
8 de Maig del 2015
El vol va ser fantastic. Al arribar a Munich vam fer una volta per l’auroport i vamb
flipar amb coses  super tontes pero que feien molta gràcia, com que hi havia
duxes o les maquines per aixugar-te les mans. 
Vam agafar el bus, i mentre anavam cap al castell de Hartheim, en Xavier i
l’home que ens acompanyava del Amical, ens van explicar que era i perque
l’utilitzaven els Nazis. Mentre explicaven, jo vaig flipar, més o menys ja ens ho
havia explicat abans per al saver certs detalls, emb vaig quedar al·lucinada. 

Ens vam parar a mig cami per dinar, el dinar no era res de l’altre mon, però no hi
vag parar gaire atenciò. Estavem tots allà asseguts en rotllana parlant, explicant
coses que al no coneixens gaire no saviem. Va ser un moment impresionant, un de molts al llarg 
del viatge.

Vam seguir i al cap de 1:45 vam arribar al castell.  Quan vam aribar i vaig veure el castell, us puc 
assegurar que allo no sembla un lloc tant espantos, sembla més bè un castell de princeses. Alla si
van fer verdaderes atrocitats, atrocitats a persones en miniatura i indefenses.    

Allà Vam fer un parell domenatges un dins del pati i l’altre alla on hi havien les foses comunes.

Entre mig ens van fer una “xerrada”. Un home que habia tingut el seu pare alla ens va explicar 
diverses coses, coses que en cerat manera et paralitzaven. Tambés ens van explicar que era el 
porograma T4 i quin era el su objectiu. No hi ha paraules per descriure la inbacilitat que proposava
aquest programa. Despres  de totes les paraules que van sortir de la  boca d’aquell home, 
explicant el projecte, tinc més clar que mai com l’importancia de les persones amb discapacitats 
dins la societat. 

Vam fer una volta pel castell, realement no semblava que alla
dins hi poguesin passar tantes coses, no semblava un infern. 
Al acabar de veure tot el castell vam baixar a la part per on
etraven els nens, i vam veure una exposició. El que més em va
entristi va ser veure com ja no tenien ni la  concideració d’escriure
una carta per familia.  Tenien un model, i l’unic que habien de ver
era posar el nom del difunt, la causa de la mort i firmar. Pero en
realitat, com no tindre una carta model? Si alla els morts per dia
eren una quantitat immensa. No se si ben bè la sensacio que tinc es
tristesa, perque també te un punt de rabia. No se molt be quina
emocio es la que esta rondant el meu cap al escriure això.



Una altre cosa que em va cridar moltissim l’atenció i que no és que em sorprengues peró no ho 
se… Va serveure aquells plafons amb tots els noms de les victimes de les quals hi habia 
constancia que habien mort allà. O la sala que hi habia abans del crametori, era un lloc orroros. És
com una saleta per guardar la llenya, no sés si m’explico? Em vaig paralitzar al descobrir que era 
per allò, per guardar els cadavers perque el crematori no donava l’abast.  

El dia sem va fer realment curt, va passar volant. Vam aribar a l’hotel i encara que estavem en  
habitacions individuals no estava malament. 

Amb la Marta i la Júlia vam anar a pendre una cerbesa i vam parlar de coses que suposo que mai 
haguesim parlat si no haguesim anat de viatge juntes. 

El dia va acabar fantastic, tal i com habia començat. Ara ens tocava
preparar-nos per veure els llocs on s’han fet unes de les majors
atrocitats de la historia, per veure un petit infern en la terra. 



09 de Maig del 2015 

Un  cop  esmorzats  vam  anar  amb  autocar  fins  el
camp de concentració  d’Ebensee (o el  que queda
d’ell).  

Quan vaig baixar del bus, no mi vaig fixa però es veu
que allà hi havia l’únic que quedava del camp, una
arcada.  Estava tan nerviosa, el Xavier em feia tocar
la gralla i no es que em desagradi o que hem costi
sinó  més  aviat  que  jo  sola,  enmig  de  tantes
persones... Però suposo que la màgia del viatge em
va tocar perquè un home molt divertit i amable s’hem
va acostar mentre escalfava i va resultar ser l’home
que fabrica les canyes.  Em va tranquil·litzar  poder
parlar amb ell.

