considerava que morahnent les tropes franceses no estaven preparades per la guerra. 

L' estrategia que van utilitzar per poder fugir i salvar la seva vida era la de 

calninar durant la mt, i buscar refugi als boscos per poder donnir de día i així evitar les 

accions deIs avions que ametral1aven a la gent que circulava per la carretera. Pero a la 

tercera nit de seguir aql.lest ritme, van donnir en un bosc com de costmn, i pellnatí els 

va despertar el soro11 deIs tanes í van veure com els alelnanys passaven per la carretera 

que hi havia al costat del bosc. 1 en aquest moment són fets presoners per l' exercit 

alemany. 

77 Hispania, F,E.D.IP., París, número 55) novembre 1976, p. 3. 
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Un cop a les seves lnans, els fan tornar cap enrera, i lnentre l' exercit alelnany es 

dirigia cap a París, eH tornava cap a Belgica un altre cop, barrejat amb tota la població 

civil i soIdats als que feien recular. Van continuar fins a arribar a un punt on hi havia 

tilla unitat de tancs de les SS, als que recorda per la seva vestünenta negra, que els van 

efectuar un control en el que coI'locaven a un cantó tot el que era hOlne jove, i la resta 

anaven cap a un altre lloc. 1 a partir d'aquí s'inicia un viatge en columna a peu en el que 

anaven unes vegades custodiats pels soldats i d' altres per les SS. EIs pritners eren més 

benevols, pero e1s hi donaven poe lnenjar, de manera que si bé al principi el rinne diari 

de lnarxa era d'uns, aproximadalnent~ 40 quilómetres diaris, el fet de menjar poe els 

debilitava i la lnarxa és reduYa a uns 10 per día. 1 quan eren escortats per les SS, el ritIne 

era lnoIt nipid i els soldats, que anaven en bicicleta i amb una autoalnetralladora al 

davant i un altre al darrera, ünprirnien velocitat al grup, fet que feia que molts 

caiguessin extenuats. 

A la columna hi havia presoners de diverses nacionalitats i anaven barrejats 

francesos, anglesos i espanyols. Així van anar marxant mentre s'allunyaven del front, 

encara que en alguns 110C8 pels que passaven hi havia una celia resistencia ja que 

sentien Inolt habituahnent el so deIs canons. El trajecte va finalitzar quan van arribar a 

la frontera de Luxemhurg. D'aquí e1s van fícar en un tren i els van portar fins a un 

prüner camp de presoners situat a Trier, a la frontera alelnanya. Es tractava d'un stalag 

en el que seleccionaven a la gent, és a dir, que els enviaven en destinació cap a aItres 

camps i on eH va passar uns dies intemat. Posteriorment és traslladat a Nurelnberg, lloc 

que ens descriu:o juntalnent alnb la rebuda de la població, de la següent manera: "era un 

campo de la Juventud Hitleriana, donde hacían los ejercicios y todo antes de la guerra, 

todas las ceremonias, en fin, y 10 habían hecho calnpo de prisioneros de guerra. Del tren 

a la estación, no sé, habría quizás tres kilómetros, de la estación al calnpo, lo que más 

lue chocó fue el comportamiento de la población civil que estaban a las orillas de las 

carreteras, a escupirnos, tiramos piedras". 78 

1 un cop a dins del camp, els espanyols són separats de la resta de presoners i els 

instal·len a tres barraques arllades de les demés, en una especie d'illot. A les sis de la 

tarda els hi tancaven totes les finestres i la porta de la barraca i ja no podien sortir fins a 

l' endema. 1 passada aproximadament una setmana, varen rebre la visita deIs agents de la 

Gestapo,que els hi van fer un registre i els hi van prendre la filiació. Segons creu 

78 Ramiro Santisteban, 19 d'agost de 1997. 
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Santisteban, a partir d'aquest Inoment estaven en lnans de la Gestapo, i proba d'aixó va 

ser el fet que no varen tornar a sortir de les barraques on estaven instal'lats durant un 

lnes. 

Passat el mes, són novament traslIadats a un altre caInp de presoners situat 

concretatnent a Moorsburg, on passarien un altre lnes, aquest cop barrejats alnb els 

delnés presoners. Peró malgrat que estaven juntament amb la resta, i que aBa varen 

trobar altres espanyols que venien d'haver estat servint a l'exercit, ells ja fonnaven un 

grup apart i a tots els van fer passar per l' oficina del Calnp per prendre novmnent les 

dades de la filiació. 

I un día els criden, els fonnen i els hl diuen que tornen cap a Espanya. COln a 

alünent reben un pa i un tros de llonganissa, i són elnbarcats en un tren. BIs vagons eren 

de carrega deIs que portaven escrit '~vuit cavalls~ quaranta hornes", i el viatge va durar 

tres dies fins a arribar a Mauthausen. Dins del vagó anaven forva atapeIts i per seure 

havien de delnanar pennís al cOlnpany del costat, de fonna que uns podien anar asseguts 

lnentre que d' altres estaven de peu. BIs deportats anaven desorientats i~ encara que no 

s'acabaven de creure que retomaven a Espanya, tampoc tenien una idea clara de cap a 

on anaven. A Inés el viatge va durar JnoIt respecte a la distancia que temen que recórrer, 

perque es produlen forces parades a les vies luortes, 

Seria aproxünadament cap ellnigdia quan arriben al' estació de Mauthausen on 

ja els esperen els soldats de les SS del camp i els oficials~ Fins a aque111noment han 

estat escortats per l' exercit, pero ara es produeix el canvi i aixo ho noten mnb el tracte, 

dones els fan baixar del tren a cop de culata. NOlnés sortir del tren, els formen en files 

de cinc, i els cOlnpten tres o quatre vegades (aquesta reiteració a l'hora de eOlnpíar era 

propia deIs alelnanys). Un cop va passar entre mitja i una hora que estaven ferms, 

enquadrats pels soldats,s'inicia la marxa cap el calnp. Peró els soldats anaven lnolt de 

pressa i eUs tenien molts problelnes per seguir~Ios, cosa que motivava l'aplicació de 

forces cops. Varen passar pel mig del poble, com tots aquells grups que venien de 

l'estació. 

La data en la que entra al calnp és el 6 d'agost de 1940 , arnb el primer comboi 

d'espanyols que arriben a Mauthausen, i que segons eH, estava fonnat per uns 460 0480 

presoners aproximadament. 79 

79 Segons les dades que figuren a M. Roig, BIs catalans als .,. , p. 517, el nombre exacte era de 392 
presoners i l'stalag de procedencia era el VII-A. Sobre el número de l'stalag, aquest no coincideix amb 
una informació enviada pel propi Ramiro Santisteban , que ha consultat els arxius de la FEDlP a París i 
ens indica que ell provenia del stalag XIII-A 
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Uns mesos més tard arribara al cmnp Manuel Díaz, que és l'únic deIs lnembres 

del kOlnmando Poschacher entrevistats que va pertanyer als Batallons de :r-Aarxa. Sobre 

la seva retirada quan e1s alelnanys entren a Franya, recorda que és va produir una gran 

desbandada de l'exereit frances i que van perdre de vista als cOlnandaments del batalló 

al que pertanyia, de lnanera que al segon día de cOlnbats ja no veien a ningú i van 

decidir-se a anar cap a la carretera. Fugien seguint el camí que lnarcaven e1s civils que 

anaven en retirada. Donnien al calnp i menjaven el que podien aconseguir entrant en les 

cases que trobaven pel camí. Nou dies va durar la seva retirada fins que, a sis 

qui!ómetres de Melun, una població que es troba a 42 quilolnetres de París, va ser 

capturat. La nit anterior a caure en lnans deis alemanys havia estat donnint eH amb uns 

altres companys a una casa de eamp que estava situada a 1ms dos quilómetres de la 

carretera. Al' endema van tomar cap a la carretera per continuar la marxa i es van trobar 

amb LID grup molt gran de lnilitars francesos (quasí un roiler) que estaven paraíso Al 

apropar ... se cap a ells no es van adonar que eren presoners i un deis guardies alelnanys 

que els custodiaven el van detenir a eH i als seus cOlnpanys. 

D' aquí son traslladats a Meaux, una població que també esta prop de París. La 

lnajoria de presoners que els acompanyen són francesos, i també hi ha molts 

senegalesos. En aquesta població existía una caserna de cavalleria on va estar poe temps 

fins que va ser traslladat a Alemanya a un stalag. Pins aquest calnp de presoners viatgen 

en tren, i M. Díaz no recorda exactanlent les nacionalitats que van amb ells, pero si que 

ens parla del fet que els senegalesos negres els van deixar a Franya per l' excusa del fred. 

Al' stalag 110 és feía cap activitat; era un calnp de presoners petit, tot fet de 

tnamposteria, i que es veía que no havia estat construIt per guardar presoners sinó que 

era una cosa provisional que feien servir com a stalag. 

AUa, un dia són cridats tOt8 els espanyols i se' ls va fer passar per una oficina on 

els hi demanaven dades sobre la guerra d'Espanya. Molts van dir que havien entrat a 

Franya abans del 1936 i, segons ens diu Díaz, e1s van considerar com a francesos ja que 

pertanyien a l'exercit i, al no haver entrat durant la retirada dels republicans al finalitzar 

la guerra, no els consideraven cOlnunistes. Aquest els van treure a treballar a cases de 

eamp properes. Pero tres (eH era un) van indicar que havíen passat la frontera després 

del 1936 i aixó va fer que no els deixessin sortir del camp, i després de tres setmanes de 

pennanemcia, i concretament el 17 d'oetubre de 1940, arribés la Gestapo i se'ls 

elnportés a la presó. Alla varen passar diversos interrogatoris en els que els delnanaven 

informes sobre la seva actuaeió a la guerra d'Espanya, i els hi van donar esperances alnb 
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la possibilitat que tomarien a Espanya. Pero un dia, els hi fan preparar la seva roba i els 

fiquen dins d'un tren en direeció cap a Munic. El tren en el que van té lins vagons que 

eren Cüin cel-les especials per presoners, aInb barrots a les finestres. Viatjaven Inés 

presoners, pero ells tres disposaven d'un departament propio Al arribar a Munic passaran 

la nit en una presó, i al' endelna continuaren al viatge fins a Mauthausen. Anaven 

elnlnanillats i escortats pels SS. BUs tres són els únies del transport que van anar a parar 

al camp de Mauthausen, a on arriben de nit, un dissahte, concretaInent el 30 de 

novembre de 1940.80 

En Manuel Segura es trobava a una granja a poes quilómetres de la localitat de 

Wicsígnicour, quan per davant d'on eH estava va passar en prÍlner lloc l'exereit frances 

reeulan~ i despres l'alelnany avanvant. Quan els soldats arriben a la granja i es traben 

amb una serie d'holues treballant aBa, pregunten quí són. El propietari de la granja 

iniciahnent els ajuda perque no els detinguin, pero passats dos dies, tomen de nou i 

aquesta vegada els detenen. Ficats dins d\m emnió són traslladats fins a Laon. La data 

en que es produeix la seva captura és el 25 de lnaig de 1940. Un cop arribat a Laotl, els 

van tancar a una església que estava plena de militars francesas. Pel matÍ els treien del 

seu tancmnent per anar a carregar camions amb diverses coses que provenien 

principalment del que la tropa anglesa havia deixat al retirar ... se. Conl no els hi donaven 

de lnenjar aprofitaven per robar el que podien en el moment en que es dedicaven a 

treballar. D' aquesta manera van estar durant quinze dies i, un cop va passar aquest 

període, es va presentar un comandant de la Wermacht delnanant voluntaris per anar a 

treballar aIub els aIemanys. Un grup, entre els que eH es trobava, i que estava cOlnposat 

per lTIOltS espanyols, es va negar a presentar-se voluntari i aixo va fer que els fessin 

preparar les maletes i, després d'una hora de caminar per la població, els portes sin a un 

prat pIe de lnilitars presoners. Al dia següent~ els van formar i, caminant, els porten en 

colulnna fins a la frontera amb Luxelnburg. Es tractava d'una columna de presoners de 

guerra que eH calcula que tindria unes 50.000 persones, i que estava composada per 

francesos, belgues i anglesos majoritariament. Calninaven aproxünadmuent uns 35 

quilometres tots els dies, i quan paraven els ficaven en una especie d'hangars amb palla 

perque descansessin. Per lnenjar, pel mad els hi donaven un pa per tres o quatre i unes 

80 La data d' arribada coincideÍx amb la facilitada per Ramiro Santisteban i amb el l1ibre de M. Roig, Bls 
catalans als ... , p.517, en el que g'indica que són tres els presoners que composenel transport del 30 de 
novembre de 1940, que provenía de l'stalag VII~B. 
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salsitxes grosses. Ellnenjar era poc pero del que més patien era de sed, de manera que 

de vegades, si veien un bassal d'aigua al terra es lIen9aven a beure. 

Un cop arriben a Luxemburg, segueixen el seu caIní fins a la frontera alemanya, 

i dins d' Alemanya, els porten a un stalag situat prop de la localitat de Trier. Es tractava 

d'un camp de presoners amb luoltes barraques on hi havia aproximadament unes 

200.000 persones. Peró a1la van rOluandre poc telnps (uns deu dies) ja que un día els fan 

formar i els van ficar, a un grup d'unes 10.000 persones, en vagons i els van traslladar 

cap al' stalag IV ... B. El número de matrícula de presoner que li van donar en aquest 

camp va ser el 42.747, i recorda que la roba que li van facilitar estava plena de polIs. En 

aquest stalag inícialment no fcien res, i estaven tot el dia a la barraca. EIs hi donaven 

mitjanatnent bé de menjar i, a més, padien rebre paquets de fora (eH, per exempIe, en va 

rebre del propietarí de la granja on estava treballant en el moment en que va ser 

capturat). Pero, més endavant, els van obligar a sortir a treballar~ aIguns a una mina de 

carbó propera, i a eH a descarregar vagons en els que hi venia pedra , maons, menjar, i 

d'altres coses. 

Va estar presoner en aquest camp fins que, lm dia, varen agafar a tots els 

espanyols que estaven al camp i els van preparar pel trasllat. Davant de la pregunta de 

cap a 011 anaven, els hi van dir que els alliberaven i, lógicament ho van creure. BIs 

porten cap a una estació i els fiquen dalt d'tm tren en el que els vagons eren per portar 

animals. El tren era lnolt llarg (d'uns 60 070 vagons) i al seu vagó anaven unes vuitanta 

persones aproximadament. Via~aven espanyols,. pero taInbé helgues i lnolts jueus. A 

cada racó del vagó hi havia col'locat un barril per fer les seves necessitats. 

El viatge va ser fon;a llarg perque el tren contínuament anava fent parades i , van estar 

durant molt de temps sense donar-los cap tipus de menjar. 

Per cOlnprendre en quines condicions es produia el viatge teniIn aquest exemple: " Para 

poder dormir, había un capitán francés (.,.) y silbaba con un pito y allnomento de que 

silbaba nos bajábamos todos, pero es que no podíamos tumbarnos, uno contra el otro , 

no podíamos~ estábamos como las sardinas.",81 

L' arribada alcrunp de Mauthausen es va produir el 25 de gener de 1941, i a 

l' estació del poble, els SS ja els estaven esperant, i els van fer baixar del tren a cops, 

utilitzant els gossos i cridant. Havien de sortir de pressa si no volien rebre cap pal, i en 

cOlnpte, perque estava tot nevat. El transport que arriba amb eH estava cOlnposat 

&1 Manuel Segura, 3 O de gener de 1999, 
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exc1usivalnent per espanyols~ provinents de les cOlupanyies de treball, i en n01nbre 

d'uns 500.82Un Cop fonnats, es dirigeixen cap el poble i arriben a l'entrada del catnp 

cap a les deu de la nit. 

Selnbla ser que la mateixa data d'entrada al camp va tenir Rafael Castillo, encara 

que la lnanera d' arribar-hi ha estat per un cmní diferent. La seva cOlnpanyia de treball, 

la número 88, estava a Verdún fent feines de carrega i descarrega, i quan els alemanys 

varen rodejar la Línea Maginot, ells van caure molt nlpidament en les seves mans, dones 

no tenien la possibilitat d'escapar-se en cap direcció. Iniciahnent els traslladen a un l10c 

anOlnenat Dius, on hi havia un camp militar frances, una caserna, i aBa varen romandre 

un mes fins que van ser portats a un crunp de presoners de guerra situat molt a prop de 

Berlín: a l'stalag III-A. A aquest 110c arriben després d'un viatge en tren, en el que 

viatjaven a Inés d' espanyols, presoners francesos. 

En aquest stalag sortien en kommandos a treballar al camp (recollir patates i altres 

feines) i els espanyols estaven tots junts dins de la lnateixa barraca, fonnant un grup 

d'uns vuitanta. El temps de pennanencia en aquest camp va ser d'uns sis 1nesos, i 

transcorregut aquest període, van fonnar a tots els espanyols i els van avisar que anaven 

a ser traslIadats. No els hi van donar cap explicació sobre el destí que portaven i, en 

tren, surten de l'stalag III-A per anar a Trier, prop de la frontera francesa, a on es van 

desplayar per recollir espanyols que hi havia en altres calnps i fonnar un transport d'uns 

800 presoners aproximadalnent. I des de Trier el viatge ja no va tenir més parades fins a 

arribar a Mauthausen. El tren en el que viatjaven era de mercaderies, i als vagons hi 

anaven unes 70 o 80 persones. El viatge va durar uns dos dies, sense parar a cap 110c. 

BIs hi van donar de menjar abans de sortir i van tanear les portes per no tomar-les a 

obrir fins que no arriben al' estació de Mauthausen. 

L'arribada es produeix per la nit, i un cop s"obren les portes deIs vagons, els alemanys 

els fan baixar a puntades de peu i cops de culata, cridant i amb els gossos aBa al costat. 

BIs formen i els pugen cap el campo Durant el trajecte no sabien cap a on anaven i ningú 

els hi havia dit res. La data d'arribada al camp que eH ens indica és el 22 de febrer de 

1941.83 

82 Segons les dades facilitades per Ramiro Santisteban, hi ha una coincidencia en quan a la data 
d'arribada, i en quan al stalag de procedencia ( el IV-B). En canvi, segons el llibre de M. Roig, Eis 
catalana als .. " p.S17, a125 de gener de 1941 arriba un transport d'espanyols procedent de l'stalag XII-D 
i composat per 775 presoners. 
83 Al principi del relat del testimoniatge de Rafael CastHlo en aquest apartat , hero indicat que la seva data 
d' entrada al camp coincideix amb la de Manuel Segura, és a dir, és el 25 de gener de 1941, malgrat eH ens 
digui una altra, per dues apreciacions: en primer llnc perque a la llista de Ramiro Santísteban hi figura 
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L' últim cas deIs meInbres del kommando deIs Poschacher que ens queda per 

relatar és el d'Eduard Frías, que es trobava prop de La Guerche, aInagat a una especie 

de torre en la que hi havia unes antigues quadres, en el moment que els alelnanys entren 

a Fran9a. Un asturüi que estava aInb eH i que coneixia li va dir que havia trobat feina i 

que havien de Iharxar. Pero quan inicien el seu caInÍ, a uns tres quilometres de La 

Guerche, es van trobar amb un control alelnany. Per passar aquest control disposaven 

d'tma dOCLunentació en la que figurava que eren obrers de fabrica. 1 precisaInent aquests 

pass es van fer que els detinguessin, perque quan els alelnanys arriben a Fran9a van fer 

un avís, perque tots els treballadors es presentessin a les fabriques i com que quasi 

ningú ho va fer, a ells els van detenir i els van acusar de ser sabotejadors. 

Aixü passava el mes d'agost de 1940, i el van portar fins a Nevers, a una fabrica que 

estava plena de francesos i espanyols. 1 des d'aquesta fabrica, a peu cap a Brusel·les. El 

ritIne de la columna era molt dur, dones descansaven solam.ent dues hores a la nit i mitja 

hora allnigdia per dinar. Anaven alnb un soldat cada cinc lnetres a cada costat i ells pel 

mig de la carretera. El qui queja li disparaven un tret i el deixaven mort a la cuneta. La 

columna estava formada per aproxünadalnent unes 2.000 persones, la majoría francesa, 

i talnbé belgues i espanyols entre d' altres. 

Un cop aTribats a Brussel"les són introdurts en un tren i d'alla els porten a un cruup de 

presoners; concretament a l'stalag VII-A de Trier. En aquell 110c eH no feia res, i va 

romandre lllOlt poe telnps (uns tres o quatre dies). La resta de presoners sí que sortien al 

poble, a arreglar carreteres o afer altres feines, i sortien allnad, tornaven allnigdia, a la 

tarda marxaven de nou, i retomaven al camp cap a les cinc o les sis de la tarda. A canvi 

d' aquest treball rebien una ració extra de pa, i no obligaven a ningú a fer·ho si no volia 

de manera que Inolts es quedaven al campo 

Passats uns poes dies d'estar alla, criden a tots els espanyols i els fiquen dins d'un tren 

en vagons tancats. Per menjar els hi van donar uns poís decam de bou, i pastissos 

ftInples, com gaIetes; peró res d' aigua, el que va provocar que passessin Inolta set. 

Als vagons tenien que anar de peu, perqu~ hi anaven tants que no podien seure. 1 tot 

aquest cOlnboi estava format per espanyols, í es tractava d' un tren que anava parant en 

tots aquells camps en els que hi havia espanyols, i els anava recollint. 1 quan va passar 

amb aquesta data i s'acompanya la informació indicant que rstalag de procedencia era el nI-A; i en segon 
lloc perque a la llista de transports de M. Roig, BIs catalan s als ... , p. 517, no hi figura l'arribada de cap 
transport durant el mes de febrer de 1941, i , en canvi , el que esta amb data del 25 de gener té coro El 

stalag de procedencia Trier, i coincideix amb el que ha explicat Rafael Castillo del trasllat des de l' stalag 
IlI-A fins a Trier. 
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pel catnp on estava eH, van agafar a tots els que eren, uns cinquanta espanyols 

aproxÍlnadament, i els van portar directes al crunp de Mauthausen. El trajecte va durar 

tres dies i tres nits i no sabien cap a on els portaven. 

A llarribar al' estació de Mauthausen els van fer baixar a cops i els hi pegaven per 

qualsevol cosa. Un cop fonnats, van lnarxar a peu cap el camp que es trobava a una 

disUmcia d'uns quatre quilóluetres, travessant pe! mig del poble i després pujant per una 

muntanya. Era el mad del 9 de setembre de 1940.84 

84 Si algunes de les dates en que els entrevistats diuen que han entrat al camp i les informacions de les que 
disposem no coincideixen del tot, en aquest cas coneret presenten una diferencia molt destacable. Eduard 
Frías insisteixen que eH va entrar al camp el mes de setembre de 1940, mentre que a la llista de Ramiro 
Santisteban figura coro a data d'entrada el 3 d'abril de 1941, amb procedencia de l'stalag Vil-A ( en 
l'stalag sí que es coincideix). Si consultem elllibre de M. Roig, Els catalans als ... , p. 517, no trobem el 
mes de setembre de 1940 cap transport que procedís de Trier , i en canvi sí que hi figura el del 3 d'abril 
del 1941, amb procedencia de Trier i format per un total 358 presoners. 
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Capito) 6: De l'entrada al camp de Mautbausen fins a la formació del kommando 

Poschacher. 

El període del que a continuació tractareln va des de l' entrada deIs joves al crunp 

de Mauthausen fins a la creació del kOilllnando Poschacher, és a dir, compren 

aproximadatnent els anys 1940, 1941 i 1942 , i la seva durada depen del mOlnent en 

que els deportats entren al calnp. 

Recordem que vuit deIs entrevistats arriben tots junts amb el transport que prové 

d' Angulelna i que fa la seva entrada el 24 d'agost de 1940. D'aquest luoment alguns 

recorden encara la impressió que els hi va fer l'enonne aliga que es trobava a la porta 

d'entrada o el fet de trobar fins i tot bonic al calnp al veure que estava tot lUOIt arreglat i 

que hi havia flors. Peró a més d'aixo, també van observar eIs primers presoners amb 

aspecte demacrat i, segons Félix Quesada veien "trajes lünpios, otros trajes todo 

destrozados, calaveras que andaban",85 

Només entrar van rehre un ruscurs per part del cOlnandant del crunp Franz 

Ziereis. Per entendre les seves paraules es va utilitzar un intérpret que parIava el 

castella. Sobre la figura d'aquesta persona i el que els hi van dir a l'entrada hi ha 

diferents versions que de vegades no acaben de coincidir. A més, algú, COln en el cas de 

Lázaro Nates, ens confessa que creu que els hi van dir algunes paraules, pero no els hi 

va prestar massa atenció. 

L' interpret, al que ells anomenaven "Enriquito", sembla que no tenia una visió 

positiva deIs espanyols. Una versió explica que havia fet la guerra civil a Espanya en les 

Brigades Internacionals i que per aixó estava al camp (no s' entén el seu esperit contrari 

als republicans). Una aItra l'identifica COln un espía que durant la guerra actuava a la 

part republicana i que va ser detingut a Barcelona i posterionnent va entrar a 

Mauthausen com a pres (peró no se'ns aclareix quina va ser l'acusació). 

