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SOMNI
Quan creixi i tingui 20 anys
sortiré a veure el mon encisador.
M’asseuré en un ocell amb motor
i m’enlairaré ben alt a l’espai.
Volaré, navegaré i m’enlairaré
sobre el món llunyà i formós. Passaré per damunt de rius i mars.
Al cel pujaré i floriré.
Un núvol i el vent, els meus germans.
Em meravellaré de l’Èufrates i el Nil.
Veuré les piràmides i l’Esfinx
de l’antic Egipte de la deessa Isis.
Passaré per damunt les cascades del Niàgara
i em submergiré en la calor del sol ardent del Sàhara.
Voleiaré sobre els penyals del Tibet,
envoltat de núvols,
sobre la terra de la màgia i del misteri.
I quan aconsegueixi alliberar-me del sol abrasador i calorós
planaré sobre l’illa del gran cangur
i sobre les ruïnes de Pompeia,
sobre la Terra Santa del Vell Testament
i també sobre l’antic país del famós Homer.
Volaré lentament, planant amb indolència.
I així fruint de les meravelles del món,
Al cel m’enlairaré i suraré,
Un núvol i el vent, els meus germans.
(Abraham (Abramek) Koplowicz)

Abramek Koplowicz, nascut a Lodz el 1930, que, en les circumstàncies més extremes, pofou assassinat a Auschwitz-Birkenau el 1944. den esdevenir exemples de resistència.
Mentre romania amb la seva família reclòs al A punt d'arribar l'any en què es compliran 70
gueto de la seva ciutat, va realitzar un quadre i anys de l'alliberament dels camps, no defallim
va escriure vuit poemes i una obra de teatre, en la nostra tasca i no renunciem als nostres
que va trobar el seu pare, supervivent somnis d'un món millor, tal com van llegar-nos
d’Auschwitz, en retornar a la casa. El poema els deportats d'arreu i de totes les condicions, a
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Tal com hem fet arribar a tots els socis i sòcies, estem preparant els viatges commemoratius del 2015, per als quals esperem una significativa representació de familiars i amics dels
deportats i deportades. Podeu consultar les condicions a la
nostra pàgina web i a la mateixa Amical.
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Avancem en els actes del 70è aniversari de l'alliberament

l Dia de l'Holocaust serà el punt de partença dels actes que transcorreran al llarg de l'any per commemorar els 70 anys de l'alliberament dels camps. No obstant,
la nostra perspectiva és de més llarga durada i esperem
que, al llarg de tot l'any, es faci visible el fet de la deportació republicana. Volem omplir el Parlament de Catalunya de joves, nois i noies implicats en el projecte "Mai
Més", per tal de fer lectura d'un manifest de compromís i

reconeixement i també treballem per endegar una exposició sobre els deportats barcelonins, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i el MUHBA que es titularà "La
Barcelona deportada", així com la publicació d'un fulletó
amb la biografia de Josep Miret Musté, conseller de la
Generalitat el 1937 i assassinat a Mauthausen, i la
col·locació d'una placa al Fossar de la Pedrera.

COL·LABORACIONS
UN SEGLE COLPIT PER LES GUERRES
Josep Escoda

E

l dolor immens que va causar la primera guerra
mundial, la xifra espaordidora de morts, el dol que
va deixar sobre Europa, va dur a voler homenatjar
els caiguts erigint-los monuments escultòrics que recordessin el seu sacrifici. El seu nombre és molt elevat i de valor
artístic molt desigual.
Les dues escultures que aquí
apareixen, però, tenen un valor
especial i hom considera
que són el grup escultòric que
més commovedorament expressa el sentiment de dol d’uns
pares que han perdut el seu fill
a la guerra.
Les figures representen a Peter
i Kathe Köllwitz, metge
i escultora, pares de Peter, un
noi de 18 anys que va morir a la
guerra. I el valor emblemàtic
que posseeixen aquestes figures
prové del fet que el dol inexpressable que va impulsar la
mare a crear aquesta obra va més enllà de voler perpetuar
el record d´un fill, més enllà de voler representar les imatges d´uns pares mutilats pel dolor. El que expressen no és
només el dolor sinó també el penediment.
Eren els dies inicials de la guerra quan els pares i el fill es
van sentir arrossegats, com tants i tants altres pares i fills
de tot Europa, per aquella atmosfera de nacionalisme extrem, per la sensació de perill immediat, per la necessitat de
defensar la pàtria... Aquell conjunt de sensacions que manipulades hàbilment per les classes dirigents, van persuadir a
tants d´acceptar aquella atrocitat com un deure. A Alemanya aquells moments han quedat en la memòria col·lectiva
com “els dies d´agost” o com “l´esperit de 1914”. Quan
semblava que aquell entusiasme que es va desfermar amb
les declaracions de guerra havia de soldar les fractures de
la societat i els alemanys assolirien, finalment, la desitjada
Gemeinschaft, la unió de totes les classes en un objectiu
comú.
Els pares de Peter mai no es van sentir seduïts per les estri-

dències del nacionalisme de les classes dirigents, però tanmateix, creien, com va dir la mare, que “per darrera de la
vida individual... hi ha la pàtria”. Per això, tot i la basarda
pels perills que la decisió del fill de fer-se voluntari i que
ella va plorar desconsoladament quan el fill va marxar, la
van acceptar positivament.
Així doncs, Peter va marxar de casa, va anar a la caserna,
hi va rebre instrucció, el van enviar al front de Flandes i allí el van
matar el 30 d´octubre.
L´elaboració del dol va dur Kathe
a reflexionar sobre aquella guerra
que li havia arrabassat el fill i va
anar descobrint, així, la futilitat
dels seus motius, què pèrfidament
havia estat manipulat l´idealisme
de la joventut, com havien caigut
en la seva mentida, i com ells, els
pares, tots els pares, amb la seva
acceptació, havien contribuït a
enganyar els seus fills. Aquesta
constatació va ser una agonia que
va dur a Kathe a voler oferir al
seu fill una ofrena com a mostra
del seu penediment. No li va ser
fàcil. Li va costar 13 anys.
Ara les figures dels dos pares són
a Vladslo, a Flandes, agenollats
davant mateix de la tomba del
seu fill, amb els rostres devastats pel dolor. Ell, el pare, rígid i amb els braços estrenyent-se el pit i ella, la mare
com si volgués abraçar el fill i demanar-li perdó per no
haver sabut explicar-li com era d´insensata i inútil aquella
guerra, per no haver sabut fer-li comprendre que era una
trampa mortal, per no haver sabut retenir-lo amb ells.
L´obra no té cap indicació d´autoria ni de temps ni de lloc
ni està dedicada perquè els sentiments que expressa no valen només ni per una víctima ni per una guerra.
Una altra escultura també parla d´una guerra, però el que
expressa no és ni culpa ni penediment. Es tracta de
l´escultura coneguda com “La Montserrat”, de Juli Gonzàlez, i és de 1938, és a dir en plena Guerra civil. Al seu
rostre el que hi ha és un xiscle de ràbia, d´indignació, de
còlera, de por, de protesta contra una guerra. Però en
aquest cas es tracta d´una guerra diferent de la primera
guerra mundial. En aquesta, la responsabilitat, la culpa del
seu desencadenament, està repartida entre els bel·ligerants.
Però la guerra que li van fer a la Montserrat té uns culpa-
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bles clars són unes classes dirigents,
arrogants i sense escrúpols, que es
van precipitar contra les conquestes,
prou limitades, que les classes populars espanyoles havien obtingut amb
la proclamació de la Segona República. Les millores econòmiques,
socials, polítiques, culturals, el reconeixement, parcial, dels drets de les
nacions que formen part de
l´Estat espanyol: és a dir, tot el que
havia donat esperances noves d´una
vida més digna a unes poblacions
que finalment veien reconeguts i
admesos els seus drets. I, aprofitant
la nefasta conjuntura europea de
l´ascens dels feixismes, un exèrcit
que havia jurat defensar les llibertats
col·lectives, es va sublevar contra la República i va començar a perseguir, detenir, empresonar i matar i escampar el
terror entre les capes populars per protegir i mantenir els
privilegis seculars de les classes dominants espanyoles.