Per arribar al lloc on representa que estaven els barracons dels presos vam haver de passar per
enmig d’un lloc que sembla un poble, eren les cases dels SS les quals havien estat reformades i
en aquell  mateix moment hi  vivien persones normals i  corrents.  Jo no podria,  no hem veuria
capaç.    

Quan vam arribar a al lloc on hi havia els barracons l’únic que vaig
veure va ser un jardí molt ben cuidat, ple de gent i monuments.
Ens hi vam passejar fins que ens van cridar per fer l’homenatge a
les  víctimes  republicanes  espanyoles.  L’homenatge  va  ser
impressionat i quan es va haver acabat vam anar a mirar un petit
cobert on hi havia les plaques que recordaven a les  víctimes. Allà
amb poder conèixer a un Polac que havia estat a Ebensee, però
no portava traductor i no hi vam poder parlar gaire, només ens hi
vam fer  la foto i  crec que tots  molt  agraïts  i  metralletas li  vam
donar les gràcies.



Menta miràvem les plaques, un home que encara ara m’agradaria sever
qui era, se’ns va apropar hi ens va explicar una mica d’història, però una
història de llibre. El tros que mes em v a sobtar va  ser: 

“Els que rebien més, els que quan els SS volien desfruitar o simplement
s’emborratxaven, els que primer agafaven eren els Jueus. Els torturaven, els hi
feien de tot, autentiques massacres [...] Els deportats que sortien tenien un
respecte als Jueus immens, perquè el que els
hi havia vist fer no ho havien vist en cap altre
nacionalitat, a cap altre comunitat. I es que els
massacraven. Estomacaven a tothom però els
Jueus els primers. [...] Era molt difícil
sobreviure, però si erets Jueu més.”

 

Un cop acabats tots els actes oficials vam anar als túnels. Al entrar
notaves la fredor i la humitat de les parets. Era un lloc trist. I havien
uns  plafons  on  hi  havia  diverses  fotos  una  de les  quals  era  dels
plànols dels túnels, vaig flipar,  pensar que allò ho havien construït

presos en menys de 4 anys, en condicions infrahumanes... el meu cor es va en conjur. 

Vam anar a fer l’homenatge. Estàvem en una espècie de cova i quan la gent es va posar a cantar
les parets tremolaven de l’emoció. 

No crec que estiguéssim en els  túnels  molt  més d’una hora,  però al  sortir  estava congelada
literalment i arabà amb la jaqueta d’hivern.  No em puc ni imaginar el que havien t’aguanta totes
aquelles persones que van construir els túnels. He de reconèixer que al pensar-hi els ulls se’m
inunden.     



Vam agafar  el  bus,  on  vam “dinar”  i  ens  vam dirigir  a  la  casa
d’Anna Pointer

Una  casa  normal  i  corrent,  una  casa  enmig  d’un  carrer  com
qualsevol altre, un carrer poble petit i  dolç, un poble en un país
com tots els països en que he estat. Però aquella casa, en aquell
carrer,  en  aquell  poble  em  va  fer  pensar,  reflexionar,  escoltar,
plorar, em va canviar. 

Va manar a la Casa d’Anna Pointer, una dona que no va baixar el
cap,  que  no  va  jutjar  a  ningu  per  pensar  o  ser  diferent.  Anna
Pointer amagava que realment passa els negatius, proporcionats
per Francesc Boix, en un mur de pedra. I gracies a la seva valentia
i a les seves ganes de que el mon veiés el que realment passava
tots aquest  negatius van sortir  a la llum, i  ara podem veure les
atrocitats que es feien en camps de concentració com Mauthause
o Gusen. 

L’homenatge  va  ser  molt  bonic  i  emotiu,  però  no  es  el  que
destacaria  de  la  meva  estada  a  la  casa  d’Anna  Pointer.  El  monument  encara  que,  amb  un
significat molt filosòfic  tampoc és el que més destacaria. 

   I es que un cop és va acabar l’homenatge vaig tindre la sort i el plaer de poder conèixer a la
Marie, una dona francesa que hem va explicar el següent: 

¿Has dicho que tu padre estuvo aquí? 