Sobre el telna del discurs tampoc hi ha una unanimitat encara que sembla que el seu 

contingut anava relacionat alnb tot anó que no es podia fer al catnp i les normes que 

s'haviende seguir. També se'ls insistia en que ningú havia aconseguit escapar-se d'alla, 

i rebien determinades instruccions COln la d'haver de tirar la terra a una determinada 

distancia quan treballessin amb la pala. Alguns van més enlla i recorden que els hi van 

dir que eren comunistes, "rojos" i que es trobaven en un CalUp d' extenninació, del que 

85 Félix Quesada, 17 de novembre de 1998, 
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entraven per la porta i sortirien per la xemeneia, fent al'lusió a que el seu destí era 

passar un cop morts pel crematori.86 

Finalitzat el discurs van comenvar els que podriem anOlnenar com a tnlillits 

d'admissió i pels que havien de passar tots aquells que arribaven al calnp de 

Mauthausen: els van fer despullar i les seves pertinences les van col-locar dins d'un sac 

de paper gruixut per, teóricament, tomar-les quan els alliberessin. D~alla van passar per 

les dutxes, primer per la de l'aigua calenta per ensabonar-se i després per l'aigua freda, 

que estava glayada, i pel mig d'eIls estaven els SS que repartien cops de fuet a aquells 

que, per estar massa calenta o massa freda, no s'apropaven a l'aigua. Un cop finalitzada 

la dutxa, i despullats, els deportats anaven cap a un lloe on hi havia uns banes, i alla els 

hi tallaven els cabells del cap i de totes les parts del cos en les que hi havia pel. 
Finalitzada aquesta operació, a continuació els hi donaven la roba de pres, composada 

per un pantaló, uns cal~otets llargs, una camisa sense coll, una jaqueta i un barret, tot 

mnb les caracteristiques ratlIes. Tmnbé els hi facilitaven unes sabates, i tant els números 

de les mateíxes COln el de les talles deIs vestits eren totalment aleatoris, de manera que 

si no els hi anava bé s'ho tenien que canviar entre ells, sempre temnt compte que no els 

veiessin, perque no estava pennes. 

Passaven després la filiació en la que els hi prenien diverses dades C01n el seu nOIn, els 

cognolns i l'edat entre altres coses. Va ser en aquest moment quan Lázaro Nates va 

canviar~se el seu nOIU pel de Jose Nates i va donar dos anys menys de la seva edat real 

per veure si aixi aconseguia que el consideressin menor i el deixessin en llibertat. 87 En 

aquestmoment els hi donaven el níunero de matrícula que identificava a cada presoner í 

el triangle distintiu del tipus de presoner; mnbdós els tenien que cosir a la jaqueta i al 

pantaló de preso 

El distintiu que els espanyols varen portar a Mauthausen va ser el d'un triangle 

blau amb una S blanca al mig (significava Spanier), BIs triangles, que eren de diferents 

colors, distingien el tipus de presoner: el verd era pels nadres~ el yermen pels polítics, el 

negre pels gitanos, el rosa pels hOlnosexuals, l' estrella (dos triangles) amb el fons groc 

pels jueus. 1 molts deIs deportats es pregunten el per que de portar el triangle blau que té 

86 La frase "entreu per la porta i sortÍreu per la xemeneia" ha estat molt utilitzada per molts deportats 
d' altres transports per explicar el que els hi deien al arribar, i és fa dificil saber si els hi deien a tOt8 o si va 
ser a algun transport determinat . 
87 Aquest fet ens fa pensar que és molt possible que les dades que poguero obten!r sobre lledat d'aquells 
membres del kommando Poschacher que no han estat entrevistats, i que es basen en arxius que alhora han 
consultat dades de les fitxes del camp, tinguin un determinat rnarge d'error per la utilitzaciá d'alguns 
deportats d'aquesta estratagema de treure's edat pensant~se que aixi es salvarien. 
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una significació de sense patria, d' apatrida, quan ells es consíderaven presos alla per 

telnes polítics, i perque la luajoria de presoners polonesos í txecoslovacs el portaven. A 

més es dona la circrnnstancia que soImnent van ser els espanyols de Mauthausen els que 

eren distingits amb el triangle blau,. doncs els republicans presoners a altres calnps 

portaven el triangle vermell de polític, i alguns deIs presoners espanyols de Mauthausen 

que arriben més tard acusats de col-laborar alub la resistencia francesa talnbé se'ls hi 

facilita el triangle yermen de politic. 

Un cop finalitzats aquests tnhnits són destinats a unes barraques on es passava 

l'anolnenada quarantena. És tractava de les barraques número 16, 17, 18, 19 i 20, que 

tenien la peculiaritat de trobar .. se dins del caInp, peró separades de la resta per una 

filferrada i a un nivelllnés alt~ dones a la zona on es trobaven hi havia que accedír per 

unes escales. Per tant els internats en elles no es podien moure per dins del camp. En el 

procés de quarantena, anomenat així perque en teoria era aquest el nombre de dies que 

havien d'estar apartats de la resta del calnp per després incorporar-se amb els demés, el 

grup provinent d' Angulelna va ten!f diversos destins. {Jna part del grup recorda que no 

es feia cap tipus de trebal1; i que els llevaven a les cinc del matÍ i que el dia es destinava 

afer exercicis com posar-se el ba.rret al cap i treme' 1 tots al hora, formar per fer 

recomptes, saludar als SS, fer exercicis d' estar fenns, en descans, dreta, esquerra, etc, 

durant hores i hores, Una aItra part del grup va tenir un destí molt Inés dur: a l'endema 

d~ arribar al camp van ser portats a treballar a la pedrera de! catnp. A aquesta pedrera, 

situada fora del recinte, i a la que s'accedja baixant una escala de 186 esglaons, selnbla 

que van ser destinats aquelIs que semblaven estar en millors condicions, o que eren més 

forts. La feina que feien consistía en el següent un cop baix de la pedrera arribaven 

davant d'un munt de pedres, els hi feien agafar tma i, carregada sobre les espatlles, 

donaven mitja volía i en fonnació paraven al peu de l' escala. Alla havien d' esperar a 

que tothom hagués agafat la pedra i, un Cop COlnptats tots, iniciaven l' ascens deIs 186 

esgraons88
. Pujar aquesta escala, que és anomenada l'escala de la mort, era molt 

complicat, perque al pes de la pedra que duien a sobre s'afegia el fet que els esglaons no 

eren regulars (un, més alt que un altre) i les lloses es movien i era facil relliscar .. se. A 

més, al pujar 10ts formats, si un no suportava el pes i quedava sense forces o estava 

desmoralitzat~ deixava caure la pedra i aquesta anava a parar al que venia al darrera seu 

88 Sobre on estava la pedra mentre estaven formats i esperaven als demés tenim dues versions: una que 
diu que la tenien que mantenir sobre 1; espatlla, mentre que l'altra indica que estaven formats amb la pedra 
al seu clavant. 
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i aixo podía desencadenar una autentica catastrofe, perque podien ser moIts els que 

queien, Una part de l'escala transcorria pel costat de la muntanya, pero a l'aItre hi havia 

un precipici i de vegades, els SS passaven pe1 cantó de la lTItmtanya i, amb el fusell, 

donaven elnpentes a alguns presos que queien al buit Tatnbé era un lloc utilitzat per 

execucions, dones des de dalt de l' escala de vegades s'havien llen93-t a presos que 

queien baix a la pedrera i moden per l' a19ada existent. Aquests són els lnotius pels quals 

va ser anomenada l' escala de la lnort, 

La pedra la pujaven fins a dalt al calUp, la deixaven alla, i tornaven a baixar a per 

una altra, Aquesta acció es repetia tres o quatre cops pel matí i el mateix nOlnbre de 

vegades per la tarda, La pedra va ser utilitzada per la construcció dellnur que vorejava 

el camp i que és una de les peculiaritats de Mauthausen: luentre que la majoria de camps 

de concentració estan envoltats per filferrades, a Mauthausen els murs són de pedra i 

aixó Ji dona una imatge com de fQrtalesa) de castell. 

A les barraques de quarantena donnien al terra, sense lliteres, i una de les 

curiosítats que recorden diversos testünonis és el fet que e1s prüners dies no lnenjaven 

el que els hi donaven, perque el trobaven dolent i, fins i to~ els irritava la gola, Veient 

aixo, els espanyols que havien arribat en combois anteriors í que estaven en altres 

barraques de la quarantena, els hi deien que els hi donessin, i ells ho feien. Pero alguns, 

al veure'ls tan joves, els recomanaven que mengessin i els hi deien que dins de poe 

telnps ho lnenjaríen tot per la gana que tíndrien; i així va ser. 

L' arribada deIs altres joves que eonfonnaran el kommando Poschacher és ITI.oh 

semblant a la deIs del grup d' Anguletna. Ramiro S antisteban, que fonnava part del 

prüner coniboi d" espanyoIs arribats a Mauthausen (anterior, per tant al grup 

d' Angulelna) recorda que només arribar els van fer despullar, van passar per les dutxes, 

els van tallar el pel de totes les parts del cos, i els hi donaren un unifonne de pres que, 

COln encara es tractava del principi, estava cOlupletament nou, 1 també té present el 

discurs donat per Bachmayer, un deIs principals responsables del camp, tradult per un 

interpret anOlnenat "Enriquito", en el que .es parlava de la disciplina del camp, on tot 

estava prohibit i ells no tenien dret El. res, i on també van sentir la faluosa frase de 

"entre u per la porta i la sortida és pel crematori " , La filiació i el trasllat a les barraques 

de quarantena van ser els següents passos, i a l'endema d'arribar no van sortir a 

treballar, perqué durant tot el dia van estar formats aprenent la instrucció del camp. El 

cap de la barraca es va pujar a sobre d'una taula i des d' alla els hi feia marxar al pas, 

lnitja volta, treure's el barret, etc., i aiXÍ van passar tot el dia, Després el seu destí sera 
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la pedrera, a pqjar pedres. De les barraques de la quarantena recarda que no hi havia 

Hiteres, solaIuent sacs de palla pel terra, i COln eren tants, a 1'hora d'anar-se'n a dormir, 

el cap de la barraca els posava fenns~ alineats, i un cop ben alineats feía que s' estiressin. 

Estaven tan estrets que havien de donnir tota la nit del lnateix canro, perque era 

impossible girar-se. 

Manuel Díaz arriba al novembre del 1940 aInb dos presoners més, per aixo els 

seus tnllnits d' amnissió es van lünitar a que se 1i van prendre les seves dades. Era la nít 

d'un dissabte i a l'endema encara no es va adonar de com era el calnp realment. Peró sí 

que li va sobtar veure a nens corrent per alla i al formar el dilluns ja va observar 

persones esqueletiques. Va estar a la zona de la quarantena pero no va passar aquest 

període ni va rebre cap tipus d'instrucció, i en canvi, nlpidaluent va ser destinat a 

treballar a la pedrera carregant pedra. 

En Rafael Castillo i en Manuel Segura arriben al calnp a principis de l'any 1941 

en el mateix transporto Recorden que al entrar els esperava un alemany que parlava 

espanyol, el famós Enriquito, que els hi va traduir un díscurs en el que es deja que es 

trobaven a Aleluanya, a un calnp, i que estaven alla per treballar. A continuació van 

seguir el.s passos que, generalment, seguien tots els presoners: despullarpse, passar per 

les dutxes, tallar~los els eabells de tot el cos, i donar tot alló que portaven, perque els hi 

guardessin en un gran sac de paper fort alnb la indicaeió que els hi tomarien en el 

moment en que els alliberessin. Un cop alnb el vestit de pres, van passar la flliació, on 

recorden que hi havia un espanyol que treballava a les oficines (no tenen cIar si era De 

Diego o Clünent) que els hi prerna el nom i els donava la matricula i el triangle blau. 

Destinats a les barraques de la zona de la quarantena, aBa no van fer res, i al' espai que 

estava davant de les barraques els feien fonnar durant hores i hores sense fer cap cosa. 

El període de la seva quarantena va durar molt menys de quaranta díes. 

Per últÍln, Eduard Frías comenta la seva arribada tot dient que no van rebre cap 

discurs al entrar i que, un cop passats els diferents trinnits d'entrada (treure'ls tot, 

despuIlar-los, la dutxa i ser afaitats)el van destinar a la barraca 16, pero lna.lgrat estar a 

la zona de la quarantena no va passar-la, dones al día següent d'arribar ja estava a la 

pedrera carregant pedra, perque s' estaven fent e1smurs del campo 

Quan arriben al calnp, les diferents nacionalitats internades que troben els 

espanyols són l'alelnanya, l'austríaca, els gitanos (que eren alelnanys) i lnolts 

polonesos. 1 en els llocs de privilegi, és a dir conl a caps de barraca o altres carrees que 

poguessin ser d'una certa importancia estaven situats majoritariament els alemanys. BIs 
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delictes pels quals estaven alla elnpresonats eren diversos i " había hOlnbres por política, 

otros por dinero que habían estafado, otros que estaban contra el régimen, había de 

todo", entenent-se per aixo el fet que alguns presos eren delinqüents cOlnuns. 90 

Un eop finalitza la seva estada a la quarantena, els joves són destinats a diferents 

barraques del CaInp, i COll1encen a coneixer el que és la vida quotidiana de Mauthausen. 

AixÍ, pel lnatí, aproxitnadmnent al voltant de les quatre, sonava una catnpana que els 

feía despertar i s'havien d'aixecar for9a nlpid, dones abans que sonés els kapos i els 

caps de barraca ja estaven aixeeats i amb un fuet en una lna i l'altra a l'interruptor, 

donaven un cop a la porta nOlnés sonava la cmnpana, i a cops i a crits els feien llevar. Si 

la barraca no tenia Hiteres i es donnia amb lnarfegues, aquestes s'havien de recollir, i si 

eren Hiteres el prüner era fer-se elllit. Seguídament anaven al lavabo a rentar-se, que 

era una especie de pica rodona de la que sortien rajos d'aigua per totes bandes. Sense 

camisa i hen lnuIlats i alnb una petiro estovalla per eixugar-se, es vestien i els hi 

donaven un líquid selnblant al cafe que teníen que prendre fora al carrer. Quan ja 

cOlnew;ava a c1arejar, els feien formar davant de la barraca, el cap de la barraca els 

comptava, i un cap tenia el conlpte exacte, anaven tot8 fonnats cap al' Appellplatz que 

era ellloc 011 es feía el reCOlnpte de tot el calnp. Ana es formava per barraques, i mentre 

esperaven que arribes sin els SS, els hí feien fer l'exercici de cobrir-se i descobrir-se 

amb el barret 1noItes vegades perque quedé s totalment sincronitzat. Passada entre mitja i 

una hora anibaven els SS, muntaven una especie de tarüna per estar més alts, i un 

oficial puj aya amb el llibre general de tot8 els presos del crunp. La resta dels SS es 

dirigien a les diferents formacions i el cap de barraca els hi deia la quantitat de 

presoners. Les files eren de deu, i malgrat rebre novetats, es tornava a efectuar el 

recompte diverses vegades. Si. durant la nit hi havia algun presoner que lnoria a la 

barraca, se'} tenia que portar a la fonnació entre quatre deIs seus cOlnpanys, que' el 

col'locaven al peu de la mateixa. 

Un cop eotnptats i si tot quadrava, llavors es deia - fonnació de treball- i cadascú tenia 

que formar en el seu grup de treball per. posterionnent sortir en destinació al lloc on 

havien d' estar. 

Allnigdiaes parava per lnenjar, i per la tarda es finalitzava el treball cap a les sis o les 

set (l'hora depenia si era l'hivern o l'estiu). Al kOlnmando de treball es formava en files 

de cinc i es feía un recolnpte. I un cop retornaven del treba11 tenien que formar 

90 Eduard Frías, 12 de juny de 1998. 
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novalnent aquesta vegada per barraques i se'ls tornava a COlnptar. Fínalitzat aixo, els 

feien rentar í després els hi donaven el sopar. 91 

Respecte a les barraques a les que van ser destinats els joves del kOlllinando 

Poschacher (i les del caInp en general), aquestes eren allargades i estaven dividides en 

dues parts anolnenades 4'stube" o habitacions. S' entrava a la barraca pel mig de la 

lnateixa i aBa hi havia dues portes que corresponien al' entrada deis dos cOlnpartiments. 

A 1 ~ esquerra, i davant de la porta d' entrada del stube A es trobaven els waters de les 

dues habitacions, mentre que al' altre cantó estaven els lavabos on es rentaven. Al mig 

un petit lloc on guardaven les eines de neteja de la barraca i el Iloc on donnien els 

carrees de la barraca. A cada barraca podrien donnir aproximadatnent uns 300 

presoners, en lIiteres de tres pisos en les que habitualment donnien dos per 11it, encara 

que en epoques en les que al CaInp hi havia lnolts presoners van arribar a donnir tres per 

Hit o es juntaven dues Uiteres per dormir cinc. 

Del menjar que els hi donaven, i que era quasi selnpre el mateix, recorden que 

peI matí, després de llevar-se, rebien uns dies una especie de cafe, que ells qualifiquen 

COín un succedani perque no tenia cap tipus de sabor i, a Inés, el donaven sense sucre, i 

uns altres una sopa feta amb una petita fafina lnolt clara. Al 11ligdia, el dinar es 

composava d'una sopa on hi havia alguna hortalissa bullida, basicarnent naps. Aquests, 

juntaInent amb coIs i bIeda-rave eren propis del me!Úar de r estiu, Inentre que a l'hivem 

eren els naps i les patates el que es posava. Aquesta sopa no tenia ni cam, ni greix, ni 

sal, i els hi tocaya un litre per presoner que posaven en el plat que tenien i que ells 

anomenaven gameIa. Era important tenir sort a 1 'hora de rebre el menjar, dones es 

repartía en unes calderes grans i, coro no es remenava, els primers només rebien Hquid 

sensecap tipus de consistencia, mentre que pels últiIns les racions eren lnillors. 

El sopar es composava d'un pa quadrat, aproxitnadalnent d'un quilo) fet de segol, negre, 

que el tenien que repartir entre tres i un tros de llonganissa. El pa tenia la peculiaritat 

que es desfeia molt facilment a la boca, COIn si estes feí de serradures, In entre que de la 

llonganissa, alguns deportats han afirmat ql:le era fluorescent. EIs dissabtes en lloc de la 

llonganissarebien una mica de melmelada í un tros de fonnatge blanc selnblant a recuit. 

91 Sobre els horarís del camp hi ha diferents versions segons els entrevistats. Hem de tenir present que cap 
d'eUs disposava de rellotge i que aIla les hares i les dates eren dificils de controlar. Per aixo podem 
prendre coro a referencia les dades que apareixen al respecte a H. Marsalek, Guia del monumento y 
museo públicos de Mauthausen, Comunidad austríaca del campo de Mauthausen, Viena, p. 8, a on es diu 
que el camp es despertava l'estiu, de dilluns a dissabte a les 4.45 h., a les 5.15 h. hi havia una revista i un 
recompte, de 6 a 12 es treballava, de 12 a 13 es feia una pausa per esmorzar i de 13 a 19 es tornava a la 
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Una de les operacions Inés cOlnplicades era la de dividir el pa, dones a la gent sempre 

els semblava que els altres havien rebut un tras més gran que el seu. És per aixo que un 

agafava els talls, se' ls alnagava al darrera, i preguntava per qui era el pa que tenía a la 

dreta o al' esquerra. 1 així era la sort la que distríbula i no havien queixes. 1 quan, en 

epoques d'escassesa, el pa s'havia de distribuir entre més gent (es va arribar a donar un 

pa per vuit) alguns deportats feíen una especie de balances com romanes per pesar-ho i 

fer el repartünent Inés equitatiu. 

No hi havia una varietat i solalnent es pro dUla algun canvi en situacions especials. Així 

en algun InOInent que era festa pels alemanys o estaven contents per alguna victoria els 

hi donaven un pa per dos o pesols al lnenjar; pero eren ocasions contades. 1 a mesura 

que avau(java la guerra en contra d'ells les racions varen conlen9ar a dislninuir. 

BIs prüners mesos en els que els republicans espanyols arriben a Mauthausen, 

pateixen moHes baixes. Les persones amb més edat seran les primeres a caure, i els que 

no estan adaptats a feines en les que s'hagi de fer esfon; fisle trunbé moriran rapidament 

Mostra d'aixó ho tenÍln en el fet que a partir dellnes de setembre de 1940, un espanyol 

que, segons recorden, treballava a la secretaria del camp, va indicar a tots els espanyols 

que es faria un minut de silenci per la mort d'un deIs seus companys. 1 tots es posaven a 

fer aquest minut de silencio 1 el día següent es repetía novalnent la situació. I al' endema 

igual, peró ja no es tractava d'una sola persona sinó que ja eren tres i ll1és endavant cinc, 

de manera que es va haver de suspendre aquesta practica. 

BIs destins als que després de la quarantena, són enviats els joves espanyoIs són 

molt diversos. Les feines anaven des de netejar l'herba que hi havia entre les diferents 

.filferrades del camp~ treballar a la pedrera, netejar les barraques, fins a la construcció de 

carreteres, edificis o parts del campo Un petit grup d'ells se'ls va destinar a la cuina a 

netejar les calderes en les que es feia ellnenj aro En José Alcubierre recorda que eren deu 

els que formaven una especie de kOffilnando dedicat a aquesta feina, i que juntament 

amb eH estava en Félix Quesada, en Manuel Cortés i en Manuel Gutiérrez (que 

s'incorpora m.és tard). La cuina es trobava ~1 segon edifici que hi havia al entrar al cmnp 

ama dreta, j en el pis de dalt era on es rentaven les calderes, mentre que al soterrani es 

pelaven les patates i es preparaven els aliments per ser bullits. La part principal de la 

cuina es composava d'una sala gran on ID havia tres fileres de calderes lnolt grans, 

rodones, lnolts modemes i sempre netes, on es feia el menjar pels presoners i per les SS. 

feina , per passar al final del día novament una revista ~ un recompte i la distribució deIs sopar. La 
variació respecta a l'hivern era que l'hora de llevarse eren les 5.15 h. 
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Alla, els que treballaven eren tots alelnanys i austríacs de delicte comú, enxufats, perque 

es tractava d'un hon destí. 1 és que a partir de comen9ar a treballar netejant calderes, els 

joves que alla estaven 1uilloren la seva sltuació, perque podien lnenjar millor ja que 

aprofitaven el que quedava a les calderes, També quanels portaven a entrar els embotits 

a la cambra frigorífica es dedicaven a menjar llonganissa que alla hi havia, encara que 

CüIn mohes coses estaven gla9ades no podien menjar lnolt. Per evitar ser descoberts, la 

pell de la llonganissa que era de paper, la guardaven als lnitjons i, en alguna ocasió 

havien treí coses de la cambra partint l' embotit i atnagant-lo a parts del eos. 

Una altra feina que van estar fent era la de la neteja de les barraques, on havien de 

passar a la fusta una especie d' oH de cotxe, perque brillés. 

Com el camp encara estava en construcció, altres joves van anar a parar a grups de 

trehall que constnüen diverses parts. En Ramiro Santisteban estava, juntalnent amb el 

seu pare, a un kommando que es dedicava a col-locar al terra les pedres que pujaven de 

la pedrera, com si fossin llatnbordes. En Jacinto Cortés va treballar en la construcció del 

1nur del camp que donava a la part de les cotxeres. Portaven les pedres que es pujaven 

de la pedrera anlb una civera fins al cim dellnur que s' estava construint. Altres treballs 

estaven dedicats a la construcció de xalets per la vivenda deis SS, i a la carretera que 

pujava des del poble fins al calnp. Molts espanyols varen treballar en aquesta feina 

llenc;ant sorra i col'Ioeant pedra per després aplanar-la alnb una rutIla tirada per més de 

vint hOlnes. 

Peró de tots eIs treballs, el que tractaven d~ evitar per la seva duresa era el de la pedrera, 

i alguns van seguir després de la quarantena destinats ana. BIs que restaren alla reeorden 

que baixaven a les set del lnati í fins les set de la tarda no tornaven a pujar. Les feines 

que fden no solalnent es limitaven a pujar la pedra COln a la quarantena, sinó que eren 

totes les relacionades amb el treball de pedrera: arrancar la pedr~ carregar ... la en 

vagonetes, transportar-les d'un lloc a un altfe per fer un munt i que els camions se la 

vinguessin a eluportar, descobrir la pedra treien alnb pie i pala la terra que tenia al 

daInunt, partir~la aInb els compressors, etc. Les barrinades les feien per la tarda quan 

pujaven al cmnp, per aixi trobar al día següent la pedra que havia caigut. La qualitat del 

granit que s'extreia d'aquesta pedrera ha estat qualificada pels que estaven aHa coro de 

lnolt bona. 

A més d' aquestes feines, al acabar la jornada, havien de seguir portant una pedra fins a 

dalt del camp i es tractava de ser espavilat, perque si la pedra que triaven era molt 
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petita, els kapos obligaven a canviar-la i a carregar tilla exageradalnent més pesada, i per 

aixo sempre es buscava que fos de tipus lnitja, 

AIguns deIs joves procedents del transport d' Angulelna estaven reelosos al camp 

juntament aInb els seus pares, gennans o algun aItre parent. Aixo feia que moralment 

patíssin per la vida d'ells i que lnolts haguessin de passar per la dura experiencia de la 

seva lllort. Tal com ens COlnenta Rmníro Santisteban, "nunca he trabajado con lni padre, 

una suerte, porque la lnayor desgracia que puede haber en 1m campo de concentración 

es estar dos fatniliares juntos, es lo peor que puede ocurrir, y siempre procurábamos no 

estar juntos". 92 Veure patir o COlTI colpegen a un falniliar i estar al seu costat era molt 

dur per qualsevol persona. 1 quan Ramiro i el seu pare, que compartien barraca, es 

trobaven per la mt i parlaven de COlh havia anat el día, el! selupre C01nentava que tot 

lTIOlt bé per no preocupar.,lo. En el cas de Santisteban, eH va sortir viu del camp, 

aCOlTIpanyat pel seu pare i del seu germa. Aixó ens delnostra que les afinnacions fetes 

per alguns llibres que diuen que tots els pares del joves espanyols del transport 

d' Angulema van ITIorir al cRlnp no són correctes. 1 juntaInent alnb eH, en el cas de Félix 

Quesada també es repeteix aquesta cirCUlnstancia, dones el seu pare va sobreviure. 