I, tanmateix, aquest va ser el primer país on
les classes populars es van plantar, van dir
que no i allí on va poder van derrotar els rebels. Però la falta d´ajuts internacionals, fins i
tot de les democràcies, va fer que, a poc a
poc, la desproporció de forces anés decantant
la lluita a favor dels rebels i, amb la derrota,
molts dels defensors de la República van haver d´emprendre el camí de l´exili. El xiscle
de la Montserrat és la resposta a aquest drama
final. Ella serà una de les que, sense home,
amb un fardell a l´esquena i arrossegant pares
i fills intentarà també la fugida del terror
franquista, o una de les que, sense home, es
quedarà a casa tot esperant, sense esperança,
l´entrada dels invasors, que exerciran sobre
ella i els seus, tota la repressió que el seu odi
secular preparava. També podrà ser una de
les dones que s´acomiadarà del seu home, aparegut de sobte, a corre-cuita, que l´abraçarà i abraçarà els fills i marxarà
tot seguit a engruixir la corrua que anava a cercar refugi a
França; camí directe, per a molts d´ells, de Mauthausen.

simbologia i l'acció del passat més infame, i uns mesos
abans vàrem assabentar-nos, amb consternació, dels mòbils
racistes en l'apunyalament a cinc lleiDissortadament, no paren d'arribardatans per part d'un estudiant, reconenos noticies i declaracions de molta
gut com a neonazi; a les parets de la
gravetat, que mercès a la força dels
seva cambra havia sentències racistes i
mitjans de comunicació on-line i a les
numerologia nazi, des del número 88
xarxes socials assoleixen una preocuque significa Heil Hitler, al 14, referit
pant volada. Comentaris racistes, amea les catorze paraules: "Hem d'assegunaçadors i delictius arreu d'Europa,
rar l'existència del nostre poble i un
com les declaracions d'un diputat de la
futur per als nens blancs". I no podem
Lliga Nord d'Itàlia al mateix Parlaoblidar la brutal pallissa propinada a
ment europeu, que ens ha fet arribar el
un noi jueu d'Andorra mentre l'escripresident de la Unió Romaní, Juan de
dassaven "Hitler no va matar prou
Estadi de Mestalla 20/04/2011
Dios Ramírez Heredia: “Llei i ordre:
jueus" per part de tres joves, que prel’ordre de Borghezio (eurodiputat) ha de regnar a Roma. tenen exculpar-se amb l'afirmació que fou tan sols una simMolts habitants dels camps gitanos són delinqüents. Nosal- ple baralla.
tres, els de la Lliga Nord, iniciarem una neteja a totes les No ens cansem de repetir que els moments actuals de crisi
perifèries i a tots els camps gitanos de la capital. La idea econòmica, política i social són proclius al renaixement o
d’una marxa sobre Roma (en referència a la Marxa sobre formulació d'idearis que deriven en atacs a la convivència i
Roma de Mussolini) és veritablement bonica”.
a la dignitat de les persones. Les nostres denúncies i la nosValgui aquesta mostra com una prova de la nostra preocupa- tra acció educativa adreçada als joves no defalliran, però
ció però, tal com hem vingut denunciant a través de les nos- mentre no hi hagi l'aparell jurídic preparat i disposat a escotres xarxes, també al nostre país proliferen tot tipus de de- metre la persecució de declaracions i fets i el seu càstig,
claracions ofensives, mancades de veritat i, al nostre enten- poca esperança podem tenir d’acabar amb les infàmies que
dre, punibles. Els darrers fets criminals ocorreguts a l'estadi posen en perill els valors democràtics i ofenen la memòria
del Manzanares mostren l'abast de l'odi, emmarcat en la de les víctimes.

Els grans reptes davant el racisme,
la xenofòbia i l'extrema dreta

INFORMACIONS
Lleva del Biberó
David Domènech
El passat 11 d’octubre se celebrà la darrera Assemblea General de la Agrupació de la Lleva del
Biberó, a l’Auditori del Museu d’Història de
Catalunya de Barcelona.
Fou una assemblea molt emotiva i participativa.

Després de fer un repàs de les
activitats realitzades l’any passat
per part del president de l’associació, feren ús de la paraula diferents “biberons” (tal com es fan
anomenar ells mateixos). Un dels
quals va manifestar que no era
necessari el tancament de l’associació, que encara tenien forces
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per a tirar endavant uns quants anys més. El president i
d’altres participants li respongueren que, a causa dels pocs
“biberons”, l’associació ja no podia continuar la seva trajectòria. Finalment, l’assemblea acordà que es realitzaria
el traspàs dels arxius i emblemes en un acte solemne al
Museu d’Història de Catalunya, en una data a determinar.
L’Assemblea comptà amb la presència del Sr. Miquel

Puig, en representació de la Generalitat de Catalunya i del
director del Museu d’Història de Catalunya.
Des de l’Amical volem enviar el més sincer reconeixement a l’associació i agrair a tots els “biberons” el fet
d’haver donat per la llibertat allò més preuat que té l’ésser
humà: la seva joventut.