Sí, cinco años

¿Y sigue vivo?

No

¿Murió aquí?

No. No murió aquí. Mi padre estuvo cinco años, entro en el cuarenta y salió en mayo del
cuarenta i cinco. Y yo he venido por primera vez al campo. 

¿Y cómo te sientes? 

Mal. 

¿Es muy duro verdad? 

Sí, porque además he perdido a un hijo hace poco.

En aquest moment a les dues sens van comença a caure les llàgrimes dels ulls i no vaig poguer
evitar donar-li una abraçada. Vam estar una bona estona abraçades, va ser una abraçada forta
que per molt trist que fos el moment em va donar una mica de pau. Al acabar vam seguir parlant. 

Y he venido a coger la fuerza que mi padre tenía aquí. Por eso ese señor cuando lo he besado ha sido
como si besara a mi padre – abans havíem estat parlant amb un home francès que havia estat pres a
Mauthausen -  ¿De dónde eres?

Manresa, Barcelona.

Yo tenía un tío en Barcelona, en Olesa de Monsserrat. Me gusta mucho Barcelona, más que  Valencia – ella
viu a Valencia, encara que es considera Francesa-  Nosotros vivimos en Gandía. Como  mi padre era
Republicano Español… Después de aquí se fue a París.



La converça va segui, coses no gaire importants… Pero va haber un altre moment que sempre
recordare: 

Me gusta oír a la gente hablar,  porque creo que al final todas estas historias se van a perder.

No, porque es horrible, todo esto que hemos oído de nuestra boca no son los periódicos, no son los libros.
Son las cosas verdaderas de un padre que te lo cuenta, como ese señor. Allí no hay empatía, es la verdad.
Es bonito lo que haces, de venir tan joven. Yo no me sentía capaz de hacerlo, porque creo que cuando
tienes una cera madurez, no es que ahora no lo entiendas mejor porque  eres joven eres inteligente sino no
estarías aquí. Pero no me sentía con fuerza porque entre verlo y saber que tu padre estuvo aquí… Yo
mañana estaré fatal porque es normal cuando entre en Mauthausen y pensare en mi padre y en mi hijo.

Bueno si tu mañana necesitas algo y me ves me lo dices. 

El comiat va ser llarga i ens vam tornar a abraçar.  

  Quan la Marie va marxar vaig tornar amb el grup i ens vam dirigir a l’estació de tren. 

Suposo  que  les  expectatives  i  la  realitat  són
molt  diferents  i  desvagades  son  agradables  i
d’’altres desagradables, encara que aquest cop
van ser sorprenent no tirant cap a bo ni tirant
cap  a  dolent.  El  que  vaig  veure  quan  vam
arribar a l’estació de tren l’únic que vaig veure
va ser una estació de tren normal i corrent com
la de Sans o Manresa.  Era  difícil  imaginar-se
que  allà  hi   arribaven  tantes  persones
destinades a d’infern. L’homenatge va ser molt
bonic  i  un altre  cop vaig  tindre el  paer  parlar
amb la dona Argentina que ens va explicar una
historia horripilant, que crec que ens quedarà a
tots gravada a la memòria per sempre: 

 “La gente desesperada se iba a los alambres y se suicidaba electrocutándose. Y los capos sobre todo
cuando veían que lo iban hacer lo intentaban impedir porque querían preservar la vida puna casa normal i
corren ton ara los trabajos. Entonces lo que ellos hacían era intentar que los presos preservaran la vida,
pero si ellos mataban a alguien que intentaba suicidarse les premiaban con un día libre. Y muchas veces el
preso no hacia la intención de suicidarse pero como necesitaban un día libre  le disparaban igual.” 



 Al acabar l’homenatge va manar a Gusen. 

Un altre cop, la mateixa impressió, allò havia estat una casa de les
SS? Però si era una casa normal i  corren on hi devia viure. Al
arribar  al  memorial  vaig  tindre  un  punt  de  decepció,  només  hi
havia allò? Com havien pogut fer desaparèixer algú tant important
per la memòria? 

