
 

 

 

 

 

 

 

MAUTHAUSEN 2017 

5 DE MAIG – PRIMER DIA  

 

- Neguit, expectatives i il·lusió -  

El dia comença a les 3 del matí, l’experiència tot just acaba de començar. L’avió surt a 

les 6:30 del matí de Girona, per tant, el trajecte fins a l’aeroport és llarg, i una vegada 

arribem a l’aeroport de Bratislava encara haurem d’anar fins a Mauthausen. Tenim 

quatre dies per davant i moltes ganes de viure sobre el terreny el que va passar no fa 

més de 75 anys. 

Som a Bratislava, són les 9 del matí i ens comencem un dia que serà intens en 

emocions i en histories commovedores. Fa un dia clar, un temps com el que hem 

deixat a casa. Com que encara queden   dues hores i mitja per arribar a Mauthausen 

ho aprofitem  per dormir durant el trajecte.  

Després del trajecte de dies hores, rots ens comencem a despertar i trenquem el 

silenci que durant aquesta llarga estona ho ha hagut dins de l’autobÚs,  tots plegats 

comencem a fer soroll i a posar-nos apunt. Estem arribant al camp de concentració de 

Mauthausen. Tinc ganes de trepitjar aquest lloc i experimentar que em transmet 

aquests espai tant plàcid ara i tant macabre en el passat.  

Abans de trepitjar el camp, un audiovisual ens posa en context: la pujada de Hitler al 

poder, la construcció del camp,... Podré caminar pel camp sense esgarrifar-me?  Una 

maqueta mostra com era el camp, la pedrera, el camp dels russos, el camp de les 

dones, la zona de quarantena,... Les dones estaven en estances pitjors que els 



homes, és clar, en aquella època la dona era inferior a l’home fins i tot en aquestes 

situacions.   

Murs, tanques  electrificades i portes molt altes. Comencem la visita pel camp; primer 

pel pati de les SS. Com van poder privar la vida de milers i milers de persones? Eren 

conscients del que feien, oi? Perquè això involuntàriament no ho feien! La seva moral 

era nul·la, no tenien cap avergonyiment? No sentien respecte per els persones?. 

Seguidament, ens dirigim cap al camp dels deportats; uns jardins verds envolten el 

camp amb els corresponents memorials de cada país. El mur de les lamentacions es 

troba entrant a la dreta. Està ple de plaques de països que reconeixen els deportats 

morts en aquest camp. Baixem a la zona de neteja dels deportats que arribaven, una 

rentadora per rentar la roba dels deportats i una dutxa immensa on els dutxaven quan 

arribaven. “- L’aigua era calenta? - Segons els SS si, segons els deportats no - va dir-

nos el Xavier.”  

Pugem les escales i ens trobem a l’Appellplatz. Tenim una enorme avinguda davant 

nostre. Del dossier de fotos antigues que porta el Xavier miro la dels homes formant 

aquí i me’ls imagino, gairebé sembla que els vegi!; amb una bata que no els arribava 

als genolls, prims, i en  posició esperant que els contessin. Els pèls se’m posen de 

punta, era allà, on era jo en aquell moment.  

Els bloocks son estances de fusta, grandioses i amb una olor peculiar; m’imagino els 

bloocks plens d’homes, amb lliteres amuntegades i més d’un home per llit; durant els 

hiverns fred, durant els estius calor. Un mal viure que els deportats no és mereixien 

passar pel simple fet, de ser considerats inferiors  per creure i pensar  diferents que els 

comandaments de les SS. 

Entrem al museu, aquest es troba dins del mateix camp, a l’antic hospital. Abans de 

continuar parem per dinar. Fotos antigues, pijames de ratlles, llistes de noms de 

persones deportades, utensilis bàsics pels deportats, uniformes dels oficials del camp, 

xeringues per injectar gasolina al cor dels deportats,... un seguit de coses que després 

de 72 anys encara es conserven per reflectir tot el que va passar allà.  

El crematori es troba en una sala petita, és un espai silenciós que, de ven segur, pels 

familiars és on poden sentir-se   prop d’ells; tots aquells que els alemanys van matar 

sense cap raó. Ens miràvem amb  els companys i no podíem parlar, m’envaïa una 

tristesa i un nuc al coll;  tens al cap el patiment de cada persona que va morir allà. Les 

fotos, les plaques i la sala de taules negres amb els noms de persones que van morir 

allà et fan pensar en la quantitat de famílies de tot el món que potser encara no saben 

que algun dels seus familiars hi van morir.  



