Publicació quadrimestral Abril 2010 - núm. 34

Butlletí d’informació i comunicació de l’Amical de Mauthausen
i altres camps i de totes les víctimes del nazisme d’Espanya

Sumari
1 · Dia de l’Holocaust.
2 · Dia de l’Holocaust a Astúries, Madrid i
Catalunya.

COMMEMORACIÓ DEL DIA DE L’HOLOCAUST
La commemoració del "Dia Internacional en Memòria de
les víctimes de l'Holocaust i prevenció de crims contra la
Humanitat" es va estenent, des de l’Amical ho celebrem.

Des de la resolució dictada per les Nacions Unides, el 7 de novembre de
2005, enguany hom ha constatat l'expansió de la commemoració del 27 de gener
en diverses institucions, i des de l'Amical ho celebrem, en la mesura que significa la possibilitat de fer convergir la memòria de la deportació amb un missatge
4· El nostre suport al Jutge Garzón.
de defensa aferrissada dels Drets Humans i amb l'elaboració de programes edu. Arxiu i Base de dades
catius que contribueixin a la prevenció d'actes genocides. A més de la presència
. Concurs: “La resistència ahir y avui”.
de l'Amical en la majoria d'actes que s'han dut a terme a Madrid, Aragó, Catalu. Col·laboracions: “Al mai més”
nya, Astúries..., juntament amb el Memorial Democràtic de la Generalitat de Ca. Recordem a...
talunya hem impulsat l'edició d'un fulletó, on es recullen els trets bàsics de la
5· Marcel·lí Garriga Cristià.
persecució i deportació de tots els col·lectius, adreçat sobretot als estudiants.
. En memòria de Mariano Constante.
Tots els socis de Catalunya –de moment està editat en llengua catalana– el rebreu
6· Activitats: Astúries i Aragó.
conjuntament amb el butlletí, però en el termini més breu possible, serà traduït al
7· Activitats: País València, Andalusia, castellà, a l'anglès, a l'alemany i al francès i us serà tramés a la resta de socis.
3 · Dia de l’Holocaust a Aragó i Menorca.
· Atac a Mauthausen.
. Condemnen a Pedro Varela a dos
anys i nou mesos de presó.

Madrid i Catalunya.

8· Inauguració d’un monument a Laredo.
. Pròxima Assemblea General de socis.
. Conferències a Catalunya.
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Celebració al Parlament de Catalunya.

Edmon Gimeno encén l’espelma en memoria de
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DÍA DE L’HOLOCAUST A ASTÙRIES

DÍA DE L’HOLOCAUST A MADRID

A Oviedo, al Teatre Filharmònica, va tenir lloc la representació de l'obra de teatre “Els dilemes del Professor Heyman”, a
la qual assistí l'alumnat de molts centres d'Ensenyament Secundari i Batxillerat
Tan densa o tan lleugera com dens o lleuger sigui el coneixement que de l'Holocaust tingui l'espectador. Així resulta l'obra de teatre “Els dilemes del Professor Heyman”, de l'autor
Nicolás Paz Andrade, que va ser presentada a Oviedo el passat
25 de gener, per mediació del grup Zivia Lubetkin d'Educació
sobre la Shoá, en col·laboració amb la Consejeria de Educación y Ciencia del Principat d'Astúries i l'Excel·lentíssim Ajuntament d'Oviedo.
Des de fa tres anys, el citat grup treballa activament perquè
l'alumnat asturià d'Educació Secundària tingui oportunitat de
participar en una acció específica entorn del Dia Internacional
de Commemoració anual en memòria de les víctimes de l'Holocaust.
I la iniciativa d'aquest 2010 ha estat, al meu parer, brillant,
gosada i estremidora. A través de les tribulacions d'un vell
professor de Filosofia reclòs darrera els murs del Gueto, es
mostra a l'espectador l'abús i la bogeria del viure o morir i del
viure per a morir, de l'Holocaust. Un drama humà, candent,
feridor i d'impactant final que, malgrat la seva duresa, és un
cant a la vida i a l'instint humà de subsistència.
Liliana García García

El dia 21 de gener, al Paranimf de la Universitat
Complutense, després dels parlaments de Miguel
Ángel Moratinos (Ministre d'Afers Exteriors), Ángel
Gabilondo (Ministre d'Educació), Ángeles González
Sinde (Ministra de Cultura) i Jacobo Israel
(president de les Comunitats jueves d'Espanya), es
va fer l'encesa de
les espelmes.
L’espelma per
les víctimes espanyoles assassinades als camps nazis, fou encesa per
Alfonsina Aznar
(vídua de Juan
Vizcaíno, deportat Jaime Vandor i Claude Lanzmann.
a Mauthausen i
membre de l'Amical de Mauthausen) i la nostra delegada Concha Díaz.
Jaime Vandor, el nostre estimat col·laborador i soci, va encendre la corresponent espelma en memòria
dels "Justos entre les Nacions", junt amb el nét de
Angel Sanz Briz.

