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Elisabeth Eidenbenz. Més enllà de la Maternitat d’Elna 

 

 He buscat en el meu trosset de món com podia ajudar, 
i aquesta nit he portat un bol de sopa calenta a un sense 
sostre que dormia en un caixer a prop de casa ... Ja sé 
que només és una gota dins la immensitat d’un mar i que 
una flor no fa estiu, però de moment he començat a 

caminar pel camí correcte. (p.19) 
 

Ja sóc una dona gran, molt gran, que encara no fa gaire 
temps creia que tenia feina per fer ... i en aquesta lluita he deixat 
els millors anys de la meva vida, els de la joventut i els de la 
maduresa.  
 La vida s’escapa i abans de partir voldria que el nostre 
llegat, el meu i els dels meus companya, fos profitós. I 
m’agradaria poder connectar amb les generacions, compartint la 
meva vida i les meves memòries amb una clara vocació 
pedagògica. No oblidi que sóc mestre. Però no des de la meva 
veu ja tremolosa perquè sóc l’única que queda viva, sinó des de 
la lletra impresa, la que no mor mai. 
 De nena ja vaig aprendre el significat de les paraules 
llibertat, igualtat, solidaritat, de jove vaig lluitar per defensar-les i 
ara de gran continuo pensant que cal preservar-les per arribar a 
una societat justa, més humana, i sobretot més pacífica. 
 Continuo reivindicant les mateixes coses que l’any 1937, 
que ningú sigui jutjat ni pel seu origen, ni pel color de la seva pell, 
ni per la seva llengua, ni pels seus ideals ... que els recursos del 
món es reparteixin equitativament, perquè a 
ningú no li falti el menjar, perquè les religions 
no siguin barreres, perquè a ningú li trepitgin la 
dignitat. 
 A tot això no hi he renunciat ni hi 
renunciaré mai, seguiré defensant-ho fins al 
dia que em mori. (p.142)i 
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