 Seguim endavant, la cambra de gas és una sala no massa gran, on no hi caben més 

de 20 persones. Al principi no puc entrar, penso tot el dolor que guarden aquelles 

parets. A la porta de la cambra de gas hi ha un espiell per on els botxins podien 

observar el què passava dins la cambra. Una sensació de por, fàstic i ràbia em 

destrossa. Potser aquest és el moment més dur de tot el viatge. 

Abans de sortir passem per la sala d’execucions. Al mig hi ha una llitera de marbre, 

amb una canal al mig per tal de treure la sang cap a terra. Com és possible que la 

humanitat hagi estat capaç de cometre aquestes atrocitats?. Segona experiència molt 

dura per mi! 

Sortim ja del museu i ens dirigim cap a la pedrera. Mentre anem cap a la pedrera 

observem tots els memorials que estan a fora del camp. N´hi ha de totes les mides.  

El camí que porta a la pedrera està fet llambordes; si anant amb bambes ja fa de mal 

caminar no m’imagino el mal que havia de fer amb les sabates de fusta que portaven 

els deportats. Arribem a l’escala de la mort, que porta fins a la pedrera. Des de dalt es 

veu la pedrera plena d’arbres i vegetació que fa impossible pensar que en aquelles 

parets s’hi van morir homes. En els esglaons no hi cap el peu sencer; només que un 

home es desequilibres portant una pedra de 50 kg, uns quants més perdien l’equilibri i 

queien.  

Ens dirigim cap al bus per anar fins a l’estació de Mauthausen; els deportats arribaven 

a l’estació i havien d’anar fins al camp a peu. Allà ens espera l’alcalde de Mauthausen i 

la gent de l’amical de Mauthausen que aniran amb nosaltres durant aquest quatre dies.  

Una vegada acabats els parlaments, fem una ofrena floral col·lectiva al memorial que 

hi ha davant de la porta de l’estació. Cadascú deixa un clavell vermell.  

Seguidament, un cop acabem d’ofrena floral ens dirigim a la casa de l’Anna Pointner, 

una dona que en comptes de ser còmplice de la barbàrie alemanya va guardar totes 

les fotos del camp que un grup de deportats que anava a treballar fora del camp li 

deixaven al mur de casa seva.  

Aquesta dona va arriscar la vida, però gracies a ella tenim records gràfics del patiment 

del camp. No sé si jo hagués fet el mateix que ella, una dona  de gran fortalesa i visió.  

Després d’un dia llarg arribem a l’alberg. Un cop fetes les habitacions decidim anar al 

supermercat; no sabem si els austríacs ens faran passar gana ;). Encara no hem tingut 

ocasió de parlar gaire amb els altres instituts, tenim quatre dies per endavant! Havent 



sopat decidim anar a l’habitació i ens posem a jugar a cartes. Estem molt cansats. Avui 

anirem a dormir d’hora.  

 

6 DE MAIG – SEGON DIA  

 

- Interès, emocions i aprenentatges - 

Són les 7:30, a l’habitació sonen molts despertadors, quin estres!  

El dia comença d’hora, el pla del  dia  serà : al matí camp i túnels d’Ebensee i a la 

tarda al crematori de Gusen.  

Després d’esmorzar preparem les càmeres i les motxilles; l’autobús ens espera a baix 

a l’alberg per marxar. Com que el trajecte fins al Ebensee és relativament curt 

aprofitem per mirar les fotos d’ahir. “Quina esgarrifança”!  - vaig tornar a pensar”.  

Molts autobusos, moltíssima gent. Del camp d’Ebensee només queda la porta del 

camp, la resta del camp són cases unifamiliars. Com poden els habitants d’aquest 

poble viure en aquest indret? Jo crec que no hi aniria  a viure. El lloc per fer memòria 

de les víctimes és el memorial que hi ha en el centre del poble. Monuments, plaques i 

representació oficial de tots els països,... bé, de tots menys d’Espanya que a hores 

d’ara encara no ha reconegut les víctimes dels camps nazis. Els familiars de les 

víctimes espanyoles se senten menyspreats pels representants ja que, els deportats 

als camps nazis son anomenats “apàtriedes”. Després de fer l’homenatge al memorial 

espanyol - no oficial- hem fet una comitiva cap als túnels d’Ebensee on els deportats 

del camp construïen els túnels per tal de que les empreses alemanyes anessin a 

construir peces d’avions, armament,... a dins del túnel fa molt fred i a més és molt 

humit. Si nosaltres anem amb anoracs, bufandes i roba gruixuda  i tenim fred, com 

havien de suportar els deportats treballar allà dins? Després de cantar la cançó llibertat 

i posar espelmes a dins del túnel un grup nombrós d’italians ha vingut amb nosaltres i 

tots junts hem cantat el “Bella Ciao”. Ha sigut emotiu perquè, tan és del país que 

siguis, a l’hora de recordar totes les víctimes.  

