
El que m’emporto de Mauthausen: 

Un sentiment d’incomprensió. Se suposa que 
fem actes per condemnar les ideologies que 
envoltaven l’Holocaust (racisme, 
antisemitisme…). No dic que no penso que 
s’hagin de fer homenatges, però perquè 

sempre hem de fer distincions entre països? Perquè no podem trencar 
fronteres i barrejar-nos per compatir cultures? A vegades oblidem que el que 
va passar no va fer mal als països, sinó a la humanitat. Cap persona 
assassinada en un camp de concentració va morir pel seu país, van morir per 
idiologies que estaven a favor dels drets humans i si les reivindicaven en un 
territori era perquè allò era casa seva, el lloc 
al qual estaven la seva família, els seus 
amics… persones. Per tant tot aquest 
patriotisme que ha portat tants problemes 
durant l’història i en segueix portant 
l’hauríem d’eradicar. Cada país és casa de 
tots, perquè el món és casa de la humanitat. Si 
estem a un lloc és només perquè la sort ens hi 
ha portat. 
 

M’emporto tones d’afecte. D’aquest viatge no 
només em quedo amb el que m’ha ensenyat, em 
quedo també amb la petita família que hi vam 
forjar. Totes les nostres cançons, les experiències 
viscudes junts i tots els riures es queden ja amb 
mi, i ningú me'ls pot prendre. 

 
Coneixement: Estic més a prop de ser conscient de tot el que 
va succeir en un camp de concentració com és el de 
Mauthausen i per moltes coses de les que van passar les 
víctimes, i en dono gràcies, gràcies per no viure en 
l’ignorància donant l’esquena a la realitat. Això em servirà 
per forjar uns valors i saber el que és moral i èticament 
correcte i el que no. També ho lligo una mica a problemes 
actuals, cal donar més la cara als conflictes. 



No puc evitar sentir fàstic al pensar que una sola persona 
pugui compartir mínimament les idiologies del nazisme i 
conservar-ne restes a la seva casa amb orgull, i després de 
veure-ho amb els meus propis ulls em recordo a mi mateixa 

que no tothom, per desgracia, anteposa els mateixos valors. 

Frustració. Vaig tenir davant un supervivent d’un dels 
genocidis més grans de la historia i no vaig poder dir-li, ni 
transmetre res per culpa de la barrera de l’idioma. No puc 
evitar quedar-me amb tot el que li hauria dit, preguntat i 
estar encuriosida per el que potser m’hauria explicat. Per 
altre banda, això no és res quan penso en que he estat amb algú així i 
m’adono de la sort que vaig tindre. 

Què si repetiria el viatge? Vint-i-una vegades més! Ha sigut una experiència 
inoblidable. Tothom hauria de tenir la oportunitat de poder contemplar amb 
els seus ulls que una barbàrie com aquesta va tenir lloc, per així adoptar una 
actitud en contra de qualsevol odi semblant.


