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Ressenya	  del	  documental:	  Francesc	  Boix,	  el	  
fotògraf	  de	  Mauthausen	  

	  

EL	  CONTEXT	  DE	  L’EXILI	  ESPANYOL	  
 

         Francesc Boix Campo va néixer a Barcelona el 1920, al carrer Margarit núm. 
19 (Poble Sec). El seu pare era de la CNT, tenia una sastreria al barri i era molt 
aficionat a la fotografia, Francesc heretà aquesta afició. Quan Francesc tenia 15 
esclatà la Guerra Civil i ingressà en les joventuts del PSUC. Per aquella època havia 
deixat els estudis i estava fent d’aprenent en un laboratori fotogràfic. Anava arreu 
amb la seva Leica, una càmera fotogràfica alemanya molt famosa en aquella època, 
Francesc era un apassionat de la imatge.  

       L’any 1938 el comandant del batalló Carlos Marx demanà a Barcelona que li 
enviessin un fotògraf, ja que era conscient que la campanya de propaganda i 
publicitat tenia un paper molt important en la guerra. I Boix marxà al front on hi 
estigué fins el 1939. Primer al batalló Carlos Marx i després en la 30a divisió. 

         El febrer de 1939, mentre s’acostava la presa de Barcelona per les tropes del 
general Franco, tingué lloc l’èxode més gran que es va donar durant la Guerra Civil 
espanyola; prop de mig milió de persones van travessar la frontera en el transcurs 
de pocs dies. Es tractava de gent de totes les condicions: unitats senceres de 
l’exèrcit Republicà creuaven la frontera i eren desarmades pels gendarmes 
francesos, homes a peu, dones, nens... La majoria de gent fou tancada en camps 
mancats de qualsevol instal·lació sanitària, on es passava fred i gana. Aparegueren 
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els polls, la sarna, la disenteria i començava a haver-hi morts. Com molt d’altres, 
Francesc Boix va passar la frontera i va ser internat en un d’aquests camps, el de 
Vernet d’Ariège, però després va ser traslladat al de Septfons en Montauban, des 
d’on es va integrar en la 28a Companyia de Treballadors Estrangers que feien 
tasques de tota mena. La segona Guerra Mundial havia esclatat. El maig de 1940, 
les línies franceses s’ensorraren, en pocs dies la Wehrmacht penetrà en  territori 
francès i molts republicans espanyols caigueren presoners dels alemanys, entre ells 
es trobava Francesc Boix. El 27 de gener de 1941 fou internat junt amb d’altres 
presoners espanyols al camp de Mauthausen. 

 

CAMÍ	  DE	  MAUTHAUSEN	  
          

Encara és una incògnita saber en quin moment es va 
decidir d’enviar els republicans espanyols a camps de 
concentració i principalment a Mauthausen. Sols una 
nota dirigida per l’ambaixada d’Alemanya al Ministeri 
d’Afers exteriors d’Espanya ens dóna alguns indicis: 
“L’Ambaixada Alemanya s’honora a comunicar al 
Ministeri d’Afers Exteriors que les autoritats alemanyes 
estan disposades amb molt de gust de prestar a la 
Policia de Seguretat espanyola, d’acord amb els seus 
desitjos, tot l’ajut possible en la captura dels dirigents 
rojos espanyols”. 

 

EL	  CAMP	  
        

  Mauthausen s’havia fundat el 1938 i els seus 
primers presos provenien del camp de Dachau, 
prop de Munic, i eren presos comuns. A partir de 
1941 arriben al camp altres col·lectius 
importants: espanyols i polonesos. Als quals 
després s’hi afegeixen soviètics i també presos 
d’arreu d’Europa que o bé eren homosexuals o 
bé eren membres de la resistència. I tot i que no 
fou un camp predominantment de presos racials 
(on es concentraven els gitanos i els jueus) en 
algun moment hi va haver una gran quantitat 

d’aquests, sobretot de jueus holandesos. Els presos no racials solien patir una mort 
lenta per gana o malalties, mentre els racials patien una eliminació amb rapidesa 
extrema i molt violenta que servia també per espantar la resta de presoners. 
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         L’executor d’aquests horrors era el cap superior de Mauthausen Franz Ziereis, 
un bavarès de 34 anys, un oficial SS d’origen modest i sense estudis. Els presoners 
espanyols li deien “El Pavo”.  

         Dels presoners espanyols, dos de cada tres, van morir abans de 
l’alliberament de maig de 1945. La majoria van morir per esgotament o gana degut 
a: la mala alimentació, el treball dur a la intempèrie i malalties de tota mena. Sols 
una petita part dels espanyols van morir a la cambra de gas situada al camp o per 
mitjà d’una injecció letal. Però cal tenir present que els camps de concentració 
alemanys eren molt diversos. No era el mateix el camp de Dachau  que les grans 
factories d’extermini com Auschwitz. I dins del mateix camp no tothom era tractat 
igual. Fins i tot a Auschwitz hi va haver presoners que van poder resistir força anys, 
mentre que els combois de gent arribaven contínuament en trens per a una 
exterminació ràpida.  Mauthausen era una realitat mixta: d’una banda era un camp 
de treball, però també s’hi practicava l’extermini planificat d’amplis col·lectius. 