Abans d’anar cap al memorial de Gusen anem a dinar en un parat proper. Fa molta 

calor, i el dinar és just. Mentre dinem, davant nostre estan fent un altre acte 

d’homenatge. En aquest lloc on ens trobem hi ha els túnels de Gusen, els van 

descobrir l’any 2015 i només fa un any que son visitables. El funcionament d’aquest 



túnels era com els túnels d’Ebensee, els deportats feien els túnels i les empreses hi 

construïen les armes, avions,...  

Com que l’acte oficial en record a les víctimes de Gusen és molt protocol·lari, hem 

d’esperar que arribin tots els representants polítics. Per això, el Xavier, el Pep i la 

Victòria decideixen ensenyar-nos el crematori de Gusen, on hi han plaques en 

memòria de les víctimes i també l’únic que queda del camp de Gusen: l’entrada i 

alguns bloock que ara son una propietat privada; a darrere la porta de l’antic camp hi 

ha una mansió molt gran, el propietari de la mansió és el propietari d’una empresa de 

ciment d’alemanya. Quina vergonya! aquest només hauria de ser un paratge 

d’homenatge a les víctimes.  

L’acte oficial ha començat amb el parlament del president d’Àustria, l’alcalde de 

Gusen, el president de l’Amical de Mauthausen  i el conseller d’afers estrangers de la 

Generalitat de Catalunya, Raül Romeva entre representants d’altres països.   

Després de l’acte oficial, cada país ha anat a la seva placa. Nosaltres hem anat a la 

placa que l’Amical de Mauthausen  té en record de les víctimes espanyoles. Allà ha 

parlat l’alcalde de Navàs, l’Enric Garriga i el Raül Romeva. Tots tres han remarcat que 

els joves som els que hem de no oblidar aquest fets i pensar que el que va passar ara 

fa 72 anys en alguns indrets ara per desgracia torna a passar. 

Com que el Peguera i el Pius formem part del projecte Manresa-Mauthausen i aquest 

any hem col·locat llambordes Stolperstainer (llambordes on posa el nom de víctimes 

manresanes que van passar per els camps nazis) uns quants alumnes s’han 

encarregat de llegir un text explicant en que consisteix el projecte.  

Un dels moment més emocionant del dia ha sigut l’intercanvi de paraules amb la Maria 

Teresa, una dona d’uns 65 anys. Ens ha explicat que la seva vida ha estat plena de 

coincidències. La seva mare va néixer el 28 de gener del 1916, ella va néixer el 28 de 

gener del 1937 i el seu pare va morir el 28 de gener del 1942, el dia que la Maria 

Teresa feia 5 anys. “La meva vida és una emoció” va dir la Maria Teresa quan va 

acabar d’explicar-nos aquesta història tan colpidora però a l’hora tant maca. El 

testimoni de la Maria Teresa m’ha fet m’ha captivat i commogut, la seva serenor, 

senzillesa  i fortalesa que li permet rendir memòria  al seu par any rere any. 

Un fet anecdòtic d’aquest dia ha sigut “l’enfrontament” entre el Xavier i l’ambaixador 

d’Espanya. A l’hora de fer l’ofrena floral, com que l’alcalde de Navàs mostrava 

l’estelada, l’ambaixador d’Espanya no volia  anar a posar les flors i ha sigut llavors 



quan el Xavier l’hi ha anat a dir que no han de confondre la política amb la memòria i 

que és una vergonya que, després de 72 anys encara no hagin reconegut els fets.  

Crec que el que no pot fer el govern d’Espanya és fer com si no hagués passat res i 

presentar-se allà, només per protocol. És el primer any que hi ha representació del 

govern d’Espanya.  

En acabar els homenatges de Gusen ens dirigim cap a l‘alberg. És el segon dia, estic 

molt cansat però estic vivint una experiència que, tinc claríssim que no oblidaré MAI.  

El testimoni de la Maria Teresa m’ha fet m’ha captivat i commogut, la seva serenor, 

senzillesa  i fortalesa que li permet rendir memòria  al seu par any rere any. 

 

7 DE MAIG – TERCER DIA  

 

- Memòria, supervivents i record -   

Som a l’autobús direcció al camp de concentració de Mauthausen, avui és el dia de 

l’acte oficial en record a les víctimes de camp. Sé que el dia d’avui serà llarg i intens 

tinc ganes de poder intercanviar paraules i escoltar supervivents  del camp. Avui 

divendres serà  dia d’actes oficials i  ofrenes florals.  

Són les 9:30 i comencem per l’acte d’inauguració de la placa del govern de Catalunya. 

