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

Sumari
1 · Buchenwald
· Viatge estudiants vilanovins
· Participació actes d’alliberament

Una vegada més hem recordat els nostres
deportats a Buchenwald i Mauthausen
Buchenwald
Viatge dels estudiants vilanovins

En el marc del projecte Buchenwald, del 23
2 · Mauthausen - Gusen
al 28 de març, alumnes del INS Lluch i Rafe· Intervencions i reflexions
cas de Vilanova i la Geltrú, acompanyats per
· Associació Pozos de Caudé
dos professors i el president de l’Amical de
3 · INS Baix Montseny de Sant Celoni
Mauthausen i altres camps, han visitat els
camps de concentració de Buchenwald i Dora
4 · Col·laboracions
i les ciutats de Weimar i Erfurt, a la regió de
· 100 anys inici 1ª Guerra Mundial
la Turíngia, a Alemanya.
Acompanyats pels serveis pedagògics del
5 · Informacions.
· Afrontem un greu perill: l’ascens del Neona- camp de Buchenwald, l’alumnat vilanoví va
conèixer els trets de la ciutat de Weimar duzisme i l’Extrema Dreta
rant el nacionalsocialisme, després el propi
· El tancament del Casal Tramuntana
camp, amb les seves instal·lacions, història i
· Notícies des de Toledo
aspectes més emblemàtics. Després van po6 · Conveni de col·laboració amb Vilafranca del der visitar la ciutat d’Erfurt, i la seu de la
Penedès
fabrica “Topf i fills” empresa fabricant dels
· Carta al Ministeri de l’Interior d’Àustria
forns crematoris dels camps de Buchenwald i
· Activitats
de Auschwitz; i finalment van recórrer el
· Presentació del llibre “Joaquim Aragonès. De
camp de Dora, amb els seus impressionants
Rubí a Mauthausen”
túnels soterranis on el regim nazi va fabricar
les bombes V1 i V2.
7 · 32è Saló del Còmic de Barcelona
Al camp de Buchenwald la representació
· Homenatge als guerrillers espanyols
vilanovina va retre homenatge als deportats
· Homenatge a Conrad Miret Musté
republicans, en la persona del vilanoví Mar8 · Visita de Madeleine Midon a l’Amical
cel·lí Garriga, amb una lectura del seu llibre
· Recordem a...
de memòries, l’encesa d’una espelma i llen· Llibres rebuts a la Biblioteca des de
çant sorra de la platja de la nostra ciutat sobre
gener de 2014
el terra del block 45 on va romandre empre· Assemblea de socis: octubre de 2014
sonat Garriga. Al camp de Dora l’homenatge
· Viatges 2015
als republicans espanyols es va completar
© Amical de Mauthausen i altres camps amb la lectura d’un fragment del llibre del
deportat Edmon Gimeno, recentment traspasde concentració nazis.
sat.
Sils, 1 baixos – 08002 Barcelona
Com l’any passat, el grup va ser rebut per
Tel. 93 302 75 94
e-mail: info@amical-mauthausen.org l’alcalde de Weimar, el Sr. Stephan Wolf, al
qui van lliurar una carta de l’alcaldessa de
REDACCIÓ: Rosa Toran i
Vilanova Neus Loveras, i un obsequi de la
Josep San Martín
nostra ciutat, amb la finalitat de continuar
avançant en la relació entre ambdues ciutats.
MAQUETACIÓ: Josep San Martín
Aquest viatge representa una fita important
Dipòsit legal: B-14.608-2001
en el desenvolupament del projecte
S’autoritza la reproducció de fragments
citant-ne la procedència.

Buchenwald, i es treballa perquè aquesta
experiència es repeteixi any rere any, i es
consolidi com una acció de sensibilització
entre el món educatiu de la comarca i altres
indrets d'Espanya.
Més informació:
www.projectebuchenwald.blogspot.com

Participació en els actes d'alliberament
L’Amical de Mauthausen i altres camps va
participar de nou en els actes de commemoració del 69è aniversari de l’alliberament i a les
reunions programades de l’assemblea del Comitè Internacional, del Consell d’administració del CIBD, dels quals l’Amical forma part.
També van ser presents en els actes una delegació d’alumnes i de l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramanet, que van fer una ofrena
floral a les víctimes, i van poder mantenir
contactes amb diferents exdeportats. A més
de la visita a les instal·lacions i al camp de
Dora, es van dur a terme homenatges a les
víctimes republicanes, amb la lectura de textos i poemes, parlaments i la interpretació de
peces musicals al violí, en el block 45.
A l’assemblea del CIBD es va emfasitzar en
el 75é aniversari de l’exili republicà i es ressaltà la importància del 2015, quan es commemoraran 70 anys de l’alliberament del
camp, a més de comentar la nova exposició
permanent del camp que s’inaugurarà al
2016.
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tre deure de retre homenatge a les víctimes republicanes
del nazisme, recorrerem els indrets on hi van patir i morir,
Hartheim, Gusen i MauthauEl viatge commemoratiu a Mauthausen
sen i ens sumarem a l'homedels dies 9, 10 i 11 de maig va comptar
natge internacional a l'Appellamb una nodrida representació associatiplatz, amb un parlament dava i educativa de l'Aragó, Santa Coloma
vant els milers de persones
de Gramenet, Manresa i Sant Celoni, a
arribades de tot el món per
més de nombrosos familiars, de les Sres.
part del nostre delegat en el
Júlia de la Encarnación i María Petra JiComitè Internacional, Josep
ménez, regidores dels ajuntaments de
San Martín. Com a mostra de
Sant Celoni i Santa Coloma de Gramenet,
la implicació de les associacirespectivament, i del Director General de
ons i persones compromeses
Relacions Institucionals de la Generalitat
en la nostra acció, us oferim
de Catalunya, Sr. Miquel Puig.
un recull d'algunes de les inCom és habitual i amb la voluntat de no defallir en el nos- tervencions i reflexions dels participants.