Dons  gràcies  a  aquell  Itàlia  que  va  decidir  comprar  les  dos
parcel·les i convertir-les en el memorial que ara és l’únic record de
Gusen. Per primer cop en el viatge vaig veure el crematori, vaig
veure la taula de tortures i desmembrament. Tot allò, els forns, les
centenars  de  plaques,  les  persones...  va  fer  que  tingues  la
necessitat d’estar sola en silenci o observar. Vaig fer una volta per
la sala dels crematoris,  hi  havia tantes plaques de republicans,
tantes  persones  que  per  l’únic  motiu  pel  que  estaven  allà  era
perquè s’havien quedat sense país.   

Al sortir crec que va ser ens vam tornar a trobar a la Marie, aquest cop el que em va explicar em
va partir el cor. 

“El seu pare havia estat allà juntament amb el germà de la seva mare . I que un dia com qualsevol altre els
SS van decidir donar exemple i posar por hi ho vam fer amb el tiet de la Marie, el van posar sobre la taula
de tortures i li van treure totes les ungles i totes les dens. Desprès de fer-ho patir d’aquesta manera el van
posa dins del forn, però ell estava viu mentre les flames el consumien. Tot això hi van fer amb un grup de
presos, en el qual hi havia el pare de la Marie, mirant.”

No vam poguer mirar l’acte homenatge perquè ens vam perdre la visita amb molta tranquil·litat i no
ens en vam adonar de que ja havia començat. Pero és que tantes preces no poden ser bones. 

Vam anar al bus i tornar a l’hotel. 



10 de Maig del 2015
Vam pujar  al  bus  per  dirigir-nos  ara  si  al  camp de Concentració  de Mauthausen.  Era  el  dia
internacional, i per tant hi hauria gent de tot arreu del mon. 
El viatge va ser relativament curt. Quan vam arribar la veritat va ser molt trist, no per el simple fet
de veure el  camp en si sinó perquè veia el lloc físic on tantes i tantes persones havien mort,
s’havien suïcidat… 
Ens van dir que entraríem per la mateixa porta que els presos, que en el pati de darrera del camp
de concentració hi havia tots els monuments. 

Mentre anàvem anant cap el monument dels republicans espanyols vaig veure un monument una
mica aïllat del camp, vaig pensar que seria un monument general per recordar totes les víctimes,
però quan ho vaig preguntar em van explicar que hi va arribar a un punt que hi havia tanta gent
que no s’hi cabia i que van haver de posar uns barracons una mica més avall. Em va esgarifar,
com que no hi havia lloc? Però si allò era immens! 

Cada pas que feia, com més a prop estàvem de la zona dels monuments més petit se’m feia el cor
i més preguntes es feia el meu cervell. 

Vam arribar a la zona dels monuments, tot estava ple de banderes, totes diferents, totes de països
que van rebre les conseqüències de l’holocaust Nazi. Era impressionant, però no impressionant en
el sentit bo de la paraula, com tants països, com tantes nacionalitats van esta afectades. Quan es
parla d’holocaust  a tots  ens ve al  cap Jueus,  Republicans,  Discapacitat… Però a ningu se li
acudiria  que  tantes  persones  i  de  tantes  ideologies  o  països  diferents  van  rebre  les
conseqüències del Nazisme.  

Els  monuments  eren  increïbles,  com  un  torç  de  ferro  o  de  pedra  et  pot  transmetre  tantes
emocions, com una simple escultura pot tenir tant
missatge? 

N’hi havia na en concret (crec que era la italiana)
que em va atraure tant que amb vaig quedar una
estona mirant-la i pensant, ara mateix no recordo
amb clarita el  que vaig pensar o si  vaig arribar
alguna  conclusió.  Però  el  que  si  recordo  es  el
sentiment  que em va transmetre,  i  suposo  que
generalment  esta  en  un  lloc  d’aquest  tipus
transmet  tristesa,  a  mi  casualment  em  va
transmetre  una  força  i  unes  ganes  de  seguir
endavant que a hores d’ara encara em duren. 
Vam fer dos homenatges al monument espanyol.
Un  sense  el    govern  espanyol,  per  mostra  el
desacord  que  la  gent  tenia  i  l’altre  amb  les
autoritats “corresponents”. 



El primer acte va ser meravellós i  molt emotiu. I
encara  que respectar  a  els  altres  països  fóssim
quatre gats, érem els suficients. Desprès vam anar
a  veure  l’homenatge  francès  i  encara  que  no
entengués pas gaire el que deien segur que va ser
meravellós. 

Però no el vam poder acaba, ja que ens cridaven
per  anar  a  fer  l’homenatge  a  les  víctimes
Republicanes  amb  les  autoritats  “competents”.
Abans de parlar el  senyor ministre d’exteriors va
parlar un home, hi la historia que va explicar va fer
que penses i em va agradar molt. Jo m’he quedat
amb els traços del discurs que més m’han agradat:

“Precisamente aquí en el monumento de los españoles asesinados pienso también en los
esfuerzos de los supervivientes por mantener despierto la memoria contra la lucha contra el
fascismo, la libertad i la justicia social. Por eso a todos, supongo,  nos llena de satisfacción la
interpretación armónica de la historia, según la cual la segunda republica dejo de ser referente
[…] 

Qué pena que nuestros padres, tíos, abuelos o bisabuelos no hayan podido experimentar el
 resurgimiento de los valores de la republica en medio de la crisis capitalista, que no puedan ver
como los honras al acudir aquí año tras año, a los actos que conmemoran y no una vez por
década como los ministros españoles. 

Me llena de gratitud el hecho de que seguir siendo fieles a vuestros familiares y a sus ideales con
vuestra presencia en cada aniversario de la liberación. Por eso nuestros amigos muertos se
mantienen tan vivos en nuestra memoria […] 

No se debe dar por terminado el dialogo con los muertos antes de que entreguen lo que de
seguro está enterrado con ellos. Pero que es el futuro? En vez de dar una respuesta os voy a
contar una pequeña historia, algunos de vosotros ya la conoceréis […] 

Es la historia de un niño llamado Sikfick, en 1943 con ocho años fue  deportado junto con sus
padres de Frankfurt a Auswitch. Su padre un judío creyente le había dicho que tenía que confiar
en dios y por eso Sikfick le odiaba y con el a todas las religiones por cuanto viví los horrores de
aquel campo de exterminio. Al cabo de dos meses murió su madre, algún tiempo después
 también su padre y a partir de entonces Sikfick se las tuvo que arreglar por sí mismo. El opina

https://www.google.es/search?rlz=1C1VFKB_enES614ES614&espv=2&biw=1225&bih=639&q=Auswitch&spell=1&sa=X&ei=XBhiVcLjAsjXU8bFgNgH&ved=0CBgQBSgA


que su condición de niño rubio y ojos azules más el nombre germano y su comportamiento
agresivo le sirvieron de ayuda cuanto más embrutecía mayores eran las oportunidades de
sobrevivir. 
En enero del 45, poco antes de la liberación del campo por el
ejército rojo, Sikfick fue llevado junto con dos mil quinientos presos
más a Mauthausen. Aquí les iban a rapar la cabeza, pero el niño se
resistió con uñas y dientes. El comandante  “Pahjmaie” se dio
cuenta del barullo y se acerco, pregunto a gritos que pasaba y
Sikfick le explico que de ninguna manera se dejaba cortar el pelo.
Pahjmaie sorprendido la audacia del niño de que cesaran el
esfuerzo y lo mando a un barracón de españoles. El jefe del
barracón, Saturnino se hizo cargo del niño quien a su vez descubrió
en el padre que ansiaba tener. Uno que le daba protección,
confianza y ternura. 
En Madrid Saturnino había sido futbolista del club deportivo
nacional, antes de que luchara en la  guerra civil contra los militares
sublevados. Huyo después de la derrota hacia Francia, donde cayó
allí en manos de los alemanes y fue deportado a Mauthausen. Sus
capacidades deportistas impresionaron a las SS, que le
encomendaron organizar los partidos en el campo, entre las diferentes nacionalidades de los
presos. Durante la semana trabajaba en la cocina y aprovechaba ese privilegio para sacar
alimentos y sacar mensajes para la resistencia. Sikfick le sigo a todos los sitios, como un perrito,
porque Saturnino le había salvado. Después de la liberación, hace 70 años, los delegados de la
cruz roja ofrecieron al niño enviarle a un país de acogida, pero Sikfick que había preferido

quedarse con la persona que había elegido como
padre. Saturnino intento hacerle cambiar de opinión,
¿cómo nos vamos a arreglar entre los dos? Si yo no
puedo ofrecerte nada. Sikfick lloraba media que se
quedara con él. Saturnino se ablando dijo al niño que
se registrará como hijo suyo. Requemado: Te llamas
Luis Navazo y naciste en Madrid en el barrio de
Cuatro Caminos, en la Calle Don quijote Nº 34.
Nadie se dio cuenta de la mentira, le dieron papeles

y junto con Saturnino partido para Francia. En Rebell
un pueblo cerca de Toulouse, Saturnino se caso con
una joven que le dio 4 hijos y gano con la unión
deportiva de Rebell el campeonato de la liga regional

3 años consecutivos. Luis no volvió a usar su nombre
hasta que termino la escuela a los 14 años. Aprendo el oficio de sastre y triunfo en Paris más
tarde se hizo diseñador de moda y gastrónomo. Hice todo para que mi padre adoptivo se sintiera
orgulloso de mí. Sikfick no volvió nunca ni a Auswitch ni a Mauthausen, evita hablar en  alemán
sigue viviendo en España, por ser ese país la patria de Saturnino quien falleció en el Noviembre
del 96 de repente sin dolores sentado en un banco. 

Y contando la historia del judío alemán que
encontré a su padre en un Republicano Español,
porque contiene ese   futuro lleno de amor, ternura y
solidaridad, con el que nos obsequian los
muertos.”
 El final de l’homenatge va ser perfecte, tothom, o
casi tothom ens vam posar a cantar els Segadors i
en aquell moment la pell se’m va posar de gallina. 
Al  acabar  l’homenatge  vam  tindre  una  mica  de
temps lliure per poder veure  les desfilades dels
altres països. Les delegacions de tots els països
eren enormes, i això en part va causar en mi una
cerat  felicitat,  tot  aquesta  gent  estava  allà  per
recordar  i  prevenir.  Estaven  allà  perquè  no  se’n



han oblidat. 

Una de les coses més sorprenents i la qual recordaré sempre es
que  hi  havia  una  bandera  amb  el  dibuix  que  representa  els
homosexuals, i  al  principi  vaig pensar “Veus ben fet,  també van
patir molt tot aquest infern i casi ningú s’han enrecorda” però això
no és el millor. La bandera la portava una dona d’uns 60 anys. Em
va encantar!
Totes les delegacions portaven algun exprés o els seus familiars.
Era emocionant, i la seva força es admirable. Jo puc assegurar que
no seria capaç de tornar al lloc on ho vaig passar tant malament, on
vaig tindre la mort tan a prop. Així que des de aquí i per sempre
tenen la meva admiració i el meu respecte. Son persones que es
mereixen tot el reconeixement del mon, tots els aplaudiments que
puguem  fer,  totes  les  paraules  boniques  que  conegué.  A  mi
m’agradaria tindre tota la força que tenen ells.   
Quan ens va tocar desfilar a la delegació espanyola va ser estrany,
érem com quatre grups, i no sabia on havia d’anar. Però vam veure a
una parella que portava una bandera republicana petita i amb molt
de compte així  que vam decidir  preguntar.  Ens van explicar que
l’havien fet els republicans que estaven en el camp, que l’havien fet mentre el camp estava en
funcionament. Un altre cop la pell  de gallina, si els haguessin enxampat haguessin mort. Això
demostra  que hi ha gent amb uns ideals i unes creences  extraordinàries i tan seves que son
capaces de fer coses com aquestes amb les quals es jugaven la vida. Sincerament algun dia
m’agradaria tindre els meus ideals tan clars com els tenien totes aquelles persones, siguin els
mateixos o no seria una de les millors coses que hi ha. 

Vam haver acabat les quatre ofrenes florals i vam acabar de
veure la part de darrere dels barracons, on ara ja no hi queda
res, però que abans estava plena de barracons. Vam fer una
volta i ja ens van cridar perquè el bus ens venia a buscar. 

Vam passar  tota la  tarda a Linz,  amb el  Marc,  la  Júlia  i  la
Marta. Vam riure molt i vam desfruitar molt de la ciutat. Durant
aquella  tarda  vaig  acabar  de  conèixer  a  unes  persones
meravelloses i admirables.   

