
MAUTHAUSEN 

Divendres, 5 de maig 

Aquell dia ens vam llevar dora. Tots sabíem que des d’aquell moment no 

només començava un viatge, sinó que començava una experiència plena 

d’emocions, de records... Vam arribar a Girona. El vol no va ser llarg, però si 

que va donar molt temps a pensar en el que ens trobaríem en aquell viatge, el 

que aprendríem, el que ens trobaríem i com ens ho trobaríem. Vam arribar a 

Bratislava. L’autobús ens va deixar directament al camp. De fora semblava un 

lloc fred. Ens va sobtar veure-ho. Tot allò que has vist en imatges, que has 

sentit a partir de vídeos, has llegit amb llibres, ho tens allà, al teu davant. 

Primerament vam veure un petit documental on ens explicava la vida al camp. 

Sortien imatges de l’època i alguns supervivents que també explicaven la seva 

estància allà juntament amb l’alliberació. Seguidament va començar la visita al 

camp. Al entrar ja es notava com por en les nostres irades, es notava respecte 

entre tot allò que trobàvem allà. Tot el que semblava un lloc idíl·lic, simbolitzava 

una part de la història que mai s’oblidarà. En aquell moment nosaltres ja ens 

imaginàvem com era llavors, ja ho havíem vist en imatges. Però tenir-ho allà 

era diferent. Era estar en el lloc on va passar, on tanta gent va morir, on la 

barbàrie de l’holocaust va prendre lloc. Seguidament vam dirigir-nos cap a la 

part interior del camp, és a dir, on es trobaven els barracons. Quan vam entrar 

en el primer barracó es va fer un silenci absolut. Tothom mirava sense dir res. 

Observàvem les imatges on ens ensenyava els barracons d’abans, amb les 



lliteres i un munt de gent en un espai molt petit. Les condicions higièniques 

eren nul·les, com la intimitat. A cada habitació, ja fossin dormitoris o banys, hi 

trobàvem una finestra petita on des d’allà els SS controlaven els deportats. 

Seguidament vam anar a veure les dutxes. Allà també s’hi trobava una 

rentadora, on cada vegada que hi havia un mort, rentaven la roba per tornar-la 

a utilitzar. Després ens vam dirigir cap als crematoris i les cambres de gas. Tots 

érem molt conscients del que anàvem a veure i el que sentiríem, i així va ser. 

Només entrar ja vam trobar un crematori, aquest estava decorat amb flors que 

les famílies havien posat. En aquella mateixa sala, s’hi trobaven plaques i fotos 

de tota aquella gent que havia perdut la vida en un camp de concentració, en 

concret, en aquell, el de Mauthausen. També ens va sorprendre quan vam 

entrar en una sala on hi havia una sala on només si trobaven noms de 

deportats en aquell camp. Era una sala fosca, on només donaven llum els 

noms. Va ser molt difícil de creure tota la gent que va estar deportada i 

exterminada en aquell camp. 

 

 

 

Després ja ens vam dirigir cap a les cambres de gas. Aquelles cambres eren 

molt petites per la gent que s’hi arribava a posar allà, però això també ens va 

fer recordar que el camp de concentració de Mauthausen no era un camp 

d’extermini, sinó un camp de treball. Un cop vam sortir de les cambres de gas, 

vam tenir l’oportunitat de veure les presons del camp, on a part de ser tancats 

allà, els castigaven. Seguidament ens vam dirigir cap a la pedrera. Aquesta part 

de la visita va ser la més difícil d’imaginar, ja que, el lloc de la pedrera 

actualment era un lloc idíl·lic i molt tranquil. Ens van explicar com treballaven i 

com vivien el seu dia a dia allà. També vam baixar per les anomenades escales 

de la mort. Aquestes escales eren les que els deportats havien de recórrer 

cada dia amb pedres de molt pes i amb mínimes condicions físiques. Molts 

d’ells perdien la vida allà, ja fos per les males condicions, per el poc rendiment 

que els i quedava o per un accident pujant-les. Un cop acabada aquesta part 

de la visita ja vam agafar l’autobús i ens vam cap a l’estació de tren de 

Mauthausen. Allà ens vam trobar l’alcalde, juntament amb l’amical de 

Mauthausen. Vam fer un acte commemoratiu on es va col·locar una placa 

dedicada als deportats al camp de concentració, on nosaltres vam decorar amb 

clavells. L’alcalde ens va acompanyar fins la casa d’Anna Pointner, una dona 

que va ajudar als deportats que passaven per davant de casa seva en direcció 

al camp. Ella els i donava menjar i també va guardar fotografies i altres proves 

de la barbàrie de l’holocaust. D’aquesta manera, avui en dia, hem pogut 

disposar de tanta informació i proves. Finalment ja vam anar cap a l’alberg, ja 

que tots estàvem molt cansats. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissabte, 6 de maig 