Mauthausen - Gusen

Intervencions i reflexions
Discurs d'Àngels Palau
"Em dic Mª Ángeles Palau Masip, i sóc
néta de deportat.
No podria dirigir-me a vostès sense parlarlos del meu avi. Es deia Fernando Masip, i
va ser una bona persona, amb il·lusions i
projectes. Amant de la seva família, dels
seus amics, del seu treball. Era xofer particular i va acabar conduint ambulàncies en
el Cos de Tren de l'Exèrcit Republicà, i
aquest va ser el seu delicte, salvar vides!… i les guerres el
van portar fins aquí.
No va venir sol, el 27 de gener de 1941 va arribar a
Mauthausen en un comboi amb 1.472 espanyols, entre els
quals es trobava José Cabrero, famós a França pels seus
dibuixos de còmics, i Amat- Piniella, avui conegut per tots
nosaltres. El 71% d'aquells éssers humans van morir en
aquest lloc, el meu avi també.
Em dol imaginar com va ser de dur per tots ells el seu viatge i la seva estada aquí, el fred, la humitat, la fam, la set, el
dolor… i la por, quant d'horror!
Em dol imaginar quantes vegades aquests homes, dones i
nens somiarien en tornar a casa, recuperar les seves vides i
abraçar les seves famílies. Tots ells van haver d'abandonar

Associació Pozos de Caudé
L'associació Pozos de Caudé està formada per familiars i
amics que uneixen la seva veu contra l'oblit i per a fer
justícia i dignificar les víctimes. Des del mes d'agost de
1936 fins al desembre de 1937, hom calcula que al voltant
de 1.000 persones civils van ser executades pels revoltats
feixistes a l'indret i llençats els seus cossos en aquests
pous, que es troben a uns 10 quilòmetres de Terol.
“Després d'acabar el viatge i passats uns dies de descans,
recollint el sentir de tots els components del viatge a Àustria, després de visitar els camps de concentració de
Mauthausen, Gusen i el Castell de Hartheim, només tenim

el seu país i deixar endarrere pares, mares, germans, dones,
fills… que els van cercar i van plorar durant anys. (...)
La meva àvia es deia Petra, forta
com la pedra, com tantes i tantes
dones que es van quedar soles a
l'Espanya franquista: dona de republicà, roig. I forta com la pedra
va haver de ser per tirar endavant
després d'haver-ho perdut tot. Ella
em va ensenyar a mantenir viu el
record del meu avi. I si avui estic
aquí al costat dels meus germans i
la meva mare és per ella, que fins
al final dels seus dies ens va parlar
d'ell i va aconseguir que estigués sempre present a les nostres vides.
Avui ens reunim per tots aquests “Fernandos” que van arribar fins aquí i aquí van passar el pitjor dels calvaris, i per
totes les “Petras” que van perdre els seus éssers estimats i
van saber honrar-los i mantenir viu el seu record.
I per tots ells ens toca a nosaltres no oblidar, però també
mirar cap endavant, caminar al costat dels nostres joves,
els nostres fills, els nostres néts i recordar-los aquesta història, la seva història, la de tots. I ensenyar-los que la injustícia, l'odi i el dolor no els siguin indiferents. I que ells,
amb el cap alt i el cor ferm, recordin també els seus morts i
siguin capaços de lluitar pels seus valors i de cridar ben
fort: MAI MÉS!
paraules d'agraïment per a l’Amical de Mauthausen, en
nom de tots els meus companys de l'expedició, per la seva
cordialitat i disposició cap a tots els components del viatge, ressaltant la seva amabilitat, paciència i comprensió
que van tenir per a tots.
Vull ressaltar dues coses, la primera és el que ha suposat
per a nosaltres el fet d’haver-nos acostat a conèixer la veritat del que allí va passar, tot donant-nos tantes explicacions i informació durant tots els dies que hem estat a Àustria; així com, encara que fos poc temps, el fet de conèixer
i parlar amb algun deportat, amb l'amic Álvaro Rodríguez
(mexicà) o amb algun familiar dels qui van sofrir tants
patiments; tot ha contribuït a què sigui un viatge formatiu
cent per cent, fent-nos comprendre molt millor la barbàrie
que es va cometre en aquests camps d'extermini.

2

La segona cosa és ressaltar l'ambient amigable que ha regnat entre totes les persones durant tot el viatge, arribant a
aconseguir veritable amistat amb alguns. Per a nosaltres
ha estat una experiència inoblidable i que setmanes després continuem comentant i recordant, en cada ocasió en
què ens reunim les persones del grup.
Les visites i l'estada als llocs dels fets ens produïa tristesa
i molta pena pel que allí van patir centenars de milers de
persones. L'impacte va ser molt fort i ha aconseguit remoure les nostres consciències, sobre els esdeveniments
tan salvatges que s’hi van produir, i estic convençut que

tots ens hem compromès a divulgar aquest passatge tan
horrible de la nostra història recent perquè tothom conegui
la veritat dels fets i es faci justícia per tot el patiment, dolor i mort, que tantes persones van sofrir.
Vull aprofitar aquestes línies per fer arribar una salutació i
una abraçada a tots els components del viatge i novament,
expressar el nostre agraïment a l’Amical de Mauthausen,
animant-los que continuïn durant molts anys aquesta tasca tan important que, des de fa temps, realitzen”.
Francisco Sánchez Gómez, President de l’Associació
Pozos de Caudé de Terol.

INS Baix Montseny de Sant Celoni
Les dues intervencions del grup d'estudiants i la professora acompanyant tingueren lloc a la pedrera de
Mauthausen i al camp de Gusen.
En el primer indret oferiren una àmplia panoràmica dels
treballs forçats en el passat i en el present, com a eina de
denúncia i prevenció, tal com mostren els següents fragments:
“Ens trobem en la tristament famosa “Escala de la mort”
de Mauthausen
que conduïa de la “Wiener Graben” (pedrera de granit) a l'exterior. En el món actual, l'esclavitud ha estat oficialment abolida; no obstant això, encara hi ha persones en situació d'esclavitud o de treball
forçós o forçat, és a dir, persones legalment lliures, però
que han de realitzar qualsevol mena de treball o servei
contra la seva voluntat i sota l'amenaça de càstig. La pobresa, la discriminació i la necessitat de migrar dels seus
països d'origen converteixen nombroses persones en treballadors vulnerables, sotmesos a condicions extremes.
Les últimes xifres de l'Organització Internacional del Treball (OIT) i d'altres organismes internacionals assenyalen
l'existència de més de 12 milions de persones que, igual
que en el passat, estan sotmeses a la voluntat d'un altre
mitjançant l'ús més o menys explícit de la violència. S'esclavitza a homes, dones i nens per realitzar treballs rurals,
industrials, domèstics i fins i tot per prostituir-los, però els
nens, les nenes i les dones són la població més vulnerable
al treball forçós. I la situació és especialment sagnant
quan aquestes víctimes són indígenes i el problema es torna invisible (...)"
Després d'oferir-nos exemples de diferents llocs amb un
ampli ventall de víctimes van assenyalar: "Aquests exemples ens serveixen per comparar el treball forçós de l'Alemanya nazi amb l'actual i constatar que, encara que hem
avançat en molts aspectes, no hi ha tanta diferència: la perversió i la maldat no han desaparegut del nostre món. En
aquest mateix lloc on ens trobem, milers de presos van ser
obligats a treballar forçadament, en condicions inhumanes.
És important recordar el que van patir aquestes persones.
Però, sobretot, és important explicar i denunciar que en el
món actual, encara hi ha moltes nenes, nens i adults sotmesos a treballs forçats.
I els joves hem de lluitar per eradicar aquesta vergonya!”

A Gusen, la seva dissertació davant les representacions
internacionals portava per títol:

El compromís dels joves amb la lluita contra el
rebrot del neonazisme a Europa i al món
"Aquest any, el nostre viatge des de molts racons de l'Estat
espanyol té una significació especial: la commemoració
del 75è aniversari de l'exili republicà (...). Les meves
alumnes parlaran en nom dels néts i les nétes que molts
d'aquells homes i dones mai van poder tenir o conèixer.
Avui, recullen el seu testimoni i els seus ideals de lluita per
la llibertat del seu poble i de tots els pobles. Ara, més que
mai, té sentit i és la nostra obligació donar a conèixer el
resultat de la política d'exclusió, persecució i anihilament
de pobles i col·lectius, en nom d'una ideologia que no respectava cap dels drets de l'Home.
I en la situació de crisi actual, el rebrot i el creixement de
l'extrema dreta a tot Europa és una amenaça real. Aquests
partits com a Alba Daurada a Grècia, el Jobbik a Hongria,
el Front National (FN) a França, la Lega Nord a Itàlia, el
PVV als Països Baixos, el FPÖ a Àustria, l'UKP a Gran
Bretanya i “Espanya en Marxa”, Democràcia Nacional,
Plataforma per Catalunya i Vox, a l'Estat espanyol i a Catalunya, que són partits tots ells xenòfobs, racistes, i alguns obertament neonazis i són un perill per a la convivència democràtica (...).
Volem recordar a aquells homes i dones que van ser doblement víctimes del feixisme espanyol i del nacionalsocialisme de Hitler. Aquells, que com Edmon Gimeno (mort
recentment i que ens va acompanyar aquests últims anys),
van lluitar per la República i van haver d'abandonar la
seva terra. Van continuar combatent per la democràcia i la
llibertat en terres estrangeres, fins que els nazis els van
confinar en aquest i altres camps, on van patir les pitjors
vexacions i molts hi van morir. (...)
El coneixement del que va passar, la Història, ha de servirnos per evitar amb totes les nostres forces que les barbàries perpetrades per una de les societats més cultes de l'Europa d'aquell moment, puguin tornar a repetir-se.
Avui i ara, com a joves, tenim l'obligació i el deure de continuar lluitant contra l'oblit (...). Som els joves els que ara
hem de prendre el relleu i transmetre a les pròximes generacions el que va passar“.
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COL·LABORACIONS
100 anys de l'inici del primer gran conflicte bèl·lic del segle XX
Josep Escoda, soci núm. 1034.
El 28 de juny de 1914, ara ha fet un segle, l´arxiduc Francesc Ferran, hereu de l´Imperi austro-hongarès va ser assassinat junt amb la seva esposa, a Sarajevo, capital de Bòsnia,
per un jove nacionalista serbi, Gavrilo Princip. Podia haver
estat simplement un més dels magnicidis que hi havia hagut
a Europa, però en canvi les seves conseqüències van acabar
desencadenant una guerra entre les grans potències mundials que espatllarà el segle XX, posarà
fi a l'hegemonia mundial d'Europa i a
les il·lusions d´un progrés indefinit
cap al benestar i la fraternització universals. El motiu immediat de
l´atemptat va ser la indignació que va
provocar entre els serbis la visita de
l'arxiduc a Sarajevo pel que representava d'exhibició d'uns drets de possessió d'Àustria-Hongria sobre Bòsnia que els serbis no reconeixien; va
agreujar la seva indignació el fet que,
precisament, ho fes aquell dia, aniversari de la derrota sèrbia de Kosovo, "el Camp de les
Merles", al 1389 davant dels turcs, que havia significat la
desaparició de Sèrbia com a estat independent. L'atemptat
s'emmarcava, tanmateix, dins de les tensions, possiblement
insolubles, entre la voluntat dels serbis de construir un gran
estat eslau del sud als Balcans, d´una banda, i, de l´altra, la
voluntat dels austro-hongaresos d'apuntalar un imperi que
trontollava i d´acabar amb la rivalitat de Sèrbia. Per als austríacs l'assassinat els oferia la possibilitat d'efectuar una
acció de càstig contra Sèrbia tot acusant-la d'estar darrera
de l'atemptat.
Podia haver estat una guerra local, però el problema va ajudar Sèrbia i s´agreujà perquè aquesta comptava amb el suport de Rússia, i Àustria-Hongria, amb el d´Alemanya.
Quan Àustria-Hongria va atacar Sèrbia, el 28 de juliol, al
mes de l´atemptat, els mecanismes diplomàtics establerts
anteriorment es van posar en marxa immediatament: Rússia
va ajudar Sèrbia, França a Rússia i Alemanya va ajudar
Àustria-Hongria i va declarar la guerra a les altres dues, l´1
i el 3 d´agost. Quan Alemanya va envair Bèlgica, país neutral, Anglaterra li va declarar la guerra, el 4 d´agost. En uns
pocs dies, vertiginosament, Europa entrà en una guerra devastadora. Progressivament, s’hi incorporarien altres països,
entre ells els Estats Units, al 1917.
Hom creia que seria una guerra curta, plena d´accions heroiques i que s´acabaria amb un atac frontal, impetuós, irresistible, que l´enemic no podria resistir i es rendiria.
"Tornareu quan les primeres fulles dels arbres comencin a
caure" va dir el Kaiser als soldats que partien. Era la gran
coartada d´aquells dirigents que, empesos per concepcions
d´honor de casta o del més abrandat nacionalisme o de la
cobejança de poder, no van vacil·lar a llençar els joves europeus els uns contra els altres perquè morissin pels seus
interessos egoistes. Però aquells nois no van tornar a la tardor del 1914 ni a la següent. Aquella guerra va durar 4 anys

i mig, i en el seu transcurs la mobilització de tots els recursos humans i tecnològics de què podien disposar els estats
més poderosos del món van ser posats al servei de la mort
dels homes i de les destruccions de la riquesa, els valors
vinculats a una idea de la civilització i de la consciència
europea van quedar anorreats i al seu lloc hom va exigir que
hi fossin instal·lats l´odi, la passió homicida, la voluntat de
destruir. És a dir, els soldats van ser autoritzats i estimulats
a cometre actes, i quants més
millor, que havien estat acostumats, fins aleshores, a rebutjar, a
creure´ls impropis de la gent civilitzada. L´atac definitiu i victoriós no es va produir a causa de
l'equilibri de forces, i els soldats,
aquells joves que van anar al
front
generalment
plens
d´entusiasme, van haver de viure
i lluitar entaforats a les trinxeres
durant gairebé 4 anys en unes
condicions indescriptibles que
afectaran la seva sensibilitat, la
seva mentalitat i els seus valors.
Al final, l´11 de novembre de 1918, havien mort uns 10
milions d'homes, hi havia uns altres 10 milions de ferits i
mutilats, milions de vídues i orfes. S'havien ensorrat 4 imperis i al seu lloc havien sorgit una munió d´estats que immediatament es llençaran els uns contra els altres. D´aquell
estrany silenci que es va produir quan les armes van callar,
va sorgir primer l´estupor, després la pregunta amarga del
per què, que turmentarà les següents generacions d'europeus. Alemanya, la gran perdedora, es negarà a acceptar la
derrota i es generarà, en una part important de la seva població, un sentiment d´odi, de ressentiment i de desig de
revenja. Aquests sentiments, agreujats per les dramàtiques
experiències que viuran els alemanys després de la guerra,
permetran que un xarlatà de cantonada, una de les persones
més pèrfides que han existit, Adolf Hitler, amb la complicitat d´uns homes sense escrúpols, membres de la casta dirigent alemanya, obtingui el poder sobre el país el 30 de gener de 1933, un dels dies més infortunats de la història europea. Aleshores va poder bastir un estat basat en el terror i
en la persecució dels altres per motius racistes, polítics, ideològics, que durà directament als camps de concentració i
d´extermini i a la segona guerra mundial. Una joventut alemanya manipulada i formada en l´odi i fanàticament disposada a obeir les ordres de Hitler, estarà disposada a portar el
terror, el sofriment i la mort als camps. I allí se´ls trobaran
els nostres deportats i deportades quan després d'haver deixat el seu país derrotats per la superioritat de les armes i per
l´abandó de les democràcies, però no per la raó ni per la
solidesa dels valors pels que van lluitar, acabaran els seus
destins a Mauthausen i altres camps.
Una història tràgica i farcida de conseqüències fatídiques,
que va començar aquell diumenge, 28 de juny de 1914, a
Sarajevo, amb dos simples trets, massa encertats, d´un adolescent.
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INFORMACIONS
Afrontem un greu perill: L'ascens del Neonazisme i l'Extrema Dreta
La lluita dels resistents contra el nazi-feixisme no va acabar amb la derrota militar de l'Eix –els republicans espanyols i els lluitadors antifranquistes ho saben prou bé–.
Avui, el record de les causes i conseqüències dels feixismes és més necessària que mai i la mobilització també
pren més sentit que mai, en un context de progressiva influència i conquesta d'espai polític per part de l'extrema
dreta. En vigílies del 70è aniversari de l’alliberament dels
camps, és inquietant que a l'Europa, considerada el redós
de llibertat i de defensa dels Drets Humans, augmentin
partits i forces de l'extrema dreta, amb connotacions feixistes, que sota discursos populistes malintencionats, ar-

El tancament del Casal Tramuntana
L'Amical forma part de la plataforma Unitat Contra el
Feixisme, una de les accions emblemàtiques de la qual ha
estat la campanya per al tancament del Casal Tramuntana
al barri del Clot de Barcelona, a partir d'un manifest que
rebé el suport de seixanta entitats, sindicats i els partits
ICV, ERC, EUiA i la CUP, amb el lema “Casal Tramuntana, ni aquí ni enlloc”. El 20 de
juny ha expirat el seu contracte de
lloguer, però la notícia no satisfà, en
la mesura que sembla que obriran la
seu a un altre lloc. A la darrera assemblea d’Unitat Contra el Feixisme, del
dia 5 de juliol, es va acordar demanar
a l'ajuntament que no es permeti l'obertura del Casal Tramuntana a cap
lloc de la ciutat.
Val la pena recordar que el Casal es
va inaugurar el gener de 2012 i ha
esdevingut un dels punts d'encontre
de joves de la ultradreta, amb el suport del partit Plataforma per Catalunya. Inspirat en la Casa Pound italiana i amb un seguit d'activitats recreatives per captar joves, amb la finalitat
d'enquadrar-los en els moviments

Notícies des de Toledo
Esquerra Unida-Els Verds, de Toledo, han fet arribar a
la nostra delegada a Madrid, Concha Díaz, la nota següent:
"Gràcies per recordar-te de nosaltres i, sobretot, pel

vostre treball. Quan vulguis vine a veure'ns. Tenim
algunes coses per celebrar. No sols tenim el monument als toledans víctimes del feixisme, a més a més,

rosseguin les classes treballadores, colpides per la crisi, i
atiïn discursos ultranacionalistes excloents.
La nostra Amical no pot defallir en el seu compromís, contínuament renovat, de combat contra les exclusions i els
atemptats contra la dignitat de les víctimes. A Mauthausen, any rere any, els murs del camp apareixen pintats amb
frases de provocació i incitació a l'assassinat dels immigrants, i al nostre país, encara és possible, l'exhibició de
simbologia nazi i franquista, els atacs contra minories i les
declaracions insultants contra les víctimes, sense càstig
penal ni condemnes polítiques contundents.

feixistes, sota les banderes de la xenofòbia i l'ultraespanyolisme. Els seus activistes més destacats procedeixen o
formen part de partits feixistes i mantenen connexions
amb el partit neonazi grec Alba Daurada, a més de figurar en el seu currículum brutals agressions contra joves
de sentir diferent. Una de les activitats singulars i expressives de la seva ideologia fou el repartiment d'aliments
exclusivament a “famílies espanyoles”, segons explicaven en els seus pamflets.

per fi, després de tant de temps, hem aconseguit que
el carrer 18 de juliol, sigui avui el carrer Nelson
Mandela o el que era División Azul, sigui avui, el
carrer Rosa Park. Hem tret capitans i colpistes i tenim a Clara Campoamor, Pablo Neruda, Martín Luther King o Rigoberta Menchú. Estem molt contents,
a més a més, la fundació Francisco Franco ens ha
dedicat un especial.
Moltes gràcies. Un abraçada”.
Aurelio San Emeterio Fernández
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Conveni de col·laboració amb
l'ajuntament de Vilafranca del Penedès
El 9 de juliol, l’alcalde de Vilafranca, Pere Regull, i el
president de l’Amical de Mauthausen i altres camps, Enric
Garriga, amb la presència del regidor de Solidaritat i Cooperació, Raimon Gusi, van signar el conveni per enguany,
amb l'objecte de realitzar activitats de formació i de sensibilització sobre els drets humans, dirigides al conjunt de la
ciutadania i en especial als joves, donant a conèixer el que
va passar als camps de concentració nazis.
Dins el marc del conveni, a la Capella de Sant Joan, s'ha
pogut visitar l'exposició "Mauthausen, l'univers de l'horror" del 9 al 25 maig.

Carta al Ministeri
de l'Interior d'Àustria
L'Amical s'ha adreçat per carta al Ministeri de l'Interior
d'Àustria, en qui recau la responsabilitat de la direcció dels
Memorials de Mauthausen i Gusen.
Els termes essencials del contingut de la carta ha estat:
El desgrat de l'Amical pels treballs en el Memorial de Gusen, coincidents amb els actes del 69è aniversari de l'alliberament del camp i que van impedir el normal desenvolupament dels mateixos. I mostrar la preocupació per la sospita que s'haguessin danyat algunes de les plaques que els
familiars han anat dipositant al recinte del Memorial de
Gusen en memòria de les víctimes.
També s’ha tornat a sol·licitar que a la llibreria de
Mauthausen aparegui bibliografia en castellà, actualment

absent. I que la pel·lícula que es projecta en el Memorial
de Mauthausen tingui un doblatge en castellà, actualment
inexistent.
La resposta per part del ministeri de l'Interior d'Àustria no
s'ha fet esperar. Asseguren que les obres eren imprescindibles perquè el Memorial de Gusen requeria una rehabilitació urgent, l'inici de la qual s'havia dilatat ja diversos anys.
Asseguren que cap de les plaques dipositades pels familiars s'ha vist danyada i que seran reposades les que s'han
tret provisionalment.
Respecte als punts responen que prenen en consideració
les propostes i que és del seu interès que en un futur hi
hagi una major oferta de traducció en llengües estrangeres
al Memorial.
(Farem el seguiment oportú respecte a aquests compromisos).

ACTIVITATS
Presentació del llibre: Joaquim Aragonès. De Rubí a Mauthausen
va desenvolupar una activa vida social i de lluita dins del
moviment obrer rubinenc, va ser com ell deia “un sindicalisL’1 d’abril passat es va presentar aquest llibre a la Biblioteca
ta” de la CNT i les circumstàncies del moment van fer que
Mestre Martí Tauler de Rubí. En van fer la presentació
també fos regidor de l’Ajuntament de Rubí en els anys de
Martí Pujol, Regidor d’Identitat de
guerra. Com a “perdedor de
l’Ajuntament de Rubí, Rosa Toran
la guerra” va patir l’exili, i
de l’Amical de Mauthausen i Josela deportació a la qual va
pa Gardenyes, l’autora.
sobreviure.
Es va destacar la importància de la
El llibre està basat en tres
data en que es feia la presentació,
pilars:
1r. d’abril, commemorant el 75è
El testimoni directe d’en
aniversari de l’acabament de la
Joaquim, recollit pel seu nét
Guerra i de l’inici de l’exili. Tal
Pere i per l’autora, esposa
com va dir l’autora: “És avui amb
del nét.
la presentació del llibre Joaquim
La documentació: carnets,
Aragonès. De Rubí a Mauthautarges, fotos i sobretot carsen, que volem retre homenatge a
tes, que ens permeten ententota una generació que va lluitar
dre els fets a partir de sentiper aconseguir una vida millor i
ments i impressions. Cal
que per defensar les seves idees va
Martí Pujol - Josepa Gardenyes - Rosa Toran
destacar la seva importància
patir una guerra, la mort, l’exili,
atès que cobreix cadascuna
la repressió i també la deportació”.
de les etapes.
Joaquim Aragonès, nascut a Rubí el 1900, des de ben jove

Josepa Gardenyes, sòcia núm. 1500
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La recerca i explicació històrica, que permet reconstruir el
context en el que es desenvolupà el periple vital d’en Joaquim.
En els annexos del llibres hi ha recollides les dades i notes de
vida dels altres nou deportats rubinencs al camp de Mauthausen, fruit de la recerca i de les entrevistes amb alguns dels
seus familiars.
Aquest llibre forma part de les iniciatives de recuperació de
la memòria històrica, i com va indicar l’autora: "Els llibres

d’Història sovint són un recull de dades, una relació de
fets.... No hi queden recollides les experiències de tots
aquells que l’han viscut, de les persones anònimes. Per això
és tan important posar nom i cognoms, donar vida a aquestes persones, és una manera al meu entendre d’aproximar la
història i comprendre millor el nostre passat. En aquest sentit, conèixer la vida d’en Joaquim i dels seus companys i
convilatans és un petit gra de sorra per acostar-nos a la nostra història recent.”

32è Saló internacional del còmic de Barcelona
“Còmics en guerra”
Enguany hem participat al Saló Internacional del Còmic que es va celebrar a Barcelona del
15 al 18 de maig, tot responent a la invitació dels seus responsables, amb motiu de la commemoració dels 75 anys de l'exili republicà i del centenari de l'inici de la I Guerra Mundial.
La participació es va concretar en un estand on vàrem exposar escultures i dibuixos fets per
deportats al propi camp o en els anys immediats a l'alliberament, a més de llibres i tot tipus
d'informació sobre l'Amical. A més, dins de l'exposició permanent del Saló, s'hi mostraren
dibuixos fets a Mauthausen dels deportats Manuel Alfonso Ortells i Ángel Hernández García “Hernán”. Rosa Toran va participar, en representació de l'Amical, a la taula rodona dedicada a l'exili.

Homenatge als guerrillers espanyols
Prayols
El dia 7 de juny de 2014 es va celebrar a
Prayols (Ariège), dins els actes de celebració del 70 aniversari de l'alliberament de
França de l'ocupació alemanya un acte
d'homenatge als guerrillers espanyols,
organitzat per l'Amicale des Anciens
Guerrilleros Espagnols en France. En el
citat acte va intervenir, en representació
de l'Amical de Mauthausen i altres camps,
Joan Molet Vila, vocal de la Junta, que va
pronunciar el discurs següent:
"Durant el mes de febrer de 1939, a les
acaballes de la guerra a Espanya, prop de
500.000 persones van creuar la frontera de França camí del
que seria, per a alguns, un llarg exili o definitiu, per a d’altres. Una gran part dels exiliats va fer cap a camps de concentració, com Argelès, Saint Cyprien, Bram, Septfonds, Le
Vernet, Gurs, Rivesaltes…
La situació dels interns és complicada, alguns acabaran tornant a Espanya; altres, la majoria, aconseguiran sortir dels
camps, sent mobilitzats, sota comandament militar, en Compagnies de Travailleurs Étrangers, on són utilitzats per a
treballs durs i gairebé sense paga. Una proporció important
s'implicarà en la lluita contra l'exèrcit alemany, després d'en-

Homenatge a Conrad Miret Musté
A París, el dia 13 de juny de 2014, s'ha col·locat
una placa a la presó de la Santé en homenatge a
Conrad Miret Musté, primer cap dels grups armats de la MOI, mort en aquesta presó el 27 de
febrer de 1942.
Aquest acte va estar presidit per l'adjunta a l'alcaldessa de París, Madame Caterine VieuCharier i responsable a la ciutat de la Memòria