Durant l’acte han parlat diferents representants del govern català i també associacions 

a favor de la memòria dels deportats.  Fa molt fred, i un vent fort. M’imagino el fred de 

devien passar els presos en ple mes de gener.  

Despès d’acabar el primer acte ens dirigim al memorial dels espanyols, allà fem temps 

abans d’anar cap al memorial dels francesos. El José Antonio ens explica que al seu 

avi el van matar al camp de Gusen, amb una injecció de gasolina al cor, quina 

experiència tan colpidora! Com es pot ser tant inhumà?.   Mentre el José Antonio ens 

explica la seva experiència les llàgrimes li omplen la cara. Quan acabem d’aquest acte 

ens dirigim al memorial dels francesos, allà escoltem els parlament del representants 

de França i per acabar cantem junts la “Marsellesa”.  

Quan acabem aquest acte, la comitiva de l’amical de Mauthausen i els alumnes del 

Bages ens dirigim cap a la cua, per entrar al camp, fem cua ordenats per països. Ens 



hem d’esperar força estona però mentrestant tenim temps per veure desfilar els altres 

països; els italians són els més nombrosos, vol dir que són els que fan més 

homenatge als deportats?  

Ara, a dins del camp hi ha els actes de record, amb parlaments de tots els països i 

ofrenes florals. Duran aquesta estona tornem a fer un passeig pel camp i recordem els 

fets ocorreguts allà. 

A davant de la xemeneia del crematori hi ha un deportat supervivent; molta gent 

l’envolta i algú intenta fer-li preguntes. Segons el que podem entendre, és un home 

polonès, que va entrar al camp amb 16 anys i que en va sortir desprès que els 

americans alliberessin el camp.  

Aquest home té dues visions del camp. La primera visió, la del camp ple de deportats, 

carregat de duresa i patiment,  i amb tristos records de molts coneguts que hi van 

morir; i  la segona visió, la de memòria, homenatge i record. Aquest home, és dels 

únics que pot dir que ha vist l’Appellplatz amb deportats passant fred i  amb el 

memorials que any rere any es fa en record del genocidi nazi. No sé quines 

sensacions contradictòries pot tenir aquest senyor en un acte com aquests. Com ha 

pogut viure tots aquest anys amb records  tant durs? Com ha refet la seva vida? Que 

deu sentir i pensar any rere any quan es celebra el memorial? 

Per mi va ser un testimoni impactant i colpidor i tot un exemple de fermesa, equilibri 

personal i memòria del que no pot tornar a passar mai més!  

Després d’un mati ple de vivències, la tarda 

és de relax. Ens dirigim al poble de Linz on 

des de les 4 fins les 7 de la tarda tenim 

temps per dinar, passejar i comprar. Com 

quetenim ganes de menjar una mica bé, avui 

busquem un McDonal’s. Havent dinat, anem 

a passejar per Linz; el que hem crida 

l’atenció d’aquesta ciutat es que els llums, els 

semàfors,... pengen de cables: no hi ha fanals.  

És diumenge, ho trobem tot tancat, veiem a venir que no podrem comprar souvenirs... 

al final, trobem una botiga oberta, i és de souvenirs, salvats! 

Arribem a l’alberg a les 7:30, al cap de mitja hora em d’anar a sopar. Aprofitem per fer 

les maletes, l’endemà ens hem de llevar a les 4 per anar cap a l’aeroport i tots estarem 

ben adormits.  



Una vegada sopats, estem una estona per fora l’alberg, prenen l’aire. Quan  ja estem 

cansats entrem a l’habitació a jugar a cartes.  

Ens vista de l’hora que és, uns decideixen anar a dormir i  uns altres no, decidim 

esperar que sigui l’hora de marxar. Jo soc un dels que aguanta tota la nit despert.  

 

8 DE MAIG – ÚLTIM DIA  

 

Crec que havia d’haver dormit: no m’aguantaré en tot el dia! Després de passar tota la 

nit despert, jugant, i parlant amb els altres companys, decidim a les 3:55  fer de 

despertador dels companys, posant la Bella Ciao. Es desperten i de seguida s’adonen 

que és hora de marxar. Tots semblem zombis, la son ens passa factura. Estic segur 

que al bus tothom dormirà. 

Altre vegada  arribem a l’aeroport de Bratislava passem el control de seguretat i 

esmorzem una mica.  El vol amb l’avió és el mateix que el trajecte amb bus: tothom 

dorm. Quan arribem a Girona esperem l’autobús durant una hora. El viatge de Girona - 

Manresa ens fa adonar que el viatge s’ha acabat i que aquests 4 dies s’han convertit 

en un viatge ple de vivències, i records inoblidables per tots nosaltres. Tots hem après 

la gran lliçó de la història més  sagnant de l’Europa del Segle XX. 

 

 

 

 

 