Moció de l’Ajuntament de Lleida

neofeixistes, neonazis, xenòfobes i d'altres que utilitzin la
violència i durà a terme accions de sensibilització en favor
dels valors democràtics i de tolerància
–En solidaritat amb totes les víctimes del feixisme i el nazisme i donant així també resposta a la petició de l'associació Amical Mauthausen, la Paeria enviarà representació
institucional als actes que tindran lloc al maig del 2015 per
a celebrar el 70 aniversari de l'alliberament del Camp de
Concentració de Mauthausen (Àustria).

L’ajuntament de Lleida, el 16 de desembre, aprovà una
Moció del Grup Socialista amb esmena de CiU en favor
de la condemna de les expressions contemporànies de racisme, xenofòbia i altres formes connexes d’intolerància.
Entre els acords presos destaquem els següents:
–L'Ajuntament de Lleida donarà suport a totes les organitzacions i plataformes socials de lluita contra les ideologies

Atemptat en el Monument dels Pozos de Caudé
Francisco Sánchez, president de l'associació Pozos de Caudé (Teruel), indret on hi ha una de les fosses dels assassinats
del franquisme més gran d'Espanya, ens informa que el 7 de novembre van constatar diverses destrosses a plaques i el
robatori de la bandera republicana, actes que, malauradament, no són la primera vegada que es produeixen.

Projecte “Mai Més”
El 13 desembre, a la seu de l'Amical, s’ha realitzat el 3r
Seminari de formació per a professors de secundària
"Memòria, Deportació i Prevenció del Feixisme", tot continuant amb els objectius bàsics de millorar la formació
individual i col·lectiva envers la temàtica de la deportació
i el feixisme; intercanviar experiències i propostes de treball entre alguns dels centres educatius que col·laboren
amb l’Amical i alguns dels seus projectes; i seguir impul-

Informe del Relator de l'ONU
El passat dia 30 d'agost "Dia Internacional de les Víctimes
de Desaparicions Forçades" el Secretari General de les
Nacions Unides va transmetre un missatge encapçalat així:
"La desaparició forçada de persones a mans dels Estats
constitueix una violació inacceptable dels drets humans..."
i que clou amb aquestes frases: "Fins a la data, la Convenció Internacional per a la Protecció de totes les Persones i
contra les Desaparicions Forçades, que entrà en vigor el
desembre de 2010, ha sigut signada per 93 Estats i ratificada per 43. La Convenció proporciona una base sòlida
per a lluitar contra la impunitat, protegir les persones
desaparegudes i les seves famílies i enfortir les garanties
ofertes per l'estat de dret, entre elles la investigació, la
justícia i la reparació.
Insto a tots els Estats Membres a què signin i ratifiquin la
Convenció sense demora. Ha arribat el moment de què la
Convenció assoleixi la ratificació universal i es posi punt
final a totes les desaparicions forçades".
No obstant, poca influència ha tingut aquest missatge a
Espanya, si ens atenem a la reacció del govern amb la intervenció lamentable de la seva representant Ana Mª Menéndez, davant el Consell de Drets Humans de Nacions
Unides a Ginebra, per contrarestar l'informe presentat pel
relator especial de l'ONU, Pablo de Greiff, per a la promo-

sant i desenvolupant la proposta de Xarxa de Memòria i
Prevenció del Feixisme “Mai Més”, a partir de l’espai
educatiu i en estreta relació amb el món local, a través dels
ajuntaments i entitats culturals.
En aquesta ocasió, la part teòrica ha anat a càrrec de Josep
Escoda i s'ha dedicat a "Orígens de la Guerra civil europea: de la Primera Guerra Mundial als camps nazis (1a
part)", i la sessió ha prosseguit amb el debat de les propostes de formació per a alumnes i el suport als treballs de
recerca.
ció de la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de
no repetició. Greiff va llegir el seu informe, tot assenyalant que l'assistència i reparació de les víctimes “no és un
afer de polítiques partidistes o programes polítics, sinó de
principis i drets que concerneixen a tots", per acabar dient
que Espanya podia fer molt més. Així doncs, instà l'Estat a
jutjar les desaparicions ocorregudes durant la Guerra Civil
i la Dictadura, emprendre les reformes necessàries de la
Llei d'Amnistía, a dotar de contingut i fons la Llei de Memòria Històrica i a col·laborar amb les associacions de
memòria i de víctimes.
Davant d'aquestes contundents conclusions, Menéndez, a
més de fer una encesa defensa de la Transició, de la Llei
d'Amnistía i del paper del Poder Judicial respecte a la impunitat de la dictadura franquista, va referir-se a la Llei de
Memòria Històrica per les seves mesures de reconeixement. Val la pena recordar que aquesta llei ha estat
anul·lada de fet pel govern de Rajoy, en deixar-la inoperativa i sense fons. I pel que fa a l'informe del relator, la representant del govern va afirmar el seu caràcter a voltes
erroni i inexacte, a més d'acusar Greiff d'haver-se oblidat
de reunir-se amb altres associacions de víctimes de la dictadura –sense precisar a quines es referia– que consideren
que la consolidació de la democràcia era el seu major triomf. I conclogué amb l'afirmació que l'oblit i el perdó eren
la única via per a la reconciliació. I per reblar la política
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governamental actual, el encara ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, en el ple del Senat va assenyalar les
discrepàncies del govern amb l'informe de l'ONU.
Recordem que Espanya incompleix les seves obligacions
internacionals a partir de les convencions signades per
raons de conveniència política, per damunt de les raons
jurídiques, i fem nostres les paraules del president de l'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica,

Emilio Silva, que ha qualificat de lamentable la intervenció del govern: "Resulta lamentable veure que en una democràcia com l'espanyola, delictes de lesa humanitat, que
no poden prescriure per cap llei d’amnistia, són arxivats
sense dur a terme la més mínima atenció als familiars que
han sofert els delictes més greus que es poden cometre
contra un ser humà: detenir-lo il·legalment, torturar-lo,
assassinar-lo i amagar el seu cadàver”.

Reunió de l’Amical Francesa de
Mauthausen i de l’Associació Francesa
de Buchenwald a Estrasburg

Buchenwald i Mauthausen.
La trobada acollí també una visita al campo de concentració de Natzweiler-Struthof i la reunió del propi Comitè
Internacional de Mauthausen, amb la presència dels nostres delegats Concha Díaz i Josep San Martin.
Aquesta trobada amb les associacions germanes de França
va permetre compartir i debatre sobre el present i el futur
de la memòria de la deportació, el paper de les associacions en un futur proper sense la presència de testimonis
directes, i les estratègies per aquest proper any 2015, amb
les commemoracions del 70è aniversari de l’alliberament
dels camps.

Estrasburg fou l’escenari, els dies 26 a 28 de setembre de
2014, de la reunió conjunta de l’Amical francesa de
Mauthausen i de l’Associació de Buchenwald y Dora de
França. A aquestes reunions fou invitada la nostra Amical,
i hi va participar el president a la taula rodona sota el títol
“Reflexió sobre els deportats resistents a Europa”, junt
amb altres representants dels Comitès Internacionals de

ACTIVITATS
Concha Díaz, en la roda de
premsa que realitzaren la
El dia 25 d’abril es va estrenar al Centro
directora i els actores; i el
Dramático Nacional de Madrid, l’extraordia 28, amb la participació
dinària obra de teatre "Triángulo Azul" de
de Rosa Toran en la taula
Laila Ripoll i Mariano Llorente que narra
rodona realitzada al mateix
amb complexitat i dramatisme la vida
teatre.
dels republicans de Mauthausen que van
Desitgem que aquesta obra
dur a terme el robatori de les fotografies
tingui un ampli recorregut
del laboratori.
per la geografia espanyola,
L’obra compta amb un suport visual a
ja que s’ho mereixen la
partir del fons fotogràfic de l’Amical, que
implicació i el compromís
participà en diversos actes de difusió; primer, el dia 24 de la companyia teatral i la possibilitat de donar a conèixer
d’abril, amb la intervenció de la nostra delegada a Madrid, al públic la trajectòria dels republicans deportats.

"Triángulo Azul"

Presentació Llibre Ponts Trencats
El dia 2 d'octubre, amb la intervenció de Rosa Toran, es
presentà aquesta obra de Montserrat Garriga i Paituví, que a
través d'acurades entrevistes al nostre país i a França a 17
testimonis de l'exili i l'emigració, reconstrueix les trajectòries d'homes i dones que arribaren o es vincularen a Sant Esteve de Palautordera, en el marc d'haver de refer la seva
vida, condicionats per la repressió del final de la Guerra
civil. El llibre s'inicia amb la reconstrucció de la vida del
deportat a Mauthausen, Joan Clos.
L'Amical en la jornada d'antics alumnes de l'IQS

Dins les activitats culturals de la promoció de 1968 de químics d'aquesta universitat, en el cicle organitzat sobre la
Segona Guerra Mundial, el 4 de novembre, David Domènech i Rosa Toran hi han participat amb aportacions sobre el
món dels camps de concentració i el paper de l'Amical, en
el passat i en el present.

