
VIATGE A MAUTHAUSEN  

A principis de mes en vam endinsar en el país austríac, a Mauthausen, va ser allà on vam poder 

veure alguns dels horrors protagonitzats per un senyor anomenat Adolf Hitler. Aquest horrors 

van ser els camp de Mauthausen, Gusen i Ebensee, en l’actualitat quan veus aquells camps no 

et sona la sensació del que hi pot haver passat, no sembla que hi hagi pogut morir tanta gent.   

Començant per el primer dia, el camp de Mauthausen. Arriba allà i trobar-te una construcció 

de pedra que donava més sensació de castell que no pas de camp de concentració nazi, una 

paret de pedra enorme, que és impossible posar-la a dins de una foto, s’ha de fer per parts, 

sencera no hi cap. 

Entrar al camp i sentir-te’n un mes dels que van tenir la desgracia d’haver d’estar allà, tot el 

camp en si es impressionant, però hi ha unes zones que impressionen més que les altres, en el 

meu cas el punt que més em va calar va ser la pedrera, arriba pasant per un camí de pedres 

mal col·locades que amb bambes ja et feia mal als peus, després haver de baixar i pujar les 

anomenades “escales de la mort”. 

Un cop a baix mirar les parets de pedra i pensar en que tot allò havia estat fet gracies als 

presoners, pensar en el nombre de persones que s’hi va tirar, posar-te al davant de la paret i 

sentir-te no res davant una pedra plana de més de 30 metres. Jo, una cosa tan petita, davant 

de la paret de pedra, una cosa tant gran. 

Per la part dels memorials, Espanya un altre cop actuant com a Espanya, i es que el memorial 

d’espanya en cap moment el va col·locar el govern o algú que estigues manant, pa ser posat 

amb els diners de familiars de republicans que hi van tenir familiars en el camp, l’han hagut de 

posar el la zona francesa, perquè espanya moure un dit els hi costa molt.  

Valg trobar molt bonics tots els memorials tot i que n’hi van haver alguns que eren molt 

macos, com el jueu o el alemany, i altres que no tant com el republicà. Però el que de veritat 



importa no és si agrada o no estèticament, es el fet de recordar les persones que van morir al 

camp. 

Tot i que he centrat l’atenció en els memorials i la pedrera, hi havia moltes altres coses com 

eren les dutxes o una sala on hi havia els noms de totes les persones que van passar per allà, 

es a dir, hi ha moltes més zones que també són molt impactants però m’he volgut centrar en la 

pedrera i els memorials que són dues de les zones més importants de tot el recinte. 

Si ens movem cap a Ebensee, un camp que estava junt a les muntanyes nevades i, a un llac 

molt bonic, aquest va ser un camp molt més dur que per desgracia només i queda el memorial 

i les túnels a la muntanya, això si una petita part que va ser la que vam entrar, el millor 

d’aquell lloc va ser quan tots estàvem a dins del túnel cantant el “Bella ciao”, l’únic es que es 

una llàstima que es construïssin les cases sobre del camp.   

Per la part de Gusen, no vull destacar molt el túnel de Gusen perquè crec que el de Elbensee 

era més remarcable, el que si destacava Gusen era per la duresa d’aquell camp que en part era 

d’extermini, poder veure gent que va sobreviure a aquell camp es admirable i mes si pensem 

que ja fa 72 anys d’això, allà es va deixar veure el president d’Àustria. 

En conclusió dir que va ser un viatge meravellós, on vam veure coses que poder apareixen en 

moltes fotografies però que no és el mateix veure-les a  traves del paper que a la realitat.  Es 

una experiència molt recomanable i tothom hi hauria d’anar a un camp de concentració, no cal 

que sigui aquell, encara que si ho és millor, almenys un cop a la vida.  