vair el territori francès, i també contra el règim de Vichy.
L'experiència dels espanyols després de tres anys de dura
lluita contra el feixisme a Espanya és molta, això
els permetrà organitzar-se amb rapidesa i passar a
dirigir grups de resistència, com és el cas del meu
oncle avi Conrad Miret Musté, primer cap dels
grups armats de la MOI que lluiten a París des
d'agost de 1941. El paper dels resistents a les zones en què van actuar a França va ser de vital importància, aconseguint en molts casos que l'exèrcit
alemany fos derrotat o hagués de retirar-se de les
seves posicions.
A Espanya sóc vocal de la junta de l'Amical de
Mauthausen i altres camps, entitat que recentment
ha passat a formar part del Centre d'Interpretació i
Investigació de la Memòria de l'Espanya Republicana de Borredon. Des de 1962, l’Amical de
Mauthausen treballa perquè no s'oblidi la memòria dels republicans espanyols, molts dels quals, després de la seva
heroica lluita a França, van ser detinguts i van acabar presoners en camps de concentració nazis, com el meu altre oncle
avi Josep Miret Musté, mort a Florisdorff.
Per a finalitzar, com a membre que també sóc de l'Amicale
des Anciens Guerrilleros Espagnols en France, vull agrair el
treball de difusió i manteniment del record dels combatents
que realitzen les entitats que estan presents en aquest acte.
Visca la República! Visca França!"
del Món Combatent. Al finalitzar l'acte, Madeleine Midon,
filla de Josep Miret Musté, i Joan
Molet Vila, nebot nét de Conrad
Miret Musté van descobrir la placa.
Així mateix Joan Molet Vila, en representació de l'Amical de Mauthausen, es va adreçar als presents i va
donar les gràcies a la ciutat de París,
en nom de la seva família i de l'Amical, per l'acte celebrat.
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seva família,
Amb la qual va entrar en contacte
fa uns dos anys. Nascuda el 1942 a
París, malgrat saber que tenia família a Espanya, mai no hi va estar
relacionada. Aquesta visita és fruit
de la intensa feina de localització
per part de Joan Molet Vila, membre de la Junta de l'Amical i nebotnét de Josep Miret Musté.

Visita de Madeleine Midon a l'Amical
Madeleine Midon, és filla del deportat Josep Miret Musté, conseller de la Generalitat de Catalunya el 1938, mort a Florisdorff, comando de
Mauthausen, al novembre de 1944, pels trets del
SS Hans Bühner, després de caure ferit en un
bombardeig. Actualment resideix a Austràlia i va
visitar Barcelona amb l'objectiu de conèixer la

Recordem a...
Francesca Cussó Barbosa, sòcia núm. 643, vídua del membre de l'Organització TODT Francisco Campos Martínez, i
que morí el 29 de març de 2013.

Gert Hoffman, brigadista austríac, que
morí el 9 de juliol de 2014. Ha estat
sempre un lluitador per la pau, la justícia i contra el feixisme.
A la foto el veiem rodejat de joves en
un dels darrers viatges que hem fet a
Mauthausen.

Joaquim Ribalta Pampalona, soci núm. 822, mort el dia 10
d´abril de 2014.
Luis Perea Bustos, deportat a Mauthausen amb la matrícula
núm. 3612, va morir el 16 de juliol de 2014 a Hendaya.

Llibres rebuts per a la biblioteca
des de gener de 2014
Arau, Ramon, De la utopia al camp de concentració. Records d’un soldat de la lleva del biberó, Viena Edicions,
Barcelona 2014.
Bilé, Serge, Negres als camps nazis, Ediciones Wanafrica,
Barcelona 2014.
Castillo, Fernando, Noche y niebla en el París ocupado,
Fórcola Ediciones, Madrid 2012.
Gardenyes Pedrol, Josepa, Joaquim Aragonès. De Rubí a
Mauthausen, Llibres a Mida, Mataró 2014.
Kovály, Heda Margolius, Bajo una estrella cruel. Una vida
en Praga (1941-1968), Libros del Asteroide, Barcelona
2013.
Llor, Montserrat, Vivos en el averno nazi, Ed. Crítica, Barcelona 2014.
Llorente, Mariano, Ripoll, Laila Ripoll, El triángulo azul,
Centro Dramático Nacional, Madrid 2014.

Lluy Torres, Xicu, Els nostres deportats. Republicans de les
Balears als camps nazis, Edicions Documenta Balear, Palma 2013.
Poortere, Pieter de, El hijo de Hitler, Éditions Glenat, Barcelona 2010.
Torrents, Eduard, Lapìere, Denis, Le Convoi, Dupuis, Bèlgica 2013.
Vilanova, Mercedes, Mauthausen, después, Ediciones Cátedra, Madrid 2014.
Wagenstein, Angel, Lejos de Toledo, Libros del Asteroide,
Barcelona 2010.
Wagenstein, Angel, Adiós, Shanghai, Libros del Asteroide,
Barcelona 2011.
Wagenstein, Angel, El Pentateuco de Isaac, Libros del Asteroide, Barcelona 2008.
Zgustova, Monika, Los frutos amargos del jardín de las delicias. Vida y obra de Bohumil Hrabal, Galaxia Gutenberg,
Barcelona 2014.

Assemblea General de Socis a Mequinensa el 26 d'octubre.
Viatges 2015

Estem enllestint els preparatius per als viatges commemoratius a Buchenwald, el mes
d'abril, i a Mauthausen, el 8, 9 i 10 de maig del 2015, any en què es complirà el 70è aniversari de l'alliberament dels camps. A la tardor començarem el període d'inscripció i
esperem una gran participació per mostrar la força i el compromís de l'associació
vers la memòria dels nostres deportats i la lluita contra qualsevol rebrot de feixisme.
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