 El dia següent, ens vam llevar tots una mica tocats, per el que ens havíem 

trobat el dia abans, però tot i així tots teníem moltes ganes de seguir aprenen 

d’aquell viatge, tot just acabava de començar. L’autobús ens va passar a 

recollir dora al matí, i ja ens vam dirigir cap a Ebensee, un altre camp de 

concentració. En aquell camp ens van explicar que quasi tot el camp va estar 

edificat, i que actualment només hi havia l’entrada d’aquest, però fa anys, un 

home Italià, va comprar una parcel·la d’aquell camp ja que el seu germà havia 

mort allà. Ell no va voler edificar-hi, i actualment és l’únic tros de camp que es 

conserva. Això ens va sobtar molt a tots, ja que la gent que viu allà, actualment 

viu sobre fosses comunes del camp. Aquell dia es va prendre homenatge a 

totes les víctimes del camp d’Ebensee. Vam trobar homenatges de molts 

països i tots molt diferents. Aquell dia vam poder veure alguns supervivents 

dels camps. Anaven vestits amb el pijama de ratlles i explicaven molt 

commoguts les seves vivències. Un cop allà també vam tenir l’oportunitat de 

visitar uns túnels els quals es feia l’armament i les peces dels avions de 

combat. Dintre aquells túnels també vam fer cerimònies d’homenatge amb 

diferents països. Allà, també va venir l’amical de Mauthausen i això ens va 

permetre conèixer a molta gent i familiar d’algunes víctimes. Ens va impactar 

molt, però alhora va ser molt i interessant. Seguidament vam anar al camp de 

concentració de Gussen. Aquest camp encara es conservava prou bé. Vam 

poder veure el crematori, juntament amb les plaques que havia anat posant els 



familiars que volien recordar els seus. Juntament amb l’amical de Mauthausen, 

vam retre homenatge als deportats d’aquell camp. EN aquell camp, actualment 

també s’ha edificat, concretament a l’entrada. Per a nosaltres aquest fet era 

molt xocant, ja que ho trobàvem impensable. Aquella tarda ens vam quedar a 

una commemoració de tots els països. Va ser molt emotiu i alhora significatiu. 

Seguidament ja vam tornar a l’alberg ja que estàvem molt cansats per el llarg 

dia que havíem passat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diumenge, 7 de maig 

Aquell dia, ja sabíem el que ens trobaríem. Tornàvem al camp de concentració 

de Mauthausen, però aquest cop per a fer un homenatge amb molts països 

diferents. Aquell dia, vam poder veure les commemoracions de cada país, totes 

eren diferents i a la seva manera. Tots nosaltres, vam assistir a la col·locació 

de la placa en representació a la generalitat de Catalunya, ja que no n’hi havia 

cap. Allà vam escoltar el discurs de Raúl Romeva, conseller d’exteriors, que 

representava a tots els assistents allà. Seguidament, els més joves, vam 

desfilar en representació als més joves. A mi personalment, aquell dia em va 

satisfer, ja que vaig veure que arreu del món s’està prenen consciencia del que 

va passar, i duran el dia a dia es treballa perquè tot això no es torni a repetir. 

Va ser molt especial, ja que vam poder sentir històries molt emotives de gent 

que havia perdut familiars en aquell camp i també vam poder escoltar alguns 

supervivents, tot i així, cal dir que en molts d’ells no calia escoltar el que deien, 

ja que el seu rostre i la seva mirada ho deien tot. Vam poder assistir a diferents 

homenatges i això també ens va fer conèixer d’alguna manera diferents 

cultures i per suposat molta gent diferent. Aquell dia, seguidament vam anar a 

Linz, la ciutat on Hitler va estudiar. Ens van recomanar anar a visitar la part on 

es trobava la part més antiga de la ciutat i la que Hitler va intentar destruir però 

no va aconseguir. Cal dir que la ciutat era molt maca, i ens va agradar mot. 

Aquell dia ja vam poder tornar a l’alberg. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dilluns, 8 de maig 

L’últim dia ja no el vam poder aprofitar gaire, ja que agafàvem l’avió 

relativament dora al matí. Personalment el viatge de tornada em va servir per 

fer una reflexió sobre el viatge en general, tot el que havia viscut interiorment, 

com m’havia sentit i que m’havia aportat aquest viatge. Penso que ha sigut un 

viatge que no només ens ha servit per aprendre i conscienciar-nos del que va 

passar, sinó per créixer com a persones. També cal dir que ha sigut la millor 

manera per aprendre, ja que no ho oblidarem mai. Totes les històries que ens 

han explicat les recordarem sempre, i tot el que hem sentit duran el dia a dia, 

són sentiments viscuts que mai ningú ens traurà. També cal dir que ha sigut 

una experiència molt maca entre companys. Al arribar aquí tots teníem ganes 

de explicar a les nostres famílies les experiències viscudes, ja que pensem que 

si algú mai té la oportunitat d’anar-hi no ho ha de deixar passar. Aquests 

viatges són els que t’omplen com a persona. 
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