 

L’APRENENTATGE	  DE	  L’HORROR:	  
        

  Mauthausen comptava amb personal mèdic i 
instal·lacions de caràcter mèdic. Però la finalitat 
d’aquesta secció no era la conservació de la vida dels 
presoners o la millora de les seves condicions de vida. 
Més aviat al contrari, sovint era aquest personal 
l’encarregat d’executar o supervisar determinats 
procediments d’eliminació de presoners. Eren els 
encarregats de seleccionar els presoners que havien 
d’estar gasats o bé posar ells mateixos les injeccions 
letals. Experimentaven sobre l’alimentació dels presos, 
experimentaven vacunes antituberculoses, o 
simplement utilitzaven els presoners per fer 
pràctiques mèdiques. Un alt percentatge de víctimes van morir com a conseqüència 
directa d’aquestes experiències. 

 

UNA	  NOVA	  FEINA	  
 

         Dins el camp Boix va treballar en el servei 
d’identificació, gràcies a què era fotògraf. Feia les fotografies 
d’identificació del camp. Revelava les fotografies que feien 
els membres de la SS i feia la dels presoners per identificar-
los. Això li va permetre obtenir molts negatius i positius que 
va amagar gràcies a la xarxa de resistència espanyola en la 
casa d’una austríaca que vivia prop del camp, Anna Pointner. 
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Quan Boix va ser alliberat de Mauthausen, l’any 1945, recuperà les fotografies i les 
va dur a la premsa del Partit Comunista Francès que les començà a publicar. L’any 
1946, Boix fou presentat com a testimoni en dos processos contra criminals de 
guerra en el procés de Nuremberg. Les seves fotografies van fer possible 
documentar el que havia passat en els camps de concentració alemanys i acusar els 
que havien comès aquella barbàrie. Boix va morir el juliol de 1951 a París, víctima 
d’una malaltia que havia contret a Mauthausen. 

 

EL	  TESTIMONI	  
 

         El testimoni de Francesc Boix ens informa de com fou una part de l’exili 
espanyol i del que passà quan retornaren dels camps alemanys, de fet foren els 
únics supervivents que mai foren reclamats ni ajudats pel seu país. Visqueren 
miserablement els primers anys de l’exili després de la 2a Guerra Mundial, 
totalment apàtrides i sols ajudats per la bona gent que trobaren a França i a 
d’altres països. Amb el temps aconseguiren establir-se i tirar endavant, però durant 
la dècada dels 50 pocs organismes internacionals s’interessaren per ells.  

 

LA	  LITERATURA	  CONCENTRACIONÀRIA	  
 

       A part del testimoni de Francesc Boix, en la literatura catalana hi ha llibres 
com K. L. Reich que  formen part de l’anomenada «Literatura concentracionària», 
és a dir, l’escrita des de l’òptica dels supervivents de l’Holocaust. Com a autors 
representatius d’aquest tipus de literatura, a més d’Amat-Piniella que és l’autor de 
K.L.Reich, trobarem Primo Levi, Imre Kertész, Robert Antelme, Jorge Semprún, 
Hannah Arendt i Elie Wiesel, entre d’altres. 
 
  Exercicis: 

1. Feu un petit resum del Documental. 

2. Llegiu aquest fragment de la compareixença de Francesc Boix davant el 
Tribunal militar internacional de Nuremberg i digueu que representà el seu 
testimoni: 

Boix:	   Calia	   traduir	   a	   l’espanyol	   totes	   les	  barbaritats	  que	  els	   alemanys	   volien	  dir	   als	   presoners	  
espanyols.	  Després,	  la	  meva	  feina	  era	  la	  de	  fotògraf:	  revelar	  les	  pel·∙lícules	  i	  les	  fotos	  que	  es	  feien	  
per	  tot	  el	  camp	  per	  seguir	  el	  procés,	  la	  història	  del	  camp.	  

3. Aneu a la biblioteca del barri del Poble Sec i esbrineu perquè porta el nom de 
Francesc Boix. 

4. Ompliu la graella següent després d’haver cercat la informació pertinent. 
Quan hagueu acabat la graella expliqueu per quin motiu tots ells són 
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considerats autors de literatura concentracionària, malgrat que no 
exclusivament: 

Nom Qui fou? Obra (1 mínim) 

J. Amat-Piniella   

Primo Levi   

Imre Kertész   

Robert Antelme   

Jorge Semprún   

Hannah Arendt   

Elie Wiesel   

     


