
Viatge a Mauthausen 

En aquest escrit que 

he fet, he tractat de 

resumir una mica 

les experiències que 

he tret del viatge 

que vam fer alguns 

alumnes i professors 

dels instituts Pius 

Font i Quer, Lluis de 

Peguera i Gerbert 

D’Aurillac. 

Començarem pel principi i no construirem la casa per la teulada. 

Era dijous dia 4 de maig a la nit. Estarem d’acord amb molts 

dels que vam anar, que vam intentar d’anar a dormir ben d’hora 

per poder descansar unes quantes hores. Com es pot deduir, 

ens va ser impossible. Els nervis eren tals que ni quatre hores 

de repòs ens van ajudar a aguantar el dia divendres, que va ser 

prou intens. Només arribar al lloc de trobada per agafar el 

primer dels molts busos que ens esperaven, vaig veure molts 

petons i abraçades que despertaven tendresa en moments on 

pràcticament ni ens aguantaven. 

Vull fer un incís en agrair els pares que ens hi van portar ja que 

no ha de ser fàcil llevar-se a les 2 de la matinada, treure el 

cotxe i tornar a casa. 

En aquell bus, només hi havia que gent dormint i gent que no 

dormia per presumir de que era un milhomes tot i que van 

dormir en altres moments més interessants. Però, canviem de 

tema, no tot va ser cansament ja que estàvem entusiasmats de 

la experiència que anàvem a viure després de les moltes hores 

en avió i bus i de descansar una mica, ens vam plantar al camp 

de Mauthausen. Lloc on feia mesos que en sentíem a parlar i 

desitjàvem veure amb els nostres propis ulls més que els ulls 

dels fotògrafs del Google imatges. 



Aquell primer dia al camp va ser per emmarcar. Sensacions 

molt diverses i indescriptibles van recórrer els nostres 

insignificants cossos (en aquell moment em sentia així). Pensar 

que tanta gent havia viscut una vida amb tals condicions uns 

anys abans al mateix lloc que estava trepitjant se’m feia un 

horror. 

I ja ens plantem a la primera nit. A l’hora de sopar, ens vam 

asseure a taula i alguns vam aprofitar per mesclar-nos amb 

companys d’altres centres per fer una mica més de pinya i 

relacionar-nos amb gent fora de la comú. 

Al segon dia, ens vam aixecar amb una mica de mandra ja que 

les hores de descans que ens faltaven s’anaven acumulant. 

El que vam fer aquell dia va ser anar a Gussen. Allà ens vam 

quedar una mica parats de les diferències culturals que tenen 

molts països. El nostre, Espanya, no tenia ni representació 

pràcticament i havíem d’anar a darrera dels francesos. En canvi, 

països com Polònia o Itàlia, tenien una gran representació i 

anaven molt ben vestits per l’ocasió amb tambors i trompetes 

que no van cessar en cap moment durant els quatre dies. 

Al dia següent, era ja l’últim, i on més experiències vaig treure, 

vam fer moltes activitats durant el matí, com per exemple anar 

al camp de Mauthausen per darrer cop. Repeteixo que em va 

semblar molt trist que el país que em representa no tingui una 

pròpia delegació i per 

culpa d’això havíem de 

fer els homenatges amb 

els francesos com en el 

dia anterior. A part 

d’això, el matí va anar 

prou bé i ens vam 

acomiadar bé del camp 

recitant el poema que 

va escriure En Carlos 

Hans, company de 

classe, que va despertar certa tendresa en alguns. A la tarda, 

vam poder anar a Ebbinsen on vam dinar i comprar queviures 



per la família. V ser una tarda una mica més lúdica que les 

altres i vam tenir més estona de lleure. Per acabar d’explicar em 

faltaria l’última nit que va ser més o menys com les altres dues i 

el viatge de tornada que va ser igual que el d’anada però amb 

una mica més de son i amb menys ganes d’arribar al destí. 

Per concloure, m’agradaria deixar clar que estic molt agraït al 

nostre professor que ha fet possible aquesta sortida i això diu 

molt ja que amb quatre dies, jo personalment he après més que 

amb cinc anys que porto a l’institut ja que el contacte cara a 

cara amb persones que han estat allà, amb familiars d’exiliats 

que la guerra els ha deixat sense els que més estimaven i 

inclús, per què no dir-ho, el vincle que hem aconseguit molts 

companys i amb els 

professors també, ja 

que jo crec que mai 

oblidarem aquesta 

experiència, és 

insuperable. Realment 

he viscut una de les 

millors experiències de 

la meva vida i només 

em resta dir gràcies a 

tots els que hi han 

format part. 

 