Un deIs problemes que se'ls hí va presentar iniciahnent a tots els joves al arribar 

al camp és el fet que estaven en un univers carcerari on no hi havia dones i on 

abundaven els pederastes. 1, precisaluent, la seva joventut atrela als que portaven ana un 

telnps intems, especialment aquells que disposaven d'un determinat lloc de privilegio El 

regün disciplinad castigava Iuolt durament l'homosexualitat, peró aquesta existia al 

campo BIs joves recorden que de vegades arribava un nOl de la seva edat al camp i als 

quatre dies el veien amb un vestit nou, quasi planxat, amb una gorra i tot, i ja es 

sospitava que havia passat per mans d'un kapo o d'Ull cap de barraca. 

Aquells 9ue arribaven aInb famiHars, eren protegits pels seus. Els que arribaven sense 

ningú, per la seva curta edat, feien que molts deIs espanyols es preocupes sin pel seu 

destí i els agafessin sota la seva proteceió. Així Manuel Segura reeorda que quan estava 

a la quarantena, un horne ja els va advertir que els joves, al arribar més grassos que la 

resta deIs presoners; serien perseguits, i que si algú els molestava que s'ho diguessin a 

eH, i que ho denuneiaria al cOluandant del campo La gent de més edat que ells els 

apreciaven molt i selnpre els hi deien que eren el futur, i que si ells no podien sortir 

vius, que els joves sobrevisquessin i que expliquessin el que va passar al calnp, 

92 Ramiro Santisteban, 19 d'agost de 1997. 
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Fins i tot, i segons ens relata Manuel Cortés, les persones d' edat, sobretot les que 

formaven part del cOlnite del partit cOluunista, els van cridar i els hi van donar 

instruccions avisant-los de tot el que podía passar en quan al telna de pederastes es 

refereix. Aixo estaría relacionat mnb un escrit que va fer Joan Pages, un dels dirigents 

del comite del partít cOlnunista del cmnp, en el que es recull la preocupació que va 

representar l'arribada del grup d' Angulelna pels que estaven alla presoners al observar 

l'edat de molts dels deportats i la decisió d'ajudar-los i protegir-los al maxim de tot8 els 

perilIs que podía suposar el Calnp per aque8ts nois. (Annex 2). 

A partir d' aquesta afinnació enceteln un punt que heln de tenir present que apareix al 

llarg de tots els testimoniatges; és l' aspecte polític que motivara unadiversitat de 

versions sobre determinats temes, nOTlnahnent oposades, per causa de l' enfrontanlent 

ideológic que es portava de la Guerra Civil i que, fins i tot, avui en dia s'ha lnantingut. 

En aquest cas concret, mentre que alguns deIs joves aInb ideologia comunista parlen 

d'una protecció per part del partit, fet que refenna el propi partit en el seus escrits, 

altres lnembres del grup que no cOlnparteixen aquest ideari ens indiquen que si bé 

alglUls espanyols els protegien, ells en persona talnbé es defensaven i que, de vegades 

no contaven nOlnés que amb la seva propia fOfya. 

El fet que tots els lnelnbres del futur komlnando Poschacher es mantinguin junts 

al catnp de Mauthausen durara poe, concretament fins a finals de gener de 1941. A 

partir d'aquest moment un nombre detenninat de joves són traslladats al cmnp de 

Gusen, situat a cinc quilolnetres delcalnp central de Mauthausen (es considerava un 

kommando d'aquest, encara que alguns parlen d'un altre camp, per la seva grandaria). 

Quan fan la primera selecció per anar a Gusen, els espanyols no sabien exactament que 

era i van pensar que pitjor que Mauthausen no seria i, per tant, van anar contents. Res 

més lluny de la realitat~ perque Gusen ha estat -el lloc on ha mort el nombre més elevat 

d'espanyols. El1UOtiU del trasllat sembla que va ser l'arribada d\m comboi d'espanyols 

que venia de la part alsaciana d'Estrasburg en el que hi havia un notnbre molt elevat de 

presoners, i la necessitat d'espai va obligar. a enviar presoners a Gusen. 

AIguns deIs joves que són destinats alla, ho van ser pe! seu desig de no deixar soIs als 

seus pares, els quals havien estat designats pel trasllat. En Jesús Tello no volia separar

se del seu pare i estava al seu costat, i cada cop que l' apartaven de la fonnació, dones eH 

no havia de ser traslladat, tornava una altra vegada amb el seu pare, fins que a la fi van 

decidir que taInbé anés. Jacinto Cortés es va apuntar coro a voluntari per acolupanyar al 

seu pare i al seu gen na, i quan el comandant del eamp li va preguntar per que baixava, 
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en va contestar que els voba aCOlupanyar, i el eOlnandant va respondre que era nonnal 

que on anessin els pares, anessin els fills. En Rafael Castillo recarda que per anar a 

Gusen agafaven als invaJids i com al seu pare estava entre els tríats" dones eH es va 

apuntar. Peró va tenir la desgracia que la nit abans de marxar, el seu pare va morir, i eH 

va quedar destínat a Gusen. 

No teniln dades exactes de qUlns van ser els joves del futur komlnando 

Poschacher que van anar a parar a Gusen, pero a partir de les entrevistes podem tenir 

lUla aproximació, encara que inexacte, perque hi ha infonnacions contradictóries. DeIs 

catorze entrevistats, set varen passar per Gusen: Félíx Quesada, Jesús Tello, Jacinto 

Cortés, Manuel Diaz, Rafael Castillo, Manuel Segura i David Moyano. Tant ells, coro 

els altres que no hi van estar; ens han facilitat nOlns de companys del grup que també 

anaren a Gusen i, mentre que en alguns noms tothom coincideix, en altres de vegades TI \~ 
són solament un o dos testimonis que els anOlnenen. Així quasi tots coincideixen amb '1 \l' 'cdona 

llniversital AutollonlU (e ,11 

nOlnbrar cinc joves Inés: Jesús Grau; Elías González, Ramon Mila, Félix Díaz i,.' dH.J manitats 
BibliOteca HU. 

Francisco Casero. Per tant podeln afirmar, amb quasi tota seguretat, que dotze lnembres 

del futur kOlnmando Poschacher van passar pel caInp de Gusen, un nombre important, 

dones representa més d'una quarta part del gnlp, Pero talnbé hi ha altres noms que algun 

testhnom ha assenyalat tot dient que havia passat per Gusen: Pedro Sánchez, Marino 

Martínez, Francisco Garrrido, els germans Fernández Pedrajas i Eduard Frías. Com són 

anOlnenats per un o dos testilnonis i els delnés companys no els han citat, lnantindrem 

els nostres dubtes sobre la informació, sobretot si tenim present que, amb tota seguretat, 

podem afinnar que l'últiln, Eduard Frías, no hi va estar, dones eH ens ho ha confirmat 

directament en el seu testimonio 

Respecte a Gusen, hem d'explicar que els joves que són traslladats allaes troben 

en un camp que sera Inés gran que Mauthausen, amb 32 barraques (al camp central hi 

havia 20) i que tindm lnolts més presoners i el doble d'espai. El calnp no tenia tnUf, i la 

filferrada era doble i entre una i una altra hi havia rotIlos de filferro mnb punxes per no 

aproparose. Talnbé disposava d'una pIa<;a lnolt gran, i enfront d'aquesta es trobava la 

cuina, i a continuació les barraques distribuides de lnanera diferent al camp de 

Mauthausen. Aquestes barraques estaven pintades d'un color fosc, COIU una especie de 

vemís ObSCUf, i eren fetes de fusta, amb unes planxes de conglomerat a l'interior perque 

no entré s el fred. La gran diferencia que hi havia respecte a les barraques de 

Mauthausen és que els waters es trobaven fora de la barraca i no a l' interior. Existia 

aproxitnadament un servei per cada dos barraques, i anar a orinar és convertía en un 
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gran problema, sobretot a 1 'hivern, dones a lnolts els hi lnaneaven les forees i el que 

feien era pixar pel eaInÍ a sobre de la neu que estava retirada als cantons de la barraca i 

que a rendelna apareixia tota de color groc. Per evitar aÍxo, es van col, locar una serie de 

guardies armats runb uns tubs de goma grossos replens de sorra o de cable, que es 

dedicaven a apallissar a tot aquell que trobaven orinant fora deIs waters. Pel que 

lnenjaven (po e consistent i lnolt líquid) molts no aguantaven flns a arribar al water i 

rebien terribles pallísses. 

Pel lnatÍ es feia un reCOlnpte de presoners per barraques al que havien de sortir 

tot8, lualalts i morís indosos (entre quatre es treia al mort amb una manta fora de la 

barraca per cOín.ptar .. ho). Després teien el que s ~ anOlnenava Appell on estava tothom 

fonnat per barraques i on els caps de barraca donaven novetats a un altre carrec que 

després, pujava a una especie de tarima on estava el cOlnandant del cru.np i l'infomlava 

de la situació de tots els presos del camp, barraca per barraca. Un cop finalitzat aixo, es 

produla la distríbució deIs presoners per k01ulnandos de treball. BIs caps de cada 

kOlnmando es col·locaven a un 110e de la Appellplatz i els que valien anar a aqueH grup 

de treball havien de fonnar davant d'ell. COln era logic cadascú buscava el konunando 

Inés ho, dones coneixien al seu kapo, i tothOln tractava d'anar al millor. Pero quan ja 

s'havia arribat a un nombre detenninat (que podia ser de cent o cent-cinquanta) es 

considerava el kOInmando cOlnplet i a cops de pal s:>els enviava a un altre, generalment 

el de la pedrera, que era el que ningú volía anar. 

Aquesta pedrera era diferent de la de Mauthausen perque s~havia de sortir del camp per 

accedir·}lÍ a ella, encara que es trobava a prop. Les feines que s'hi feien eren les própies 

de pedrera, com descobrir amb pic i pala la pedra, carregar vagonetes, i trasnadar la 

pedra d'un cantó a lID altre. Prop d>alla, al Danubi, hi havia un kornmando encarregat de 

carregar les pedres a les barques que esperaven al riu. 

Si com hem comentat anteriorment, al arribar a Mauthausen els presonerses 

troben que els lIocs de privilegi estan controlats peIs aleluanys, els joves que arriben a 

Gusen observen que són els polonesos els que tenen gran part d'aquest dOlnini. Tots els 

treballs que no suposaven un gran desgast físic estaven en mans dels polonesos; on 

estava eItnenjar, els magatzems de la roba, etc, i no baixaven lnai a la pedrera. El1TIOtiu 

d'aquest control era que havien estat els prilners en entrar a Gusen i que quan els 

espanyols arriben, ells ja són veterans. També tenien com avantatge que parlaven una 

mica l'alemany, i que el cOlnandant del calnp era un alemany d'origen polones, fet que 

els hi donava més confian9a. La relació alnb els espanyols va ser lnolt do lenta, dones a 
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Inés de ser anticomunistes i de considerar a tots els espanyols COln a "rojos~'~ trunbé 

estaven en contra perque la itnatge que temen deis republicans era d' ateus perseguidors 

de capellans. El fet és que des deIs sens 110es de privilegi varen estar maltractant aIs 

espanyols, i l' opinió generalitzada de tots el1s coíncideix en dir que "los poloneses ha 

sido la raza más mala que ha habido en los crunpos , por salvarse ellos no le importaba 

nada". 93 

El nOlTI de Gusen es troba associat al del kOlnmando de Mauthausen (incIos el 

Calnp central) on nlés espanyols varen deixar la vida; per tant parlar de duresa i terror en 

aquest 110c és com referir-se a un element propi de la vida quotidiana al calnp. 

AixÍ, els testünonis recorden haver vist o haver patit molt sovint un deIs castigs propis 

del lnón concentracionari: el deIs 25 cops al cul. .,.1\.questa mesura disciplinaria 

s' ap1icava per diverses faltes que es consideraven lleus i entre les que hi havia la de 

robar qualsevol tipus de lnenjar. Al presoner que se'} castigava era obligat a col, locar-se 

en una especie de talnboret en que es tenien que posar els talons deIs peus dintre d'un 

barrot de fusía que passava pel seu darrera i que ünpedia que es poguessin tirar els peus 

cap a enrera. Inclinat cap endavant, es rebien els 25 cops al cul que havia de C0111ptar el 

presoner en alelnany i sense descomptar .. se, perque sinó es tomava novament a 

comen9ar. BIs cops queien sobre la carn de les natges i també agafaven als ronyons. Es 

donaven alnb les gomes que s'utilitzaven als compressors d'aire i que estaven buides i 

les reemplenaven amb sorra i els hi posaven un lnanee per poder-les agafar. El castig era 

ap1icat pels SS o algun kapo o cap de barraca. 

Una a1tra de les crueltats, aquesta per eliminar a presoners, era l' anomenat calnió 

fantaslna. A Gusen 110 existia ca.lnbra de gas i per fer el mateix servei s'utilitzava un 

autocar de l' exercit aIub els vidres pintats de color blau. BIs que estaven destinats a 

anar-hí eren concentrats a la barraca tres i, tm cop pujaven a l'autocar, és col'locaven el 

tub d'escapament cap a l'interior i d'aquesta manera morien asfixiats, Després eren 

traslladats al proper castell d'Hartheim on talnbé existien crunbres de gas per acabar 

amb la vida deIs presoners. Aquest vehic1e ,també passava de vegades per Mauthausen, i 

era anomenat el eamió fantasma, perque sabien que el que entrava alla no sortia viu. 

Tristament famosa a Gusen era la barraca número 32. Considerada com a 

infermeria, en ella morien un nombre elevat de presos. Anar a parar a aquella barraca 

era la mort segura i a ella hi accedien aquells que es trobaven en pitjors condicions del 

93 Manuel Díaz, 20 de febrer de 1999. 
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crunp. Sembla que a través de l'aplicació d'injeccions de henzina s'eliminava als 

presoners; el fet era que, segons COlnenten els deportats~ durant el dia la barraca es 

olnplenava de lnalalts i a la nit es buidava per donar entrada a uns altres al' endelna. 

No era d'estranyar que davant la situació de duresa que es vivia el crunp, fossin 

lUOIt habitual s els suí'cidis de gent que es tirava a la filferrada electrica d'uns 5.000 

volts, i que feia que Pelectricitat de vegades repel'1ís al que es llenQava i en altres 

ocasions l' enganxés. 

EIs kapos de Gusen eren fon;a durs, igual que la lnaj oria deIs que hi havia a 

qualsevol eamp de concentració. 1 en aquest kOJmnando es va produir el fet curiós que 

dos deIs més falnosos kapos del calnp, coneguts per la seva crlleItat, eren espanyols i no 

van tenir cap mirmnent pels de la seva nacionalitat. Eren el Tomas i '~El Asturias". El 

primer formava part del transport d' Anguletna i havia estat conegut en aquest caInp per 

Inolts deIs joves que formarien el kOIDlnando Poschacher. El seu nOIn cOluplet era 

Tomás Urpí, de Sabadell, i va passar per Angulema per intentar exiliar-se cap a Mexic, 

pero li va faltar temps per aconseguir-ho. La Severina (la dona de Jacinto Cortés 

refugiada a Angulelna que es va salvar de ser deportada) donnia prop seu amb la seva 

família i la imatge que té d' eH no es correspon en absolut al que va fer un cop estava a 

Gusen: "entonces allí parecía una persona excelente, de lo lnejor.Un hOlnbre comedido, 

sensato cuando hablabas con él, en fin, nunca dio la sensación de tener instintos tan 

criminales y tan malos como después pasó, y f1jate que como dice Jacinto y dicen otros 

que lo conocieron también cuando hablan de él entre ellos, que bueno, que ha sido de lo 

lnás desalmado que se ha podido ilnaginar". 94 

De TOlnás tothom es va sorprendre del canvi i el terror que imposava a Gusen li va 

donar una fatna molt negativa. El seu contacte amb eIs "pochacas" va venir del fet que 

eH controlava la barraca, 21 del camp i alla varen ser destinats els pares d' alguns dels 

joves. Aquests varen anar a demanar-li que, COIn a luínim, no maltractés físicament als 

sens familiars i eH va respondre que alla no hi havia ni pares, ni fills i que es tractava de 

que es salvés qui pogués. Alguns deIs pare,s varen morir sense ser ajudats. Tal era }'odi 

que va generar que a l'al1iberament~ Tomas va anar de Gusen a Mauthausen, i a l'arribar 

a la plava del camp, un asturül anOluenat Ataulfo el va matar disparant-li dos trets. 

"El Asturias", conegut per aquest sobrenolu i del que els testilnonis no recorden 

el noro exacte, el van fer kapo per la seva forva i perque pegava i matava amb molta 

94 Severina, Sra. de Cortés, 11 d'abril de 1999. 
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facilitat. Sembla que estava al carree de la pedrera de Gusen, i era tal la seva brutalitat 

que fins i tot la resta de kapos 1i tenien por. Quan al caInp el varen mnpliar i van fer 

Gusen II e11 va ser el cap d' aquest nou calnp al que van anar a parar lnolts russos. Va 

lnatar a lnolts i al; alliberaInent va ser detingut pels alnericans que el van salvar de 

lnorir en lnans de lnolts presoners que es volien venj aro De la seva fj poe se sap, encara 

que selubla que va ser trasUadat a Fran9a on el van jutjar, peró ningú sap que va passar 

alTIb eH. 

A més de les crueltats deIs kapos i de la feína diaria, a Gusen varen patir dues 

desinfeccions generals. Aquestes es feien, perque la quantitat de polls i de puces era 

considerable i suposaven la lnort de lno1ts presoners per la manera d'efectuar-les. 

S' obligava a sortir a tothOlTI de les barraques i, nus, eren concentrats a l' Appellplatz. 

Alla havien de suportar durant tot el dia la duresa del sol que queia .i que produra una 

calor terrible, mentre que per la nit era el fred el que feía que s;ajuntessin els uns alnb 

els altres per aconseguir una mica d' escalfor. Durant tot el día no rebien menjar i quan 

tornaven a la barraca després de passar tota la nit fora, deseguida sonava la caInpana i 

nOValnent al treball. Aixó feía que molta gent no aguanté s aquestes condicions i morís. 

1 és que en el tema de la netedat i la higiene els alelnanys estaven bastant capficats de 

lnanera que,. posterionnent a les desinfeccions, feien l' anOlnenat control de polls en el 

que es despullava aIs presoners .i se'ls reia pujar a un trunboret lnentre que un kapo alnb 

un llapis i una lampada, es dedicava a buscar polls. A aqueU que se li trobaven rebia una 

serie de cops com a castigo 

El ti pus de menjar que s'ofería a Gusen era molí selnblant al de Mauthausen. Pel 

matÍ rebien una especie de cafe i al migdia la dieta habitual eren els naps i pastanagues 

bullides, i els dimecres recorden rebre dues patates cuites. Per la nit el pa per quatre (o 

per sis segons l' epoca) amb una petita llonganissa i els dissabtes aInb un tros de 

mantega petit i una mica de me1melada. Aquesta la tenien guardada en pots de lnés de 

cinc litres, deis que els kapos i caps de barraca treien una part per ells .i reoInplenaven la 

resta amb liquid de fonna que quan els hi repartien alló sem.blava aigua. 

Mentre els j oves del futur kOlnmando Poschacher es troben a Gusen, hi ha un 

moment en que les autoritats del camp dec.ideixen que tots els j oves que estan intemats 

es concentrin a la barraca número 1. 1 alla aniran a parar la gran lnajoria dels joves 

espanyols i un nombre molt important de polonesos. El lTIotiu d'aquest trasllat és 

desconegut pels testimorus encara que un d; eIls, Manuel Segura, indica que les 

persecucions hOlnosexuals cap els joves eren cada cop Inés freqüents i que, clavant 
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d' aquesta situació i del fet que un jove polones va patir una agressió sexual forta, el 

comandant del camp va pensar que per seguretat i lniI10r control concentraria els joves 

en aquesta barraca. 

Tal COln hem explicat anteriorment, el control del crunp estava en lnans deis 

polonesos i respecte a la solidaritat que existía a Gusen per part deis espanyols en el 

lnoment en que els "pachacas~' es troben alla, és pot dir que n'hi havia lnolt poca, dones 

en aquella epoca (any 1941) els espanyols no estaven enxufats, n'hí havia poes i no 

tenien autoritat, per tant no existíen mitjans d'ajuda. Selnbla ser que les coses amb el 

temps varen anar canvíant, peró els joves ja no ha varen venre, perque seran traslladats 

novament cap a Mauthausen per formar el kOlmnando Poschacher. 

Mentrestant la resta de joves es trobaven al Calnp central, a Mauthausen i alla 

compartien alnb la resta de presoners la vida dü\ria del calnp alnb els seus diferents 

aspectes. També alla es va efectuar una desinfecció general de les barraques que va 

coincidir amb el día en que els alemanys inÍciaven la invasió de Rússia (juny del 1941), 

fet que els hi van comunicar alnb molta alegria. Era un diumenge i, a la sortida del sol, 

varen portar a tOt8 els presoners nus a la zona on estaven els garatges. Van passar molta 

fred pel lnatÍ i InoIta calor durant el día. A la nit varen retomar a les seves barraques i 

així com els polls havien desaparegut, talnbé lnolts presoners havien caigut. 

Un altfe fet presenciat pels joves en aquesta epoca fou el penjulnent de tres hornes que 

havien aconseguit escapar .. se. Les fugues eren castigades alnb la mort i, en aquest cas, 

dos moriren de manera ínstantarua pero al tercer se li va trencar tres vegades la corda i 

el cornandant del cmnp, enutjat, va fer portar l.ma més grossa fins que el van poder 

penjar. Un cop efectuada l'execuCÍó els presoners havien de passar per davant deIs 

morts i estaven obligats a mirar-los a la cara. 

Dins de la quotidianitat del funcionrunent del camp, els deportats anaven un cop 

a la seu llana a la dutxa on rebien un tros de sabó (al rentar-se cada dia no en tenien) i 

s)afaitaven el cabell també un cop per setmana. Del dia de l'afaitat no hi ha 

coincidencia, dones uns parlen del dissabte i altres del diUlnenge. 1 precisarn.ent els 

diulnenges eren els dies atípics en el calnp, perque a més de no treballar~se en la majoría 

de kOlnmandos, es van comenc;ar a fer una serie d'activitats lúdiques. Per una banda 

alnb uns draps i unes gorres es van confeccionar pilotes de futbol i es feien partits, fet 

que es va institucionalitzar quan els alemanys organitzen fins i tot una competició. 

També hi havia combats de boxa i més endavant s'arribaren a representar obres de 

teatres i va existir una especie de rondalla alnb instrulnents fabricats pels presos. 
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Si hem explicat que un grup Ílnportant de joves del kOlnlnando Poschacher 

estaven a Gusen, i la resta al camp centrat alguns d' aquests últilns foren destinats a 

altres kOlmnandos exteriors. D' aixo tenim constancia en el cas de José Alcubierre (és 

solalnent un deIs entrevistats, pero és possible que hi haguessin altres), que va anar a 

parar a l'anomenat kOlTIlnando César destinat a Voecklabnlck on es treballava a una 

pedrera. EU estava treballant a la cuina i s' encarregava entre d' altres coses d' anar a 

buscar gel al poble. Sobre la figura de César, un espanyol que era el cap d' aquest 

komlnando integrat per aproximadatnent uns 300 espanyols, hi ha una forta 

controversia. 1 és fonamentalment el teIna polític el que fa que la visió que es té sobre 

eH vagi des de l' admiració fins a la crítica i l' odi Inés gran. EU era valencia i va entrar al 

cmnp acompanyat pel seu germa Luís. Molt aviat va obtenir la confianya deis alemanys, 

dones selnbla ser que es tractava d'una persona forc;ft elnprenedora i que tenia 

coneixelnents de 1 'idioma. Aixo el va portar a arribar a dirigir el seu propi kOlnlnando, 

fonnat exclusivament per e spanyols. Les seves idees, fonamentalment anarquistes han 

fet que la seva personalitat aíxí estat quasi mítica per aquells que compartien els seus 

punts de vista polítics mentre que les persones mnb una ideología cOlnunista han parlat 

d'una persona dolenta i d'un assassí. Si bé les baixes del seu k01nmando varen ser molt 

poques i no se' 1 va veure matar a ningú, els seus detractors l' acusen de 

col'laboracionista i diuen que el baix nOlnbre de defuncions al seu grup estava motivat 

pel fet que aquells que es trobaven més malatnent eren traslladats a Gusen per morir 

alla. El fet és que ha estat un personatge llegendari del que no s'>ha sabut res després de 

la liberació. 