DÍA DE L’HOLOCAUST A CATALUNYA
El dia 26 de gener tingué lloc l'acte solemne al Parlament de Catalunya, amb l'encesa d'espelmes, essent Edmon Gimeno qui ho
féu en record de les
víctimes republicanes.
També poguérem escoltar una audició musical a càrrec del
“Quartet Brossa” i els
parlaments –entre ells
el de l'estudiant Carlos
Rincón Lavado de l'IES Puig i Cadafalch de Mataró, participant en el viatge
a Mauthausen d'enguany–. Prèviament els alumnes pogueren escoltar les paraules d'Edmon Gimeno al local
de l'Amical.
Al dia següent, la
Plaça del Rei fou l'escenari dels actes organitzats pel Memorial
Democràtic de la Generalitat de Catalunya
i l'Ajuntament de Barcelona. Hi fou llegida
la resolució de l'ONU
per Rosa Toran, es
projectaren dos cur- Rosa Torán, presidenta de l’Amical.

Estudiants amb Edmon Gimeno,
a la seu de l’Amical.

tmetratges, s'interpretà l'himne
gitano "Gelem,
Gelem" i diverses peces a càrrec de la Coral
Càrmina. Edmon Gimeno
fou el que encengué l'espelma en nom

dels republicans.
Rosa Toran participà a la taula rodona que tingué lloc
el dia 20 de gener, a la Biblioteca Jaume Fuster de Barcelona, organitzada per Bet Shalom, sobre el tema
"Educació i Holocaust".

MATARÓ
Tal com és habitual, estiguérem
presents a l'ofrena
davant el monument Intolerància, representats
per Rosa Rovira
Mataró: Rosa Freixenet,
Freixenet i els
a punt de fer l’ofrena.
estudiants mataronins que ens acompanyaran al viatge a Mauthausen.
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DIA DE L’HOLOCAUST A L’ARAGÓ
Al Palau de l'Aljafería,
seu de les Corts d'Aragó,
el dia 27 de gener es va
retre homenatge a les
víctimes de l'Holocaust i
de l'horror nazi.
L'Amical de Mauthausen
i Rolde de Estudios Aragoneses van organitzar conjuntament l’acte del Dia de
l'Holocaust, que es celebrà per primer cop a l’Aragó,
de manera oficial. A l'acte van assistir més de cent persones entre les que hi havia nombrosos diputats.
Carmen Martínez Urtasun, directora general de Política Educativa, Vicente Pinilla, president de Rolde i
Josep San Martín, delegat a l’Aragó de l'Amical de
Mauthausen, van compartir la presidència amb Miguel
Ángel Lafuente, vicepresident de la Mesa de les Corts,
que va presidir l'acte.
Després de guardar un minut de silenci en memòria
de les víctimes de l'horror nazi, Juan José Generelo,
coordinador del programa de la DGA “Amarga Memòria”, va iniciar les intervencions que va anar segui-

da per la de José Egea
Pujante, exdeportat a
Mauthausen i membre
de la nostra associació.
En representació de
diversos col·lectius de
José Egea, s’adreça
les víctimes del nazisme,
als
assistents a l’acte.
van prendre la paraula a
l'acte: Raúl Guíu, de la Fundació Secretariat Gitano,
Conchi Arnal, de l'associació d'homosexuals Towanda,
i l'escriptor Santiago Gascón, en nom del poble jueu.
Durant l'acte es va projectar el documental dirigit
per Mirella Abrisqueta, que recull els testimonis de
diversos supervivents aragonesos dels camps de Gusen i Mauthausen.

DÍA DE L’HOLOCAUST A MENORCA
A Ciutadella, davant el monument als ciutadellencs
morts a Mauthausen, ubicat al Passeig Marítim, el dia
30 de gener, es féu un acte homenatge, amb la intervenció del periodista Xicu Lluy i organitzat per l'editorial Ses Voltes, la CGT i Sargantana.

ATAC A MAUTHAUSEN
Escandalosament, un altre cop ha estat
profanat el Memorial de Mauthausen.
La nit del divendres
5/03/10, era deshonrat
novament el Memorial
de Mauthausen. Sobre
les parets, van pintar la
frase: “Türk und Jud,
giftig's Blut“ (Turcs i
Jueus, sang verinosa).
És escandalós que els
autors d'aquest fet no
respectin res. Tal profanació no és una simple bretolada, “els autors han actuat sistemàticament” –com ha afirmat a la premsa austríaca Willi Mernyi, president del Comitè de
Mauthausen d'Àustria.
Cal recordar que, només uns dies abans, un grup de skinheads,
que visitaven el Memorial, es van plantar davant l’edifici dels crematoris i, amb el braç aixecat fent la salutació nazi, van cridar:
“Sieg Heil” en una clara actitud provocadora.
Necessitarem totes les forces democràtiques per posar barreres al
terror de l'extrema dreta. Però, abans de tot, el Memorial ha d'estar
definitivament millor custodiat.

CONDEMNEN A PEDRO VARELA

A DOS ANYS I NOU
MESOS DE PRESÓ
Aquesta és la condemna imposada a
Pedro Varela pels delictes de difusió d'idees genocides i atemptat contra els
drets fonamentals i les llibertats públiques, resultat del judici celebrat el mes
de gener. A més la jutgessa ha ordenat el
decomís de tots els llibres, cartells i objectes relacionats amb els delictes, per
tal de destruir-los, un cop la sentència
sigui ferma.
Recordem que sobre aquest neonazi
havia una sentència que el condemnava
a cinc anys de presó, però que fou recorreguda al Tribunal Constitucional, que
no només va reduir ostensiblement la
pena, sinó que va declarar que la negació de l'Holocaust no era delicte, fet que
obligà a treure aquest tipus delictiu del
Codi Penal, on hi constava des de 1996.
La nostra associació se sent satisfeta,
però segueix lluitant, al costat de SOS
Racisme i altres entitats per aconseguir,
de nou, la tipificació del delicte de negació de l'Holocaust. És el nostre deure!
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EL NOSTRE SUPORT AL
JUTJE GARZÓN

ARXIU I BASE DE DADES
DELS DEPORTATS REPUBLICANS

Davant l'assetjament organitzat i sistemàtic contra Baltasar Garzón, manifestem la nostra indignació per les imputacions que pesen contra ell; a hores d'ara
ja són tres querelles en el Tribunal Suprem, una de les quals per la seva investigació sobre els crims del franquisme.
No se'ns escapa que aquesta campanya
contra ell té un clar significat polític, ja
que en definitiva els querellants intenten
fer renéixer un passat d'ocultació i injustícia, en el qual les víctimes de la Dictadura estaven sotmeses a la més total ignomínia.

Agraïm amb molt èmfasi la documentació que ens han fet arribar
des de França familiars de deportats republicans, a partir de la nota
publicada al butlletí de l'Amical de Paris. Amb la seva generositat
es fan ben palesos els llaços solidaris entre ambdues Amicals i la
necessitat de posar en comú coneixements i esforços.

CONCURS "La Resistència ahir i avui"
A partir de les bases elaborades pel CIM, el passat octubre a Barcelona, per a un concurs d'àmbit europeu per a joves de batxillerat,
des d'Espanya hi han participat l'IES Numància de Santa Coloma de
Gramenet (Catalunya) amb un blog, i l'IES Monegros - Gaspar Lax
de Sariñena (Aragó) amb un relat de ficció. Els hi desitgem èxit!

COL· LABORACIONS
AL MAI MÉS
En el marc dels treballs preparatoris dels estudiants
que viatjaran a Mauthausen, us oferim el realitzat
conjuntament pels alumnes de l'IES Can Peixauet
de Santa Coloma de Gramenet.
Per conquerir un carrer: cent morts. Per conquerir una
muntanya: cent morts més. És aquest el preu real? Alguna mort pot justificar una conquesta? La violència ha
estat durant molts anys l'instrument més utilitzat per
l'home per aconseguir els seus propòsits. Durant segles,
la sang innocent va ser vessada injustament per homes
que es creien en possessió d'una ideologia superior i que
pensaven que pertanyien a una classe amb dret a dominar els demés.
Molts errors van ser comesos per persones que van justificar els seus actes mitjançant tergiversacions de la
realitat i creient, d'aquesta manera, la seva pròpia versió
de la història. Les lliçons que avui podem extreure del
passat segueixen vigents en la nostra societat i això fa
que el dret a la memòria esdevingui també un deure per
a tots nosaltres.
Explicar tot el què va ser i representar el nazisme no és

possible descriure-ho en poques paraules. La realitat de
milions de persones arrabassades de les seves cases, famílies esclavitzades i exterminades és infinitament esfereïdora.
El paper de la joventut en la construcció d'una societat
pacífica és fonamental. Consolidar unes idees amb bases
i principis ètics, cívics i morals és la clau per aconseguir
un futur estable i prometedor amb beneficis col·lectius i
no només individuals.
La tasca que afronten els devots de la no-violència és
molt difícil, però res pot aturar els homes que tenen fe
en la seva missió. La humanitat no pot lliurar-se de la
violència si no és per mitjà de la no-violència. El què
s'obté amb la violència només es pot mantenir utilitzant
els mateixos mitjans. A través de la violència es van poder aconseguir grans conquestes, però aquestes mai no
van compensar les seves dramàtiques conseqüències.
L'esperit que no va abandonar els homes que van ser
captius de la injustícia era no perdre l'esperança de viure
en un món millor, és el mateix esperit que ens obliga a
no oblidar el món inhumà d'abans i a evitar les guerres
del demà. Quina llei, justícia o raó pot negar als homes
el dret i el privilegi de viure?

RECORDEM A...
José Mª Aguirre Salaberria, que morí el 6 de setembre de 2009, a Palma de Mallorca. Deportat a Mauthausen
el 13 d'agost de 1940, va ser un dels impulsors de l'Amical.
Juan Cabanas, soci 1240, que morí el 14 de desembre de 2009.
Alfonso Gallego Arqués, que morí el 6 de novembre de 2007. Soci 534 de l'Amical.
Isabel Pagés Bresco, esposa del nostre soci Lino Pellisa Valent, que morí el 22 de desembre de 2009.
Pierre Gouffault. La F.I.R. ens ha fet arribar la noticia del seu traspàs als 85 anys. Era el president del Comitè
Internacional de Sachsenhausen des de l'any 2002 i secretari general de l'Amical Oranienburg-Sachsenhausen
des de 1984. Nascut a Paris, detingut el 1942 pel seu compromís amb la Resistència i deportat des de Compiègne a Sachsenhausen.

5

MARCEL·LÍ GARRIGA CRISTIÀ
El dia 8 de desembre del 2009 va morir als 93 anys
Marcel·lí Garriga. El Marcel·lí va ser una d’aquelles persones que no va tenir una infància i una joventut fàcils,
que va perdre els pares a l’adolescència i va haver de
treballar des de molt jove al mar i a la platja i amb prou
feines va anar a escola.
Amb 20 anys veu com esclata la guerra, i viu el pas per
l’escola militar i el front d’Aragó... una guerra que ell
acaba amb el grau de capità de l’exèrcit republicà. Desprès
vindran la retirada, l’exili, els camps de concentració –
primer a Argelers i desprès a Buchenwald–, fins el seu retorn a Espanya, un país gris, oprimit... que fins fa quatre
dies no ha reconegut a tots els represaliats pel Franquisme.
El Marcel·lí va ser una de les moltes persones que no van
tenir joventut, que no van poder tenir una vida plena, i no
van poder accedir als estudis. Però el Marcel·lí va ser una
persona extraordinàriament culta, la seva gran inquietud per
aprendre, les seves ganes de llegir, de llegir de tot, de viatjar, el van dotar d’una amplia cultura. Va ser un home amb
criteri, amb opinió i la seva cultura va ser complementària
de la seva lucidesa.
Als 20 anys va anar al front a lluitar per la democràcia, la
llibertat i la República, però l’esperit de “cal Rebelde” sempre el va acompanyar. Treballant pels pescadors al Pòsit,

pel barri de mar
en les lluites veïnals dels anys 70,
reivindicant
el
salvament de la
façana del Pòsit
(que va construir
el seu pare, primer
patró del pòsit
l’any 1921) i participant i implicant-se sempre en els fets socials i ciutadans de la nostra
vila; com a treballador, com a ciutadà i participant també
desprès ja jubilat als esplais i casals de la gent gran. Va
aprendre informàtica, escrivia articles i poemes, el llibre
sobre les seves experiències a Buchenwald, cartes als diaris
denunciant situacions injustes o opinant sobre d’altres. Fins
al darrer dia, va estar conscient i lúcid per anar a votar pel
referèndum per la independència.
La gent que va fer la guerra, que va perdre la joventut
lluitant pels ideals, sempre ha arrossegat la decepció no sols
de veure el que va passar a Espanya, sinó també el que està
passant a la resta del món actualment.
Ell, estava al cas de tot el que passava i hagués volgut
poder veure un món més just, més solidari, sense fam i
respectuós amb l’entorn.
Enric Garriga Elias

EN MEMÒRIA DE MARIANO CONSTANTE
Juan M. Calvo
Davant la noticia de la mort de Mariano Constante, recordo una tarda
d’hivern a casa seva a Montpellier, on
va anar desgranant la seva passió per
l’Alt Aragó. El to de les seves paraules
va canviar al parlar d’aquells amics
que van quedar a Mauthausen, “sense
cap mena de dubtes –va dir– els millors entre nosaltres”: Sampériz, Gascón, Santaeulalia, Monreal, Bravo… emocionat recordava el sacrifici
dels republicans de Mauthausen,
molts d’ells camarades comunistes als
quals definia com “anelles d’una cadena” que van saber organitzar la resistència a la clandestinitat desafiant als
“kapos” i als SS.
Mariano es va il·lusionar amb la reedició a Espanya de la seva primera
obra: “Triángulo Azul. Los republicanos españoles en Mauthausen”, escrita
amb el seu camarada Manuel Razola, i
publicada per primera vegada en francès l’any 1969. Mostres d’il·lusió
acompanyades de reconeixement pels
qui difonen entre els joves el terror

viscut a Mauthausen i als
altres camps nazis, donant
a conèixer el valor de la
solidaritat entre els espanyols i amb la resta de les
nacionalitats al camp austríac.
La seva experiència des dels 17 anys
va ser molt dura. Començà al camp de
batalla en defensa del la República, a
la 43 Divisió i, posteriorment, va patir
l’avenç dels feixistes per terres catalanes; a continuació: l’exili, els camps
francesos i la detenció pels alemanys a
la primavera de 1940. Quasi un any
voltant per diferents camps de presoners de guerra per ser deportat –com
uns altres 7.000 espanyols– al camp de
Mauthausen, on va romandre més de
quatres anys assistint a l’assassinat,
l’afebliment i la mort de molts companys d’infortuni.
Després de l’alliberament, va venir
la lenta recuperació de la salut i la possibilitat de refer la vida a França, impossible de fer-ho al seu Aragó natal
per tenir una condemna a mort pendent
a Espanya. Treball, penúries i l’escas-

setat de mitjans van anar parells a
l’activitat per fer prevaldre la memòria
dels qui no van poder tornar dels
camps de la mort. Va trobar ajudes
fonamentals entre els companys de
l’Amical parisenca i d’altres com el de
l’amiga Lise Ricol que el van animar a
relatar l’experiència del col·lectiu republicà al camp nazi. La seva
col·laboració amb els exdeportats que
havien tornat a Espanya, en un procés
que va culminar amb la creació de
l’Amical a Barcelona l’any 1962, fou
permanent i s’ha mantingut, aconsellant i donant testimoni fins al final
dels seus dies.
No és el moment de valorar el seu
testimoni, legat als llibres i recollit
també en diferents projectes audiovisuals, que segueix essent fonamental per
(Continua a la pàgina 6)
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al coneixement del que va succeir allí, tot i reconeixent –
com a tot testimoni– la seva limitació, en presentar una
realitat fragmentada i parcial: a cap víctima li podem exigir objectivitat en el seu relat!
Hem volgut recordar el jove republicà de Capdesaso
(Osca) que va veure truncada la seva trajectòria per les
circumstàncies històriques que va viure. Mariano va lluitar
tota la seva vida pels seus ideals i, per això, va pagar un
preu molt alt. Malgrat tot es considerava un privilegiat per
haver superat la prova de Mauthausen, però el seu vell i
tossut cor, va dir “prou” el passat 20 de gener i la vigorosa
veu de Mariano va callar per sempre més.
Avui, quan la paraula dels testimonis es va apagant, és
mes necessari que mai mantenir el seu record, perquè pro-

funditzant en el coneixement del que va significar la deportació de milions de persones en aquella Europa civilitzada i culta, podrem prendre consciència dels perills que
ens amenacen. La banalització dels fets succeïts durant el
nazisme, pot ser l’avantsala de situacions on els Drets Humans siguin només un enunciat teòric allunyat de la realitat quotidiana de la gent. Per això, tornant a la figura d’en
Mariano Constante –i amb el seu nom recordant a totes les
víctimes del nazisme– es necessari cridar ben fort aquell
Mai més! que els supervivents dels camps nazis es van
comprometre a defensar en aquella llunyana primavera de
1945.
Resum de l’article publicat el dia 6/02/ 10 a: http://www.andalan.es/?p=809

ACTIVITATS
ASTÚRIES

ARAGÓ

Al núm. 2 de la revista “Tiempo y sociedad” (pàg. 141-145), apareix publicada
una llarga entrevista a la nostra delegada
Angelita Andrada. Realitzada per Pablo
Folgueira Lombardero, porta com a títol
"La memoria del horror" i en ella queda
reflectida la llarga història de l'Amical, els
seus primers passos per Astúries, les línies bàsiques de la seva actuació i els esforços dels deportats asturians i els seus familiars per mantenir viva la seva memòria. Ja fa molt temps que Angelita prengué
el relleu i, als seus 82 anys, du a terme
una tasca remarcable entre els joves, centres cívics i institucions, sense deixar de
ser una de les ànimes dels viatges anuals
commemoratius a Mauthausen, on es habitual comptar amb la presència de joves
asturians. Impulsora del monument a Gijón i infatigable conferenciant i organitzadora d'actes, com:

La Exposició “La Deportación Republicana” s’ha exposat a:
-Bi b li ot e c a M a rí a Mo lin er
(Universitat de Saragossa) de l'1 al
20 d'octubre de 2009.
-IES “Élaios” de Saragossa: del 13
al 30 de gener de 2010
-IES “San Alberto Magno” de Sabiñánigo (Osca): de l'1 al 15 de febrer de 2010.
-IES “Cinco Villas” d'Ejea de los
Caballeros (Saragossa): del 15 al
28 de febrer de 2010.
-IES “Mor de Fuentes” Monzón
(Osca): de l'1 al 15 de març de
2010.
-Casa de la Cultura de Monzón, en
col·laboració amb el patronat Municipal de Cultura: del 15 al 28 de
març de 2010.

l'exposició als magatzems Carrefour, als
mesos d'agost i setembre. Actualment
lluita per aconseguir que algun carrer d'Oviedo porti un nom relacionat amb la deportació o les seves víctimes i per denunciar activitats dels neonazis.

Conferències:
-El dia 28 de gener, a l'IES “Bajo
Cinca” de Fraga (Osca): a càrrec de
Josep San Martín.
-El dia 2 de febrer, a l'IES “San
Alberto Magno” de Sabiñánigo
(Osca) a càrrec de Josep San Martín.
-El dia 23 de febrer, a l'IES “Cinco
Villas” d'Ejea de los Caballeros
(Saragossa), a càrrec de Josep San
Martín.
-El dia 17 de març, al col·legi dels
Salesians de Monzón (Osca), a càrrec de Josep San Martín.

“186,5”
El dilluns 15 de març es va estrenar el documental “186,5" a la Diputació Provincial d'Osca, dins la X
Mostra de cinema realitzat per dones.
“186,5” és la història de quatre
dones joves que, al maig de 2007,
emprenen un viatge al camp de
concentració de Mauthausen amb la
intenció de reflexionar, aprendre i
conscienciar a la resta de ciutadans
i ciutadanes d'allò que va passar als
camps de concentració nazis.

Les autores d'aquest rodatge:
Sandra Blasco Lisa, Raquel López
Opla, Lucía Díaz Pérez y María
Tesa Serrate, –actualment estudiants universitàries– eren el 2007
alumnes de 2n de batxillerat de l'IES Piràmide i van ser seleccionades, junt amb la professora Ana
Allué, per realitzar el viatge que
l'Amical de Mauthausen organitza
tots els anys entorn el dia 5 de maig
per commemorar l'alliberament del
camp. És el seu primer documental.
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ANDALUSIA

Blas Mínguez ha dut a
terme un seguit de conferències en diversos instituts, amb la projecció d'un
documental realitzat per
ell mateix, en base a les
filmacions de les tropes
alliberadores de Mauthausen. Com a activitats significatives previstes hi ha
l'homenatge que la localitat de Simat de Valldigna
retrà als deportats valencians, el 30 d'abril, i l'homenatge de la Universitat de
València als deportats,
durant els dies 3 i 4 de
maig, acte durant el qual
el rector lliurarà una placa
a Francisco Aura i Luis
Estañ.

El nostre delegat Àngel del Rio està duent una
gran tasca per tal de comprometre les institucions en els nostres projectes. Després del viatge
del 2005, en el qual participà una nodrida representació d'andalusos, l'objectiu és aconseguir de
la Conselleria de Justícia, de la qual depèn el
Comissariat per a la Recuperació de la Memòria
Històrica, una línia de col·laboració continuada,
tal com s'està duent a terme amb el govern d'Aragó. Enguany viatjaran a Mauthausen alumnes
de l'IES Carlos III de Prado del Rey (Càdis) i ja
està en marxa el projecte per al 2011, a fi de garantir que en futures expedicions hi hagi representants de les diferents comarques andaluses. A
més, Àngel del Rio també ha endegat un projecte d'audiovisuals per recollir històries de vida
dels darrers supervivents andalusos que romanen a França. No podem fer altra cosa que agrair
els seus esforços per tal d'estendre la memòria
de la deportació entre la societat andalusa i continuar la tasca dels antics deportats, especialment la del malauradament traspassat, Antonio
Muñoz Zamora.

CATALUÑA
Es presenta a Manresa un web sobre
Jacint Carrió.
El passat 22 de gener es va presentar a Manresa el web
"Jacint Carrió i Vilaseca (1916-2000). Manresà deportat a
Mauthausen i Gusen".
L’acte va tenir la presència de Rosa Toran, presidenta de
l’Amical de Mauthausen; Roger Sempere
Roig, fill de Montserrat
Roig; Jordi Guixé, responsable de Projectes i
Espais de Memòria del
Memorial Democràtic;
Carles Llussà, director
dels Serveis Territorials d’Interior, Relaci- Foto: Mireia Arso (Región 7). D’esquerra a
dreta: Jordi Basiana, Jordi Guixé, Roger Semons Institucionals i Par- pere, Carles Llussà, Rosa Toran y Joaquim
ticipació a la Catalunya Aloy, en la presentación de la web.
Central; i dos membres
de l'Associació Memòria i Història de Manresa, Jordi Basiana i
Joaquim Aloy, aquest darrer autor del web.
El web dedicat a Jacint Carrió es pot consultar en aquesta
adreça: http://memoria.cat/jacint/. Entre l’àmplia documentació
que el web ofereix, hi destaca la quinzena de cartes que li va
escriure Montserrat Roig, una missiva inèdita de Joaquim
Amat-Piniella i molts d’altres documents, imatges, vídeos i una
quarantena de talls de veu d’aquest manresà que, d'ençà que li
va ser possible, es va dedicar en cos i ànima a denunciar les
atrocitats que va viure a Mauthausen i Gusen per tal que mai
més no es repetissin.
Joaquim Aloy

MADRID
Madrid. 11 al 18 de gener. IES Arturo Soria. Exposició "Resistentes y
Deportadas". 15 de gener, conferència de Concha Díaz i projecció de
"Noche y Niebla".
Fuenlabrada. 19 al 26 de gener. IES
Jimena Menéndez Pidal. Exposició
"Resistentes y Deportadas". 22 de
gener, conferència de Concha Díaz i
projecció de "Noche y Niebla".
Carabanchel. 27 de gener al 12 de
febrer. IES Iturralde. Exposició
"Resistentes y Deportadas".10 de
Febrer, conferència de Concha Díaz i
projecció de "Noche y Niebla".
Vallecas. 1 al 7 de març. IES Palomeras. Exposició "Mauthausen, el Universo del Horror" .
Madrid. 2 de març. Colegio Joyfe.
Conferència de Concha Díaz.

Inaugurada a Tona l'exposició
“Mauthausen: Crònica gràfica d'un

camp de concentració”.

El passat divendres 19 de febrer va inaugurar-se a
Tona, a la sala de Can Sebastià (carrer Major 12),
l'exposició itinerant “Mauthausen, Crònica gràfica”, una producció del Museu d'Història de Catalunya a partir dels fons fotogràfics de l'Amical dipositats en aquest museu. Prèviament a la visita a l'exposició, Rosa Toran va fer una conferència a la sala de
plens de l'ajuntament titulada Els republicans als
camps nazis. En el mateix acte l'alcalde de la població, Josep Salom, va fer lliurament a Carme Sardà,
vídua del deportat Marcelino Beguería, d'una placa
en reconeixement i homenatge al seu marit.
L'exposició, que s'ha portat a Tona per iniciativa
de la Fundació Privada Buxaderas-Grau, estarà
oberta tots els dissabtes i diumenges (de 11:30 a
13:30 i de 18:00 a 20:00) fins el 14 de març.
Carles Puigferrat

Homenatge als antics guerrillers a
França
Tal com és habitual cada any, el Fossar de la Pedrera ha estat l'escenari, el 14 de febrer, per retre
homenatge als guerrillers. Realitzà el parlament Lluis Marti Bielsa, president de l'Amical dels Antics
Guerrillers de Catalunya, i Llibert Villar hi assistí en
representació de l'Amical de Mauthausen. L'acte
comptà amb la presència del parlamentari Joan Herrera.
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INAUGURACIÓ D’UN
MONUMENT A LAREDO
Jesús de Cos Borbolla

El 31 de gener de 2010 s'ha inaugurat a Laredo (Cantàbria) un monument
en memòria dels laredans que van ser
assassinats als camps d'extermini nazis
i dels que van aconseguir sobreviure
en aquelles tràgiques circumstàncies,
com van ser Lázaro Nates i Ramiro
Santisteban que han estat presents en
la cerimònia, a la que han acudit prop
de 200 persones, malgrat el mal temps.
Visiblement emocionat, Ramiro Santisteban va prendre la paraula per
agrair a l'Ajuntament la seva iniciativa
i recordar a tots els companys que va
veure morir, que durant tants anys han
estat oblidats i no obstant això van
contribuir que Espanya sigui avui un

país en democràcia. A continuació va
intervenir l'Alcalde, Santos Fernández
Revolvo (PRC) per recordar-los que:
“La llavor que un dia vau plantar, encara que ha tardat, ha fructificat. Avui
esteu aquí envoltats de tota la corporació, que comprèn totes les ideologies, i aquest és el missatge que ens vau
transmetre: que es pot viure sense violència pensant de manera diferent”.

Cal destacar que l'acord municipal
per erigir el monument va ser pres per
unanimitat de tots els partits que formen la corporació.
El monument està situat a l'albereda,
davant l'Ajuntament, amb el text següent: “Memorial en record dels onze
laredans que van ser deportats als
camps d'extermini nazis i de totes
aquelles persones que van patir i van
morir en defensa de la llibertat, contra
la intolerància i l'opressió dels pobles”
i “Perquè mai torni a succeir, a ningú,
una cosa així en cap lloc del món”. Cal
cridar l'atenció precisament sobre
aquest aspecte perquè els vestigis del
nazifeixime ressorgeixen a tot Europa
amb una certa virulència, camuflats en
les democràcies i emparats en elles,
per la qual cosa hem de seguir vigilants i no permetre que es repeteixi la
Història.

PRÓXIMA ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS
L'assemblea tindrà lloc el dia 6 de juny a Santa Coloma de Gramenet. El motiu d'haver-la retardat respecte
anys anteriors es deu a que la Junta necessita un temps prudencial per a la seva organització, després de la
tornada del viatge a Mauthausen. Rebreu la convocatòria per correu ordinari, amb tota la documentació.

CONFERÈNCIES A CATALUNYA
Gandesa. 24 i 25 de juny. IES Gandesa.
Conferències de Neus Català i Edmon
Gimeno.
Badia del Vallès. 25 de novembre. IES
Frederica Montseny. Conferència de
Llibert Villar i Tomas Rebollo.
Santa Coloma de Gramenet. 17 de desembre. IES Numància. Conferència de
Llibert Villar
Manresa. 18 de desembre. UEC La
Clau. Conferència de Llibert Villar i
Tomas Rebollo.
Sant Feliu de Llobregat. 22 de gener.
Col·legi Mestral. Conferència de Llibert
Villar i Tomas Rebollo.
Sant Feliu de Llobregat. 29 de gener.
Col·legi Verge de la Salut. Conferència
de Llibert Villar i Tomas Rebollo.
Barcelona. 23 de gener. Casal del Sord.
Conferència de Lluis Reverte.
Seròs. 29 de gener IES Seròs. Conferència de Josep San Martín
Mataró. 25 gener a 20 de febrer. IES
Puig i Cadafalch. Exposició Resistents i
Deportades.

Sant Vicenç de Castellet. 27 de gener, 3
i 27 de febrer . IES Castellet. Conferències de Lluis Reverte.
Badalona. 4 febrer. IES Isaac Albéniz.
Conferència de Llibert Villar i Tomas
Rebollo.
Reus. 9 febrer. Escola d'Horticultura i
Jardineria. Conferència de Llibert Villar
i Tomas Rebollo.
Hospitalet de l'Infant. 11 de febrer. IES
Berenguer d'Entença. Conferència de
Lluis Reverte.
El Prat del Llobregat. 16 i 19 de febrer.
IES Estany de la Ricarda. 3 conferències de Llibert Villar i Tomas Rebollo.
Perelló, 22 de febrer. IES Blanca d'Anjou. Conferència de Lluis Reverte,
Mataró. 24 de febrer. IES Damià Campeny. Conferència de Lluis Reverte.
El Vendrell. 1 de març. IES Sala Panades. Conferència de Llibert Villar i Tomas Rebollo.
Sabadell. 5 de març. Escola Xaloc.
Conferència de Llibert Villar i Tomas
Rebollo.

Salt. 9 de març. IES Vallvera. Conferència de Lluis Reverte.
Cunit. 11 de març. Centre Municipal de
Formació d'Adults. Conferència de Llibert Villar i Tomas Rebollo.
Cambrils. 12 de març. IES Cambrils.
Conferència de Llibert Villar i Tomas
Rebollo.
Mataró. 12 de març. Escola Pia Santa
Ana. Conferència de Lluis Reverte.
Tornabous. 12 de març. Edifici antiga
escola d’El Tarròs. Conferència de Josep San Martín.
Mataró. 18 de març. Escoles Freta.
Conferència de Lluis Reverte.
Barcelona. 18 de març. Escoles Pies de
Sabadell. Conferència de Llibert Villar i
Lluis Reverte.
Santa Coloma de Gramenet. 10 de
març. Torre Jusana. Conferència de Rosa Toran.
Barcelona. 25 de març. Escola Providència del Cor de Jesús. Conferència de
Llibert Villar i Tomas Rebollo.

