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Ja fa molt temps que l’Amical de
Mauthausen i altres camps tenia la
intenció de publicar un Butlletí
d’Informació adreçat a tots els nostres
companys, familiars, amics i amigues
per donar a conèixer la vida de la nostra
organització.

La majoria dels nostres socis
desconeixen l’activitat dels nostres
companys i companyes que consisteix
bàsicament a:

- dedicar-se a anar per les escoles,
instituts i universitats, on es realitzen
conferències i col.loquis i es projecta
el documental “Nit i Boira”, per tal de
fer arribar a la gent jove l’horrible
realitat dels camps nazis.

- muntar les exposicions fotogràfi-
ques on ens siguin sol.licitades (cen-
tres escolars, centres cívics, ajunta-
ments...).

- participar en programes de ràdio
i televisió, tant públiques com privades.

- estar presents en les inaugura-
cions de monuments, com els que te-
nim a Barcelona i província, a Girona i
província, a Lleida, a Les Borges Blan-
ques, a Tarragona, Osca, Fraga, Sara-
gossa, Almeria, Jaén, a la província de
Màlaga, i el que s’està preparant a
Oviedo (Astúries).

La nostra Amical està present
també al Museu d’Història de
Catalunya i és titular de la Creu de Sant
Jordi, màxim guardó de la Generalitat
de Catalunya i de la Medalla d’Or de la
Ciutat de Barcelona. Tot això, per la
seva fidelitat i contribució contínua a
la lluita contra la xenofòbia, la
intolerància i el renaixement de brots
del nazisme i per la defensa de la
llibertat i la democràcia.

El nostre Butlletí ha de ser una eina
de treball, sobretot entre els nostres
companys que, després de llegir-lo, han
de fer-lo arribar als seus familiars i
amics. En tots aquells actes en què
participi la nostra associació i sobretot
entre la joventut el nostre Butlletí no
hi pot faltar.

Confiem que aquest butlletí pugui
sortir trimestralment i segueixi gaudint
dels ajuts que diverses institucions ens
han donat per a sufragar-ne les
despeses. Esperem la col.laboració i els
suggeriments de totes aquelles perso-
nes decidides a contribuir a la lluita per
a la preservació de la memòria i per a
evitar qualsevol rebrot del feixisme.

El President
Joan Escuer Gomis

Volem un butlletí obert a la
col.laboració de tots els socis i sòcies i
de tothom que s’identifiqui amb els
nostres objectius de lluitar per a la
preservació de la memòria i per impe-
dir qualsevol rebrot del nazisme. I és
per això que a partir del proper núme-

COL.LABORACIONS A LA SECCIÓ OBERTA
ro la “Secció Oberta” acollirà
col.laboracions, signades pels autors o
autores, sempre i quan no sobrepassin
l’extensió de 25-30 línies. El Consell
de Redacció es reserva, com és habi-
tual, el dret de donar llum verda a la
publicació de la col.laboració.



Aquest estiu ens ha arribat una
mala notícia des dels mitjans de
comunicació: La Secció Tercera de
l’Audiència de Barcelona passarà al Tri-
bunal Constitucional el cas de la
Llibreria Europa i del seu propietari Pe-
dro Varela per plantejar la possible
inconstitucionalitat de la sentència. Això
significa, de moment, endarrerir la
sentència definitiva contra Pedro Varela,
que va ser condemnat, el 16 de
novembre de 1998, a cinc anys de presó
pels delictes d’apologia del genocidi i
de difusió de llibres de caràcter nazi,
provocadors de la discriminació, l’odi i
la violència per motius racistes i
antisemites. I encara és més greu pel
fet que la condemna havia obert la via
jurídica com una altra forma de lluitar
contra el nazisme i de posar Espanya al
mateix nivell que la resta de països del
nostre entorn.

