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Fa una setmana vaig tenir la sort de 

poder viure una experiència 

inoblidable en la meva vida. Una 

experiència que, possiblement, per 

molt que en un futur volgués 

repetir-la no seria igual, per això 

parlo d’una experiència única.  

Fa una setmana estava als camps de 

concentració i d’extermini de Gusen, Mauthausen i Ebensee  que hi va haver durant el 

nazisme a Àustria.  

Només entrar per l’arc principal de l’entrada del primer camp que vaig visitar, 

Mauthausen ,  ja se’m va posar la pell de gallina. Costava de creure que en aquell 

mateix terra i entre aquelles mateixes parets fa 80 anys esclavitzaven a milers 

d’homes, dones, i nens que els exprimien psicològicament, els mataven de fam i de 

sobre esforços fins que al final arribaven a la mort. Però, realment, el que més em 

costava de creure es que estigués passant tot això a Europa i no hi hagués ningú que 

fes alguna cosa per aturar-ho. Famílies que no havien sabut res més d’un pare des d’un 

3 de febrer del 1943, d’altres que ni tan sols sabien on eren i que feien, si estaven vius 

o ja no. Viure amb aquesta angoixa tota una vida, durant tants anys i que ningú a dia 

d’avui posi els plats bruts sobre la taula i reconegui el que va passar ha de ser molt dur.  

Per altre banda, vaig tenir la oportunitat de poder parlar amb familiars de deportats 

espanyols, filles i fills, nets i besnéts entre d’altres. A vegades penso com totes 

aquestes persones son capaces de suportar tot això, viure tota una vida amb aquest 

dolor dins seu i a sobre tenir la valentia de viatjar cada any a aquests llocs per veure en 

el calvari  que vivien .  

Em vaig quedar sobtada quan en arribar al camp de Ebensee ja no hi quedava res, era 

una gran urbanització de cases enormes amb precioses façanes. On quedava tot allò? 



Quina memòria hi hauria llavors? Si ja no hi quedava res de tot aquell patiment, qui 

se’n recordaria d’aquelles persones que van patir en aquell mateix lloc on ara viuen 

famílies benestants?. Em vaig sentir molt frustrada i molt indignada de veure com 

encara hi ha gent que és capaç de estar vivint en un lloc com aquest. Un lloc on 

mataven a ciutadans jueus, espanyols, polonesos, austríacs, entre d’altres... . Vaig 

sentir vergonya de la meva espècie.  

Després a Gusen, la mateixa sensació seguia dins meu. Ens van explicar que Gusen era 

un cap d’extermini en la època nazi. En arribar allà vaig pensar: on és el camp?. Doncs 

bé, ja no hi quedava res tret d’un crematori i l’arc principal del camp. La raó d’aquesta 

pèrdua de memòria te un nom italià, un home que havia comprat la major part del 

terreny del antic camp i l’havia utilitzat per fer una altre urbanització, el més 

impressionant de tot això és que aquest home es va fer la seva mansió just on hi ha 

l’arc principal del camp, això un cop més em va demostrar fins on som capaços 

d’arribar la espècie humana.  

Una de les coses que em va sorprendre 

més del camp de Gusen i de Mauthausen 

va ser la immensa quantitat de plaques 

memoratives de familiars que hi ha en les 

sales dels crematoris, realment no 

m’esperava que fos així i penso que es 

una de les millors maneres que hi ha per 

recordar les 8.000 persones deportades espanyoles. 

 

Per acabar vull fer una petita reflexió. He estudiat, he sabut i ara he vist tot el que van 

viure milers de persones fa 80 anys durant el nazisme i a tal dia com avui miro com 

està el nostre món i no hi veig cap diferència. Els camps de concentració són els 

tancaments de fronteres, les cambres de gas és el Mar Mediterrani, i els ciutadans 

seguim sent igual d¡hipòcrites que els que ho eren fa menys d’un segle. Veient tot el 

que està passant i no fer res per ajudar a aquelles persones que ho necesiten. Vivim 

d’egoisme i egocentrisme sense donar-te l’oportunitat a tu mateix per un moment de 

veure com et sentiries tu sota aquells ulls tristos, havent-ho deixat tot per tenir a canvi 

una vida millor a Europa, una vida desitjada de falses promeses. Realment estem en el  



món on domina la pau, la democràcia, la generositat i la solidaritat que se’n parla? O 

és totalment el contrari? Un món cec, sense esperances, amb desigualtat i amb 

injustícies? .  

Avui lluitem per un dema, sense oblidar un ahir. 


