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PRIMERA VISITA AL CAMP DE MAUTHAUSEN 

Primera parada, camp de concentració de Mauthausen; després de veure cents de cops el camp en 

fotografies i de tenir-ne una idea, quan vaig arribar no em va canviar la visió d’ell però sí que em va 

impactar molt. Més del que em pensava, el dia era grisos entre aquells prats verds. Realment costava 

d’imaginar-se que entre aquella verdor es va passar molt negre. El dia no acompanyava gaire, i això 

suposo que va ser un dels factors que va fer que encara ens poséssim més en el paper.  

Veritablement costa, perquè és inimaginable el que va succeir allà. És pura deshumanització i va en contra 

de tots els principis que hem anat adquirint al llarg de la nostra vida. Només em venen al cap preguntes, 

molts per què sense resposta, perquè la resposta ja no la tindrem mai. Ni tampoc és que la vulgui saber 

però el odi els va portar a fer coses més que terribles, d’aquelles que quan les veig a les pel·lícules tanco 

els ulls i em són impossibles de comprendre. Això no ens queda tan lluny, generacions dels nostres avis 

ho van patir.  

Entrem al camp pel pati dels garatges, aquí encara sembla un lloc ‘’normal’’ on si no sabessis què és potser 

ni t’ho imaginaries. Però unes passes més enllà entrem a l’altre banda, la banda on hi ha els blocs. On 

‘’vivia’’ la gent, si allò se’n podia dir viure. Aquella avinguda em va semblar molt més llarga de la que 

m’havia imaginat mentre llegia el K.L reich. 

Mencionant el K.L reich. Només veure aquesta gran avinguda em venien al cap els recomptes. Fet que 

m’havia cridat l’atenció mentre llegia el llibre, ja que els trobava una cosa absurda, perquè mai els hi 

sortien els comptes a més a més, si igualment els volien aniquilar i no volien deixar-ne rastre, no entenia 

perquè ho feien.  
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La visita no s’acaba aquí, endinsar-nos al camp també suposava anar a cada racó per molt tètric 

que fos. Les dutxes, ni les càmeres de gas, varen ser menys. La veritat és que m’ho imaginava 

tot més gran, ja que com hem vist a moltes pel·lícules i sabem, hi ficaven a molta gent. Però 

resulta que no era el cas. Segueixo mantenint la idea que era difícil imaginar que fa menys 

de 80 anys aquí dins, sota el mateix sostre milers de persones innocents estaven sent 

assaïnades. Cremades, ofegades i fins i tot torturades. Almenys aquí, a Mauthausen encara 

els hi donaven la oportunitat de viure una mica més, ja que era un camp de treball. Tot i que 

tard o d’hora els hi arribava el moment. 

Mauthausen com a camp de treball; La Pedrera. Crec que el fet de que Mauthausen fos un 

camp de treball pot fins i arribar-se a veure des d’un punt de vista positiu dintre d’aquella 

barbàrie. Ja que el hi donaven una oportunitat per viure un temps més, per almenys accedir i 

aconseguir menjar, a més a més la feina també feia oblidar el pensament, i així intentar oblidar-

se de tot allò que havien deixat enrere i així no deprimir-se tant. Però per altre banda, 

contradient-me a mi mateixa crec que 12 hores en aquella pedrera eren un infern, era una tortura 

més de les mils que feien servir els nazis. Només és quan estàs allà que veus que realment allò 

era inadmissible, costa fins i tot de creure que per aquelles escales, que nosaltres vam baixar, hi 

pujaven cada dia més d’una vegada amb pedres de 30 kg. Tenint en compte que són molt 

empinades i estretes. Si nosaltres per baixar ja ens hi havia de fixar bé per no caure, com s’ho 

devien fer? Desnodrits, amb les condicions meteorològiques nefastes i tot aquell pes. Tot i així 

n’hi ha que van sobreviure.    

No només em quedo amb els llocs més coneguts i emblemàtics, m’agrada observar, i de cada lloc 

m’agrada fotografiar-ne algun detall. Aquest n’és un. Era un petit text que havia fet un internat al 

camp, estava situat als lavabos d’un bloc. En resum, havies de ser ràpid i eficaç i preocupar-te de tu 

mateix, ser egoista. Aprendre a conviure però alhora vetllar pel teu bé.  
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ESTACIÓ DE TREN I CASA DE L’ANNA POINTNER 
 

Potser insignificant per alguns i menys conegut per uns altres. Però l’estació de tren va ser 

un dels principals punts d’entrada per a les pròximes víctimes del nazisme. Quantes cares 

d’esperança a estar refugiats haurà vist aquesta estació. Quantes separacions de famílies, 

d’amics, quanta gent haurà vist arribar amb el tren però no tornar-ne a agafar cap mai més. 

Estic a favor de recordar els racons que van formar part d’aquest camí cap a la mort. Ja que 

a cada racó, a cada lloc, com aquesta estació i van haver-hi víctimes, i les víctimes per molt 

llunyanes que ens quedin, s’han de recordar. Cada any, per molt que cada vegada hi quedi 

més lluny. 

 

  

No molt lluny de l’estació trobem la casa de l’Anna Pointner.  

En aquella època van faltar més persones com ella, persones que no els hi terroritzava anar contra la 

ideologia dels nazis. Que es solidaritzaven i  sobretot la gran contribució que va fer quan tot va acabar 

guardant aquelles fotografies i poder demostrar a la humanitat el mal que havien fet aquella gent.  