Volem recordar que la Llibreria
Europa era el major centre de
distribució de propaganda nazi, racista
i xenòfoba de tot Europa i Sudamèrica i
alhora un lloc des d’on es realitzava
proselitisme entre els joves per a im-
pulsar grups i accions nazis.

Si la revisió del cas es fa amb
l’argument de considerar la possible
inconstitucionalitat de l’article del Codi
Penal que castiga l’apologia del genocidi
i en nom d’una mal entesa llibertat
d’expressió, voldríem recordar que hi
ha, abans de tot, uns valors superiors,
els Drets Humans, absolutament
conculcats pel nazi-feixisme i que la
llibertat d’expressió mai pot utilitzar-se
com a escut per a la difusió de idearis
execrables.

Des de Amical impulsarem i
col.laborarem en totes aquelles accions
encaminades a deturar el pas a tot el
que signifiqui negar o emmascarar
l’extermini nazi. I ho farem per res-
pectar la memòria i el patiment dels
deportats i també perquè creiem
profundament en la democràcia i
aquesta és incompatible amb l’ideari del
nazisme.

COL.LABORACIONS

TORNA EL CAS VARELA

Rosa Toran

Estimado Señor:
Recibí la noticia de su nombra-

miento con particular atención y le ex-
preso mis mejores deseos en el des-
empeño de su tarea, desde este extre-
mo de Europa y sin conocernos perso-
nalmente. Al igual que otros muchos,
también yo sufrí el cautiverio en los
campos de concentración nazis, y tam-
bién al igual que su padre fui un
“häftlinge” (prisionero) en el KZ de
Flossenbürg, aunque con mejor suerte,
puesto que logré sobrevivir. En este sen-
tido, crea Vd. que lamento sinceramen-
te el triste fin, ya que si la muerte de
infinidad de “häftlinge” fue siempre
precedida de innumerables sufrimien-
tos y humillaciones, éstos fueron espe-
cialmente dolorosos para aquellos que
vieron rotos lazos familiares entraña-
bles, para los que sufrieron la pérdida
de sus hogares y vieron perseguidas sus
culturas, ideas y religiones. No era mi
caso, yo era muy joven, iba ligero de
equipaje, mi juventud me permitía subs-
traerme con mayor facilidad a la reali-
dad e imaginarme un futuro libre de los
muros y alambradas; todos mis esfuer-
zos y objetivos eran derribarlos y con
ellos la ideología que los había creado
y sostenido.

Sobrevivir era un reto y la primera
prueba de resistencia frente a los que
constante y conscientemente provoca-
ban la insensibilidad y la desesperación.
Cierto que no a todos los mató un tiro,
la horca o la cámara de gas, no todos
murieron agotados por el trabajo, por
el hambre y el frío, muchos murieron
simplemente porque habían desapare-

cido sus puntos de referencia y junto a
ellos sus ansias de vivir. Aún les recuer-
do con la mirada perdida, sin ánimo y
esperanza, hasta que una mañana se ne-
gaban a levantarse del camastro, har-
tos de morirse tantas veces.

Creo que existen razones para sen-
tirme satisfecho por su elección y es-
toy seguro que esta impresión es com-
partida por la mayoría de los que sufri-
mos el horror nazi. Su calidad de testi-
monio vivo sabrá poner de manifiesto,
cada vez que sea necesario, los abusos
y el desprecio por los derechos huma-
nos que demostraron los regímenes
totalitarios en Europa, durante los años
del terror. Aún más, cuando actualmen-
te se intentan resucitar las falsas glo-
rias y magnificar los verdugos, cuando
incluso se atreven a negar el esclavismo
y la existencia del genocidio.

Después de 55 años de la libera-
ción de los campos, los que estuvimos
allí nunca lo fuimos definitivamente;
detrás de cada uno sigue pendiendo una
sentencia de muerte, que ya fue ejecu-
tada en otros, pero que aún sigue ahí,
persistente, actual, cada vez que una
imagen, un escrito o una palabra te
devuelven a un pasado que se empe-
ñan en hacerte presente –Ruanda,
Kosovo, Etiopía, Chiapas...-

Nuestro compromiso, recién libe-
rados, sobre los mismos lugares donde
perecieron millones de personas fue
perdonar sí, olvidar jamás.