Per finalitzar aquest capítol farenl referencia a un aspecte ünportant en el 

funcíonament del calnp de Mauthausen. Es tracta del paper representat pels espanyols 

aUa que els hi va pennetré controlar de manera gradual alguns deIs 110cs de privilegi del 

calnp. lnicialment, eren els delinqüents C01TIUnS els que ocupaven els carrees i destins 

espeeials, pero poe a poe els presoners políties anaven ocupant una parcel<la que els hi 

pennetia ajudar-se lnútuament. A la barraca nÚlnero 2 es trobaven eIs prominentes, 

coneguts com els enxufats (cuiners de les SS, els que treballaven a la infenneria, els 

cuiners deIs presos, etc.) que vivien en una situació que no tenia res a veure alnb la deIs 

altres presoners. Pero a les aItres barraques trunbé hi havia prominentes, i aquests eren 

respectats per tothom, perque si algú que estava en una bona situació queia en desgracia 

i eIs havia tractat malament sabia que era la seva fi. 1 poe a poe els espanyols varen anar 

ocupant llocs de prominents gntcies sobretot a que van comptar amb lasimpatia de 
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Baclunayer, la qual alguns justifiquen en el fet que li agradava lnolt el futbol i els 

espanyols jugaven molt bé i altres diuen que era pel canlcter orgullós pero sincer dels 

espanyols que feien que confiés en ells. 
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Capitol 7 : EII\:ommando Poschacher 

Per efectuar la creació del kOlmnando el prüner que es va fer va ser l' agrupació 

de tots els joves futurs integrants del lnateix al cmnp central. Els que es trobaven a 

Gusen es van sorprendre quan el secretari de la seva barraca (la nÚlnero 1) els va anar a 

buscar "lm a un per tots e1s diferents grups en els que treballaven i els va agrupar. Aixü 

els va fer pensar que tomaven a Espanya i estaven contents perque com a mínün sortien 

d'alla i algú va arribar a pensar que "si Franco lnc lnata lne es igual, moriré en mi 

tierra". 95 

Varen pujar fins a Mauthausen a peu, pero camp a través i no per la carretera, i 

havia molta neu.Un cop arriben, passen per la dutxa, els hi treuen la roba que portaveu, 

els hi donen una altra i els canvien el número de matrícula. És per aixo que alguns deIs 

joves han arribat a tenir tres nÚlneros diferents: l'inicial a rarribar a Mauthausen, el de 

Gusen, i el nou que reben al tornar. Seran destinats a la barraca sis i , durant un telnps, 

treballaran a la cuina, pelant patates i netejant calderes. A més deIs que pugen de Gusen, 

en aquests moments arriben altres, com Alcubierre i dos o tres més, que treballaven en 

altres kommandos i retomen per fonnar parí del nou grup que s'ha de crear. Trunbé 

sefan destinats al trebal1 de la cuina. 

Pelant patates varen estar aproximadament durant un mes, i alló els va servir de 

molta ajuda ja que la lnajoria venia en unes pessünes condicions de Gusen (David 

Moyano diu que en el trajecte estava tan debil que li van haver de portat el poe 

equipatge que duia, dones eH no arribava a pesar 30 quilas) i perque els espanyols que 

estaven aBa destinats els van ajudar tot el que podien, donant-Ios de lllenjar, fet que va 

facilitar que la recuperació fos bona. 

Per saber la data .aproxünada 'en que es crea el komlnando Poschacher, hem de 

referir-nos a la de retoro de la de Gusen i afegir~li aproximadanlent un mes. Pero aquí 

se'ns planteja un deIs prirners problemes; els testünonis han ofert unes dates molt 

diverses que, no varien en nlesos, sinó en &nys. Sempre hem de tenir present l' absencia 

de calendaris, la dificil nociÓ del tetnps en un cmnp de concentració, i els errors que la 

memoria pot fer. Així algun testimoni dona com a data el febrer de 1941, fet ünpossible, 

dones aquesta és la data en que van cap a Gusen. Hi ha un grup important de testímonis 

que situen la creació del komtnando Poschacher exactament el mes de febrer de 1942. 

95 Manuel Díaz, 20 de febrer de 1999. 
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Sobre el mateix any insisteix algun altre encara que ho situa un mes després, o cap a 

finals del lnateix. I uns altres parlen de l' any 1943, situant la seva creació o bé a 

principis o bé cap a l'hivem de 1943. Com no disposem de cap dada fidedigna ens 

limítarem a presentar les diferents versions, destacant soIament que la que Inés 

testünonis han repetít és la de 1942 (peró no en un nombre aclaparador). 

El motiu pel qual és reuneix a tot els joves a Mauthausen i es crea aquest 

komlnando és perque al poble hi havia un horne anomenat Anton Poschacher que era 

una de les persones lnés riques de la vila i el propietarí de diverses pedreres que hi havia 

als voltants. 1 en una de les pedreres que estava al costat del poble, el personal que 

treballava en ella eren basicalnent gent gran, doncs els joves es trobaven tots lluitant al 

front (la gent que estava a la pedrera temen aproximadament més de 70 anys). 1 com les 

necessitats de pedra eren grans i la delnanda augrnentava, aquest horne que tema 

contactes entre les autoritats del camp, va delnanar un nombre de presoners perque 

treballessin a la seva pedrera. És per aquest Inotiu que eH donara el nOln al kOITIIUando, 

encara que per la resta deis presoners seran coneguts com a "pochacas" per la dificultat 

en la pronunciació del nom i, fins i tot, per la sünilitud, els catalans els anOlnenaran COln 

a butxaques. 

D' Anto11 Poschacher en sabeln poe; a la tOlnba que es troba al costat de 

l'església del poble de Mauthausen apareix la seva data de naixement (el 1889) i la de la 

seva mort (1967). Sabem que era un lnelnbre actiu del partit nazi i que militava a la 

secció local anolnenada l'ortsgruppe, que comprenia 130 lnembres del 1938.96 La resta 

de dades ens han estat donades pel que els joves veien. AixÍ, físicament el descriuen 

com una persona d'edat, alta, gran i amb una mirada altiva. Alguns afirrnen que no el 

van veure lnai lnentre que d'alttes diuen que cada día passava a controlar el treball de la 

pedrera. No parlava amb níngú i COln a molt el que podien obtenir era una salutació de 

bon día {) bona. tarda peró res Inés. Quan venia acostumava a anar acoll1panyat de les 

seves filles:> i especialment la que més vegades anava era la més gran que tindria 

aproxünadament una mica n1és de vint anys. EUs recorden que es quedaven bocabadats 

mirant~la i la trobaven molt guapa., dones no veien a cap altra noia. Fins a la pedrera és 

despla<;ava amb una carrossa tirada per dos cavalls, i un deIs seus empleats, en J oseph, 

s~encarregava de conduir-la i alhora de pujar tots els dies fins al catnp per anar a buscar 

ellnenjar deIs presos. 

96 Les dates del naixement i la defunoió són meves. La resta han estat f1wilitades pe! president de la 
FEDIP, Ramiro S antisteban. 
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De la seva riquesa en tenien constancia i sabien que no Bolament la pedrera sinó és pot 

dir que quasi tot el poble 1i pe rtanyia. També tenia negoeis relacionats amb cerveseries a 

la zona de Linz i a Viena. 

Sobre el seu destí en el moment en que finalitza la guerra i el ealTIp és alliberat poe se 

sapo El que alguns recorden és que quan els mnericans alliberen el camp, van agafar a 

tots els nazis del poble i les seves rodalies per destinar~los a enterrar els lTIorts que els 

SS no havien tingut telnps de passar pel crelnatori. 1 entre aquestes persones que porten 

es trobava Anton Poschacher. Pero tret d' aixo sembla que no li van fer res, que no va 

patir cap tipus de castig i que es va poder justificar de la seva actitud durant la guerra, 

dones els seus béns varen estar respeetats i avui en dia són les seves dues filles i la 

fmnília les que els administren. Al terreny de la pedrera es troba una fabrica de maons i 

uns magatzelns en els que venen llambordes de granit, teules i altres material s que 

porten el nOlU de Poschacher. 1, fins i tot, existeix un carrer (el que es troba al voltant 

d' aquests Inagatzems) que porta el seu nomo 

Un aspecte sobre el que ens pregunte m és el fet de per que tot el kOlnmando 

estava cOlnposat per joves i tots eren espanyols. Una prünera explicació afinna que el 

motíu va ser que eren els Inés joves del camp í que, de lnenys de vint anys, els presos 

Inés joves eren els espanyols. Podria haver algun rus o algun polones, pero en casos 

al11ats; COln a grup estaven ells. 1 se111bla ser, que el que volien els alemanys era crear un 

grup d'una lnateixa nacionalitat que s'entengués bé, i encara que hi havia joves d'altres 

nacionalitats~ aquests no arribaven al nombre necessari per crear un kOlnlnando. 

A la pregunta de si es tractava d'un grup atípic (tots joves i tots d'una mateixa 

nacionalitat) la resposta ha estat que sÍ, i una de les explicacions que justifica, perque 

ells van ser els triats era, segons alguns testünonis, com a conseqüencia que no havien 

fet la guerra ni a Espanya ni a Franca i que exactmnent es trobaven alla intemats pero no 

sabien per que. Aixo, segons aquesta teoría, donaria un cert telnor a les autoritats 

alemanyes que pensarien que si perdien la guerra í al finalitzar el conflicte trobaven els 

j oves al cmnp, e1s preguntarien el per que del fet que aquest grup de joves espanyols 

totalment innocents estiguessin internats en un calnp d' extennini. 1 amb aquesta 

justificació s' explica que nOlnés fossin espanyols e1s que sortissin a treballar alnb el 

kommando perque els altres joves tenien el pare que havia estat guerriller, militar o 

havia oposat resistencia (coln per exemple el cas deIs iugosIaus, o deIs polonesos del 

gueto de Varsovia). A més de tot aixo, aquesta innocencia propia deIs joves els hi va 
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donar una certa confian9a en ells, dones haver creat un kOffilnando alnb persones Inés 

veteranes hagués estat IUOlt més perillós. 

Altres testünonis no eomparteixen aquesta visió i expliquen que la decisió de 

com crear el grup es feia sen se cap tipus de plantejan1ent especial, mnb el personal que 

teníen, i que joves d'altres nacionalitats es podien haver buscat en altres kOlnlnandos sí 

s'hagués volgut. 

Talnbé algú ha apuntat que podría haver estat el propi Anton Poschacher el que 

hagués delnanat que fossin espanyols i joves els que volia que treballessin a la seva 

pedrera. Per aclarir aquest punt, disposem del testünoni de J oan de Diego, tercer 

secretad del camp, que des del seu carrec al' a&ninistració de Mauthausen i 

rememorant CüIn va ser la creació del kOlnmando, ens ha contestat a la pregunta de per 

que joves i per que espanyols, Respecte a la primera en afinna que "els joves selnpre 

tenen més vitalitat, selnpre es troben en condicions de fer lo que no pot fer la gent més 

vella, no, i aixo facilitava 10 que ells buscaven. El Pochaca va demanar gent, pero eH va 

denlanar gent per treballar, i no va posar condicíons si tenien que ser joves o vells; 

llavors l'adminístració SS va acordar de fer aixó." 1 a la pregunta de per que tots 

espanyols ens indica que "segurament que el motiu jo penso més avíat que quan eIs hi 

van delnanar, quan van demanar els joves aquests no hi havia una qüestió de si eren 

espanyols o no, pero el fet de que haguessín un grup d'espanyols els hi va donar la 

possibilitat a l'adlninistració de dir bueno, que tenün aquests joves aquí, els enviareln, 

perque hi havia joves russos, havien joves polonesos, i no van fer~ho, perque 

segufrunent tenien luenos por que els espanyols poguessin escapar .. se d'un kOlnmando 

que els polonesas, que la majaría coneixien l'alemany".97 

Retomant a l'inici de la creació del kommando (la data i ellnotiu de per que 

trien joves i espanyols com hem vist té diverses teories) indicareln que un cop es 

troben tots e1s joves a Mauthausen, un dia són cridats i se'ls prepara per crear el grupo 

Sobre la manera en que aquest fet es va produir també hi ha explicacions diverses. Uns 

relaten que els van cridar i els varen reunir a les oficines de la Gestapo per avisar-los 

que al dia següent baixarien a treballar a una pedrera propietat d'un senyor anomenat 

Poschacher. Altres indiquen que va ser De Diego qui els va colnullÍcar la fonnacíó del 

kOlumando. En altres testimonis es personalitza l'avís en Bachmayer que els hi diu el 

que han de fer i els explica que anaven a treballar a una pedrera civil i que guanyarien 

97 Joan de Diego, 14 de febrer de 1999. 
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uns diners que servirien per enviar-los a Espanya en un viatge a través d'IüUia (que tot 

alló costava lnoIt car i que no podien passar per Franyft per la divisió establerta després 

de l'ocupació). 1 en lloc de Bachlnayer, en aItres testimonis és Ziereis, el cOluandant del 

camp, la persona que els dóna el discurs en el que es destacava que treballarien pel bé 

d'Europa. El discurs es torna Inés alnenayador en altres versions on es recorda que la 

prünera cosa que els hi van dir és que havien de tenir molt de compte amb el que deien i 

que no haurien de parlar mai del que passava al camp, perque sinó perillaria la vida dels 

espanyols que aBa estaven. 

Pero aquesta reunió no haestat corroborada per alguns testünonis que, fins i tot, afinnen 

que un cop reunits i fonnats, són traslladats fins a la pedrera de Poschacher, peró que al 

principi no sabien res de cap on anaven a treballar. 

Penso que a 1 'haver demanat un record tan exacte de com es va crear el 

komlnando i tractant-se d'un fet tan puntual en el temps, s'han generat una serie de 

respostes totahnent variades i diferents, potser perque la percepció del record d' aquell 

IUOlnent en la distancia del temps s'ha convertit en quelcoln lTIOlt personal; i és que 

quasi no trohem dues versions iguals d' aquest fet. 

On si que hi ha Inés coincidencia és en l' explicació que tracta sobre el canvi 

d'uniformitat que va patir el grup en e11nolnent en que han de sortir del calnp per 

desplayar-se fíns al poble on esta la pedrera de Poschacher. Se'Is hi va donar a tots una 

roba que pertanyia a aquells que arribaven al camp i havien de deixar totes les seves 

pertinences al magatzelTI preparat per aixo. Concretalnent els hi van donar unes jaquetes 

de color blau que sembla que eren de l'exercit iugoslau o hongares, i uns pantalons de 

pana ll1arró que corresponien a les Companyies de Treball de Fran9a. Tant a la jaqueta 

com alspantalons portaven pintada una ratIla de color vermell; a l'esquena de lajaqueta 

i als costats deIs pantalons. El triangle i el nÚ1nero de lnatrícula anava cosit com el de 

tota la resta de presoners. COln a compleluents a aquest uniforme tenien una gorra blava 

amb visera i una motxilla de mascara de gas francesa per posar els estris que portes sin 

(normalment molt poca cosa). 

Més endavant, un estiu els hi van canviar aquesta indulnentthia per l'uniforme de treball 

de l'exercit alemany, pero col-Iocant les ratUes corresponents. 

Un cop tots han rehut la nova roba, es desplayaran cap a la pedrera de 

Poschacher. Sortien del calnp i baixaven fins el poble, el travessaven i anaven fins a la 

pedrera que es trobava entre la fi del poble i l' estació, a la que no arribaven. El trajecte 

s'efectuava a peu i la distancia era aproximadament d'uns cinc quilómetres. Per la tarda 
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quan finalitzaven la feina, tornaven a fer el mateix recorregut de tornada per anar a 

donnir al calup. Inicialment l' e8corta que portaven era la nonnal de tot8 els grups de 

treball: quatre soldats SS armats aInb pistoles i un oficial que era el kOlmnandoführer o 

cap del grupo Peró posterionnent (uns parlen d'unes dues o tres setmanes i d'altres d'un 

parell de ll1esos) van treure els soldats SS i solament els acolnpanyava l' oficial. Alg1..IDS 

apunten que eltnotiu del canvi va ser que al travessar el poble, quedava molt lnalament 

que la gent veiés a un grup de j oves anar tan custodiats i per aixo varen suprünir la 

guardia deIs soldats. TaInbé trobem algun testimom que explica que un cop han passat 

un parell de mesos més o lnenys baixant a la pedrera, els porten al' oficina de la 

Gestapo i els diuen que a partir del dia següent sortiran a treballar sense guardia i 

solmnent acompanyats per un oficial SS, i que els amenacen que si s' escapaven 

prendrien represalies alnb els espanyols que quedaven al catnp.98 

Un aspecte que ha costat molt d'acIarir i que, encara després de totes les 

entrevistes i les investigacions, no acaba de quedar del tot cIar, és el telna de la 

quantificació del kOlnlnando Poschacher. Saber quin era el nOlnbre exacte de lnelnbres 

que el fonnaven ha estat una pregunta amb moltes respostes. Des de 36 que ha estat la 

quantitat inferior fins a 44 (el nombre n1és gran) , totes les xifres que van entre aquestes 

dues han estat indicades pels testimonis; les Inés repetides la de 40 i la de 42. Un altre 

aspecte relacionat an1b aixo és el del nombre de baixes que va patir el kOlntnando 

mentre va existir i que s'haurien de restar a la quantificació inicial. Sobre aquest segon 

telna selnbla que hi ha una coincidencia general: dos van ser els 110is que van perdre la 

vida al konunando. Un era de Madrid, ellnotejaven conl l'ou, i ningú recorda quin era 

el seu noro (solaluent un testilnoni ha apuntat la possibilitat que el seu cognom fos 

Martínez, peró sense cap seguretat). Va agafar la icterícia~ es va posar tot groc i durant 

una temporada no anava a treballar, perque estava molí debil. Als seus companys els hi 

van dir que si anava a un Uoc on veía córrer l'aígua es podría curar, í per aixo el 

portaven al costat del Danubi í el deixaven alla durant llargues estones amb la íntenció 

que es curés, pero no van aconseguir-ho i es va morir. 

De l' altre recorden el seu nom; es tractava de Félix Díaz Díaz. Aquest noí, nascut a 

Santander el 19 de deselnbre de 1922, va arríbar a Mauthausen el 24 d'agost de 1940 

procedent d' Angulema, el seu nÚ1nero de matricula era el 3811, i va acompanyar als 

j oves que van anar a Gusen i que després tomarien a Mauthausen.99 El sobrenom que 

98 Manuel Cortés, 13 de julio! de 1997. 
99 Dades facilitades per Ramiro Santisteban a partir del arxius de la FEDIP a París. 
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tenia era semblant al del madrileny ja que 1i deien "ei kopf' que vol dir cap d' ou, per un 

bony que tema prop del cap. Precisament una de les versions de la seva lTIort indica que 

aquest bony va ser el que va ocasionar la seva fi, dones la causa dellnateix va ser que 

quan estava a Gusen es trobava a la barraca número 6, i un stubedienst (cap d'habitació) 

polones li va donar un cop a la gola que va fer que li sortís aquest bony. Quan retoma a 

Mauthausen, el porten a la infenneria per operar-lo, pero no es va poder fer res per 

salvar la seva vida. Una altra versió explica que la seva mort es va produir, perque patia 

una malaltia, la sífilis hereditaria. Les dues versions recunen, aproximadament, la meitat 

de testirnoniatges cadascuna, fet que fa difícil inclinar-se a favor d'una d'elles. 

Un altre punt sobre Félix Díaz que no queda ciar és el dubte que alguns 

testÍlnonis han plantejat sobre si realment se '1 pot considerar com a lnembre del 

kommando Poschacher. 1 és que aquí hi ha una nova divisió d' opinions; per una banda 

uns expliquen que va lnorir abans de la fonnació del grup i que, encara que estava 

destinat a ser del kommando, no va sortir mai cap a la pedrera. Mentre que d'altres 

assenyalen que el grup ja estava fonnat quan eH va morir i que els va acompanyar a 

treballar. Les dades de les que disposo ens indiquen que la lnort de Félix Díaz es va 

produir a Mauthausen el 5 d'abril de 1944. 100 Si aixó és correcte, heln de suposar que, 

encara que no coneixem la data exacta de la creacÍó del kOffilnando, sembla molt 

probable que aquest ja portés un telnps funcionant i que Félix Dfaz hi participés. Per 

tant el podem cOlupíar COln a un lnelnbre més del grupo 

Un aItre element distorsionador a 1 'hora de fer el reCOlnpte de membres ha estat 

la figura d'un noi que 1i deien de sobrenoln "el frances" o "el gaulois" i que en alguns 

llibres apareix citat com a membre del kommando. Es deia Morales de cognom i es 

tractava d'un presoner que tenia el pare espanyol i la mare francesa, nascut a Fra119a, i 

que parlava molt lnalament el castella. No va formar oficialment part del konunando 

perque va arribar luoIt més tard al eamp, dones era resistent i el van agafar per 

col-laborar C01n a enlla9 de guerrilles. Aquest noi era assignat al grup quan per lnalaltia 

o un altre motiu, en el grup mancaven algup-s dels joves i era necessari per fer les feines 

de la pedrera de Poschacher. Peró en cap lnoment va formar part del grup de manera 

fixa i per tant no el podelu incloure dins de la quantificaciÓ. 

Les lneves investigacions sobre el nombre exacte de luembres que fonnaven part 

del kOlnlnando es basen en el llistat inicial de quaranta membres que figura a la 

100 Llistat de morts del camp de Mauthausen en poder de Joan de Diego. 
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introducció d'aquest treball i que ha estat confinnat per tOt8 els testimoniatges 

entrevístats com el del grup de joves "pochacas" que aconsegueixen sortir vius del camp 

de Mauthausen. A aquesta quantitat hem d' afegir el j ove madrileny lnort per ictericia i? 

si optem per la versió que diu que Felix Díaz bi pertanyia, aquest jove santanderí. Per 

tant serien 42 els lnelnbres inicials del grupo 

Dos acIariments per finalitzar aquest telna de la quantificació: en primer lloc 

indicar que en molts llibres i articles de revistes quan es parla del grup Poschacher, es 

diu que eren més de 50 o 60 joves els que hi fonnaven parto Aquesta equivocació és 

deguda a que la font que s'ha utilitzat per afinnar aixo ha estat un llistat de joves 

alliberats al novembre de 1944 en el que no solament hi figuren els "pochacas", sinó 

que talnbé hi trobeln afegits altres joves espanyols que pertanyien a d'altres kOlnmandos 

i per aixó el nOlubre és tan elevat (sobre aquest aspecte tractarem al següent capítol). 

1 el segon aclariment seria explicar que, si bé no disposem de cap dada a nivell oficial 

sobre el nOlnbre de melnbres del kornmando (al ser tan petit quasi no apareix en 11 oc ) 

l'única font de la que he pogut disposar és la que hi ha a un pIafó dins dellnuseu del 

crunp de lVlauthausen en la que apareix una relació deIs grups de treball dependents del 

calnp. 1 alla es pot llegir que a 1 'hivern que va entre els anys 44 i 45 , l' Arbeits 

kOlnmando (grup de treball) PoschacherSteinbruch (pedrera de Poschacher) estava 

composat per 39 lnelnbres,101 Per taní aixo últim no es correspon a les nostres dades i 

ens tornen afer dubtar sobre la seva validesa, malgrat que e111istat i les baixes han estat 

corroborats per tots els testÍlnorus. 

Sobre els treballs als quals se'ls va destinar a la pedrera, eren diversos, i als 

joves se'ls dividía en diferents grups de trebaIl. Una de les feines era pujar a la part de 

dalt de la pedrera i anar picant itraient la terra per netejar i descobrir la pedra. La terra 

que es treia era carregada en unes vagonetes i traslladada fora de la pedrera a un lloc on 

hi havia IDl terraple. Treballaven en grups de tres per cada vagoneta i les tenien que 

moure basant-se en la seva for9a (empentant). Després d'aquesta operaci6, els vells que 

estaven a la pedrera i que eren els especiali~tes, feienels forats per col'locar la dinamita 

i fer saltar les pedres. A la parí de baix treballaven altres grups que s' encarregaven de 

tallar els bIocs de pedra alnb uns martells pneumatics amb els que feien diversos forats 

sobre les pedres i després, utilitzant unes falques, les aconseguien trencar i obrir. Altres 

estaven encarregats de carregar la pedra en vagonetes i portar-la als diversos destins que 

101 Museu del camp de Mauthausen (Aústria) - piafó número 66. 
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tenia segons la seva grandaria. Les que eren fonta grans les posaven en unes vagonetes 

planes i les portaven fins al Danubi on hi havia unes barques que veruen per earregar-les 

i transportar-les a altres lIoes (possiblelnent Linz o Viena). EInpentar les vagonetes fins 

al riu era faeil perque el trajecte era de baixada, pero la pujada exigía un gran esÍon; i 

era molt cansat La pedra Inés petita era traslladada fins a un Inolí que estava a la 

pedrera i que la nlolia per fer grava, alhora que disposava d'uns filtres que separaven la 

més gran a un cantó i la Inés petita a un altre. 1 una altra part de les pedres, podríelTI dir 

que les que eren de ti pus Initja i que havien estat tallades mnb els C01npressors, eren 

portades a una barraca l1arga que es trobava tmnbé dins de la pedrera i que estava 

dividida en diversos departalnents on treballaven quasi tot dones que, amb unes 

lnaquines especials, les tallaven i feien llalnbordes amb fonnes petites i quadrades. 

A més de la feina de la pedrera, una part del kommando havia estat en ocasions 

treballant a les cases de camp properes. Els cmnperols que necessitaven ma d'obra en 

detenninats mOlnents de l' any, especialment en l' epoca de batre el sego!, sol'licitaven 

ajut al camp i alguns deIs joves (un grup d'uns 10 aproximadmnent) havien estat enviats 

a batre en algtms catnps de la zona. 

Per anar a la pedrera de Poschacher i cOInen9ar la feina sobre les set del lnatí, 

havien de sortir molt aviat del camp, dones tenien un trajecte que recórrer d' entre tres 

quarts i una hora de durada. Per aixó era el prÍlner kOlTIlnando que sortla del Calnp sense 

fer la formació general del mati., i a mesura que sortien formats en fUeres de tres, els 

COlllptaven a la porta del calnp. 1 eom finalitzaven la feina sobre les sis de la tarda i 

tenien encara el camí de tornada, habitualment arribaven a Mauthausen quan ja s 'havia 

fet el recompte de la tarda. NOlnés feien la fonnació els diumenges i dies festius que no 

es treballava C01U Nadal o Any Nou. 