Quan vam tornar a l’hotel, al fe bon temps vam aprofitar per
anar a fer una volta pel poble i vam anar al camp. Feia dies
que hi volíem anar i per fi vam tindre temps. Les vistes eren
precioses  i  la  companyia  encantadores.  No  vaig  poguer
rodolar perquè l’herba era molt alta i si començava a rodola
segur que no podria parar. 
 



11 de Maig del 2015 
Vam despertar-nos i vam haver de fer les maletes, una mica
tristos perquè ja s’acabava vam anar a esmorzar i com cada mati
vam agafar el bus.  
 
Al arribar a Mauthausen, no hi havia casi ningú i es veia molt
diferent de com ho vaig veure el dia anterior. Aquest cop portava
el dossier d’imatges per puguer comparar com era el camp abans i
com era ara.

Només arribar vam veure que als inicis del camp, no hi havia el camp en si, sinó que van 
ser els mateixos presos qui el van construir amb la pedra que hi havia a la pedrera. El 
simple fet de la existència d’un camp de concentració ja em fa ràbia i m’entristeix però que
un pres hagués de construir el lloc on segurament moriria em crea uns sentiments molt 
contradictoris i que se’m fan molt difícils d’explicar.    
Vam entrar i just a l’entrada hi ha dos barilles de ferro on abans hi havia l’àliga amb el símbol Nazi,
que quan el camp es va alliberar els mateixos deportats espanyols la van arrancar. Al veure les 
barilles de ferro, la pregunta que em plantejo és; com unes persones que no devien tindre forces 
per res, degut a la mala alimentació i la gran quantitat de feina per dia, poden arrancar una àliga 
de no se quants quilos? Però és admirable aquest símbol, és algú que s’hauria de estudiar. Com 
la felicitat, l’odi, la venjança, la alegria… i tots els sentiments que devien tenir totes les persones 
que van ser alliberades  poden treure tanta força. És algú que des de aquell dia em ronda pel cap, 
i que no se si podré comprendre algun dia.     

Vam passar a la part on només hi havien els SS, els garatges,  era
com una plaça normal. Però quan vaig pujar a la muralla des don
podies veure tot el terreny del camp, les xemeneies… Des d’allà es
veia la zona on hi havia el camp de futbol, la piscina i uns quants
barracons pels presos. No entenc com una persona pot fer “vida
normal” causant tot aquell dolor. Es a dir, no entenc com algú pot
viure al costat d’un infern, com era Mauthausen,  amb tanta



tranquil·litat i com si res.     

La visita va seguir i vam anar a parar a l’interior del camp. Vam
entrar dins de un barracó i era com una de aquelles casones de
Càmping. A més el Xavier ens va dir que l’any anterior encara
hi havien les lliteres on dormien els presos i que aquest any les
havien tret perquè les havien de restaurar. Dos de les coses
que més em van impactar van ser la comparació que vam fer
entre unes imatges del dossier i com allò estava ara. He de dir
que tota la part emotiva em va sorgí quan algú ens explicava
una historia, ens explicava que passava allà.  En una petita sala
on no hi havia els lavavos. Ara nomes hi quedaven les bases on
hi havia els lavabos. En el dossier hi havia una foto d’un home
que s’havia penjat en una de les canonades d’un lavabos.
Imaginar-te que allà on tu estàs, en aquell mateix lloc va passar
una cosa aixi… em va entra com una tristó al cos, i en realitat al
veureu em vaig quedar com paralitzada de tanta tristor crec.   

Desprès vam anar a veure va ser la presó.
Molt irònic la   veritat una presó  dins  d’un
camp de concentració, es que es tant
estúpida, però bueno tot allà era d’una
estupidesa monumental així que… Una de les
coses que em va enfadar bastant és que
tenen el camp en  impol·lutes condicions però

hi havia una zona dins la presó que estava plena de grafits i
guixades estúpides. I això em planteja més preguntes encara: Com
algú sabent tot el que va passar allà és capes de pintar una paret?
Es que és com si jo me’n anés a una obra de Dalí i poses “La Jana
ha estat aquí” va home va!! 
La presó era molt tètrica i encara que la part de celes només



ocupava un passadís, era molt tètrica, casi no hi arribava la
llum.  
Al sortir de la presó vaig veure una altre cosa
que em va tocar el nas. Hi havien un parell
d’homes pintant les finestres, d’un blanc
brillant i maco. Perdó??? No és possibles,
entenc que s’ha de conservar i s’ha de

mantenir, però crec que hi ha formes millors de fer-ho. No
crec que pinta-t’ho com si fos un càmping sigui la millor
solució. Es que em provoca molta ràbia eh.  