Buena suerte y justo veredicto, Sr.
Juez.

Enric Marco
Deportat a Flossenbürg nº 6448

CARTA ABIERTA AL SR. THOMAS BUERGENTHAL

Buerghental, después de huir de Checoslovaquia tras la invasión nazi y de
refugiarse en Polonia con su familia, que acabó en los campos de Flossenbürg,
Ravensbrück, Auschwitz i Sachsenhausen, sobrevivió al exterminio y se convirtió
en uno de los juristas más respetados como luchador en favor de los derechos
humanos. El pasado mes de marzo fue nombrado magistrado del Tribunal Interna-
cional de La Haya.



Tal com es va comunicar als associats en la circu-
lar del mes de juny d’enguany, la nova junta es
composada per les següents persones:
PRESIDENT Joan Escuer
SECRETARI GENERAL Josep Zamora
SECRETARI D’ORGANITZACIÓ Antoni Roig
SECRETARI JURÍDIC I TRESORERIA Julio Pena
ARXIUS I BUTLLETÍ Rosa Toran
VOCALS
Mª Luisa Villalba, Antònia García, Àngela González
COL.LABORADOR Lluís Reverter

NOVA JUNTA

De moment tenim concertades diverses xerrades a centres
escolars a través del “Centre de Recursos d’Horta” i del “Centre
de Recursos de l’Eixample” de Barcelona, que seran completades
amb les exposicions gràfiques de què disposem.

Degut a la gran demanda que tenim d’entrevistes i
d’informació per part sobretot d’alumnat de 2n. de batxillerat
que realitzen el treball de recerca i a les dificultats per atendre’ls
individualment, s’ha cregut necessari convertir una petita sala
del nostre local en aula, que disposi d’una aparell de TV i vídeo,
en la qual s’organitzin xerrades en petits grups.

ACTUACIONS PER AL PROPER CURS- Xerrades a escoles, instituts o facultats
universitàries ........................................... 61

- Entrevistes amb alumnes a la seu de
l’Amical ................................................... 49

- Muntatge de les exposicions ................... 10
- Intervencions radiofòniques ...................... 4
- Intervencions en programes televisius ...... 3
- Entrevistes en premsa ............................... 6

INFORMACIÓ DE L’AMICAL

Durant els sis primers mesos d’aquest anyDurant els sis primers mesos d’aquest anyDurant els sis primers mesos d’aquest anyDurant els sis primers mesos d’aquest anyDurant els sis primers mesos d’aquest any
s’han realitzat les següents activitats:s’han realitzat les següents activitats:s’han realitzat les següents activitats:s’han realitzat les següents activitats:s’han realitzat les següents activitats:

Actualment disposem de 2 exposicions gràfiques, una de 80 plafons i l’altra de dimensions més reduïdes. El fet
que estiguin tan sol.licitades, no tant sols per tot Catalunya sinó també a la resta de l’estat, ens ha decidit a
remodelar la més gran i convertir-la en dues mostres, al mateix temps que hem procedit a la seva restauració, ja que
l’ús continu l’havia deteriorat força. Per tant, a partir d’aquest curs disposarem de tres exposicions itinerants.

Tal com va anunciar-se a l’assemblea de Terrassa, hem aconseguit el suport econòmic i tècnic del “Museu d’Història
de Catalunya” per tal de realitzar una nova exposició de 40 plafons, també itinerant, sobre els camps d’extermini nazis,
especialment referida a Mauthausen i a Ravensbrück.  Aquesta mostra, que serà inaugurada el proper mes de desembre,
es du a terme amb la participació de la historiadora Rosa Toran, sòcia de l’Amical, pel que fa a l’elaboració dels textos i a
l’assessorament de la part gràfica i compta especialment amb el fons Francesc Boix, dipositat al Museu.