Per molt que no hi hagués representació de la família, penso que s’ha de tenir en consideració i 

recordar-la, ja que va ser de les poques bones en una societat plena de dolents.  
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EBENSEE 

De camí a Ebensee, entre aquells paisatges dels Alps, aquell llac... Em va sobtar que darrera 

aquelles muntanyes hi hagués allò que deixava de fer-les boniques, hi hagués hagut un camp 

de concentració. Molt pitjor que el de Mauthausen això sí. Pràcticament sense barraques per 

viure, més aviat era un camp d’extermini. El van destruir, 

perquè a diferència de Mauthausen, no era de pura pedra i va 

ser fàcil la seva desaparició. Aquí és on van començar els actes 

més de caire internacional i on és van començar a veure les 

commemoracions de cada país a les seves víctimes. Trobo que 

potser va ser un homenatge, més íntim, més proper al 

reconeixement de les víctimes ja que hi havia menys gent i cada país feia el que era tradicional fer.  

Realment el que em va sobtar més i encara seguir sense poder entendre és, que després de menys de 80 

anys, allà mateix on va haver-hi un camp d’extermini, on es van assassinar tantes persones hi pot haver 

una urbanització de cases. Com es pot dormir tranquil a la nit, sabent que qualsevol familiar teu hagués 

pogut acabar aquí. Que pot ser que excavant sota casa teva trobis restes de cossos amagats. No ho trobo 

ètic, a més segurament aquests diners de les parcel·les van acabar anant a parar a gent partidària del 

nazisme.  

 

 

Els túnels, em va agradar molt que ens anéssim ajuntant amb països com Itàlia o França i cantéssim els seus 

himnes de la llibertat corresponents. Ho vaig trobar un acte molt emotiu, acollir i em va transmetre que tots 

estàvem allà per el mateix, que tots érem una pinya i lluitàvem per un reconeixement digne.  
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GUSEN 

Després d’Ebensee tornàvem a prop de Mauthausen, a menys de 10 minuts amb autobús. Aquell camp havia 

sigut només d’extermini. A part de continuar sense comprendre com gent normal, humana amb una certa 

capacitat mental podia viure allà. Obrir la finestra de l’habitació i que les vistes siguin un antic crematori. Per 

molt que ara sigui un memorial, allà hi van passar verdaderes desgràcies que no es podran ni s’han d’oblidar 

mai.  

El crematori, me’l esperava més gran, ja que cada dia assassinaven a cents de persones i sembla com 

impossible que allà hi cabés tanta gent. Ara però, el lloc on s’aniquilava gent i se’n volia oblidar la seva 

existència, ara es recorda. Ara es recorda totes aquelles víctimes que s’han anat descobrint que per desgràcia 

van acabar en aquells forns. Gent com la Maria Teresa, que cada any venia a recordar la placa del seu pare, a 

netejar-la i aquest any, a posar-ne una altre. La història que ens va explicar em va emocionar, són aquelles 

que se’t queden ja per tota la vida, aquelles que si d’aquí uns anys torno a recordar el viatge, ho recordaré.  

Els discursos que van fer els diferents polítics de diferents països em van fer veure, que, s’ha de recordar i no s’ha d’oblidar que en un 

passat no molt llunyà la dreta, gràcies al poble, va pujar completament i van arribar al poder.  I ara podria passar el mateix, en molts països 

ha anat pujant tot i que al final no hagi acabat guanyant. Ha obtingut un gran poder i el seguirà tenint. I nosaltres, gent que no vol que es 

repeteixin accions similars a les de fa 72 anys ho hem d’evitar. 
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CEREMÒNIA INTERNACIONAL AL CAMP DE MAUTHAUSEN 

Últim dia i el més emotiu. Mai abans, havia estat en un acte tan internacional i polític. Va ser interessant 

veure com molts països d’arreu del món, s’unien aquell dia per recordar totes les víctimes del holocaust. 

Crec que per molts conflictes que van haver-hi a l’època i les difícils situacions que puguin estar passant 

ara estaven allà tots per una sola causa i perquè aquesta causa no és torni a repetir.  

Em va agradar veure la diversitat i els diferents comportaments que tenen cada país, Polònia més seriós, Itàlia més animats, França molt 

tradicionals. 

Destacar una frase que va ser repetida en molts discursos i que per suposat s’ha de complir;  MAI MÉS, ENLLOC I CONTRA NINGÚ.  

 

 

 

 

 

                         Monument Jueu 

 

 

 

Monument Republicà Espanyol 
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Per acabar, sense dubte el moment més emotiu del viatge. Ja que el fet 

d’haver pogut conèixer un supervivent i haver-lo pogut escoltar i saber 

que és dels únics que encara queda viu. I que aquesta oportunitat ja no 

se’m presentarà mai més a la vida, aquell moment va ser únic i 

emocionant. Em va marcar, ja que va ser el moment del viatge en que 

vaig adonar-me que per molt que allò sàpigues que era veritat, ningú 

m’ho havia explicat directament i costava de creure. Però aquest senyor 

polonès, que amb 16 anys va estar 9 mesos treballant més de 12 hores al 

camp de Mauthausen em va fer obrir encara més els ulls i valorar l’època 

en què he nascut i les facilitats que he tingut. Vaig sentir pena, molta, 

perquè a la meva edat havia estat internat, s’havia perdut una gran part de 

la seva vida i no podia parar d’imaginar-me el que hauria vist i viscut 

aquest senyor.  

En conclusió, aquest viatge fa enriquir-te com a persona. Aprens a valorar 

altres coses i d’una altre manera, mires al passat i t’intentes posar a la 

pell. És una eina per donar-li importància aquest fet històric i 

conscienciar-te que mai més ha de tornar a passar i que tots junts ho 

podem aconseguir posant el nostre gra de sorra.   
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‘’El mundo no será destruido por aquellos que hacen 
el mal, sino por aquellos que lo ven y no hacen nada. 

-Albert Einstein- 