Al sortir de la presó vam anar al crematori. Nosaltres vam veure
dos forns crematoris, cadascun doble. El simple fet de pensar que
allà si cremaven persones que havien set degradades i a les quals
se’ls hi havia tret la dignitat, és horrorós. Cada sala era horrible hi
et trencava un trosset de cor. Al costat d’un dels forns hi havia una
sala amb una taula, com la que havíem vist a Gusen. Un altre cop
van tornar els sentiments de tristesa, no em puc imaginar tot el
que van passar, el que van haver de veure i van haver de patir en
sales com aquella. Perquè no nomes es dividien els cossos com si fossin qualsevol animal, sinó 
que a més a més si practicaven tortures horroroses. 
Al veure aquella taula, i ara al recordar-ho, penso en la Marie i una de les histories que ens va 
explicar. Ens va explicar que el seu pare havia estat allà amb el seu tiet i que per desgracia el seu 
tiet no n’havia sortit. Al seu tiet va patir diverses tortures i la seva mort va ser una tortura. Primer li 
van arrencar totes les ungles i desprès les dens. Tot això mentre un grapat de presos miraven. I 
per si això no hagués set poc, el van posar al crematori viu. No vui imaginar el que havien de patir,
i com havien d’estar tots els presents (amb una mica d’ànima) desprès de veure aquell acte tan 
inhuma.      

 Quan vam anar a la càmera de gas, va ser horripilant. Crec que no   l’han tocada des de que es 
va tancar, es a dir no l’han reformada ni res i això fa que sigui més fàcil imaginant-ho. No se 
quantes persones hi deurien cabre però a mi em va causar una sensació de claustrofòbia 
impressionant. Dins de la cambra hi havia tres plaques commemoratives, les quals em van 
semblar que estaven en molt  bon  lloc, perquè en realitat allà era el lloc on morien més persones. 



Dins del camp hi havia una zona de quarantena, que en el moment de la alliberació els americans 
el van convertir en un cementiri, i encara que no hi hagi una creu per pres (crec que no hi hauria 
espai  suficient ni de bon tros) és algú no sé com descriure-ho. M’hagués agradat poder-hi seure i 
estar-me una bona estona, per poder pensar però portàvem un coet al cul i tot ho havíem de fer 
molt ràpid.

Vam sortir del camp i vam anar a veure com és veia des de dalt la cantera de pedra. Estava 
coberta de matolls i no es veia ben be la pedra. En aquell moment el que més impressió em va fer 
va ser l’altura. Però realment, ara mateix, es un lloc molt bonic que no
reflecteix tot el que va passar ara fa 70 anys. Un camí de pedra mal
posada i que relliscava   ens va portar a les escales de la mort. 186
graons (mes o menys) on casa dia hi pujaven centenars de persones,
amb 40-50 quilos a l’esquena.  Baixa per aquelles escales va fer que el
meu cap s’imaginés com seria allò a ple hivern. En aquell lloc hi
passaven tantes coses,  tantes coses dolentes. Una dona ens va explicar
que al principi el vigilants de les SS es posaven al cantó esxtern de les
escales, el qual donava al precipici, i que un dia un grup de Republicans
van tirar a un SS que va mori allà mateix.  O que quan els resos pujaven
els SS els hi feien la traveta i si un pes queia era com un circuit de
domino i en queien molts. 
 
També ens van explicar que hi havia un punt de la pujada que quan el
SS s’avorrien o volien donar exemple tiraven algun pres. Era el salt del
paracaigudista. No m’imagino com algú s’ho pot  passar bé fent una 
cosa d’aquesta i no entenc el perquè. 
 
L’homenatge final va ser molt emotiu