A la pedrera disposaven d'una petita barraca que estava situada a ma esquerra de 

l'entrada. Estava dividida en dues parts, la lneitat l'ocupava l'oficial que anava aInb ells 

i l'altra lneitat era on lnenjaven. Encara que al principi de baixar a treballar no es 

canviaven, després els hi van proporcionar una roba més vella i bruta que es posaven, i 

utilitzaven aquesta barraca corn a lloc per canviar-se. La utilització principal de la 

barraca era~ per taní, com a 110c de lnenjar~ ja que no pujaven al camp al migdia sinó que 

el criat d' Anton Poschacher anava fins a dalt al camp amb un carruatge tirat per dos 

cavalls i reeoIlia dos termos amb el menjar. A Inés, l'runo de la pedrera els 

proporcionava un parell d'olles extres de lnenjar amb patates bullides. BIs tennos que 

portava el cnat fins alla, un cop buits, els havien de pujar per la tarda fins el campo 
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Meníre fonnaven part del kOlnmando Poschacher estaven instal'lats tots junts a 

la mateixa barraca del calnp. Sobre les barraques per les que varen passar hí ha diferents 

versions, encara que són la número 6 i l' 11 les que més repeteixen els testunonis. A la 

primera varen estar forva telnps, i el posterior trasllat estava lnotivat, segons ells, perque 

eren l110lt moguts i alguns caps de barraca van preferir que els canviessin de destí. 

Altres barraques que també són anomenades per diferents testimonis coro a lloc de pas 

del grup són la 10, la 13, la 14 i la 5, i mentre que la luajoria assegura que quan es va 

crear el kommando els varen destinar iniciahnent a la 6, d' altres expliquen que 1 'última 

barraca en la que van estar va ser precisament en aquesta. 

Per ser el kapo del komlllando, els alemanys varen designar a Antonio Benedicto 

Ibars. Era "LID d'ells i el seu nomenaluent estava motivat pe! fet que s'havia de temr un 

responsable per donar les ordres, i eH tenia l'avantatge que dOlninava fon;a l'alelnany. 

Més que donar, eH transmetia les ordres que li donaven i la seva feina basicmnent era 

organitzar les formacions i el reCOlnpte diari abans de sürtir del Calnp i a baix a la 

pedrera abans de retomar, i donar novetats a l' oficial SS que els vigilava. Sobre els seus 

cOlnpanys no tenia una autoritat especial, pero se li feía cas en general. Alguna vegada 

s 'havia prodult una baralla amb alguns d' ells, dones tots eren joves i era normal que es 

prodUlssin enfrontaments, pero tot no passava de ser incidents alllats. EIs que 

imposaven les seves ordres sobre els joves eren els capatassos de la pedrera; aquests 

s' encarregaven de dirigir el seu treball i de vigilar que ho portessin a terme i, si no era 

així~ es queixaven a l'oficial SS que els acolupanyava. 

Ha estat difícil saber exactament Cüln eren aquests capatassos, perque trobeln 

versions diferents i dificultats a l'hora de recordar el norn de cadascun i de COIn era el 

seu caracter, pero selnbla ser que principalment eren tres els encarregats de vigilar el 

seu trebal1. El nom aproximat d' ells era el de Polinski, Valner i Bissinger (no hi ha 

seguretat sobre COln s' escriuen exactalnent aquests cognolns). Sobre el pritner selnbla 

ser que abans de l' ocupació havia estat l' alcalde de Mauthausen, el burgomaestre, i en el 

canvi de regiln el van fer fora i llavors el van destinar a treballar a la pedrera, pero en 

qualitat de capatas. 

Deis tres, el que consideraven com a pitjor era Bissinger, al que alguns 

identifiquen amb un que li deien de sobrenom "el bigotis" i també "ulls de besuc" 

perque els tenia molt sortits. Era austríac, s'alnagava per veure el que feien i els cridava 

molt, pero no els podia pegar i solament anava a queixar-se a ¡'oficial de les SS que els 
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acompanyava quan no treballaven. Quan eren denunciats, ells s' olnplien la cara amb la 

pols que hi havia al molí i aiXÍ selnblava que havien estat trebal1ant lnolt i no els hi 

deien res. La visió que tenien deIs altres dos eapatassos era bona, dones consideraven 

que els protegí en en lloc d' obligar~los a treballar, perque veien que eren joves i davant 

la seva situació eren més humans. Un d'ells dos (no s'especifica el nOIn) actuava COIn a 

primer capatas, feía de secretari i el veien poe per la pedrera, perque s' encarregava 

principahnent de portar els comptes i controlar el material que sortia d'aIla. 

Una historia que expliquen els testimonis també sobre un d'ells (novament no sabeln 

qUÍ deIs dos) és que inicialm.ent 1 'havien pres per un nazi i no tenien cap confianya en 

ello Amb els joves era molí serÍós i parlava 1nolí poques paraules. Pero va resultar ser tot 

el contrari ja que, quan un grup de russos va intentar una fugida del catnp en la que 

molts van perdre la vida, deIs poes que aconseguiren sortir, eH va alnagar .. ne un a casa 

seva fins al' allíberatnent. 

En Bissinger els feía treballar dur, i tots recorden tilla anecdota on queda 

delTIOstrada 1 'habilitat i l' esperit jove deIs melnbres del komlnando per tal de treballar 

lnenys i enganyar al capatas. Dins de la feina de portar les vagonetes se'ls hi va lnarcar 

una quantitat detennínada de vagonetes per dia. Per aixó els hi va donar unes xapes per 

grup i cada vegada que en portaven una havien de donar una xapa al capatas. Aixó es 

va fer; perque sempre havia discussions amb el capatas ja que quan els hi preguntava 

quantes vagonetes havien baixat, ells sempre afegien de 1!lés. La lnanera d' aconseguir 

superar aquest control va ser la següent: anaven alnb una vagoneta carregada prop del 

capatas i feien veure que no podien amb ella. EU es posava a ajudar-los elnpenyent í 

mentre estava al seu costat aprofitaven per posar-li la xapa a la butxaca sense que 

s'adonés i així havien de treballar lnenys. En altres ocasions el que feíen era juntar dues 

xapes alnb pa mullat i les.donaven coro si fos una; després es separaven i així es produla 

l' engany encara que el capaüls sospitava al trobar ... se restes de pa a la butxaca. 

Amb el telnps, Bissinger va marxar de la pedrera i aixo va suposar un 

alleujmuent pels joves. El lnotiu va ser que ~l van luobilitzar cap a Italia, dones feia falta 

gent per enquadrar i manar a italians en segones indústries o en trebaIls, és a dir, a fer de 

capatas d'italians. EIs americans varen bOlubardejar el tren on anava quan s'estava 

traslladant i eH va luorir. Al cap d'uns dies un deIs capatassos va entrar a la barraca on 

ells lnenjaven i els hi va donar la noticia. Un cop va marxar, tots es van posar a eridar i 

saltar d'alegria. 
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De la forma de vigilancia deIs SS que els acompanyaven, habitualment era molt 

per sobre i l' oficial acostumava a deixar-Ios soIs í marxava a donar un t01nb, o bé es 

ficava a la barraca de la pedrera i es posava a descansar esperant per si alglill deIs 

capatassos l'avisava d'algun fet anoIna!. Malgrat aixo, la possibilitat d'escapar-se era 

nul'la ja que per aconseguir-ho era necessari coneixer a la perfecció l'alelnany, saber 

orientar-se a la zona, i a més, la vestimenta i el "pentinat" (una ratlla de cabell al mig 

del cap i la resta pelat) els delatava de seguida. A més tenien por de les possibles 

represalies que es poguessin dur a tenne sobre els espanyols que estaven al camp 

(recordem que alguns tenien familiars alla). 

EIs SS que baixaven a la pedrera alnb ells es repetien i poc a poe els anaven 

coneixent. A Lm 1i deien "Gary Cooper" i tan aviat feía bromes amb ells com els pegava. 

A un altre l'anoluenaven "el Gocho~' (el pore) í talnbé els tractava nlalrunent. Com a 

quasi tOt8, ells els hi posaven un sobrenom, i per aixo hi havia un altre que eon1 tenia el 

nas lUOIt gran 1i deien "el Narizotas", Alnb aquest els hi agradava anar, perque era bona 

persona i acoshunava a ser un deIs que Inés vegades els acompanyava. D'un altre deIs 

que també han guardat un bon record és d'un molt jove que curiosament, no els cridava 

pe! seu nÚIuero de luatncula COlll senlpre es feía, sinó pel seu n01n, i que l'ÚIlic que els 

hi demanava era que quan el k01nnlando anés format i es trobessin amb altres oficials, 

marxessin de manera ordenada per quedar bé, i després els deíxava que anessin al seu 

aire. 

Un aspecte que s'ha plantejat respecte al treball efectuat a la pedrera pels joves 

era el de si varen rehre algun tipus de sou o pagament per la seva feina. Directament ells 

no varen veure mai eap quantitat de diners. El que creuen és que és clar que no 

treballaven a canvi de res i que seria el camp el que arribaria a un acord alnb Anton 

Poschacher. Se'ls hi va dir al principi que se'ls pagaria un salad i que aquest ho 

guardarien a la caixa d'estalvis que hi havia a Mauthausen, posant-Io a nOln de cadascun 

d'ells; pero lnai van veure res de diners. L'úniea cosa que si que els hi varen donar van 

ser algunes cígarretes txeques i iugoslaves, peró no d'una manera regular sinó quan eIs 

hí semblava. 

Al treballar a la pedrera situada al poble de Mauthausen, el contacte entre els 

joves i els civils que al1a estaven va ser, si més no, quasí obligatorio D'homes hi havia 

molt poes i tenien aproximadalnent uns setanta anys~ la resta eren dones. Inicialment es 

parlava poe amb els civils perque els joves tenien por, ja que no sabien amb guí 

parlaven i corrien el rise de ser denunciats, mentre que els civil s talnpoc o feien, perque 
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estaven atemorits i pensaven que, fins i tot, els podrien castigar portantplos al campo Si 

es parlava d'alguna cosa 1nai es tractava el tema del que passava al calnp, fet totalment 

prohibídíssün per altra banda. 

Els hi havia dit al canlp que estava prohibít parlar aInb els civils ni temr cap contacte, 

pero aixo era teoric perque parlaven amb ells per rebre ordres o per preguntar que és el 

que s~havia de fer i C01n. 

Aquests civils els tenien una certa sÍlnpatia i els hi mancava molta roba, dones la que 

portaven per treballar estava plena de cosits i a 1 'hivern passaven molta fred per falta de 

peces de roba C01n mi~ons, samarretes, bons pantalons, etc. Aixó va obrir un camí de 

comunicació entre els joves del kOlnmando i ells per tal d'efectuar una serie 

d'intercanvis en els que sortissin beneficiats ambdues parts. BIs joves podien aconseguir 

peces de roba gn\cies al fet que alguns espanyols treballaven a l'Effeetenkatner o 

magatzem de la roba, Uoe on anaven a parar tots els vestits de la gent que arribava al 

eamp~ i en la seva qualitat de sastres aprofitaven per robar el que podien. A canvi 

d' aquesta roba, els civils donaven aliments, principahnent ous i cansalada. 

La fonna que tenien els joves de baixar la roba fins a la pedrera era col'locar-se-la sota 

1 'wliforme i C01n maí els feien un registre quan sortien del camp, no hi havia cap 

problelna. Per pujar els alünents que els hi donaven utilitzaven o bé els sarrons on 

portaven les seves coses, o ficat a la cintura o en un altre lloc on ho poguessin portar 

amagat coro per exemple lligant-se els calc;otets l1args que portaven i posant-se les coses 

per dins de les carnes. Habituahnent, al' entrar al camp tampoe els escoreollaven. 

Dellnenjar que els hi sobrava allnigdia i que el deixaven, ja que rebien la ració 

suplementaria donada per l'aIUO de la pedrera, també s'enearregaven de pujar-ho al 

camp per després repartir-ho. 

Respecte a quin era el destí de l'ajuda d'aquests alilnents que els "pochacas" 

pujaven al Calnp hi ha diverses versions, matitzades per l'aspecte poHtie, i on uns parlen 

de 1 'inlportant paper que va tenlr l' organització clandestina espanyola, dirigida pels 

eOlnunistes, a l'hora d'ajudar a aquells espanyols més necessitats, i d'altres parlen d'una 

ajuda de tipus individual, per afinitat d' mnistat i sense cap tipus d' organització. Davant 

d'aixo exposarem dues explicacions que sembla que ens poden il-Iustrar sobre el tema. 

La primera és el record de Manuel Segura que explica que InoItes vegades alIó que 

pujaven de la pedrera el repartien entre els espanyols que es trobaven malalts i que, en 

una ocasió un doctor espanyol que treballava a la infermeria es va posar en contacte 

amb ells i els hi va demanar que 1i portessin aliments pels malalts. 1 si existía una 
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organització sobre aquests aliments era, perque, segons ens explica Lázaro Nates, 

"había amigos que habían quedado allí, alnigos, gente que COlUO le he dicho antes se 

fonnan grupos humanos, unos entre afinidades, otros por cuestiones políticas y otros 

por paisanos, por mnigos, y si siempre había que ayudar a alguien si había la posibilidad 

de ayuda, y si alguien podía subir algo, algo que se pegaba al riñón COlno el tocino, 10 

hacían y para eso había que hacer intercmubios lUUy a escondidas". 102 

El tracte que va rebre el grup en general va ser bo, i aíxó ha fet que d; altres 

intemats hagin parlat d'ells com un grup "d'enxufats". Certanlent estaven ben 

consideraís pels SS i els kapos tenien por de pegar-los i fer-los res perque tant el 

comandant Ziereis COln el capita Baclunayer apreciaven for9a als joves espanyols. Aixó 

generava l'enveja per part de caps de barraca i kapos. Tmnbé s'ha de dir, per altra 

banda, que la seva feina era dura, el trasllat diari fins a la pedrera de Poschacher cansat i 

el treban en ella no era cap regal; dels que sí gaudien era de l'avantatge de trobar-se fora 

de la disciplina del camp (ja hem COlnentat que l'oficial que els portava quasi lnai es 

ficava amb ells) i d'un extra a 1 'hora de menjar. 

Aquesta bona consideració per part dels SS la veieln reflectida en dos fets que 

varen passar i que tots els entrevistats recorden, i en els que es va tenir un cert lniraluent 

cap a ells (potser per la seva joventut o l'estünació de la que gaudien) perque sinó 

podien haver estat tragícs. El primer es va produír un cop que tornaven de la pedrera en 

que, inusualment, els varen registrar al' entrada del cülnp i varen trohar que portaven 

ous amagats. Com a castig els van fer córrer al voltant d'uns edificis del campo Hi havia 

uns quants "pochacas" que estaven de baixa per lnalaltia i no havien anat a treballar, i 

aquests, per evitar que els seus companys es cansessin, quan passaven a prop de la 

barraca on ells estaven els substituYen en el castigo COln anaven tots vestits iguals els SS 

no es varen donar compte del canvi, peró un sentinel·la que estava en una torre ho va 

veure i s'ho va cOlnunicar a Bachtnayer, qui va exclamar "con los españoles no hay 

quien pueda". 103 

1 en una altra ocasíó, un "pochaca" que anOlnenaven "el loco", Francisco Garrido, va 

tenir un incident alnb un cap de barraca. Quan els joves del kOlnlnando estaven agnlpats 

a la barraca nÚ1nero 11, el cap de la barraca era un alelnany de delicte cornú que els 

molestava bastant 1 un determinat día es va produir una discussió, i Garrido va agafar el 

pal de ferro que s'utilitzava per avivar el foc a l'estufa i 1i va donar en tot el cap. El grup 

102 Lázaro Nates, 9 de juliol de 1999. 
103 Manuel Díaz, 20 de febrer de 1999. 
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va ser castigat i a eH el van portar fora i el van lligar allnur del Calnp a uns ferros que hi 

havia. Un oficial de les SS que passava per alla va veure'l i va preguntar que feía alla. 

S'ho van explicar i el va lliurar, decidint que tomés a la barraca. El que sí que es va 

produir va ser el trasllat del grup d'una barraca a una altra. 

Aquests dos episodis, reviscuts per tot8 els testitnonis, en un altre 1noment de la vida del 

catnp (per exelnple en al principi d'estar ... hi) o potser tenint una altra nacionalitat, podien 

haver acabat d'una lnanera lnolt diferent, i ens delnostren aquesta certa "consideració" 

que es tema cap els j oves espanyols. 

Sobre les afinitats i partits polítics en el grup, hem de dir que la major part deIs 

espanyols al calnp de Mauthausen pertanyien a algun gnlp poHtic (anarquista, 

comunista, socüilista, etc.) i portaven aquestes ideologies des d'Espanya. Tal COln 

passava a nivell general, en el kornmando talnbé existien diferents tendencies, pero 

potser no tan ll1arcades ni enfrontades, perque es tractava de joves que, en lTIOltS casos, 

encara estaven definint la seva personalitat tan ideológica com de caracter. Si en el 

camp sembla ser que els cOlnunistes i e1s anarquistes eren els que més adeptes tenien, al 

kOlnmando eren els prüners e1s que agrupaven a un lnajor nombre de seguidors. Malgrat 

aixo, tots comenten que parlar de política entre ells quasi mai es feia, que no hi havia 

discussions sobre aquest tema, i que els grups que es fonnaven eren més per amistat o 

per coneixent;a anterior (per exemple aquells que provenien d' Angulema) que no pas 

per tendencies polítiques. 1 si alguna vegada es discutia alguna cosa de política (In01t 

arlladalnent) aixó no suposava una enelnistat entre el gnlp, el qual s'entenia en conjunt 

forya bé. Algtms apunten que les discussions i divisions polítiques deIs lnelnbres del 

kOlnmando s' han produrt a partir de l' alliberament i l' arribada a Fran9a i no aBa durant 

el intemalnent, pero que tnalgrat tot 1 'alnistat s 'ha conservat igual. 

De les diferents. afinitats polítiques al kOlnmando, hi havia alguns que eren 

socialistes eom en Ra1niro Santisteban, en Lázaro Nates, o en Marino Martínez; d'altres 

anarquistes com en José Aree, i el grup Inés nombró s , C01n ja hem indicat, eren 

comunistes. La resta del k01umando no tenia una ideo logia definida i no els ünportava 

el terna político Respecte als comunistes hem de dir que dins el ca1np eren els que més 

s'havien organitzat creant una orgartització clandestina i mantenint els órgans del seu 

partít. No entrarem en el debatde la importancia i el paper que tant el partit com 

l' organització han tingut en la vida del camp, dones aixo seria un aspecte paral·lel que 

ens ocupada 1noIt espai ja que existeix un fort debat sobre el tema, peró a nivell polític i 

respecte als joves, veieln que ellserearan la Joventut Socialista Unificada ( JSU) de la 
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que fonnava part, com a lnembre de la direcció del camp Luisín Garcia. En el cas 

concret del kOffilnando Poschacher són 8 els lnembres de la JSU: els dos gennans 

Cortés (Jacinto i Manuel), José Alcubierre, Jesús Grau, Rmnon Mih\, Juan Pedrol, Pedro 

Sánchez i Bautista Valcells. Apart d'ells hi havia d'altres que tenien certa simpatia per 

la ideologia cOlnunÍsta, pero no fonnaven part del gnlp, COln en Rafael Sivera o en 

Manuel Segura, o el cas curiós de José Aviñó que pertanyia a la JSU quan estava vivint 

al Prat en 1 ~ epoca de la guerra, pero després ana al calnp no hl estava ficat. 

Per definir la ünportancia d'aquesta organització des del punt de vista d'un deIs seus 

melnbres apunteln la descripció que ens fa del mateix: " Nosotros éralnos un grupo de 

ocho, que éramos la única organización juvenil en Mauthausen , que tenía la JSU como 

nacionalidad, ni checos, ni polacos, nadie había allí, ni franceses ni nadie, nada más que 

los españoles porque era el partido comunista y nosotros. Incluso Ángel, que fue el 

responsable de las Juventudes Socialistas Unificadas, Ángel Pérez} les dijo a las 

juventudes libertarias, que habían bastantes, que se organizaran, y no quisieron ( ... ) o 

sea que éralnos los únicos , a tal punto que fonnalnos ese grupo aparte de la 

organización del calupo".104 

La manera d' efectuar les reuníons que tenía el gnlp era passejant a· partir del 

moment en que ja s'havia repartit ellnenjar de la lit. En grups de tres o quatre parlaven 

de diferents telnes per la pla9a d' Appell fins que sonava la campana. José Alcubierre 

recorda que els diumenges també eren dies dedicats afer xerrades, dones el control era 

lnenys estricte, que es parlava sobre la poca ínfonnació de la que disposaven, i reeorda 

especíalment la figura d' Ángel Pérez, barcelonÍ, que els explicava que era la JSU i el 

Partit Comunista. A lnés de les xerrades que podien ser sobre exposició política o teoría, 

també es tractava de captar informacions sobre la guerra. Dins del paper de la JSU 

entrava el tema de la solidaritat cap els companys Inés necessitats. Pujar ellnenjar que 

els hi sobrava a la pedrera i repartir-ho o fer intercanvis amb els civils eren dues de les 

activitats propies d'ells i que feien coordinats alnb els lnembres de les seves 

organítzacions. 

1 a l'alliberalnent del camp, s'explica que a les dutxes de Mauthausen es va fer 

un ple especial del Partit Comunista Espanyol en el que es va debatre l'activitat que 

havia tingut al camp; i alla estaven els "pochacas" de la JSU. En aquest pIe es va 

elaborar un infonne on es va explicar I'activitat del partít i coro s'havia efectuat 

104 Jacinto Cortés, 11 d'abril de 1999. 

124 



l' organització i la solidaritat entre els seus nlelnbres, i l' ajuda amb altres nacionalítats. 

La salutació deIs "pochacas" a la reunió la va efectuar, malgrat no fonnar part d'ells, en 

Luisín García, i fonna l' Annex 3 d~ aquest treball. 

Un deIs temes pel qual el kOlmnando ha estat més conegut és el de les 

fotografies. Tal COIn vareln explicar al capítol 2 , la bibliografia ha treballat sobre el 

tema d'una manera extensa i, últimament, diversos reportatges televisius han indagat 

sobre aquest aspecte i sobre la figura clau de Francesc Boix COIn a protagonista 

d' aquesta historia. Recordem que els clixés surten del laboratori fotograJic del calnp i 

són alnagats durant un telnps en diferents lIocs fins que es pren la decisió d'utilitzar el 

konl1nando Poschacher per fer que surtin del campo Aquests clixés acabaran amagats a 

casa d'una senyora austríaca, la sra. Poitner que els retoman\. a Francesc Boix en el 

moment en que aquest és alliberat. 

A partir d' aquestes dades heln intentat analitzar la participació exacta del grup 

en aquest afer i COlTI es van produir els fets~ pero ens hem trobat amb dos aspectes que 

han dificultat la nostra feina: per lilla banda l'afany de protagonisme ha fet que lnolts 

s'atribulssin accions que creiem que no són certes (a partir de la cOlnparació del seu 

relat aInb el deIs altres testitnonis) i el tema polític, dones és un protagonislne de 

l' organítzació comunista que els seus sitnpatitzants lnagnifiquen i els seus contraris 

desacrediten. 

Un deIs primers aspectes sobre les fotografíes ha estat el de saber exactament 

quins memhres del kOlnmando van participar directalnent en el fet de treure-les del 

campo Aquí trobero diferents aspectes: aquells que reconeixen que no sabien res sobre el 

teIna, que no es van assabentar fins després de l' alliberament i que, per tant~ no van 

participar de cap manera en l'assumpte. Un altre grup afinna estar al corrent de qui eren 

els que ho feien~ peró ells van mantenir-se al marge. 1 d' altres indiquen que van ser ells 

els que ho van fer. 

BIs noms que Inés repeteixen els testünonis CüIn a protagonistes del fet són els 

deIs dos gennans Cortés i el de Jesús Gral,l. EIs primers han indicat que la col'laboració 

de Jesús Grau va ser cap el final i que, en un principi; el1s van ser els únics 

responsables. El fet que Grau sigui mort ens ímpedeix saber que podría dir al respecte. 

José Alcubierre afirma que eH també va participar juntament amb els Cortés i Grau, i 

alguns deIs testünoms 1 'ha assenyalat com a protagonista. 1 per últim Manuel Segura 

explica que la seva amistat amb Grau li va permetre estar al corrent de l' assumpte i 

participar . 
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Sobre la forma en que es van treure les fotografíes del camp i on es van amagar 

talubé trobelu diferents versions. Si mantenün el mateix ordre que el de protagonistes 

cOlnen9arem relatant que diuen al respecte els gennans Cortés. Ells expliquen que a 

finals de 1943 o principís de 1944, Francesc Boix, que era del Partit Comunista i de la 

JSU, va anar a veure a Jacinto (el genna gran) després de l' Appell i, passejant, li va 

explicar que disposava de moltes fotografies tretes del laboratori i que era un perill 

tenir-les al campo Per tant va delnanar-li si podia treure-les aprofitant que cada dia 

sortien fora, i anlagar-Ies en algun lloc baix a la pedrera de Poschacher. Jacinto va anar 

a eridar al seu genna Manuel, i els tres es varen posar a parlar. La discussió va tractar en 

com treure les fotografies, si d'una vegada o en diversos viatges. 1 Manuel va dir que 

era millor treure .. les totes de cop, perque si amb una vegada ja passava no tindrien més 

perillo Els hi va semblar bé, i Boix els hi va dir que a I'endelua pel1natí, amb el toc de la 

cmnpana, en estaría aBa i les portaria. 1 efectivalnent, aixi ho va fer, portant una especie 

de paquetet elnbolicat alnb hule negre que els va donar. 1 COIn ells portaven un sarró en 

el que portaven la galnela i la cuBera entre d'altres coses, les van posar alla i van sortir 

del Calnp sense cap problema. Un cop arribats a la pedrera, varen entrar a la barraca que 

ana hi havia í Jacinto va esperar a que tots els seuscompanys sortissin per amagar-les 

sembla ser que en el tub d'una estufa que aBa hi havia (segons Manuel) o fora de la 

barraca enterrades (segons Jacinto). 

A partir de finals de l'any 44 el kommando es va instaI'lar a tilla barraca al costat 

de la pedrera i ja no pujava a donnir al camp (d'aquest aspecte tractaré Inés 

detingudatnent al capítol següent). Per lnantenir el contacte alnb Boix, Jacinto Cortés 

aprofitava que dos espanyols treballaven en un garatge que hl havia al poble, on anava 

el camió encarregat de portar diverses coses com estris o alünents des de l' estació fins 

el crunp. Miguel i Juan feien aquesta feina i deixaven la porta del garatge oberta per la 

nit, i aBa tenien un sac on posaven missatges i coses. Gracies a la llibertat de la que 

gaudien els "pochacas", Jacinto podia anar alla i d'aquesta fonna infonnar a Boix, que 

sabia en tot lnOlnent on es trobaven aluagades les fotografies. Peró va arribar un 

lnoment en que els joves se'ls va cOlnenC;ar a destinar a diferents llocs i, davant d'aquest 

fet, Jacinto va pensar en canviar d'amagatallles fotografies i portar-les a la casa de la 

senyora Poitner. A aquesta dona la coneixia i el primer contacte que va temr amb ella va 

ser, perque una vegada va anar a descarregar un catnió de carbó per una casa que hi 

havia al davant de la casa de la senyora Poitner i un cop que van acabar, ella i les seves 

fines 1i van donar un panet blanco 1 quan estaven en el regim de selni-llibertat baix a la 
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pedrera, de tant en quan anava a casa d'ella a escoltar la nidio per obterur infonnació 

sobre la guerra. És per aixo que hi tenia una certa confianya i que va pensar en ella per 

guardar les fotografies. Jacinto una nit 1i va explicar el cas i al dia següent, acompanyat 

de Jesús Grau, li varen portar els clixés que la dona va mnagar fíns a la liberació.També 

van descriure CüIn era Boix per si algú venia a reclrunar les fotografies sabés de qui es 

tractava. 

Aquesta és la versió exposada pels gennans Cortés que expliquen que el paper 

de Grau va ser Inolt al final, i que finalitzen explicant que, posteriorment, un cop 

alliberats, aquestes fotografies es varen publicar a la revista del Partit COlntmista 

"Regards" i que llavors el fiscal o el procurador frances, al veure la revista, va ser quan 

va delnanar a Boix que anés a testificar al judici de Nuremberg. 

Pero a partir d' aquesta versió en tenim d' altres, com per exemple la que explica 

que les fotografies es van treure del CaInp i van anar a parar directalnent a la casa de la 

Sra Poitner, dones els clixés anaven atnagats en capses de llumins que els joves (poes) 

les portaven, i al passar per davant de la casa de la senyora PoÍíner les tiraven, i que ella 

les recollia i les portava al darrera de casa seva on tenia un hort i les amagava darrera 

tilla pedra que es movía dellnur que envoltava el seu hort. 

Una altra versió explica que el grup que ho sabia era més alnpli i que cadascú va treure 

una part de les fotografies alnagades on van creure més convenient (entre les botes, ens 

expliquen com a exelnple) i les van portar a la barraca de la pedrera. Pero com els hi 

van dir que anaven a atnpliar la barraca, llavors es van veure en perill i es van posar en 

contacte amb la senyora Poitner qui les va guardar fins a la liberació. 

La versió de José Alcubierre és la luateixa que l'explicada pels gemlans Cortés, 

pero alnb la varíació que tant eH· com Grau varen compartir protagonislne amb ells i que 

les fotografíes iniciahnent estaven ~nnagades dins de la barraca, al c;iarrera d'unes fustes. 

On hi ha LUla coincidencia general és en destacar el paper que va efectuar Anna 

Poítner en relació no solament alnb les fotografies, sinó en l' ajuda que va tenif vers els 

membres del kOlnlnando, molts deIs quals ranomenaven la "¡llama", Tots la coneixien i 

la qualifiquen com a molt bona persona. Tal COln a explicat Jacinto Cortés en el seu cas 

particular, els prÍlners contactes que els "pochacas" varen tenir amb ella estaven basats 

en l' ajuda anlb aliments que els hi donava si veía algun que passava a prop de casa seva. 

Al viure prop de la pedrera i passar el kommando per davant, lnoltes vegades els hi 

posava un paquet prop del camÍ amb una mica de menjar. 
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Alguns han afirmat que es tractava d'una dona que pertanyia al partit socialista austriac. 

A partir del lnOlnent en que estan instal'lats a la barraca de la pedrera i tenen Inés 

llibertats de lnoviments, va ser habitual que molts anessin a casa d' ella a buscar aliment 

o qualsevol tipus d'ajuda, i tatnbé a escoltar la radio. Selnbla ser que les seves filIes no 

varen saber res del telna deIs clixés fins al final. 

Sobre la POlelnica política que heln parlat de les fotografies, hi ha un sector 

d' opinió dins deIs entrevistats i deIs intemats en general que indiquen que s'ha exagerat 

el protagonisme de Boix en detriment de la participació de Garcia, i assegura que van 

haver problelnes a 1 'hora de tractar sobre la propietat de les fotografíes, ja que si eren de 

tots dos, Boix va ser l'únic que va especular alnb elles venent-Ies i obtenint for9a diners 

sense cOlnpartir-ho maí mnb Garcia. Un altre sector opina que aquestes fotografíes han 

ajudat a veure el que reahnent varen ser els camps de concentració, que la tasca de Boix 

va ser heroica i no dubten de la seva honestedat, perque expliquen que uns americans Ii 

van oferir 50.000 dólars per elles a París, pero eH va preferir renunciar a canvi de que el 

ll1ón veiés el que havia passat a Mauthausen. 

Un últün apunt sobre l' aspecte de les fotografies és una explicació que diu que 

als joves no solament Boix els hi va donar els clixés una vegada, sinó que en una altra 

ocasió també van rebre fotografies per part d'altres lnembres de l'organització 

clandestina comunista. Aprofitant un partít de futbol que es jugava en el camp de les SS 

entre espanyols i un aItre grup,els "pochacas" van tenir pennis per pujar a veure'l i 

se'ls hi va facilitar una serie de clixés que estaven alnagats peIs ordenances espanyols 

deis SS a les bosses d' esport i que, posterionnent els joves varen portar tatnbé fins a 

casa de la senyora Poitner. 105 Cap deIs entrevistats ha recordat aquest fet. 

105 Luís García, 30 de mar9 de 1997, informació ratificada per Mariano Constante (membre de l'Amical 
de Mauthausen ) en llibres i articles. 
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Capítol 8: AHiberament i repatria ció o 

A finals de 1944, una serie de joves són desplayats de Mauthausen i trasIladats 

fora del calnp per fer feines civils. Elllistat d'aquest grup figura a l'annex nún1. 4 al 

final d' aquest treball i són un total de 47 els noms que hi apareixen, on trobeln barrejats 

el grup Poschacher atub altres joves espanyols que pertanyien a altres kOffi1nandos. 

Les dates de l'alliberament van des del 5 d'octubre del 1944 fins a }'onze de novembre 

d'aquest any. Pero si hem de seguir atllb el testünoni proporcionat pels "pochacas", 

aquests afinnen que tots varen estar alliberats fora del catnp en el1nateix día, encara que 

alllistat figurín en dates diferents. Respecte als tres prüners nOlTIS (e1s del 5 d'octubre) 

cap d' ells fonnava part del kOlnmando, i selubla que el seu des tí va ser una panificadora 

a Linz. 

No queda cIar si va ser l'octubre o el novelnbre de 1944 (hi ha diverses 

versions), pero allo cert és que el gnlp va ser reunít per Bachmayer a la seva oficina i 

se' 18 va comunicar que a partir d' aquell 11101nent no tomanen a pujar a donnir al camp, 

sinó que es quedarien baix a la pedrera, a una barraca especial que s'havia constnüt per 

ells (no era la que temen iniciahnent, és a dir~ on es canviaven i menjaven), Afegit a 

aquesta comunicaCÍó, anava l'advertitnent de les prohibicions: no podien parlar mnb els 

civils, tenír "aventures" runb qualsevol dona o barallar-se aInb ningú. Tot allo estava 

castigat amb la forca. 

Respecte el per que d'aquest trasIlat, els entrevistats en general indiquen que no 

saben el motíu exacte, pero que creuen que a l'estar propera la finalització de la guerra i 

veient que tot estava perdut, el comandant Ziereis, per no ser acusat de criminal de 

guerra de criatures, els deixa en aquest regim de semi-llibertat. El fet de tenir més 

cOlnprensió cap e1s joves podia servir per salvar la vida. En resum, com afinna Galo 

Ramos, "ellos querían eliminar esa juventud , quitarla de ahí, que no la viera el que 

entrara". 1 06 

Així que abans de baixar per últün cop a la pedrera per no retornar, es 

proporciona a tot el grup un canvi de roba. Tots es varen posar vestits de civils d'aquells 

que havien entrat al camp: jaqueta, pantaló, camises, corbates i, fins i tot, barrets. Eren 

bons vestits i anaven tan arreglats que Bachtnayer se' Is mirava i deia que semblaven 

autentics cavallers. No portaven ni triangle, ni ratlIes, ni número de matrícula, per tant 

106 Galo Ramos, 14 dejuIiol de 1997. 
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no se'ls podía distingir deIs civils. BIs hi van proporcionar un "auschweiss", lID 

salconduit que feía COln de document d'identitat per, si els paraven, poder-se identificar. 

Alnb el temps tampoc els tallaren el cabell, i aixo feia que en el seu aspecte no es 

distingís el seu estatus de presoner. 

Un cop baixen a la pedrera estaran instal'lats a una barraca que es trobava en el 

mateix terreny de la pedrera, pero separada d' aquesta per la CaITetera. La seva ubicació, 

per tant, seria la següent: la pedrera a un cantó, després la carretera, i entre aquesta i el 

Danubi uns 200 o 300 metres de terreny, a la meitat del qual estava lnuntada la barraca. 

Tenien el In olí de pedra al costat i el tipus de construcció de la barraca era diferent al de 

les del camp, dones no hi havia dues habitacions, i la grandaria era lnoIt més petita. 

Dormien en 11 itere s de tres pisos i dins de la barraca disposaven d'una petita cuina. 1 és 

que cada dia venia una dona afer-los l' esmorzar, el dinar i el sopar, i ella s' encarregava 

d' anar a buscar el sublninistralnent i cuinar-ho. 

El treball que fara11 seguira sent ellnateix que quan pujaven i baixaven cada día, 

és a dir, el de la pedrera. COlnen9aven la jornada a les vuit del l11atí i la finalitzaven a les 

sis de la tarda, disposant pel m.ig d'una hora per dinar. 

BIs deportats han insistit molt en l' aspecte de no parlar d 'tm autentic 

alliberalnent, sinó d'un regim de semi-llibertat, perque en tot lnOlnent seguien controlats 

i sota l' autoritat deIs dirigents del caJnp de Mauthausen. EIs capatassos de la pedrera 

eren els encarregats de vigilar ... los í es responsabilitzaven d' ells en aquell moment. Un o 

dos cops per setlnana, un oficial o de vegades el propi Bachmayer, baixava fins a la 

pedrera i, després de parlar alnb els j oves, es dirigía als capatassos per preguntar i 

prendre nota del que havia i de si havia passat quelcom especial. Talnbé ho preguntava 

al pro pi Poschacher, de 1nanera que estaven fon;a controlats en tot moment per les 

autoritats del campo 

L'horari de treball finalitzava a les sis de la tarda: a partir d'aquell mOlnent 

te ni en dret a sortir fins a les vuit del vespre, hora en la que novament havien d' estar a la 

barraca. I si acabaven la feina assignada per aquell día abans de les sis, s' arreglaven i 

marxaven a passejar cap el poble. El radi d' acció que tenien era forya limitat, dones 

se'ls prohibia desplayar-se Inés enlla de Mauthausen. 

Pero aquest horari no era respectat ja que ningú controlava a qUIna hora 

retornaven a la barraca. A partir d'aquell moment es va crear una fonna 

d'individualisme, perque cadascú tractava d'anar d'un cantó a un altre per poder 

adquirir qualsevol cosa i, per la nit, molts s' arriscaven a sortir, lnalgrat la prohibició, 
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explicant-se així els contactes mnb la senyora Poitner i les diferents visites a casa seva. 

Fins i tot, alguns recorden haver anat al cinema per la nit clavant de moha gent del poble 

que els coneixia. 

1 és que les possibles distracc10ns dins la barraca on ells estaven eren nul'les ja que no 

tenien res per llegir, ni escriure, i un record curiós és el que ens explica Lázaro Nates 

sobre els dibuixos que Rmnon Mila feia on retratava dones una lnica tropicals, sent 

aquesta una de les poques coses que els hi servia de distracció. 

La possibilitat d'escapar-se no se la van plantejar, perque era Inolt difícil i, a 

Inés, veien la guerra finalitzada i 1 'úrnc que havien de fer era esperar el futur 

alliberament 

Al sortir a passejar per la tarda al poble, tots els testimorus coincideixen a dir 

que els habitants de Mauthausen els hi tenien una certa simpatía i que els tractaven fore;a 

bé. Alguns justifiquen aquest bon tracte a partir de la compassió que la gent del poble 

sentia cap a ells sorgida perque prop de la fi de la guerra arribaven trens al' estació de 

Mauthausen alnb la gent evacuada de molts camps de la part de Polonia, i la majoria 

deIs presoners venien morts. I els ficaven en caInions descoberts i alguns queien, i la 

gent veia aBo. 1 per aixó sentien compassió cap a aquell grup de joves que ells sabien 

que havien estat internats en un eamp aixi. 

Els joves del kommando voltaven pel poble on hi havia cafes, pero coro no 

tenien diners no podien entrar-hi, encara que molts cops la gent els convidava a prendre 

alguna cosa. De vegades parlaven amb els civils, peró solarnent alnb aqueUs que 

coneixien Inés o menys d'haver treballat a la pedrera, ja que sinó no tenien confian9a. 

EIs telnes que tractaven eren aspectes corrents, pero ¡naÍ es parlava sobre com anava la 

guerra, perque es tenia por de parlar d'alló. 

En algunes ocasions la gent del poble els rec1alnava, perque fessin alguns 

treballs, dones quasi no hi havia hornes alla. Per exemple Eduard Frías recorda haver 

anat a una casa on vivien una avía, una mare i dues fines, i on li van demanar que si els 

hi podia arreglar el jardí. A canvi 1i donaven lnenjar i uns quants lnarcs per poder 

COlnprar el que vulgues. Aquests serveis que prestaven a la població e1s feien al acabar 

la feina de la pedrera o els diumenges quan no treballaven, i lnoltes vegades 

proporcionar el sopar era un deIs pagaments habituals. 

Altres treballs que recorden haver fet són l' ajuda a un earnisser que necessitava gent per 

recuperar el gel deIs estanys i utilitzar .. ho per una especie de gel era que tenia per 
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conservar la carn, anar a ajudar als treballs del CalUp, o descarregar barques que veruen 

pel Danubi i portaven subministrament per l' exercit. 

A lTIeSUra que s' apropa la fi de la guerra, és a dir, entre els mesos de rnan; i abril 

del 1945, el kOIDlnando comen9a a ser traslladat en petits grups j d'una manera gradual 

a altres destins i a l'abril, pOdelTI dir que la barraca de la pedrera queda huida. Aquest 

deslnelnbrament del grup, sembla que va estar lnotivat, o bé perque no hi havia 

necessitat d'ells ja que al final de la guerra no es produlen c01nandes de pedra, o perque 

el patró Poschacher no volía que se'ls veiés per alla en ellnOluent de l'alliberament. 

BIs destins als que són enviats eren: tilla panificadora situada a la propera 

localitat de Linz, una fabrica de cuír, i un camp de trebaIl proper talnbé a Linz. Un altre 

grup va poder romandre al poble fins al' alliberaluent. 

S'ha fet difícil saber la cOlnposició exacta de cada grup, pero sí que tenün 

descripcions detallades de cadascun deIs destins. 107 

A la panificadora van ser enviats els germans Cortés (Manuel i Jacinto), RaInon 

Mila, Manuel Gutiérrez, RaIniro Santisteban i Pedro Sánehez. Aquests dos últims, 

iniciahnent, varen estar destinats a una indústria de guerra i alla, varen delnanar 

voluntaris per fer pa; ells, sense saber~ne, es van presentar i anaren a parar a la 

panificadora. No és tractava d'un forn, sinó d'una enonne fabrica de pa on hi havia 

diversos foms. El treball era controlat per uns hOlues que duien uns brayalets i que 

d' aIló del que Inés es preocupaven era que ningú robés pa, de lnanera que al sortir de la 

fabrica, els escorcollaven, perque no s'emportessin res. BIs que vigilaven eren soldats 

inútils per la guerra que anaven vestíts de civils. 

En aquest treball, a més de fer pa també s'encarregaven de distribuir-ho; Jacinto Cortés 

reeorda COITl ell i Ramon MBa, acolnpanyats per un civil i portant un carro, repartien el 

pa per tots e1s forns de la ciutat (es tractava d'un pa de color negre). 

Anaven vestits de civils, i a la panificadora treballaven molts estrangers: russos, 

iugoslaus i, especiahnent, lnolts italians voluntaris. A una hora detenninada havien 

d'entrar i de sortir, i encara que no hi havia. guardies, estaven controlats. 

Donnien en una barraca de fusta amb lliteres que estava construYda al costat del Danubi. 

Tenien eerta llibertat de lnovÍlnents després de 1 'hora de feina i podien anar a passejar 

per Linz utilitzant el document que els hi havia proporcionat quan estaven al poble de 

Mauthausen. 

107 De cada destí, assenyalaré aquelles persones de les que tinc la seguretat que hi van ser alla; pero hi ha 
una manca d'informació respecte a un nombre determinat de jov.es que no he pogui situar. 
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Creuen recordar que els hi pagaven alguna cosa, dones en certa ocasió varen aprofitar 

per anar al cinelna. 

Aquesta situació va durar unes dues setJnanes per uns (els que es van incorporar 1nés 

tard) i des del mes de mary fins al' aUiherament pels altres. DeIs moments finaIs de la 

guerra a Linz recorden que la situació era dura, perque es passava molta gana i el 

racionaluent era abundant, i que els austríacs estaven contents de que la guerra 

finalitzés, perque la ciutat patia forts ataos per part de l' avíació. 

Respecte a la fabrica de cuír, no hem pogut saber a quin 110c es trobava 

exactanlent perque els testimonis que hi van ser, ens la situen a 110cs diferents: a 

Efferdin, a Regensbruck o a New Mark Ka1lang (no sabem de quina població es tracta). 

El que sí sabe1u és que aBa van ser destinats Lázaro Nates, Galo RaInos, José Corrales, 

David Moyano, i algú Inés que no ha quedat del tot clar (possibleluent Nicolás Martínez 

i aIgú altre). Aquest destí era una fabrica que treballaven les pells per fer cuír per 

sabates. El treball aBa era el següent: quan mataven un anünal els hi portaven les pells 

en brut, les posaven en un recipient per poder-les rascar i deixar la pell sola, és a dir, el 

cuír, i després adobaven la pello BUs estaven en el piljor treball, dones s'encarregaven 

d'agafar la pell recent morta i la posaven en uns recipients que hi havia baix, amb una 

cOlnposició quünica que feien. 

L'edifici de l'adobadora era enonne~ es tractava d'uns assecadors de fusta per pells alub 

1DOlí d'espai, perque passés ¡'aire i es sequés la pello Tenia uns set pisos 

aproxünadam.ent, i a dalt de tot estaven ells allotjats. Cada nit un guardia els portava 

fins alla i els tancava, i al' endema venia per obrir,-los i que anessin a la feina. 

Anaven vestits de civils i l'amo de l'adobadora ~ls hi proporcionava el menjar: pa, 

mehne1ada i botifarró era basicament el que els hi donaven. 

Alla treballaven persones d'altres nacionalitats com polonesos, txecoslovacs í civils 

austríacs amb els que no existía un contacte, perque no es eonfiava amb els demés, ja 

que existia una atlnosfera de delació constant. 

Al eamp de treballadors proper a LiJ?z hi havia diverses nacionalitats (polonesos, 

russos, etc.) i aBa van anar a parar Rafael Castillo, Manuel Díaz i Félix Labara entre 

d'altres. Es tractava d'Wl camp luOIt gran on havien tallat uns arbres i es dedicaven a 

recol1ir la resina, a tallar tronques i a arrencar arrels. Van estar poe temps alla i la 

situació va ser forva pessima perque van passar molta gana ja que toí estava lTIolt 

desorganitzat. Donnien en barraques amb lliteres, anaven vestits de cívils i ningú els 
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vigilava, pero anessín cap on anessin tot estava pIe de soldats en retirada, perque 

s' estava produint la desbandada de l' exercit alelnany. 

A les barraques del Calnp estaven junts homes i dones i havia molía bnltÍcia (tot estava 

pIe de puces i polls). A l'últün mOlnent van aprofitar la falta de vigihlncia per escapar

se. 

A Inés d' aquest tres destins, i tal COln heIn indicat abans, una part deIs joves es 

varen quedar a Mauthausen. Antonio Benedicto, Eduard Frías, José Alcubierre, Félix 

Quesada i Jesús TeUo sembla que van estar dins d'aquest caso Anaven a ser traslladats i, 

segons expliquen, varen anar a veure al burglnestre, perque els permetés quedar .. se al 

poble. Pero no podien estar a la barraca de la pedrera~ dones aquesta va ser tancada de 

forma que tenien que restar en altres 11ocs. Alguns el que feien era, per la nit, trencar les 

fustes que havien posat a les finestres de la barraca i entrar a dormir dins d' ella. 

D'altres, COI n en Félix Quesada, al veure que no funcionava la pedrera i que Anton 

Poschacher no es feia earree d' ells, va buscar feina al poble i va estar treballant de 

fomer fins a la liberació, fet que va agafar a aquest grup de joves a .Mauthausen. 

En el cas de la resta deIs joves, l' alliberrunent es va produir de lnanera diferent 

en cadaseun deIs destins en els que estaven treballant. AixÍ, el 5 de maig, es 

sovintejaven els bOlnbardejos sobre la ciutat de Linz, i aquells que treballaven a la 

panificadora varen sortir corrents de les barraques i es van alnagar als soterranis de la 

fabrica. No solament estaven tots els que treballaven alla, sinó que va apareixer altra 

gent de fora a refugiar-se en aquest lloc, perque el bombardeig america sobre la ciutat 

era lTIolt fort. Un cop fora del refugi veien els avions mnericans que baixaven per passar 

per sobre la ciutat, i donava la sensació que es fiquessin pels carrers. 1 en el moment de 

l' alliberament estava tothOln al carrer, esperant, i hi havia un gran silenci. De cop i volta 

apareix un jeep amb quatre soldats i una lnetralladora, i des de totes les finestres varen 

cOlnen9ar a sortir banderes blanques, i ja després varen comen9ar a entrar els tanes. 

BIs joves que estaven a la fabrica de cuir es varen assabentar que passava alguna 

cosa especial quan aquell día (que ells situen en el 5 de maig) no sentien el 80ro11 de les 

maquines i ningú els va reclamar per anar a treballar. Era pel matí, quan els americans 

comencen a disparar i un tret de canó o tane va encertar a la xelneneia de la fabrica. 

Tots es van ficar al sota elllit per protegir ... se i després varen sortír al earrer on s'estava 

produint l' arribada de les tropes alnericanes d' allibermnnet. Varen presenciar 

l' enfrontament entre un petit canó deIs alemanys i els tanes americans que? alnb la seva 

potencia de foc, superaren facilment l'obstac1e. Van veure jeeps i cap a les 12'45 
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aproxitnadaInent, les tropes alnericanes entren al poble amb tancs, camions ets. David 

Moyano ens explica que va agafar una bicicleta i es va dirigir cap a l' estació, i en un 

vagó de lnercaderies va trobar una nidio i se l'elnporta per temr noticies de que passava. 

1 els que estaven intemats al camp de treballadors prop de Linz, varen aprofitar 

el descontrol que hi havia a última hora per escapar-se. 

Tots els que no estaven a Mauthausen, un cop aIliberats, inicien el CaIní de tomada cap 

el campo AIglIDs ho fan cmuinant, d'altres agafant l.ID carro alnb cavalls que troben, o en 

qualsevol altre vehic1e que els porti. Pero es troben alnb la sorpresa que no poden 

passar, perque a l'arribar a Ens, l'últün poble abans de Mauthausen, es van trobar alnb el 

front america, i no els deixaven passar per l' existencia encara de tropes de les SS, alnb 

la perillositat que alIó comportava. 

Un cop passat el períll, els deixaren arribar fins a Mauthausen, i novament es va retrobar 

tot el gnlp. 

Bis que s'havien quedat al poble recorden rarribada de dos tancs atnericans que 

no coneixien l'existencia del crunp de concentració. Era una avan9ada de l'exercit 

america que va pujar fins el camp i, a l'entrar, es va produir una explosió de joia. A 

l'últim lnoment, al camp, just abans de l'al1iberrunent, els SS havien fugit~ i deixaren de 

guardia a lnelnbres dels bombers i la policía de Viena (hornes ja d'edat) que van 

entregar n\pidalnent les annes per no veure's implicats en res. BIs alemanys estaven 

refugiats al' altre cantó del Danubi i aBa es van fer forts. AIguns presoners agafaren 

l'armament que hi havia al camp i van sortir a lluitar contra e1ls. BIs joves "pochacas" 

que estaven a Mauthausen i que arribaren els pruners al camp també van agafar 

armalnent, peró veritablelnent no els hi va servir de res perque no van participar en els 

combats de després de l' alliberament. Félix Quesada apareix amb un case i un mauser 

en una fotografia de l' alliberament, pero eH mateix explica que quasi no sabia disparar. 

També Eduard Frías recorda que va agafar una arma i es va dirigir cap el poble de 

Mauthausen, pero com era esquerra i no disparava bé, va retomar i va dir que no volia 

seguir disparant i .llavors el van encarregar fer d' enlla9. Li van donar una bicicleta i un 

revolver i baixava del camp per anar al poble, agafar qualsevol cosa i tornar a pujar per 

informar al ComÍte Internacional que en aquell lnoment s'havia organitzat al campo 

Perque si bé els americans havien arribat per alliberar el camp, com era un grup avan9at 

novrunent lnarxaren i tot va quedar en un total descontrol. De lnanera que mentre no 

arribava el gruix de les forces alliberadores el caInp va quedar en lnans de l' organització 

clandestina existent que, tualgrat tot, va controlar la situació, perque no es produissin 
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matances ni venjances. Es va constituir una especie de tribunal internacional, com un 

govern per poder rnantenir la situació i evitar que anó es convertís en una autentica 

m.asaere. Malgrat tot, es van produir alguns morts per revenja i els serveis del catnp, 

com les cuines, no funcionaven, de lnanera que molts sortien fora a buscar el que 

poguessin. Aquest va ser el motiu pe1 qual els partits s' organitzaren i van donar COln 

una especie de documentació, uns volants,. signats per tres o quatre partits, per tOt8 els 

espanyols. 

Posterionnent, arriben els americans i es fan carrec del control del calnp. Es 

dona l'ordre a tots els deportats de pujar al camp i els soldats atnericans ocuparan les 

torres de vigilancia com a mesura de control. Es van crear uns papers per poder sortir i 

entrar i es van prendre el nÚ1nero de lnatrícula de tot8 per as signar les diferents feines 

com per exelnple el treball a la cuina, que ningú volia fer i que havien d' assignar per 

numeració. 

Malgrat aixo, quasi tots els "pochacas" varen baixar al poble i donnien alla, no a la 

barraca de la pedrera sinó a les cases, dones hi havia lnoltes buides de gent que havia 

luarxat. Un grup es va instal'lar a un bar, el bar de l'Erika, una dona que havía estat 

l' alnant del rapporfhürer deIs SS, i alla es van quedar fins que van veure la possibilitat 

de la repatriació, ja que tots els oficials deis diferents pa'isos venien a buscar a les seves 

nacionalitats, lnenys a ells. 

El control deis alnericans era per evitar les venjances entre els intems del camp, i 

també per evitar les represalies sobre la població civil que 11i vivía prop. Un cas 

il'lustratiu de la por de la gent, i de con van estar els "pochacas" vivint a Mauthausen 

des de la liberació fins a la repatriació el tenim 11101t cIar en el testünoni de Ralniro 

Santisteban: "Al llega.r al campo, naturahnente yo fui a encontrar a mi padre, los 

alnigos y todo eso, y después me bajé a una casa de campo que habíatDos conocido, que 

habíalTIOS trabajado lTIUY cerca de allí, y como esa gente se había portado bien, que nos 

escondían un poco de comida y aSÍ, pues bueno, bajé a saludarles, y tenían luiedo, 

miedo porque los presos que andaban por allí fuera ( ... ) y la lnujer, tenían dos hijas, y el 

marido, tenían tniedo, y lTIe dijeron a mí y a otro amigo si queríamos quedarnos a 

dormir allt~ en la casa de campo. Nos quedamos, en vez de donnir en el campo, pues 

donníalnos allí, cOlnímnos con la familia y todo, e íbalnos todos los días al campo, por 

tener noticias, y una cosa y otra, pero dormir y las cOlnidas las hacíamos con la falnilia 

esta. Hasta ya el día que nos dijeron, bueno, un mes duró la cosa ,tnañana los españoles 

ya los últimosen, o sea los españoles, nos vamos, y entonces subünos al campo para 
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venir. Pero habíamos dormido en esa casa de calnpo durante todo el tiempo que 

estuvimos liberados". 108 

Sobre la repatriació deIs espanyols corrien diverses versions; per una banda es 

parlava que els americans els volien controlar per portar-los al Japó com a lnilitars; 

altres explicaren que una delegació del Partit Comunista del calnp s'havia desplayat fins 

a la zona dominada pels nlSSOS i que aquests els hi van dir que els encarregats de 

repatriar-los havien de ser els americans, i que si no ho feien ells, COIn a molt els podien 

traslladar fins a Odessa i d'alh\~ per lnar, fins a Franya. 1 altres expliquen que, finalment, 

va ser De Gaulle qui va donar l' ordre que els espanyols fossin tractats identicalnent als 

francesos i repatriats com elIs. 

El fet real és que va ser l' última nacionalitat que va luarxar de Mauthausen, dones no 

volien retomar a Espanya al estar instaurat alla el reginl franquista. 1 seran els alnericans 

els que es facin carree de la repatriació i Franc;a ( concretarrlent París) ellloc de destí. 

Varen fer gnlps d' espanyols i els traslladaren de Mauthausen a Linz en camions, 

fins a un aeroport lnilitar en el que les fortaleses voIants americanes aterraven (els B-29, 

els bombarders de 1 ' epoca), portant lnercaderies per la tropa. Aquests avions, que 

venien de Franva, descarregaven a Linz el lnaterial i retomaven COln a transport de 

deportats, La majoria deIs "poehacas" van ser repatriats per avió. En cadascun deIs 

aparells viatjaven uns 60 o 70 homes. Manuel Segura reeorda com anava instal'lat a la 

zona del globus de vidre, on nonnalment estava la metralladora, i des d' aUa veía 

perfectament el paisatge í observava com Austria i Alemanya havien quedat 

cOlupletaluent destrossades. 

AIguns transports varen anar directament a París lnentre que d'altres van aterrar a lIoes 

propers a la capital, i després d'un telnps (uns dies o setlnanes) van portar-los a la ciutat. 

Un aItre grup de joves del kOlnmando també van ser traslIadats al camp 

d' aviació de Linz, amb la intenció de repatriar ... Ios per avió, peró al aterrar l' aparell que 

els havia de dur, una de les fodes va rebentar. Davant d'aquesta avaria i del fet que ja no 

venien més avions a buscar-los, perque s'~nviaven cap el Japó per seguir la guerra; es 

va decidir portar-los fins a l'estació i que efectuessin el viatge en tren. Dins d'uns 

vagons de carrega, van fer el víatge que va durar aproximadament una setmana; la causa 

que fas tan llarg era que pels bombardejos la lnajoria de vies de comunicació es 

trobaven tallades. Lázaro Nates, Manuel Díaz i Rafael Castillo formaven part d'Ull grup 

108 Ramiro Santisteban, 19 d'agost de 1997 
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d'uns 30 espanyols als que els hi va passar aixo. El tren va tenir com a destinació final 

Nancy i, després d'unes tres setlnanes d'estar alloijats en un catnp els trasIladaren a 

París. 

Una altra fonna de transport ens la relata Galo RaInos, al explicar que també són 

partats a Linz per ser traslladats amb les fortaleses volants fins a Fran<;a, pero COlTI les 

van veure en tan mal estat van pensar que era lnillor agafar un cotxe i anar directalnent 

cap a Fran9a. 1 malgrat l' estat de les carreteres, ells i el seu genna, acolnpanyats d' altres 

espanyols, així ho van fer. 

Al' arribar a París, els deportats passaven pel Quai d' Orsay on els desinfectaven 

i la Creu Roja els hí feia la revisió medica per veure el seu estat de salut. Posterionnent 

varen estar a l'Hotel Lutecia, un hotel de luxe que era ellloc on els eoncentraven, els hi 

donaven roba per vestir-se i els prenien les dades per poder efectuar una fitxa i un 

dossier de eadascú. El1uenjar els hi donaven en petites quantitats i poc a poe per evitar 

problemes estomacals~ petits sandvitxos, llet, sucs de taronja, etc. A1la a l'hotel 

trobaven a qualsevol hora entrepans i begudes i estaven molt ben atesos. 

A més de la roba els van proporcionar tabac, uns diners, un titol de transports i 

una carta de deportat, de forma que disposaven de la documentació necessaria per, 

gratultament, menjar a qualsevol restaurant, fos de la categoría que fos, pujar als 

transports, a la torre Eiffel, etc, tot sense haver de pagar res. A David Moyano 1i van 

preguntar si volía la nacionalitat francesa, pero ell la va rebutiar, perque pensava en 

retornar a Espanya. 

El telnps que aproximadament estaven els deportats a l'hotel Lutecia era d'lma setlTIana, 

i després d'aquests dies hi havia organismes que agafaven a grups de persones i les 

acoIlien, per després portar~les a cases particulars. 

A partir d' aquest. mOlnent els j oves del kOlnmando Poschacher es van escampar 

per diferents parts de Fran9a i comen9aren una nova vida. La majoría van arrelar-se en 

aquest país i fins avuí en dia s'han lnantingut alla, fent visites de tant en quan als 

familiars que encara els hi queden a Espanya, pero tenint una fatnília francesa. Retornar 

va ser un cami seguit per molt poes Í, un eas cunós va ser el de Manuel Cortés que va 

marxar a Polonia i al' actualitat resideix a Espanya. El motiu pel qual va anar a Polonia 

era el de curar-se una pleuresia i un top aBa, quan ja estava curat, li van oferir quedar-se 

aInb els mateixos drets que els polonesos. EH va comprovar que els estrangers que 

estaven a Fran9a treballaven al eamp, a la mina o a la construcció, i coro no hi havia una 
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aUra sortida i requeia de la seva malaltia, va quedar-se a viure a Poloni~ lloc on va estar 

rooIts anys, creant la seva fmnília. 

La part final del qüestionari que he passat als entrevistats consistía en nOlnenar a 

cadascun deIs sens companys i preguntar sobre els records que temen d' ells al calnp o 

posteriors. Aixó ha semt per obtenir alguna informació (poca) sobre aquells que no 

s'han pogut entrevistar i, al hora, trobar-se amb un aspecte propi de la gent de la seva 

edat i molt estes en el grup; la utilització d'un "sobrenom" per comunicar ... se entre ells, 

de tal forma que alguns recorden el sobrenoln, pero no el noro real de la persona que és 

designada .. 

La infonnació que han donat queda recoIlida al' annex 5 d' aquest treball. 
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Capítol 9: Conclusions 

Després d'haverexposat, en diferents capítols-;. les histories de vida d'aquest 

grup de joves espanyols, he de concloure repetint-me un cop més en un tema que ja s'ha 

plantejat al principi del treball: no hem de perdre de vista el fet que estero davant d'una 

investigació fonmnentada en historia oral. 1 aixo ha caracteritzat la forma en que s' han 

presentat les coses i alguns deIs aspectes que a lnanera de conc1usions vull exposar. 

On he volgut insistir és en el fet que tot el que figura en aquest treball de recerca 

és orientatiu i pot tenir els seus errors i les seves mancances. He tractat de presentar una 

investigació que obri pas a d' altres que en un futur puguin matisar o corregir aquells 

defectes que apareguin en el treball. Així he insistit forya en la manca de documents o 

en la impossibilitat d'accedir a arxius on hi figurín dades que ens puguin aclarir 

itnportants dubtes i, és possible, que en el mOlnent en que existeixi una accessibilitat a 

aquesta infonnació ens trobeln amb sorpreses i errors d'aquest treball. 

Per tant estaríem davant l'obertura d~un camí per futures investigacions, alhora que 

d'una visió del que fins avui en día podem trabar sobre el kommando Poschacher. 

Al tractar-se d'un trebalI d'hístória oral m'he trobat amb tot anó personal que 

pot afectar a aquests ti pus d'investigacions: versions contraries sobre un mateix fet, 

influencia política en la visió deIs esdeveniments, manca d'infonnació en alguns 

aspectes i excés en uns altres, etc. 1 és que cadascú deis deportats ha viscut la seva 

deportació, i els records que la seva memoria selectiva ha mantingut són diferents 

segons les persones. COln a més correcte, he considerat que havia de fer la presentació 

de la maxima infonnació sobre qualsevol aspecte (encara que les versions fossin del tot 

contraries) per, Inés endavant, veure si es pot confirmar o desmentir i es disposa de 

documentació per fer-ho. 

Malgrat aixo, penso que alguns per ques que hem plantejat al llarg del treball 

sera molt difícil que tinguin un típus de resposta del tot exacte. Així sembla poc 

probable que trobeln una explicació al per que els refugiats del earop d' Angulema són 

traslladats fins a Mauthausen directament, sense passa per cap stalag ni eamp de 

distribució. No era normal que famUies senceres (tret deIs jueus) tinguessin aquest tipus 

de deportació. 1 qui va donar r ontre que els joves i els hornes anessin cap el camp 

mentre que les dones i criatures, després d'un llarg viatge, tornessin cap a la Península. 

Encara que totsels dits acusadors es dirigeixen cap a la mateixa persona, en Serrano 

Suñer, no hi ha cap constatació al respecte. Tant les vegades que en entrevistes li han 
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preguntat sobre el tema com en les seves melnories aquest apartat (no solrunent el deIs 

refugiats d' Angulema sinó el de tot8 eIs espanyols deportats als calnps nazis en general) 

no té cap tipus de resposta clara. 1 si tractem de trobar -ne una a nivell documental 

apareix la sorpresa de la inexistencia de documentació pel fet que en elluoment en que 

eH oeupava el seu carree (i posterionnent també) existía el costum que la documentació 

que es generava no pertanyia a l'Estat sinó a aquells que ocupaven el carree 

adlninistratiu, de lnanera que al final del seu lnandat podien fer el que volguessin amb 

ella, com emportar-se ... la i guardar-la com a passat en lnolts casos (i en aquest 

concretalnent) 

Altres preguntes interessants i sense resposta clara han estat el per que es va 

crear el komlnando Poschacher exclusivament amb joves de nacionalitat espanyola o 

per que a finals de l' any 1944 els hi concedeixen aqueIl regitn de semi .. llibertat del que 

solament ells i alguns joves espanyols més gaudien al camp. 

A totes aquestes preguntes hem donat resposta a partir de les opinions deIs 

testünoniatges que, equivocats o no, ens marquen unes pautes de contestació a les 

preguntes que, si més no, heln de teror presents com a eIernent directiu de les respostes 

que podrien ser les correctes. 

He intentat que tot aIlo que explicaven, ho fessin com si es trobessin en aquell 

lnOlnent aIla, en el telnps; pero he observat que la influencia del pas dels anys ha servit 

perque certes descripcions i contestacions quedessin ll1aquillades. 1 qttan CIn refereixo al 

pas deIs allys no vull dir que per motius d' eelat les vÍsions canvirn, sinó que les 

influencies exteriors o els amUisi de les coses un cop vistes en la llunyania han pogut fer 

canviar, fins i tot, les coses en si. 

Malgrat no aconseguir respostes exactes i descripcions unificades respecte a 

diferents esdeveniments~ cree que el que sí que s'ha aconseguit en aquest trebaU és 

l' objectiu inicial de presentar una serie de camins diferents que van portar a lnolts 

espanyols des de la derrota a la Guerra Civil, fins al; intemament en els camps de 

concentració nazi. Són diversos models a t~nir presents que parlen de realitats diferents i 

que tenen com a punt en un comú un mateix punt de sortida i un altre d'arribada, i unes 

persones amb una lnateixa nacionalitat. 

Les visions deIs nens i joves sobre la Guerra Civil i la seva participació directa o 

indirecte a la guerra han estat interessants per les seves descripcions, així com l'aspecte 

deIs nens i les falnílies refugiades que van haver de fugir d' on vivien per anar a parar a 

altres indrets de la Península més segurs (fonamentalment a Catalunya), S'han recollit 
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imatges de la derrota republicana i el pas de la frontera així com deIs diversos destms 

que es deparaven als refugiats quan passaven al país veÍ. He pogut obtenir infonnació 

sobre les vivencies passades per un grup important de joves i les seves falnHies al cmnp 

de refugi d'Angulema, del que existeixen poques i poe detallades descripcions (i que 

van ser exiliats directament a Mauthausen)~ de la situació als catnps de concentració del 

sud de Franya, aspecte que apareix més amplialnent a la literatura de l' exili, aiXÍ com el 

posterior destí deIs mtelnats en els batallons de marxa o en les companyies de treball 

fins a caureen mans deIs alemanys; i del pas pels stalags per novament trobar-se eIs 

Joves en un lnateix destí des de la sortida d 'Espanya i que són els calnps de 

concentració. 

A més d' aquest diferents cmnins cap a la deportació, el seu testimoniatge ha 

pennes obtenir una visió del camp de concentració de Mauthausen, d'un kOlnmando tan 

important com era el de Gusen al que uns quants varen anar a parar i, sobretot, coneixer 

detall s sobre un kommando tan petit com atípic, el kOlnmando Poschacher, i la seva 

quotidianitat, fet que no hagués estat possible fer si no era a través de l' explicació deIs 

membres que estaven dins i que el composaven. 

Un aItre aspecte que voldría destacar és que a partir de tot el que he descrit en 

capitoIs anteriors podem afinnar que Anton Poschacher no va ser una especie de 

Schlinder cinelnatografic. EIs joves "pochacas" van ser necessaris perque pogués 

lnantenir la producció de la seva elnpresa i d'aixó, eH i els SS varen sortir 

economicament beneficiats. Sembla que el que va demanar Poschacher al camp va ser 

ma d' obra, pero no va especificar quina, per tant no tenia cap intenció d' ajudar a ningú 

en concret, sinó que el que volia era solucionar el seu problelna de treball. El fet que 

alguns deis joves diuen que per ells, ano va ser la salvació no és per que l' amo de la 

pedrera els cuídés d'una ·manera especial, sinó perque al treure~ls de l'ambient del camp 

i del control exercit pels kapos evitaven les bnttalitats i les seves possibilitats de 

supervivencia van augmentar en un tant per cent molt elevat. Si és cert que Poschacher 

els hi donava una ració extra de menjar (l. Inés de la que rebien del camp, no podem 

pensar en una acció altruista, més bé en una necessitat de manterur la seva ma d'obra en 

bon estat perque el ritIne de producció fos bo. Tot aixo ha fet que ens sorprenguem quan 

es produeix el moment de la liberacÍó i veiem que sobre eH no recau cap tipus de 

responsabilitat, malgrat la seva bona relació amb els SS del calnp i,fins i tot, avuien dia 

no solament els seus descendents mantenen totes les propietats i e1s negocis d' eH, sinó 
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que, a més, el seu nOIn aparelx en carrers magatzems a una part del poble de 

Mauthausen. 

Pero tal COlTI han dit els testimoniatges deis joves, el tracte i la preocupació que 

Poschacher tenia cap a ells era quasi nul, d'una indiferencia total, i l'única preocupació 

era que la seva pedrera pogués fer front a les comandes que rehía en aquell moment i 

que cap el final de la guerra va deíxar per falta de treball. 

Alguns deportats quan s'han referit als joves "pochacas'" han arribat a dir que 

eren uns "enxufats" i que vivien lnolt bé. No estic d' acord amb aquesta afinnació, si 

definün enxufats coro aquells que estaven en una bona situació al camp, en un lloc de 

privilegi, i sobrevivien Sense fer quasi res i tenint una certa influencia sobre la resta de 

presoners. Si bé" és eert que els melnbres del kOlmnando Poschacher estaven en una 

situació privilegiada, no era perque la feina fos semilla i tinguessin una influencia per 

sobre deIs demés, sinó que al estar fora del camp i ser controlats per eapatassos civils 

evitaven moltes de les brutalitats i perills que al camp es trobarien. Peró a canvi d'aixo 

cada dia tenien que efectuar un desplayatnent de varis quilolnetres de pujada i baixada 

fins al poble i, a més, efectuar el treball diari de pedrera que el que esta cIar és que no es 

tractava de cap regaI encara que tinguessin Inés possibilitats d' escapolir .. se de la seva 

feina per temr un 1uenor control. 

En canvi on varen ser privilegiats va ser en el seu esperit i edat. BIs adults patien molts 

Inés que eUs per perill que corríen de nlorir, i així per exelnple, quan "orgarutzaven" 

aliments sabien que si els agafaven rebrien un castig lUOlt severo BIs joves d'una manera 

inconscient robaven o intercanviaven el que podien sense pensar en la perillositat de la 

seva aeció. A més feien bromes entre ells, quasi tots temen un sobrenom alnh el que es 

designaven (co1n si fossin un grup de nois d'escoIa) i la seva joventut els va ajudar a 

poder sortir vius d'un lloc en el que la gent d'una certa edat estava condemnada quasi a 

una mort segura. Varen patir com tOt8 el regim disciplinari del crunp i, a Inés, la perdua 

de familiars propers (pares, ancles, germans) alla mateix; pero l' esperit de la seva 

joventut els va ajudar a tirar endavant i so~ír-se'n. 

El kommnando va tenir tilla mortaldat forva baixa gracies a les condicions 

profitoses de sortir del camp a treballar i del moment en que el grup es va formar, dones 

en un principi les diferents nacionalitats patien el que es deia "ofensives" en les que 

molts lnorien en un curt període de temps. Quan els joves comencen a baixar a la 

pedrera del poble no soIament no es produeixen aquests ataes sinó que a més alguns 
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espanyols ocupen 110cs de privilegi en el camp i aixo permet, dins d'uns marges, 

suavitzar la situació. 

La particularítat del grup ha quedat clarament definida, perque encara que no és 

l'únic kOlnmando formatexclusivament per espanyols (anteriorment existia el falnós 

kOlntnando César) sí que sembla que un grup coro aquest de joves no hi haviaen tot el 

calnp, A més hi ha una serie d' aspectes que li donen rellevancia (o podriem dir 

importancia) dins de la historia del calnp de concentració de Mauthausen: 

a) Formen part deIs poes espanyols alliberats (encara que recordem que estaven 

controlats, en semi .. llibertat) abans de la data oficial de la liberació del Calnp (el 5 de 

m,aig de 1945). En aItres nacionalitats sí que aquest fet s'havia prodult en alguna 

ocasió, peró en el cas espanyol no es té cap constancia encara que alguns deportats 

parlen d'un o dos casos ainats~ pero no en grup COln els hi va passar als "pochacas". 

b) A la població de Mauthausen varen ser coneguts i en general ajudats. El fet que 

düiriament passessin pel poble i que, a finals del 1944 s' instal'lessin a la pedrera, va 

fer que fossin reconeguts pels habitants del poble i que participessin en diferents 

tasques d' ajuda i alhora de contacte amb la població civil, i que estesin assabentats 

de diferents aspectes com per exemple, la marxa de la guerra. 

c) Varen participar en l' ajuda clandestina que existía al calnp, tant al' organitzada coro 

a la que espontanialnent es creava. El contacte amb els civils de la pedrera els hi 

pennetia pujar aliments que després eren distribuIts cap els més necessitats O cap els 

companys lnés propers. A lnés d' aliments, també feien arribar la informació de la 

que disposaven principalment sobre el desenvolupalnent de la guerra. 

d) Una part del grup participa a la cadena que els espanyols efectuaren per fer una de 

les aCc10ns clandestines Inés famoses i de la que molt s'ha parlat: treure les 

fotografies que els espanyols que treballaven al laboratori fotognlfic es dedicaven a 

copiar, i que varen servir coro a acusació al procés de Nuremberg i com a il'lustració 

de molts Ilibres que tracten sobre Mauthausen. 

Aquest trebaH també ha servit per "corregir" alguns punts que a la bibliografia en la 

que apareix el kommando estaven equivocats; tal com he assenyalat en el capítol 

corresponent no he volgut criticar aquests errors ni als seus autors; sinó que la meya 

argumentació sobre aquests aspectes tractats de manera equivocada ha estat la de 

justificar~los per fer referencia a un tema molt concret del camp; espero que serveixi 

aquesta mateixa justificació per aquells que jo hagi pogut cornetre en el present trehall. 
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~í?'o ' ANNEX 2 

Una de 1as ·pr1.meraS eXpediciones de espafiol.es llegadas a. Mauthauaen en 

1.940, ea 1a llamada ;EXPEDICION DE ANGOULam-, por tuatarae de epafiolea 

detenidos en .a~el1a pob1ac16n francesa a la ocupaci6n por las.tropas ale

manas. En este oonYoy a su lle~ a. l·a. ·es.tác16n ~e Mau:thau:sen, f'1guran 

:familias enteraa, siendo :Loa varones de m6a '~e doce afios ~:1n1;ernadoa en 
I / 

ell oampo de ooncentraci6n de Mauthu:ueen, mientras que las mujeres y nifios de 
~ . 

menos edad oon~m!an en el. tren, desde donde son llevadas a Espafia. •. 