EXPOSICIONS

FESTA DE LA DIVERSITAT
Una vegada més hem participat a la festa organitzada

per SOS Racisme els dies 12, 13 i 14 de maig en el lloc
habitual, el Moll de la Fusta de Barcelona.

L’estand en el qual s’oferia l´exposició gràfica, diversos
llibres i informació va estar molt concorregut, al mateix temps
que el públic, especialment jove, va mostrar un gran interès
per obtenir informació sobre la deportació dels republicans
espanyols, de la qual molts d’ells no tenien fins aleshores
notícies. També valorem positivament la important venda de
llibres, fet que demostra la necessitat de seguir tenint una
contínua presència pública.

ACTIVITATS DE DIVULGACIÓ

FFFFFons Suís a favor de les víctimes de l’Holocaustons Suís a favor de les víctimes de l’Holocaustons Suís a favor de les víctimes de l’Holocaustons Suís a favor de les víctimes de l’Holocaustons Suís a favor de les víctimes de l’Holocaust
44 exdeportats, gràcies a les gestions de l’Amical i a

la col.laboració del Sr. Joan Vallvé, exdiputat del Parlament
Europeu, han cobrat o estan en tràmit de fer-ho un ajut
d’aquest fons.

FFFFFundació “Recuerdo, Responsabilidad y Fundació “Recuerdo, Responsabilidad y Fundació “Recuerdo, Responsabilidad y Fundació “Recuerdo, Responsabilidad y Fundació “Recuerdo, Responsabilidad y Futuro”uturo”uturo”uturo”uturo”
Actualment s’està gestionant la concessió d’ajuts

d’aquesta fundació que té com a objectiu indemnitzar les
víctimes per treballs forçats i en situació d’esclavitud.
Aquests ajuts beneficiaran a 54 persones, de les quals
estem rebent la documentació per trametre-la en el
moment en que comenci a funcionar l’oficina de l’OIM
(Organització Internacional per a les Migracions) que s’ha
obert a Madrid.

AJUTS ECONÒMICS. NOTICIES



Viatge a Mauthausen

BUTLLETÍ D’AFILIACIÓ A L’AMICAL
Nom (i/o entitat) Cognoms

D.N.I. Data naixement Domicili

Codi postal Població Tel. Professió

Tallar per la línia de punts o fotocopiar i enviar a l’Amical.

Deportat/da
Familiar
Col.laborador/a

Quota anual: 3.000 ptes.

DDDDDADES DOMICILIACIÓ BANCÀRIAADES DOMICILIACIÓ BANCÀRIAADES DOMICILIACIÓ BANCÀRIAADES DOMICILIACIÓ BANCÀRIAADES DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Caixa o Banc Agència nº Domicili

Codi postal Població Llibreta / c/c nº

Sr. Director: Us prego feu efectius els rebuts de l’Amical Mauthausen a càrrec de la meva llibreta o c/c.

El dia 3 de maig sortí un nombrós
grup d’exdeportats, familiars i amics de
tot Espanya a Mauthausen, per afegir-
se als actes commemoratius que se
celebraven amb motiu del 55è aniver-

sari de l’alliberament del
camp. El viatge tenia com
a objectiu retre homenat-
ge a totes les víctimes, tot
visitant els llocs més em-

blemàtics, els
comandos de
Melk, Eben-
see, Linz i
Gusen, el
castell de
Hartheim i el propi camp de Mauthausen, on els dies 6 i 7 de maig els
assistents van participar en tot el programa que havia organitzat el
Comitè Internacional de Mauthausen. A més de ser rebuts per
l’ambaixador d’Espanya a Àustria, el dia 4, cal remarcar que el viatge
es desenvolupà amb èxit.

Signatura:


