
SINOPSI XERRADA ELS CAMPS DE CONCENTRACIÓ DE FRANCO 

Cada any entorn el 27 de gener  la UNESCO rememora les víctimes  dels camps de concentració 
nazi, les víctimes de l’holocaust  i ratifica el seu compromís de lluitar contra l’antisemitisme, el 
racisme i tota forma d’intol.lerància.


En el cas espanyol, no ha estat fins ara,  i molt recentment, que el  Consell de Ministres del Go-
vern de l’Estat celebrat a finals de juliol d’aquest any,  amb l’aprovació del projecte de LLei de 
Memòria Democràtica, introdueix dos noves dates al calendari: 8 de maig, Dia dels Exiliats i 31 
d’octubre, Dia de les víctimes del franquisme. Aquest projecte de llei està pendent d’aprovació 
pel Parlament espanyol.


El periodista Carlos Hernández, identifica uns  300 recintes en els que van estar presoners entre 
700 mil  i 1 milió de persones.


En els  camps de concentració de Franco, diu el mateix periodista Carlos Hernández “ no va  ha-
ver càmeres de gas, no va haver un genocidi de jueus o gitanos, va haver un veritable  holocaust 
ideològic, una solució final contra els que pensaven diferent”


L’ombra d’Auschwitz va planejar sobre els camps de concentració de Franco. Paul Winzer, un 
cap de la Gestapo destinat per Himmler a España, va col·laborar en el disseny i la direcció dels 
camps espanyols, seguint el model dels camps de concentració nazis. Un exemple paradigmàtic 
va ser el camp de concentració de Miranda de Ebro (Burgos)


A través de l’experiència vital del soldat de la lleva del biberó  Miquel Giner, presoner en el  camp 
de concentració del Burgo de Osma (Soria), farem un breu recorregut sobre el sistema concentra-
cionari franquista.


_______________________________________________________________________________________


ELS CAMPS DE CONCENTRACIÓ DE FRANCO 

Primer de tot agraïr al Grup  d’Estudis d’Esplugues la seva amable invitació i a tots vosaltres per 
la vostra assistència.


El que voldria,  a través d’aquesta xerrada,  és donar una visió general del paper  dels camps de 
concentració franquistes durant la guerra civil a través de l’experiència vital del meu pare que va 
lluitar en la guerra civil i va passar per un camp de concentració.


Cada any entorn el 27 de gener  la UNESCO rememora les víctimes  dels camps de concentració 
nazi, les víctimes de l’holocaust  i ratifica el seu compromís de lluitar contra l’antisemitisme, el 
racisme i tota forma d’intol.lerància.


La data del 27 de gener no es casual. El 27 de gener de 1945, les tropes russes van alliberar el 
camp de concentració i extermini d’Auschwitz-Birkenau.


Als  camps de concentració i extermini nazis, no solament van ser assassinats jueus, sinó que els 
nazis van perseguir a altres grups: oponents polítics , comunistes, socialistes i d’altres, entre ells 
soldats republicans espanyols.


En 1933 els nazis van establir el primer camp de concentració a Dachau, com a centre de deten-
ció per a presoners polítics .


Encara que els jueus eren l’objectiu principal, els nazis també dirigien el racisme contra altres po-
bles com els gitanos, considerats com a no treballadors, a socials, improductius i inadaptats.


Però com hem comentat, els republicans espanyols també van ser victímes d’aquesta massacre.

Durant anys, les dades de 4427 persones, que van morir en el camp de concentració i extermini 
de Mathausen-Gusen entre 1940 i 1945 van estar oblidades. Arraconades en la seu del Registre 



Civil Central de Madrid. A aquests 4427 noms s’han afegit uns 700 més després dels treballs 
d’historiadors, que han utilitzat fons d’associacions com l’Amical de Mauthausen, encara que hi 
han dades de cognoms o llocs d’origen que poden ser erronis perquè molts presoners tenien por 
a represàlies contra els seus familiars o companys polítics.


Noms i cognoms, llocs de naixement i dates de defunció que permetien unir els crims nazis amb 
milers d’històries personals d’aquests espanyols republicans que van lluitar en dues guerres i van 
patir el que no està escrit, fins trobar el seu final en un camp d’extermini.


Entre les víctimes, algunes van declarar la seva residència  a Esplugues:


Vicente Albuixech López, nascut el 1902 a Quesa (València)

Juan Aragonés Martínez, nascut el 1896 a Múrcia i

Guillermo Gómez del Casal, nascut el 1910 a Burgos


Aquests soldats republicans van anar a parar als camps de concentració alemanys perquè a 
l’oferiment d’Hitler d’entregar-los a España, Franco va respondre que no eren espanyols, per la 
qual cosa van ser declarats apàtrides.


S’ha fixat el 5 de maig per homenatjar, tots els anys, a les víctimes espanyoles del nazisme.


He volgut fer aquesta introducció perquè durant la guerra civil espanyola i la postguerra, entre 
700 mil i 1 milió de presoners republicans, la majoria soldats, van passar pels camps de concen-
tració de Franco, una situació que inclús va anar més enllà de 1945.


En el cas espanyol, no ha estat fins ara,  i molt recentment, que el  Consell de Ministres del Go-
vern de l’Estat celebrat a finals de juliol d’aquest any 2021,  amb l’aprovació del projecte de LLei 
de Memòria Democràtica, introdueix dos noves dates al calendari: 8 de maig Dia dels Exiliats i 31 
d’octubre, Dia de les víctimes del franquisme. Aquest projecte de llei està pendent d’aprovació 
pel Parlament espanyol.


Per tant, després de 46 anys de la mort de Franco, encara no s’ha fixat una data oficial per ho-
menatjar a les víctimes del franquisme i en particular a les víctimes dels camps de concentració.


Aquesta història d’avui, aquesta història tan particular, la història del meu pare pel que fa a la 
seva participació com a soldat de la república durant la guerra civil i que va acabar al camp de 
concentració del Burgo de Osma, comença quan el president de la República Manuel Azaña va 
signar el decret de mobilització pel qual, l’abril de 1938, es va incorporar amb tres anys d’antela-
ció la quinta que ho havia de fer el 1941  per lluitar al front del Segre. Van ser 27 mil nois de la lle-
va del biberó que durant 20 dies van rebre instrucció militar i després van ser enviats a primera 
línia de foc.


L’edat per a ser cridat a files era de 21 anys, però a mitjans del 1937, els dos bàndols ja havien 
incorporat els de 19.


Els que complirien 18 anys durant el 1938, els biberons incorporats l’abril de 1938  s’anomenarien 
així per unes declaracions de la exministra Federica Montseny que en veure’ls va exclamar, “però 
si molts encara deuen prendre el biberó”. En canvi Negrín els va definir com “la juventud de la 
victoria”.


En realitat no va haver una sola lleva del biberó. El gener de 1939 la “Gaceta Oficial de la Repú-
blica  Española” que s’editava a València  des del novembre de 1936, feia pública l’Ordre d’incor-
poració a l’exèrcit  de tots els nois catalans i del país valencià (pràcticament els únics territoris 
que estaven sota el control de la república), que tenien que complir 18 anys durant el primer tri-
mestre de 1939.


Com a curiositat, en l’Ordre s’exigia que es presentessin al Centre de reclutament, instrucció i 
mobilització amb “manta, calzado  y cubierto. Todo en  buen estado”.




Segons el testimoni d’Enric Sanahuja, “camions militars Katiuskas ens van traslladar a la caserna 
Karl Marx, al Parc de la Ciutadella, on avui hi ha la universitat Pompeu Fabra.


“Un capità  ens va dir: Moltes maletes! Com es veu que no teniu ni puta idea d’on esteu. Aquí no 
es juga. Estem formant un veritable exercit republicà. Desféu-vos de les maletes i compreu-vos 
motxilles a intendència.


“Després de tres hores d’espera va arribar el Comisari polític que va dir:


“Els dels pobles del Prat, Viladecans, Gavà, Cornellà i Esplugues que es posin a les ordres del 
camarada comisari Robles.”


“Els reclutes el van seguir a un menjador on uns soldats amb calders repartien el menjar: monge-
tes negres amb carn rusa, un xusco i figues seques com a postre.


“Plovia. Vam anar a l’estació del nord i d’allà en vagons de bestiar uns vam anar cap el front del 
Segre i altres cap a Vic.”


El meu pare va anar al front del Segre. Es va incorporar amb fusell, cartutxeria i un cinturó de 
bombes de mà, a la 122 brigada mixta de la 27 divisió de l’exèrcit popular republicà, anomenada 
“la bruixa”.


La 27 divisió, creada l’abril de 1937 amb la constitució de l’exèrcit popular, provenia de la Colum-
na Karl Marx. Els mateixos nacionals  la van anomenar  “la bruixa” perquè apareixia en els  fronts 
de batalla més complicats, en els moments menys esperats.


L’abril de 1938, amb la incorporació de soldats de la lleva del biberó, la 27 divisió actuà en la Ba-
talla  del Segre ocupant la zona d’Alós de Balaguer, fins la confluència del riu amb el Noguera Ri-
bagorçana i va ser en aquest sector on van rebre el seu baptisme de foc.


El general Vicente Rojo havia dissenyat una sèrie d’ofensives per intentar que la República recu-
perés el terreny perdut. Es tractava de trencar els caps de pont del Segre i el Noguera Pallaresa 
(un cap de pont és una posició militar que estableix un exercit, en aquest cas el franquista, a la 
riba d’un riu, dins de territori enemic (en aquest cas republicà), per facilitar el pas del gruix de les 
seves tropes.


El pla també passava, entre d’altres objectius, per recuperar les centrals elèctriques de Tremp i de 
la Pobla de Segur, per assegurar-ne el subministre d’energia elèctrica a Barcelona.


Les tropes franquistes van concentrar les seves fortificacions en algunes posicions elevades. Una 
d’elles era el tossal de Deu, situat entre les posicions de Balaguer i Camarasa. Van fortificar el 
tossal i la seva ocupació pels  republicans es veia difícil. No obstant això, el capità republicà, un 
tal Cabrera, de la 3ª companyia quan va rebre l’ordre d’atacar va exclamar: “Esto nos lo vamos a  
comer como un merengue” i  des de llavors el tossal sempre s’ha conegut amb el nom del me-
rengue.


L’ofensiva republicana sobre el Merengue es va prolongar entre els dies 22 i 27 de maig de 1938. 
Els combats van ser molt violents i sagnants, es guanyaven posicions a l’enemic i es perdien poc 
després . El pronòstic del capità no es va complir i els republicans mai van arribar a conquerir el 
cim, encara que ni els nacionals, ni els republicans van perdre un pam de terreny. El resultat va 
ser terrible,  2000 baixes, entre les quals la mort de 800 soldats de la lleva del biberó.


Després de refer-se, a partir del juliol de 1938, la 27 divisió va anar a la batalla de l’Ebre. Una ve-
gada perduda l’exèrcit republicà es va anar replegant.


Finalment, els que van acabar sobrevivint van formar part, molts d’ells, de les columnes de civils i 
militars republicans que entre febrer i març de 1939 van travessar la frontera francesa per ser in-
ternats als camps de refugiats d’Argelers i Sant Cebrià (Rosselló) i d’Agde (Languedoc) i d’aquí un 
bon nombre als camps d’extermini nazis.




Els que van triar tornar a España i els que van ser fets presoners al front de batalla, van anar a 
parar a camps de concentraciói i a batallons de treballadors.


El soldat de 17 anys Miquel Giner Ramos, va ser un d’ells.


Una bona part d’aquests soldats, van haver de fer el servei militar i es van llicenciar el juny de 
1945. Havien sortit de casa amb 17 ó 18 anys i tornaven amb 24 ó 25. Una llarga experiència que 
no podria ser explicada públicament ni compartida més enllà dels cercles més íntims i molt sovint 
ni tan sols això. Simplemente era un tema del que no es parlava.


El meu pare, després dels horrors que va veure i va viure i els patiments per l’allunyament de la 
família, la mort de companys i la humiliació de la derrota, va anar a parar al camp de concentració 
del Burgo de Osma.  


Pocs abans  de la seva detenció, sentia els càntics de les tropes nacionals que s’anaven apro-
pant. Havien caigut en una bossa i sabien que estaven rodejats. Davant de la incertesa del que 
els esperava, van trencar la documentació que portaven per si era el cas fer difícil la identificació. 
Els suboficials i oficials van fer desaparèixer de les camises les graduacions que els podien dela-
tar, en un esforç per confondre´s entre la tropa. Van llençar les armes i van  esperar pacientment 
enmig d’una clariana del bosc l’arribada dels soldats del bàndol contrari. Temien que fossin tro-
pes marroquines, perquè havien sentit parlar de crueltats. Els hi havien dit que mataven i robaven 
als  vençuts. A ells, que l’únic capital que tenien era por, gana, tristor i misèria.


Dins de tot, va  tenir sort. El va fer presoner soldats requetès del terç  Nuestra Señora de Mont-
serrat. 


Un sergent li va robar la ploma que el seu pare li havia regalat per tal que n’oblidés escriure a 
casa, la mateixa ploma amb que va escriure des del front demanat permís per fumar.


Però no solament això, els mateixos que els van agafar els hi van fer donar les sabates, rellotges 
de polsera, etc. I si algú portava una manta bona, la canviaven per una vella i sinó l’ agafaven 
igualment.


El camp de concentració de El Burgo de Osma (Soria), va ser un camp estable ubicat en el semi-
nari de Santo Domingo de Guzmán. També es van utilitzar puntualment el grup escolar i la plaça 
de braus. Va superar els 5 mil presoners. Tant el seminari com la plaça de braus segueixen en 
funcionament.


Va ser a partir de 1936, que Franco va establir una xarxa de camps de concentració per tot l’es-
tat. El darrer es va tancar el 1966. Concretament va ser l’anomenada colónia agrícola penitencia-
ria de Tefía (Fuerteventura) on es tancava i es reeducava a homosexuals i també als coneguts 
com a vagos i maleantes. A Tefía també es tancaven dissidents polítics.


En total prop de 300 camps pels que van passar entre 700 mil i 1 milió de persones.


El primer camp de concentració es va posar en funcionament el 19 de juliol de 1936 a l’Alcazaba 
de Zeluán, a pocs quilómetres de Melilla (al Protectorat del Marroc)).


Poc després es va obrir un altre camp de concentració a les afores de Tetuán. Es tractava que els 
corresponsals de premsa estragers no informessin d’una gran quantitat d’ afusellaments i de pas 
alleugerir les presons que no donaven l’abast.


El 20 de juliol, el mateix Franco comunicava  al coronel Eduardo Sáenz de Buruaga, el  coman-
dament de la ciutat de Tetuán el següent: “Me han informado que los detenidos son varios  cien-
tos y que las carceles no dan abasto para recibirlos. Como  hay que evitar que las afueras de Te-
tuán ofrezcan el espectáculo de nuevos fusilamientos, a la vista de los corresponsales extranjeros 



que afluyen, hay que buscar una solución que podría ser un campo de concentración en el extrar-
radio… En Melilla ya han abierto uno en Zeluán con buenos resultados”.


Així  va néixer el camp de concentració de El Mogote, en una ubicació idónea per amagar la du-
resa de les seves condicions a l’exterior, i on només, el 20 d’agost, van ser assassinats 52 preso-
ners amb el famós “enterado” de Franco.


El següent lloc  on els sublevats van establir un camp de concentració va ser a Gran Canària, en 
uns terrenys militars de la península de La Isleta. Allà va haver presoners que van ser llençats al 
mar o a l’interior de pous volcànics.


A partir d’aquí el model es va replicar a la resta de la península.


Des dels primers moments els sublevats ja  avisaven de les seves intencions. 


El 19 de juliol de 1936 el general Mola va dir:


“Es necesario propagar una atmósfera de terror. Tenemos que crear una impresión  de dominaci-
ón… Cualquiera que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado.”


Més tard el general Yagüe, conegut com el carnicer de Badajoz,  afegí: “Al que se resista ya sa-
beis  lo que teneis  que hacer: a la carcel o al paredón, lo mismo da”.


I ho va practicar al llarg de la guerra. El 14 d’agost les seves tropes van conquerir la ciutat de Ba-
dajoz. S’ha posat en dubte la seva participació directa en l’afusellament de presoners dins de la 
plaça de braus on es   van instal·lar ametralladores al llarg de la barrera i on van caure prop de 
2000 persones.


Sobre la seva participació o no en aquests fets, Casanova, autor del llibre “República y guerra 
civil”, cita una entrevista del  periodista estadounidenc John T. Witaker, en el que Yagüe es desta-
pa i diu: “Por supuesto que matamos. Que esperaba usted? Iba a llevar 4000 prisioneros rojos 
conmigo teniendo mi columna que avanzar a contrareloj? O iba a soltarlos en la retaguardia y de-
jar que Badajoz fuera roja otra vez?


En 1946 encara estaven operatius 137 camps de treball i 3 camps de concentració en els que hi 
havia 30 mil presoners polítics.


El darrer camp de concentració oficial va ser el de Miranda de Ebro (Burgos), que va estar en fun-
cionament des de 1937 fins a 1947. Encara que anomenats d’una altra manera, van seguir en 
funcionament uns altres camps com el de Nanclares de Oca (Alava), l’Algaba (Sevilla).


Hi havia dos tipus de camps de concentració: 


Camps de concentració temporals i camps de concentració de caràcter permanent o estable.


El 70% van ser places de braus, convents, fàbriques i camps esportius que quan van deixar de 
ser camps de concentració van acollir de nou l’activitat per la qual es van construir.


L’altre 30% eren camps de concentració com els que hem vist a reportatges de la segona guerra 
mundial. Grans extensions amb barracons, rodejats de filats i vigilats per soldats armats.


L’ombra d’Auschwitz i altres camps d’extermini nazi va planejar sobre els camps de concentració 
de Franco. Paul Winzer, un cap de la Gestapo destinat per Himmler a España, va col·laborar en el 
disseny i la direcció dels camps espanyols seguint el model dels camps de concentració ale-
manys. Un exemple paradigmàtic va ser el camp de concentració de Miranda de Ebro (Burgos) 
del que Winzer va ser el seu cap.


El periodista Carlos Hernandez, ens diu que cal defugir de la comparança inevitable amb els 
camps nazis. En primer lloc perquè  “al costat d’Auschwitz, amb milions de víctimes en les càme-



res de gas, qualsevol crim brutal sembla menys crim. I en segon lloc perquè el sistema franquista 
era molt diferent. Així com en l’Alemanya nazi tot estava més o menys estructurat i dividien els 
presoners entre extermini directe i extermini pel treball, els espanyols eren molt més heterogènis i 
tot era com més caòtic. Els camps de concentració franquista variaben molt en tamany i la sort i 
el destí dels presoners depenía en molts casos de les decisions dels responsables dels camps 
perquè  hi havia oficials més o menys sanguinaris.”


I qui anava a aquests camps? Doncs:


. Ex-combatents republicans.


. Dissidents polítics i els seus familiars, dirigents de partits, sindicats, etc.)


. Homosexuals


. Gitanos


. Indigents i 


. Presos comuns.


De fet els presos estaven jerarquitzats de manera que els presos  comuns estaven en un esglaó 
superior,  i s’encarregaven de vigilar els altres presoners. Eren els anomenats “cabo de varas”.


El trasllat als camps de concentració 
 

La major part dels presoners formaven part de l’exèrcit republicà i van ser capturats als fronts de 
guerra. El viatge al camp de concentració es feia  a peu, en trens i en camions. Aquest trajecte 
era el veritable inici del camí a un infern.


El percentatge més alt dels trasllats es feia en vagons de trens de bestiar. Els relats dels preso-
ners s’assemblen als dels captius jueus, soviètics o gitanos que van anar a parar als camps de 
concentració nazi: Amuntegament, calor o fred segons l’estació de l’any, sed i fam.


Introduïts a cops i empentes en els vagons, l’experiència del viatge en tren al camp de concen-
tració  era molt dura. Al patiment psicològic, sense saber on anaven, es juntava la fam i la sed. 
Sense poder sortir del vagó, havien de fer les necessitats allà mateix. A l’estar les portes tanca-
des els hi faltava l’aire. A cada vagó hi podien posar el doble de persones que hi cabien i a l’hora 
de dormir no ho podien fer tombats. Havien de seure a terra enganxats uns als altres.


Unes vegades, els presoners no rebien absolutament res per menjar durant el viatge, un viatge 
que podia durar diversos dies, i altres vegades se’ls subministrava unes racions més que insufici-
ents.


Un testimoni, Joan Guari, diu: “Així com anavem pujant  al tren, ens anaven donant el subminis-
tre, que consistia en tres llaunes de sardines petites i dos xusquets de pa per tres dies de viatge 
que va ser el que va durar el trajecte fins arribar al camp de concentració. La majoria, el primer 
dia ens ho vam menjar tot.


En un altre cas els hi van donar sardines salades per menjar: “Comed, comed lo que querais ens 
deien i ens vam fartar i després ens van tenir al vagó durant tres dies sense beure res”


La calor, la fam, la sed i la falta d’aire  provocava  nombroses morts.


L’arribada al camp 

La rebuda al camp perseguia crear por en el presoner. L’escriptor Victoriano Cremer explica la 
seva arribada a San Marcos (avui convertit en parador de turisme): “Ens van llençar sobre el ci-
ment, fet un bassal de pixum”.


El péssim estat general de les instal.lacions va provocar un altre trauma als captius. En el mateix 
camp de concentració de San Marcos, un dels més durs,  un testimoni, Pere Grañen, ens diu: 
“Vam entrar i al moment ja vam notar un canvi comparat amb altres llocs. !La ferrea disciplina 



d’un camp de concentració!. Una vegada ens van passar llista ens van destinar a una de les im-
menses sales que hi havia. Vam travessar multitud de sales. Totes abarrotades, gent tombada a 
terra, altres embolicats amb mantes, quasi tots amb cares de mort d’un blanc tirant a cendra, co-
lor característic de la gent moral i materialment depauperada. Veritables piltrafes humanes espe-
rant morir-se. L’olor a mugre i baf era insoportable.


L’estada al camp 

Una vegada en el camp es feia una selecció i els presoners es classificaven en tres grups:


. Els considerats irrecuperables que havien de ser afusellats o condemnats a llargues penes en 
unes presons en les que també tenien moltes probabilitats de morir de fam o de tota mena d’en-
fermetats.

. Els desafectes, que podien ser reeducats. Se’ls utilitzava per a treballs forçats a canvi de reduir 
la condemna o la commutació de la pena de mort. A aquest grup, durant la guerra se’ls va obligar 
a cavar trinxeres, fortificar línies de defensa i quan va acabar se’ls va ocupar en la reconstrucció 
de pobles, treballs en mines, construcció de carreteres i embassaments.


Com exemple, milers de presoners van ser utilitzats en la construcció de la presó de Carabanc-
hel, el Valle de los Caídos, l’Arc de la Victòria de Madrid o l’Academia d’Infanteria de Toledo.


. I finalment, en el tercer grup hi havien els que podien demostrar que eren afectes al Movimiento 
o eren avalats i  reincorporats a l’exèrcit franquista o posats en llibertat que sempre seria condici-
onal, ja que estarien sobre l’eterna vigilància de les autoritats civils i militars, especialment de la 
guàrdia civil  de les seves localitats de residència.


Per  enquadrar els presoners en algun d’aquests grups es feia prèviament una labor de selecció, 
investigant a cadascú dels presoners, principalment mitjançant informes d’alcaldes, capellans i 
dels caps e la guàrdia civil de les seves localitats de naixement o residència.


Els camps de concentració, a més de ser l’escenari d’aquesta selecció ideològica, van servir com 
a llocs d’extermini, de reclussió, de càstig, de treballs forçats i de “reeducació”. Extermini perquè 
els assassinats de presoners van formar part de la rutina diària.


Aquells que eren identificats eren separats dels seus companys i en la seva major part, afusellats 
en qualsevol cuneta.


Segons va anar avançant la guerra aquests comportaments, s‘anirien  substituint o complemen-
tant per assassinats “legals” (entre cometes): que eren execucions que es portaven a terme des-
prés d’uns consells de guerra sumaríssims, que amb prou feines duraven no més d’una hora i 
que moltes vegades es celebraven als mateixos camps de concentració.


Els acusats eren jutjats en grups de deu, de vint o fins de trenta i comptaven com advocats amb 
militars franquistes que solien limitar-se a confirmar la gravetat d’els càrrecs i els seus defensors 
a realitzar una petició de clemència poc convincent iamb poc convenciment.


És curiosa aquesta justícia al revés dels sublevats que va convertir en rebels als que havien res-
pectat la legalitat constitucional i en gent d’ordre als qui l’havien subvertit.


Per l’exèrcit nacional, els republicans no tenien soldats, sinó “malfactors”, no contaven amb unes 
forces armades sinó amb una “horda de delinqüents”. Aquesta estratègia va portar a Franco a 
l’incompliment sistemàtic del Conveni de Ginebra de 27 de juliol de 1929 relatiu al tracte degut 
als presoners de guerra. Els militars rebels mai van considerar veritables presoners de guerra als 
que van capturar en els fronts de batalla i, per això, els camps de concentració havia de ser el 
lloc on es depurés aquesta horda, distingit entre “assassins i malfactors” i el que ells anomenaven 
“bellacos engañados”.


Aquesta manca de reconeixement com a presoners de guerra va fer que aquests fossin utilitzats 
per a treballs forçats de caràcter militar, que fossin internats sense condemna, que s’utilitzés la 



tortura per obtenir testimonis i delacions i que hi hagués una total absència de garanties judicials. 
Aspectes aquests, totalment prohibits  pel Conveni de Ginebra.


Una constant comú a tots els camps era la fam, perquè els captius tot just rebien menjar i no dis-
posaven de les més mínimes condicions higiéniques i sanitàries.


En llocs com Albatera (Alacant), la plaça de braus de Terol o el camp de futbol del vell Chamartín 
on jugava el Reial Madrid va haver milers d’homes i centenars de dones morint-se literalment de 
fam.


A Orduña (Vizcaya), Medina del Rioseco (Valladolid), Isla Saltés (Huelva) o San  Marcos (Leon) la 
gent moria de tifus, pulmonia i tuberculosi.


En el full on està registrada la sortida del camp de concentració del meu pare, allà on posa el 
destí després de la sortida, hi han que al costat del nom del soldat consta “fallecido”.


A la plaça de braus de Plasencia (Càceres),  a la Casa de la Caritat d’Horta (Barcelona) o a la Vi-
driera d’Avilés (Asturias), els interns eren “devorats” per exèrcits de polls. Aquesta realitat es va 
veure agravada per l’amuntegament de persones.


Pràcticament tots els camps es van veure saturats en algun moment de la seva existència. Recin-
tes com el monestir de la Santa Espina a Valladolid o el convent de Santa Clara a Sória van arri-
bar a sobrepassar la seva capacitat màxima en un 700%.


El fred va representar una amenaça més pels presoners, especialment en llocs com Mases de 
Albentosa (Terol), Miranda de Ebro (Burgos), el convent de la Merced de Pamplona o el seminari 
del Burgo de Osma (Sòria).


Els guàrdies van aprofitar aquestes condicions climàtiques extremes per torturar els interns. A 
Ciudad Rodrigo (Salamanca), els obligaven a banyar-se en rius gelats i al grup escolar Miguel de 
Unamuno de Madrid, els mantenien formats durant hores sota la neu.


El maltracte físic directe i les pallisses eren part del dia a dia a Aranda de Duero (Burgos), Castue-
ra (Badajoz) o la Universitat bilbaïna de Deusto.


Els interrogatoris acompanyats de tortures, que d’avegades acabaven amb la mort dels preso-
ners s’estenien des de Tarancón (Cuenca), fins al port pesquer de Huelva, passant per la platja de 
Moncofar (Castelló).


Famélics, esgotats, coberts de paràsits i en ocasions malalts, els presoners van tenir que fer tre-
balls forçats.


Pels presoners republicans es  va convertir en una obssessió i una necessitat aconseguir un aval 
que els identifiqués  com “afectos” al Movimiento. Els seus familiars s’esforçaven per obtenir el 
codiciat paper signat per un religiós, un falangista o qualsevol altra persona de reconeguda fideli-
tat al règim. L’aval era una assegurança de vida  i un passaport cap a la llibertat, fins el punt que 
en els camps de concentració una de les frases més repetides pels captius, a mode de salutació 
irònica, era “avalado sea Dios”.


La família del meu pare va aconseguir que l’avalessin. Concretament ho va fer un cusi germà de 
la seva mare, de la meva àvia, Adela Ramos Iglesias, anomenat José Cubiles Ramos (Càdiz 1894; 
Madrid 1971) un famós pianista i director d’orquestra de projecció internacional afecte al Movimi-
ento, doncs a la seva tornada de França, el 1937,  es va fer càrrec del Departamento de Música 
dins de la Delegación de Prensa y Propaganda del Movimiento.


Un concepte present permanentment era el de la reeducació.