El. panoram.a. 7' las pe~pectiva.a que pa:ra. swlporven.1r ofrec18, el 

campo a 1.08 componentes de las primeras expediciones de espefiolea, eran 

de por sí verdaderamente terribles.Las caracter!st1.cae de exterminio fis1co,r 

laa duras condiciones de1 invierno con climas no acostumbradas en Eapaffa~ 

la dureza del. trabajo y e1 i;rato bestial que reciben por parte de la 

direcc16n'1nterior del. campo, en manos de presos de de11tos 'oomunea en 

su. casi tota11dad, el. praat1.camente deaoono·c1.do 1d101la. eran factores qu~ . 

determ1na.ban una morta11.dad verdad.eramente ·terrib1e entre es1;as primeras 

expedioiones .. 

Una. parte importente de eütos 6fjpafio2es t ~ soaban de comprender .. .. 
1.8 triste realidad y todav1.a tienen confianza en que 1.a d.ec:1s16n al.emana 

de someter1os al beat1.al. tra.tooonce~c1onario, e6 debe a creer que 

eran comba'tientea en el. ej ~rci te franc&J, pero que cuando se ponga de mani

fiesto su. oal.1dad de no combat1:ente's, serM libaradoa. Esta. misma ··opinidri·· 
..... 

es lanzada y explotada por los de11tos comunes y por 1a propia Komandatur. 

Entre 1.08 primeros 11egados t al.LJUnOB nm.a conscientes y con más 

claridad, compronden ~a dura. reaJ..:Ldad : Hombree :que en Espafia antes 6 durant 

la. guerra en defensa de 1a Repdblica y 1a libertad se habian cubierto de 

gloria. en duros com.bates oontra e1 faaoiamo t que en Francia hab1a.n reafir

mado su amor a ~a democracia., no es1;aban por oasual.1dad en un campo de 

erleminio, si no oomo l.uohadorea contra el fascismo 1ntern.acionaJ.. 

Eatos hombres, :tntentan organizar sus partidos y organizaciones 

tradicionales en España, pero excepto algunos comunistas, 1.08 demás no 

conaiguenll.evar a t~rmi.no e.sta empresa, y aún los comuniatas encuentran 

grandes dificul. tades, no obteniendo en loe primeros meses ma.s aue ,., a::t.D'O"" 



a otros grupos espafiolea y :l:-0oalizar ,Y aprorlmarae a. grujlos extranjeros. 

Son 108 catalanes10e que obtienen me30res progresos en este orden, sea 

por una mayor relacicSn de amistad en1ire ellos y m.ti.tuo oonoo1m1ento des

de 18 guerra. o1v.U espano~a., 'por su mayor desarrollo proletario t por una 

1D.SYC?r experiencia. ., arraigado espín tu de hermandad y cooperati viemo , 

desarrollan entre sí mejor l.a necesidad de la un1~n y de le. organi.zao16n 

po1'ft1.cas. / 

En oon~tOt 1as incipientes organizaciones po1.:!t1ca.B así forma.

das se mantienen en un estado de escaso desarrollo, por, entre otras" 

las siguientes razones : 

1;.- En las p~eras expedicioz:ws el. ndmero de C\iadroa 7 a1l~ tantes 

destaoados y reconocidos de l.aa Me1i1ntaa tendenc1as polÍticas espafio

las era muy d~U, por "tan1io erls:irl:a falta de elementos de direcci.ón. 

29.- Las condiciones de vida y traba,3o, cuarentenas repartidos en lUlme ..... 

rosas barracas. aislmidento casi. ab,Bol.uto de Ul"la a otra barraca, forman

do en 108 peores ~pos de trabajo, ~oa más bestiales, el c11ma dur!a~~ 

mo 6eeacoatumbrado-. d1f'ion1te.ban .l.a.a po.s1bil1dadee de contacto. 

3D.- Loa pocos politlcos deo~ras ~ional.1dades que babien en .. el 

campo, no pres1iaron ninguna c1ase de ayuda a 108 espafiolea, pues ~oa 

pocos que escapaban a la. nefasta 1.nfl.uenoia del medio ambiente oreado 

por 1a. S.S. y 108 del! toe comunes, estaban dom1 nadOB por el miedo co~ec

tivo y separados entre sí por in<?omprene1onea y deacon:f'1~ rec:!prooa", 

con anula.da capacidad organ.i.Ba.t1.va. 

Sin embargo, a 'la llegada de J.a Expedici6n de Angoul.áme t 18, con~ 

cienoia generaJ. de loa eepaf101es euf're una dura prueba, fa.cil1 tanda una 

no menor reaoc16n política : Hay qu.e 8~var a 1.os n1fios. 

Algunos oama.radas ,loa m.á.s oonscientes. deciden y plantean aJ.. 

reato de espatlol.es esta neoea:1dad. : SaJ..var a 1.02 menoras, no sol.mnen:te 

f'i;siomnente, sino moral. y ptl.!tioa. Primero ellos y poao a. poco ~a oasi 

abaol.u:ta totalidad de espaffol.ea, partioipe. a. esta ayuda, a. eeta l.abor, 

que si bien fu~ l.a primera gran real.:izaci6n espafio1.a. de 1"'es1stenai.e. 

a l.a S. S. t en ,'.940, aentd ~as baaeap y ooDd.1oi.ones para ulteriores 

actos de 801id9l.M.dad y rea:1.8tenC~a,l y salvando a 10s menores, ~oa 

oonaerv6 y preparó para pB..l."1;i;e1..par elloa mismos m.a,$ tarde, activam:en1;e 



de·· comprens~cSn 1.rrternac1onal.. 

Al efecto. dec1.cU.erOn que bajo n1ngdn concepto había que dejar 86106. 

a1s~adOSt a. 1.0B menores, debiendo hacer incluso qu.e aquel.lOB que no ten1an 

famll1a.res, se acostaran por la. noche entre dos de l.08 hombree m4s cons

cientes, qu.e en el. baba30, en la enfermerlaf ldempre, debían tener a su 

lado al.gu1en que veJ.ara por ellos f impidiendo 'que Cfqer&n en l.as redes 

del. "prtrteoQ1on1 Broo" de capas f jefea de bl.OBS, eto._ _ 7' eB"ta.b~eoiendo fo~ 
"'" ""' 

mas de ayuda. en aJ.1mentac16n como el ob'tener 'T 4srl.és ~os"reenganches" f 

"gemelas" eupl.emen-ter1ae obtenidas por eerv1c1.os "al.es como l1.mp1eza, . 
..., .. 

-. S3Udan~ de barbero t y estableciendo un ~ para raciones de margarina, 

no. f as! como para. ·rebanadas de pan. 

La. segunda gran a.cci~n unida de 1.os eapaf101ea fu.~ afinalee del 

invierno del 40-41. Cuatro eapefiolea (Si mal' no reeuerdo WlO fuá Arroyo) 

fUeron .cestigadOB aredbir 25 palos en el aW..o .,.. a. -tra.bajar en Baa-koman

do 11 (S~~af'komMando) por haber practioado sabotaJe en el. grupo de cona

tru.va1dn de lB oa.r:r-etera. Lea dieron loa 25 f en presenoia de todos loa 

espaf101es formados en la antigua Appel-Platz (entre 1a torre de entrada 

y 1.a Schwa.1nere:1), Q t!tu.lo de ejemplo 'para todos 108 espaftolea si conti-

nuaban ejerciendo sabotajes. lueronlos comunistas quienes extendieron 

la. necesidad de establecer un frente de proteod6n a favor de l.OB oast1-
. . 

gados, 1ogrando que ~a aboolu:ta totalidad de 1.08 espafio~es dieran cada 

uno cada. noahe un pequefi!simo trooito de pan (como. la ufla, 8e deo1a) ..,. 

los que a msd1.od1a com!an en l.as barracas una cu.oha.rada cada uno, con lo 

!f"G se obten!a var1.oa platos extra de comida para oru;'a uno t l' varios pla

tos de trocitos de pan. Este acto, por su cone1iano1.a. y am.pl1tud, oons1-

i~;uj.(S la admjrao:t6n de la ~or!a de presos, al. oonata:tar que hombree cuya 

rtda depend!a de mucho menos que de una cucharad.a de comida y un "trooi to 

de pan, hao!an don oonac1ente y generoso de quizá BU propia vida. y siempre 

de su 1nsatiafacc1.f5n de hambre. 

Pero aste acto e1rv16 especialmente para. saaudir 1.a oonoienoia 

de la inmensa mayoría de aspafioles que vieron as! l.as ventajas y posibi

lidades que una acoi6n conjunta afre oia tl~nto pare. l.a ~uche. diaria como 

para la supervivenc~a0 

A ultimos de Enero de 1.941 llegan a Mauthausen dos importantes 
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ANNEX4 

Llistat de joves alliberats mesos abans de la libera ció del camp de Mauthausen i 
que van trebaHar fora del camp en servei civil. Llistat deixat copiar per Joan De 
Diego al qua} PAmical de París li va facilitar per motius administratius (per donar 
fe ). La A aJ costat de la data de naixement vol dir que provenien del transport 
d' Angouleme. 

Cognoms i llOro data de naixement data de libera ció 

PICOT CLE1v1ENTE, Enrique 28.2.22 5.10.44 
CERDAN ALCARAZ, Juan 6.11.21 

"" GARCIA MANZANO, Luís 28.8.22 ",:> 

ALCUBIERRE PÉREZ, José 8.5.26 A 30.10.44 
CORRALES RIVERA, José 19.3.24 A 

"" CORTÉS GARCÍA, Manuel 22.2.25 A "" 
FERNÁNDEZ PEDRAJAS, Eustaquino 11.6.22 A 

"" FRÍAS GALLARDO, Eduardo 29.8.23 ",., 
GARRIDO RAMÍREZ, Francisco 7.12.22 

"" GRAU SUÑER, Jesús 25.12.23 A 
"" RAMOS BARRIL, Galo 6.6.24 A ,,,,, 

RAMOS BARRIL, Manuel A. 1.1.23 A ",., 
RIO PES, Antonio del 6.4.22 

"" V ALCELLS CASABUS, Bautista 29.5.25 A 
"" 

ALARCÓN SEGARRA, Ginés 1.2.22 11.11.44 
ARCE FERNÁNDEZ, José 15.3.23 A 

"" BENEDICTO ALBALATE, Gabriel 24.10.21 
"" 

FERRER DORAN, Enrique 25.9.25 A. 
"" EGEA GARCÉS, Roman 9.8.22 ,.,,, 

GAReIA BARÓN, Antonio 10.5.22 
"" HIDALGO AG'UILERA~ Francisco 15.10.21 
"" NAJAR FERNÁNDEZ:> José 17.11.22 ,,,; 

RAMOS RO:MERO, Juan 6.7.22 
"'~ 

SANTISTEBAN CASTILLO, Manuel 25.3.22 
"" SARROCA FEDROLA, Juan 17.12.21 
"" 

AL V AREZ LÓPEZ, Rafael . 22.5.24 A 11.10.44 
A VIÑó SABATÉ; José 14.8.22 A 

"" BENEDICTO IBARS, Antonio 5.1.25 A 
"" CASERO DE LA PLAZA; Francisco 24.12,22 A 
"" CASTILLO DIAZ, Rafael 20.12.23 "" 

CORTÉS GARCÍA, Jacinto 30.1.23 A 
"" DIAZ BARRANCO, Manuel 23.8.21 A ;,,, 

FERNÁNDEZ PEDRAJAS, Miguel 24.1.23 A 
'''' 

GONZÁLEZ PEÑA, Elías 26.2.26 A 
"" 



GONZÁLEZ PEÑA, Luís 25.1.25 A 
"" GUTIERREZ SOUZA, Manuel 16.5.26 A 
"" HERRÁN MARTIN, Andrés 9.11.23 ,;,." 

LABARA PEÑA, Félix 5.12.25 
"" MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Nicolás 23.3.23 A 
"" MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Marino 27.11.23 A ,,'H 

MILÁ FERRERONS, Ramón 21.11.22 A 
" " MOY ANO TEJERINA, David 25.1.22 
"" NATES GALLO, José 20.5.25 A 
"" PEDROL CARBONELL, Juan 27.3.23 
'''' 

PÉREZ DEL MORAL, Rafael 19.7.22 
'''' 

QUESADA HERRERÍAS, Félix 4.5.27 A ,,.,; 
SANCHEZ MORENO, Pedro 10.1.23 ,!>" 



ANNEX5 

Alcubierre: Era de Barcéiona, concretament de Sants, encara que alguns diuen que 

el seu origen és aragones perque la seva familia són originaris de la província 

d'Osca. No tenia cap sobrenoln. Estava intemat juntmnent amb el seu pare, que va 

morir al catnp. Pertanyia al grup de la JSU. Viu a Fran9a. 

Álvarez: Tema ,un paren de sobrenoms: la majoria el coneixia per "Rafaelito" , 

encara que d'altres 1i dejen "el chochito'''. No tenia cap definició ideológica i mentre 

estaven en el camp no volia participar amb les aecions que feien els seus cOlnpanys 

per obtenir aliments. El seu cunyat era el famós kapo Tomás de Gusen. Viu a 

Fran9a. 

Arce: Li deien "el sereno", perque la gorra que es posaven quan fonnaven, eH la 

tenía d'una manera que selnblava la d'un sereno. De pensament anarquista, una 

mica individual, estava aIla internat amb el seu pare que sembla ser (no és segur) 

que va morir al campo En l'actualitat no viu, dones es va suIcidar mentre estava a 

FranQa. 

Aviñó: Anomenat "el tortosino" , curiosament (ja comentat) durant la guerra civil 

va anar de Tortosa a refugiar-se al Prat i alla estava apuntat a la JSU, pero quan 

estava al camp no pertanyia a aquesta organització. Ningú sap avui en dia on viu ni 

si es manté en vida. 

Benedicto: Era el cabo del kommando Poschacher. Estava internat juntament ambel 

seu pare, que també va sortir viu del campo Una lnica impulsiu, pel fet de ser cabo 

uns parlen malament d'ell mentre que d'altres el defensen, Avui en día és mort, 

CYasero: Anomenat "el madriles" pe! seu origen madrileny, era més conegut amb el 

sobrenoro de ~'El Pardillo" perque era molí Hest i no tenia por de res. El seus 

companys no guarden molt bon record d'ell: una mica fatxenda, explicava moltes 

bajanades, i alguns el qualifiquen de lladre i de poca vergonya. Molt personal, feía 

lnolts "negocis" amb un tal Soria. Estava fa UDS anys vivint a la zona d'Alacant pero 

no se sap si viu o no. 

Castillo: Amb un sobrenoro tnolt estrany "achunanai atunanboy" perque els hi deia 

als seus companys que eH sabia parlar angles i utilítzava aquestes paraules. Petit, 

havia fet de boxejador. Com a anecdota s'explica que una vegada va rebre la foto de 

la seva família j al veure que faltava un a la fotografia es va posar a plorar fms que 



eIs seus COlnpanys li van fer caure en que el que faltava era ell. És cunyat de Manuel 

Díaz i viu a Fran<;a. 

Corrales: A Angulema li van posar el sobrenoro de "el Terrible", perque era de 

Pueblo Nuevo del Terrible, una part de Córdova, de la canea minera de "el 

Terrible", A més també se"} designava amb aquest DOffi, perque no parava. Va n10rir 

després de la liberació asfixiat. Estava amb una noía a un pis i es van deixar el gas 

de la cuina obert{sembla ser que sobre l'any 45 046) 

Els Germans Cortés (Jacinto j Manuel) : Van ser intemats al camp juntrunent amb 

el seu pare i el germa gran i tan 1'un com l'altre van morir. Eren els que 

habitua11nent anaven a la casa de la senyora Poitner. A Jacinto, el gran, se'l 

considerava -com a un bon noi, molt seriós, noble, i dels que tenia lnés pes en el grup 

per ser un deIs més grans. EH viu a Fran9a mentre que el seu genna Manuel, després 

de passar per Polónia, ha retornat a Espanya. 

Díaz: El seu sobrenom era el de "el1enteja", i ja ho portava des de Saint Ciprien, 

perque li agradaven molt les llenties i si, quan repartien el menjar, algú no les volía 

eH els hi prerna el plat, i com tenia molta gana, s'ho menjava tot. Sembla que al 

camp no tenia una ideologia definida. Viu a Fran~a. 

F errer: Sense cap sobrenom, era una mica ros, amb les dents mal posades. Al camp 

va ser mossegat per un gos i el van haver d'operar traient-li caro de les natges per 

col, locar-la a la cama. Va ser intematjuntament amb el seu pare que sembla que va 

ser el primer pare deIs '''pochacas'' que va morir (sobre rany 1940). Sense cap 

ideologia definida, un cop alliberat va retornar a Espanya, pero es veu que no 

aguantava la situació que hi havia al país i va tornar novament a FranCia. És morí. 

Germans Fernández Pedrajas (Eustaquio i Miguel): Coneguts els dos amb el 

sobrenolIl deIs 4
4chicainas" , els alemanys els designaven així (chicaina significa 

gitano) perque eren m.olt morenos. Eustaquio era ellnajor en edat, pero el més petit 

en aIc;ada, mentre que Miguel era el petit, pero molt més alt que el seu genna. No 

van entrar junts al camp: Eustaquio. fonnava partdel cOlnboi d' Angulelna i va 

arribar primer, mentre que Miguel venia de les companyies de treball i al entrar al 

calnp més tard es van trobar tots dos germans. A vui en dia s 'ha perdut el contacte 

amb ells i no se sap si són vius. 

F¡-fas: El seu sobrenom era "cow .. boy" i per explicar ... lo hi ha dues versions: una que 

diu que li ve pel fet que explicava sempre pel~ lícules americanes de cow-boys, i una 



altra que indica que se'} va anomenar ajxí perque portava les botes altes i quan 

caminava semblava que anava saltant. Viu avui día a FranC;a. 

(larrído: L'anomenaven "el granadino" pero era conegut sobretot amb el sobrenom . 

de "el loco". De vegades tenia coses de boig com quan es va pujar da11 d'un arbre a 

la pedrera i no volia baixar i s' enfontia deis seus companys o la seva actitud en el 

famós episodi ja explicat en el que va ser capa.; de pegar al cap de barraca amb el 

ferro de remourel' estufa, jugant-se la vida. És lTIort. 

Germans González Peñat (Luis i Elías): El més gran era Luis i els alemanys Ji van 

posar el nom de "Mickey Mouse" perque tenia els ulls com els gats. Són 

aragonesos, i el petit, Elías, i el pare d'alnbdós van estar a Gusen. Tots dos viuen a 

Franva i ElíaS ha estat l'únic '~pochaca" que no ha voIgut aportar el seu testünoni a 

aquest treball de recerca. 

Grau: El seu sobrenom era "el tuerto" perque no tenia bé un deIs ulls. La visió ja 

l'havia perduda abans de la guerra, quan els nens feien pots de carbur,els hi 

posaven una metxa i els feien explotar, i de manera accidental en havia perdut l'ull. 

Era del grup de joves que acostumava a anar a la casa de la senyora Poitner. 

Pertanyia al grup de la JSU. És mort. 

Gutiérrez: Anolnenat "el sardina" és un personatge forya conegut del kOIDlnando pel 

seu caracter i el contacte que manté runb els que encara viuen del kommando. El 

sobrenoro ja el portava de Barcelona d' on és originan, i li van posar perque és prim, 

petit, i té el cos aixafat com si fos una sardina. Viu a Fran<;a. 

Herran: Amb dos sobrenoms, "el chato" i "el bolo", aquest últim li varen posar 

perqueen el poble on eH havia nasent (per a la província d' Ávila) es diu molt -calla 

bolo- o - espera bolo- i éspropi d'aqueHa zona. No es definía poJíticament ni es 

ficava amb ningú. Era un deIs més joves i avui dia és tnort. 

Labara: Una mica cap boig, estava internat juntament amb el seu pare. Li deien ~'el 

bizco" i els testimorus tenen poes records d'ell. 

Martínez, Nicolás: Molt seriós i luoIt ,formal> tenia el sobrenom de "nicki'~ derivat 

del seu nomo És qualificat com de molt senyoret i, fins i tot> es diu que aBa es 

rentava les dents. Molt personal, no es preocupava deIs demés. Viu a Franya. 

- Martínez, Marino: Era un deIs més vells del grup juntament amb Casero. Tindria 

entre uns 18 i uns ] 9 anys quan es va crear el konnnando, i va entrar justo Li deien 

"el pates'?, perque era asturia i aIla se ti diu així a les potes. Es deixava influenciar 

molt per Casero, de lnanera que en una ocasió, els dos varen anar a veure a la 



senyora Poitner per dir-li que Jacinto Cortés era comunista. Va retornar a Espanya 

on vamonr. 

.Mila: Sense cap sobrenom, era pintor i dibuixava molt bé. Feia els decorats per les 

representacions que es feien a Mauthausen. Quan estava a Gusen el seu lloc era bo 

perque al veure com pintava, el van col'locar en una oficina per pintar coses, i feia 

quadres alnb una gran rapidesa. De la JSU, quan va ser alliberat va estar treballant 

en el COlnite Central del Partit COlnunista, píntant pel partit, pels e arte 11 s deIs 

lnítings i altres coses, Posterionnent va abandonar el partit. Viu a Franya. 

Moyana: "El cometa" o "el trompeta" són els seus sobrenoms. Bona persona, 

sensible, se l'anomenava així perqué eH dei a que havia estat trolnpeta a l'exercit 

durant la guerra civil. Viu a Bélgica. 

- Nates: De sobrenom "el púa", que s'ho va posar al camp un austriac perque en 

alemany púa significa jove. Viu actualment a Franya. 

Pedrol: Noi petit i una mica fort, li deien "el chato"perque tenia la cara esclafada, i 

trunbé "medio jorobado". Pertanyia a la JSU. Era de hon caracter, simpatic i no es 

ficava amb ningú. És mort. 

Pérez: AnOlnenat "el gordito", perque tenia la cara rodona i quan va arribar al camp 

estava una mica graso No sabia ni llegir ni escriure. Viu a Fran«;a pero en lloc 

desconegut i no se sap si es viu o mort. 

Quesada: El més jove de tots els "pochacas'" és conegut amb dos sobrenoms: "el 

chepa" per un petit defecte al' esquena, i "la radio" perque li agrada molt xerrar i ho 

fa de manera molt rapida. Viu a FranQa. 

Río: No tenim informació perque en els qüestionaris no figurava el seu nom, i vem 

saber de la seva pertanyenc'l al grup cap el final de la investigació. 

Germans Ramos Barril (Manuel i Galo): Manolo era el gran i ti deien "el tambullo" 

perque era una mica grasonet. Per anomenar-Ios aIs dos els ID deien "los Galos" per 

la singularitat que tenia aquest nomo Eren uns tiarrons molt forts. Galo era for<;a 

fanfarró pero graciós. Manolo va morir a Franyaen un accident quan va parar, 

perque tenia el cotxe avariat i un altre el va envestir. Galo viu a Espanya. 

Sánchez: Li deien "el malaguita" perque era de Mitlaga. Molt divertít i graciós, es 

reien molt runb ello Era de la JSU. El seu pare estava intemat al camp juntament 

amb eH i quan van anar a Gusen, Tomás el famós kapo, el va matar d'una pallissa. 

No se sap si viu o no. 



Santisteban: Molt fonnal i molt bona persona, avui en día és el president de la 

Federación Española de Deportados e Internados Políticos i viu a Fran9a . 

. D'ideologia socialista, tenia el sobrenom de "pinochd' per la fonna del seu nas. 

Segura: Gran, d'un metro vuitanta aproximadament, madrileny, li deien "el guapo" 

perque una mica s 'ho creía. Un altre sobrenom que li aplicav~n era el de "el 

rumiante", pero va ser molt conegut per "el bailarín" perque ballava ¡noIt bé el 

claqué. Sobre aquest aspecte eH ens ha relatat la relació que va tenÍr el saber ballar 

claqué amb el fet de poder salvar la vida. Quan estava a Gusen, e.ls kapos, cap de 

barraca i secretari de la barraca número 1 no sabien com divertir ... se i un espanyol els 

hi va dir que eH coneixia a un que sabia ballar molt bé el claqué (parlava d' en 

Segura), baH que en aquell telnps era molt frunós perque era l' epoca de Fred Astaire. 

El van despertar i 1i van demanar que ballés claqué. En ho va fer pensant que podria 

obtenir una mica Inés de menjar. Un gitano que estava aIla va tocar runb un acordió 

un fox í eH ho va baIlar, i després va seguir ballant el Danubio Azul. AIs caps de 

barraca li va agradar i totes les nits el feien hallar i, encara que al principi no ti varen 

donar res, després Ii proporcíonaven una mica més de menjar. Pero eH cada dia 

estava més débil. Un cop varen formar la seva barraca per fer una tria, i eH va ser 

seleccionat amb la finalitat d'e1iminar-lo. Pero el cap de barraca ho va veure i va 

sortir davant del capita demanant per eH j explicant que els entretenia ballant claqué. 

Va sortir del grup triat i Rixó Ji va salvar la vida, dones els demés van morir al dia 

següentja que se'ls va aplicar una injecció de bemina. 

Sivera: Anomenat "el valencia" , tenia una tendencia política cap a la JSU peró no 

s'hi va adherir. Va morir fa tnolt de temps a Burdeus, un dia que anava passejant 

amb bicicleta i va patir un infarto 

Tello: Sense sobrenom, molt seriós i individual, tenia un canlcter fort i al eamp li 

agradava imposar-se. Viu actualment a Fran9a. 

Va/cel/s: Pertanyia a la JSU i tothOln el recorda per la seva tragica mort que es va 

produir el mateix any en que van ser .aUiberats. Estava treballant a una fabrica de 

cÍlnent a Franya i es va agafar el peu amb les agulles de la vía del tren, sense poder

ho treure'l i el tren el va matar. Aixó es produia mesos després de la liberació. 

Vallori: Li deíen "el maHorquino'~ perque era originari de les iUes. No se sap res de 

si es viu o mort. 


