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Benvolgudes autoritats, representants internacionals, membres d'organitzacions 
diverses, testimonis, familiars i amics i amigues que esteu presents en aquest 
acte.

Ens hem reunit avui per a recordar a totes les persones, jueves, d'ètnia gitana, 
republicanes, homosexuals, antifeixistes i de molts altres col·lectius que degut a 
la seva procedència, ideologia política o religió no agradaven al règim nazi que 
governà Alemanya des de l'any 1933 fins l'any 1945. Tots coneixem algunes de 
les barbàries que el règim d'Adolf Hitler va portar a terme, persecució, negació 
d’identitat,  expropiacions de negocis i  propietats,  reclusió,  experimentació  i 
exterminació  de  tots  aquells  que  consideraven  no  útils  per  a  la  seva  raça, 
provocant un dels majors genocidis que ha conegut la humanitat, fruit només 
comprensible des del punt de vista de pensar que els executors eren tots unes 
ments pertorbades i sàdiques. 

- Com es pot tornar tan boja la gent, com es pot generalitzar tan la barbàrie 
que es va cometre, com pot ser que participés tanta gent, que ningú alcés 
la veu contra el que estava passant. Molta gent va ser còmplice amb el seu 
silenci!

Un exemple en l’univers de la ignomínia nazi i d’aquest silenci col·laboratiu el 
tenim en aquests camps i  aquestes esplanades on avui viuen tranquil·lament 
vilatans que suposem no volen recordar que va succeir aquí fa uns quants anys.

Però avui estem nosaltres aquí per recordar-ho, per fer memòria i homenatjar 
tots aquells homes i dones que els va tocar viure un dels pitjors episodis de la 
història. Persones de diverses nacionalitzats van morir en aquest camp, entre 
ells  molts  espanyols  i  catalans,  que l’únic  delicte  que  havien comés era  no 
sotmetre’s al feixisme que s’apoderava d’Espanya i d’Europa.

Gusen és conegut com el cementiri dels republicans espanyols, a banda dels 
espanyols  destinats  a  Mauthausen,  quan  a  Gusen  es  van  necessitar  més 
batallons  de  presoners  per  als  treballs  forçats,  molts  espanyols  van  acabar 
passant alguns dels pitjors dies de la seva vida. Jornades de treball de més de 12 
hores diàries, treballant en fàbriques o oficines els que tenien més sort, fins a 
treballs forçats a la pedrera per als més desafortunats. Centenars de persones 
vestides amb ratlles  blaves i  blanques,  aixecant-se  a  les  4  o 5 del  matí  per 
formar, sense saber si serà l'última vegada que ho faran, sense saber qui serà el 
pròxim a ser substituït per un nou deportat, sense entendre perquè han de passar 
per  aquest  malson  de  tortures  psicològiques  i  físiques  i  sense  comprendre 
perquè són tractats pitjor que animals.



Un dels molts treballs forçats, era la fabricació i desenvolupament d'armes als 
túnels de Sankt Georgen al camp de Gusen. En aquests passadissos obscurs i 
totalment aïllats de l'exterior, els presoners dels camps fabricaven l'armament 
que  l'exèrcit  alemany  utilitzava  durant  la  Guerra,  sobretot  el  model  d’avió 
Messerschmitt ME 262. 

Aquest projecte conegut amb el nom de B&B Bergkeistall, fou construït pels 
milers  de  presoners  que  portaven  de  Mauthausen.  L’empresa  DEST  va 
monopolitzar l’explotació de les canteres de Gusen on uns 4.000 presoners van 
arribar a produir 25.000 m3 a l’any de pedres granit tallades.

Recentment s’ha descobert un entramat de túnels en la zona de Santk Georgen 
que sumarien 75 hectàrees, on científics alemanys van començar a desenvolupar 
la  bomba  anatòmica.  Aquestes  instal·lacions  probablement  eren  la  fàbrica 
d’armes secretes més gran del III Reich.

A més a més de les males condicions de vida que ja tenien els presos en els 
camps, calia sumar aquests treballs forçats en les construccions dels túnels, en 
els treballs a les canteres, etc. Fins i tot quan s’acostava el final de la guerra i els 
nazis  veien  que les  tropes aliades  avançaven van omplir  alguns  túnels  amb 
explosius i volien fer entrar als presoners amb l’excusa de salvaguardar-los dels 
bombarders aliats, afortunadament els presos no van caure en el parany i es van 
resistir a entrar en els túnels, els SS no es van atrevir a metrallar-los a l’exterior.

Avui fem un homenatge a totes les persones que van sobreviure i morir no tan 
sols en aquest camp de Gusen i els seus túnels, sinó a la resta de camps que va 
crear  el  Reich,  persones  que  no  van  cometre  cap  delicte,  gent  de  diferents 
països, cultures, ètnies, religions i pensaments varen ser apressats i assassinats 
aquí, on som ara, per el simple fet de ser diferents a uns ideals retrògrades, 
racistes i totalitaris. 

És curiós com la humanitat repeteix aquestes barbàries i no aprèn de la història. 
Aquesta és la millor lliçó de la història:  l’ésser humà no ha après dels seus 
propis errors, els  homes es transformen en veritables assassins quan hi ha pel 
mig una justificació bèl·lica. Casos com les guerres de l’ex Iuguslàvia, Rwanda, 
Irak, les actuals guerres de Síria, només per posar un exemple, ens demostren 
com a tots els continents la humanitat  és capaç de repetir atrocitats en nom 
d’una bandera o d’uns ideals.

Per això, més que mai, aquests fets no han de caure en l’oblit de cap persona i 
de cap poble;  perquè el  poble que oblida  la  seva història  està  condemnat a 
repetir-la, i és important que aquest missatge arribi a les noves generacions, que 
no banalitzin la història .

Com a persones civilitzades i com a joves NO podem permetre ni tolerar que 
torni a passar el que aquí va passar, essent el sacrifici dels que van morir en 



aquest i tots els camps un record i una lluita.

Aquest és el lloc de repòs de molts HEROIS  que van donar la seva vida perquè 
el Món fos més just, respectuós, democràtic i LLIURE. El nostre deure es per 
tant, no oblidar mai aquests HEROIS i acabar definitivament i pacíficament la 
feina que ells van començar. Aquest és el millor homenatge que els hi podem 
fer.
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