Pel psiquiatre de capçalera del règim franquista Antonio Vallejo-Nágera, cap dels serveis psiquià-
trics militars de l’exèrcit nacional, els republicans estaven afectats pel que ell deia el “gen rojo”. 
Per fonamentar la seva teoria es va sotmetre durant mesos, als brigadistes del camp de concen-
tració de San Pedro de Cardeña (Burgos),  a participar en estudis pseudo científics preparats per 
aquest psiquiatre, com medicions del crani i altres parts del cos i també a proves d’estres i qües-
tionaris de personalitat i intel.ligència


El juny de 1939, els que estaven tancats a San Marcos van rebre un llibret en el que s’adoctrinava 
sobre religió, política i moralitat. En aquest llibret es definia els camps de concentració de la se-
güent manera:


“No son solo un redil más o menos cómodo donde estais encerrados. Aspiramos a que salgais 
de ellos espiritual y patrióticamente cambiados, otros, con estos sentimientos revividos y todos, 
viendo que nos hemos ocupado de enseñaros el bien y la verdad”


Encara que sembli mentida, no existeix cap registre del número de morts en aquests camps. Fer 
un balanç de víctimes i donar una xifra fiable és impossible, perquè no va quedar constància do-
cumental dels milers de presoners que van ser assassinats extrajudicialment.


Només en els 15 camps de concentració que han pogut ser investigats es calculen entre 6 mil i 7 
mil.


El paper de l’església 

A l’estiu de 1937 l’església donava majoritàriament suport als golpistes. El mes d’agost va difon-
dre un document clau, “la carta colectiva de los obispos españoles a los obispos del mundo”, 
subscrita l’ú de juliol per tots ells,  excepte pels de Vitòria, Mateo Múgica,  i el de Tarragona, Vidal 
i Barraquer:


Entre  d’altres coses, aquest document  deia:


“Siendo  la guerra uno de los azotes  más tremendos de la humanidad, es a veces el remedio he-
roico, único, para centrar las coses en el quício de la justícia y volverlas al reinado de la Paz. Por 
esto, la Iglesia, aun siendo hija del Príncipe de la Paz, bendice los  emblemas de la guerra, ha 
fundado las Órdenes Militares y ha organizado Cruzadas contra los enemigos de la fe”


No obstant, és curiós, però la defensa de l’església i de la religió, no va estar entre els motius que 
els generals rebels van donar per preparar i justificar la sublevació.  No es va parlar de Deu, ni es 
va mencionar en cap dels missatges radiofònics, ni en les proclames que es van llençar durant els 
dies que van seguir al 17 de juliol. La Creuada, va sorgir com excusa i consigna quan els golpis-
tes van comprovar el fracàs del seu intent de cop d’estat que convertit en una guerra va perllon-
gar irremeiablement el  conflicte. 


De fet en el discurs que va fer Franco quan va sumir la prefectura de l’estat, l’ú d’octubre de 
1936, va dir que: “La nueva  España serà aconfesional, aunque concordara con la iglesia 
católica”.


Franco no va tenir bones relacions amb el Papa Pius XI, que va condemnar el règim nazi, i si les 
va tenir molt bones amb Pius XII.


Aquest darrer sempre va mostrar el seu incondicional suport a Franco, i així li va transmetre en 
telegrames, cartes i missatges radiofónics com el que va pronunciar dies després d’acabar la 
guerra civil:


“La nació triada  per Deu com a principal instrument d’evangelització del nou món i com a balu-
ard inexpugnable de la fe católica, acaba de donar als prosèlits de l’ ateisme  materialista del 



nostre segle, la prova més excelsa de que,  per damunt de tot, estan els valors eterns de la regli-
gió i de l’esperit”.


Amb el temps i, malauradament, amb l’inestimable ajut dels extremistes republicans que van ma-
tar prop de 7 mil membres del clergat, els sublevats van veure en la religió l’excusa perfecta per 
intentar legitimar-se dins i fora d’España.


A partir d’aquí, Franco va utilitzar a l’església com una eina més per aconseguir els seus objec-
tius.


Es va posar va posar tot  l’empeny en convertir els presoners en devots fidels del catolicisme. La 
Inspecció dels Camps de Concentració va posar tots els seus esforços per aconseguir-ho orde-
nant que s’atorgués una atenció preferent a la propaganda religiosa.


Pels presoners més joves es va desenvolupar un programa de reeducació per tal de “inculcarles 
la  fe derivada de una sana educación religiosa que haga de estos jóvenes hoy envenenados, por 
las doctrinas marxistas, hombres aptos para el nuevo estado”.


L’any 2001, l’historiador i monjo  de Montserrat, Hilari Raguer va escriure: “ la figura dels cape-
llans d’aquests camps i de les presons,  ens semblen molt poc evangèliques: son incontables els 
testimonis de fanatisme i de les tortures morals que inflingien als pobres presos, per forçar-los a 
convertir-se, no solament al cristianisme, sinó sobre tot al franquisme”


Els caps dels camps de concentración sabien que un  dels mèrits més grans que podien tenir 
cara als seus superiors i especialment davant de Franco era demostrar que havien convertit els 
seus presoners. 


