
 

MAUTHAUSEN 
He viscut el viatge a Mauthausen com una experiència inoblidable. I és que per a mi és 

impossible que torni a viure un fet similar en tota la meva vida per molts motius. El fet de 

poder estar en primera persona allà on tanta gent va haver de prendre consciència que pel 

simple fet de creure en el que els altres no consideraven lògic, havien de ser 

deshumanitzats, havien de viure deixant de ser persones sense tenir cap tipus d’identitat, 

m’ha posat els pèls de punta més d’un cop, i en el meu cas és molt difícil que això passi. 

Durant aquest viatge he tingut la oportunitat de poder veure amb els meus propis ulls, i de 

tal manera sentir quasi en la meva pell tot l’odi que el ser humà pot arribar a generar i la 

indiferència d’aquells qui no volen veure l’evident. De totes aquelles persones que podrien 

haver ajudat a fer la vida de milions de persones una mica més justa i van decidir fer veure 

que la mort de tants HUMANS, i el dolor de tantes famílies no mereixia la denúncia de la 

crueltat que s’estava vivint. Me’n he adonat de que en els ulls dels supervivents d’aquells 

camps de concentració hi segueix havent un profund sentiment de tristesa, i no d’injustícia, 

fet que em fa creure que tot va ser molt més dolorós del que qualsevol persona podrà mai 

imaginar. He sigut capaç de tenir ganes d’aprendre d’absolutament tot el que algú 

relacionat amb aquest tema ens pogués explicar, i no tan sols amb paraules, ja que potser 

no existeixen les adequades per expressar tot el que l’holocaust va significar. També amb 

aquest viatge he tingut la gran sort de poder conèixer persones admirables, que segueixen 

ara lluitant per què el que va passar no es torni a repetir mai més, i ho viuen com una causa 

vital, que és el que hauria de representar per a tothom. He conegut les experiències 

directes de persones que s’impliquen en aquesta causa en cos i ànima. I de persones que 

potser no van viure mai cap cas proper a l’holocaust però ho han considerat un fet tant gran 

d’injustícia que estan dedicant la seva vida a que aquesta part de la  història mai deixi de 



ser-ho, i als que jo animo fermament que no ho deixin de fer. I m’he sorprès. De que un 

govern escollit per un poble signifiqui tanta ignorància i representi tant poc a tanta gent, i 

em resulta tant hipòcrita que no sé ni com expressar-ho. Però també gràcies a aquesta 

coneixença he pogut veure que en el moment en que s’estava produint un dels fets més 

cruels de la història de la humanitat, hi van haver persones que van ser capaces de, en certa 

forma, arriscar la seva vida per lluitar contra allò que no creien moral. Perquè si, aquestes 

persones van existir, i se les reconeix i tenen monuments davant de casa seva que tothom 

ara homenatja perquè van ser les úniques que van expressar que el món és molt més que 

una religió, tendència política, orientació i identitat sexual. I jo només vull agrair el fet 

d’haver pogut formar part d’aquesta història. Gràcies a tots els de l’Amical de Mauthausen 

per a fer una feina tant ben feta i intentar evitar que tot això torni a succeir, i per convertir-

ho la seva feina i alguns fins i tot la seva vida. Gràcies al Xavier i al Pep per transmetre als 

seus alumnes les ganes d’aprendre, i és que com molt bé ens veu dir, la millor forma 

d’aprendre és quan no te’n adones de que ho estàs fent. I gràcies a vosaltres també per 

viure l’experiència com la viviu, perquè es nota en els vostres ulls que quan dieu que cada 

cop que torneu us emocioneu i que mai el viatge és igual, ho dieu de veritat. Gràcies a tots 

els meus companys del institut per fer aquest viatge encara més especial i trobar en 

vosaltres algú amb qui compartir les ganes d’aprendre. I només espero que si algú té mai 

l’oportunitat de viure alguna cosa similar que ho faci, que de segur que ho recordarà 

sempre. I espero també poder tornar a Mauthausen i seguir-me omplint de coneixements, 

que no ocupen lloc. Poder tornar i conèixer més experiències que et fan plantejar-te com 

vius la vida i et fan prendre més importància de tot el que t’envolta, perquè molts ho 

perden. Per últim dir que no podem permetre que torni a succeir. I ara menys que mai. 

Cada dia tenim noves notícies de que una ideologia semblant a la que va causar l’Holocaust 

te tendència a ser recolzada. I cada dia també a les notícies ens arriben imatges de milers de 

persones que perden la vida per intentar trobar la llibertat, i que si no moren en el camí 

queden retinguts rere una reixa de ferro que és un mur en el que s’estampen mils de 

desitjos i oportunitats. I nosaltres ho veiem, cada dia, absolutament cada dia, i fins i tot ens 

estem acostumant a viure en un món així. I no ens adonem de tot el mal que està passant. I 

si ens en adonem no fem res per canviar-ho. Com podem ser capaços de veure-ho i no 

sentir-nos fora de lloc? Com que no ens afecta directament no ens parem a reflexionar la 

merda a la que estem sent indiferents. Som espectadors de la mort diària de milers de 

persones i critiquem, com he fet jo una mica més amunt en aquest text, aquells qui quan 

van poder no van fer res. Estem formant part d’una injustícia, que per el que sembla, és 

interminable. 

No sé. Pensa-hi.  
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