El tinent coronel Pedro Cagigao, màxim responsable del camp del Burgo de Osma on estava el 
meu pare va enviar un informe que va anar a parar a la taula de Franco:


“En el dia de ayer se ha celebrado el solemne acto de Comunión Pascual de los prisioneros de 
este campo. A las nueve de la mañana y con asistencia de las autoridades civiles y militares, dio 
principio la Santa Misa durante la cual los prisioneros entonaron varios cánticos religiosos y reza-
ron el Santo Rosario dirigido por un sacerdote. En momento oportuno el Sr. Obispo administró la 
Sagrada Comunión al Jefe que suscribe, Oficiales e invitados y seguidamente a 52 prisioneros 
que por primera vez se acercaban a la Sagrada Mesa… Espectáculo soberbio! Cuadro imponente 
de una majestad y grandeza que solo puede verse en la España del Caudillo, el de 3082 prisione-
ros de rodillas con las manos cruzadas i discurriendo entre ellos diez sacerdotes que distribuían 
la Sagrada Forma! Escena inolvidable que humedeció los ojos de cuantos la presenciaban y que 
quedará para siempre gravada en nuestros corazones! Solemne silencio, turbado solo por el ale-
gre trinar de las  primeras golondrinas que cruzaban el espacio embriagándose del sol esplendido 
que iluminaba el cuadro maravilloso…”


Aquest escrit volia ser la prova definitiva de la derrota de l’enemic: Un enemic captiu, desarmat i 
de genolls davant la creu.


El 1946 el govern de l’estat espanyol va encarregar al pintor Arturo Reque Meruvia (Cochabamba 
1906; Madrid 1969) la realització de diversos murals pel Valle de los Caidos, destaca un sota el 
títol “Cruzados del siglo XX”. Com podrem veure en els esbossos de la diapositiva que passarem, 
Franco és el protagonista, gairebé en honor de santedat.  Finalment l’encàrrec dels murals va ser 
anual.lat quan es van adonar que l’artista  era bolivià.


Al final de la guerra, el 1939, hi havia en els camps de concentració, entre 367 mil i 500 mil per-
sones.


Des de 1940, el supervisor dels camps va ser el general Camilo Alonso Vega, i la seva funció 
principal era retenir a tants presoners de guerra republicans com fos posssible per tal que tots 
aquells identificats con a irrecuperables fossin executats.




Les víctimes dels camps de concentració franquistes, mai han captat massa l’atenció. Han estat 
en un permanent oblit. Hi ha un motiu obvi. Franco va guanyar la guerra. Però després de la seva 
mort quan han passat més de  45 anys,  sembla que el país hagi patit una amnèsia històrica, una 
amnèsia democràtica i és que la transició no va estar mai ben resolta.


No ens consta que hi hagi ni una sola placa, ni un record del que va succeir en aquests 300 
camps de concentració. Ni en els edificis que encara estan dempeus, ni en els llocs que van ocu-
par.


El periodista Carlos Hernandez ho resumeix d’una manera magistral:


“España continua sent un país al que li han robat la memòria i li han falsejat la seva història i això 
cal revertir-ho amb educació i reconstruïnt el relat històric que s’hauria d’haver fet en la transició. 
Ara és més complicat perquè s’ha permés un debat entre la realitat i la mentida de la dictadura. 
Encara ens cal fer els deures de la memòria històrica.


En canvi, això contrasta amb  una notícia de premsa de la passada setmana a Alemanya: L’exse-
cretària del camp de concentració nazi de Stutthof, de 96 anys, serà jutjada a Hamburg acusada 
de complicitat en l’assassinat de més de 10 mil persones.


Finalment, vull  confessar-vos que,  a nivell personal, després d’haver-me submergit en aquesta 
experiència vital de tants i tants milers de persones, estic segur que el  que jo pugués  considerar 
el pitjor moment de la meva vida, ha estat incomparablement millor que el que va passar el meu 
pare i tots aquells que van morir, van  lluitar i van patir les conseqüencies de la guerra civil i el seu 
posterior empresonament.


Serveixi aquesta xerrada, de record i homenatge  a tots ells.


_______________________________________________________________________________________


“Cruzados del siglo XX” 

No hi ha un acord sobre el títol d’aquesta pintura: Cruzados del siglo XX, Exaltación de Franco o 
Alegoria a Franco y la Cruzada. Aquest darrer ens sembla el mes encertat.


A la imatge, Franco apareix en el centre, caracteritzat com un cavaller medieval i també apareixen 
una multitud de personatges a molta menor escala que simbolitzen les diferents forces que com-
posaven l’exèrcit guanyador (falangistes, requetés, soldats marroquins, exercit de terra, mariners, 
aviadors, etc) i també altres suports del règim (frares, intel.lectuals…).


Si us fixeu només apareix la solitària imatge d’una infermera que simbolitza a les dones que van 
col.laborar en la victòria franquista, desempenyant, naturalment, una tasca de molta menor relle-
vància.


Tots aquests personatges es troben en una actitud reverent o d’adoració, al Caudillo o la imatge 
eqüestre de l’apòstol Santiago que apareix damunt del Generalíssim.


La pintura reflecteix el culte a la personalitat de Franco en una barreja de simbolismes militars i 
religiosos.