Homenatge als Immolats
Com cada any, el 12 d'octubre, hem assistit a l'homenatge
realitzat al Fossat de la Pedrera en honor dels immolats per
la llibertat de Catalunya.

Homenatge als deportats Colomins
Davant el monument als deportats de Santa Coloma de Gramenet, el 22 d'octubre, se'ls ha retut homenatge, amb un
especial protagonisme dels estudiants que van viatjar a
Buchenwald, el passat mes d'abril. L'alcaldessa Núria Parlón, el president de l'Amical i altres membres de la Junta
van formar part dels participants en l'acte, que clogué amb
l'ofrena floral per part de Francisco Mingolla, fill del deportat a Mauthausen Cristóbal Mingolla.
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El Memorial de l'Holocaust
de Miami (Florida)
La nostra col·laboradora i vocal de la Junta,
Lurdes Vidrier, va visitar, el 8 d’octubre el
“Holocaust Memorial Miami Beach“, museumonument ubicat a l’aire lliure, que va ser
impulsat, l’any 1984, per un petit grup de
supervivents de l’Holocaust residents a Miami, on hi ha una de les colònies de jueus més
gran dels EUA. Justament, en la seva visita,
Vidrier va poder gaudir de l'experiència de
conversar amb un dels supervivents Mr. Sol
el qual, als seus 92 anys encara fa de volunta-

Mr. Sol i Lurdes Vidrier

Curs sobre la pau
El dia 17 de novembre, Rosa Toran ha dissertat sobre
la guerra civil espanyola en el curs "Filosofia per la
pau" al Mas Fonollar de Santa Coloma de Gramenet.

ri al centre dues tardes a la setmana i
imparteix xerrades a les escoles i
universitats de Florida. El senyor
Sol, antic deportat al camp de
Mauthausen, encara mantenia el
record dels espanyols que hi eren
internats i, junt al president del Memorial, va esdevenir un excel·lent
destinatari de la documentació que
se li va lliurar en nom de l’Amical,
primer pas per donar-nos a conèixer
i
potser
endegar
possibles
col·laboracions.

Col·laboració amb l’ACCA
En col·laboració amb l’Associació Catalana de Cultura Alemanya
(ACCA), Josep San Martín va fer una conferència a l’Escola Oficial d’Idiomes de Lleida sobre la deportació als camps nazis.

ca a l’estudi del patrimoni arqueològic de les Terres de l’EHomenatge als morts a la Batalla de l’Ebre bre, comptà amb la participació de l’Amical de Mauthausen.
A la seva intervenció, el president, Enric Garriga, ressaltà el
El dia 22 de novembre de 2014
valor dels actes que permeten
es va reviure a Flix la retirada de
recordar els valores de la Repúl’Exèrcit Popular de la Repúbliblica i de la llibertat, i, alhora,
ca al final de la Batalla de l’Eprevenir i combatre el feixisbre, quan entre els dies 14 i 15
me a Europa. També va interde novembre de 1938 prop de
venir Joan Molet Vila, vocal de
mil soldats republicans moriren
la junta de l’Amical, que parlà
a La Fatarella, en el que fou el
sobre el tabú que suposà parlar
darrer combat de la batalla i que
d’aquells fets durant la dictaduva permetre frenar l’avenç de
ra franquista.
l’exèrcit del General Franco.
L’acte se va cloure dipositant
En aquell moment, 25.000 soluna corona de llorer al riu, per
dats republicans pogueren crepart de familiars, en memòria
uar l’Ebre, cosa que va signifidels que van morir a la Batalla
car l’inici de la retirada.
de l’Ebre, i també per part de
Aquest acte, organitzat per l’Associació Lo Riu que es dedi- Joan Molet, en representació de la nostra associació.

La Memòria dels republicans exiliats
Els dies 1 i 2 de novembre de 2014 es va celebrar a l’estació de Borredon (França) la tercera trobada del CIIMER
(Centre d’Interpretació de la Memòria de l’Espanya Republicana), que agrupa
entitats representatives
de l’exili i de la memòria de l’Espanya republicana i de la qual en
forma part l’Amical
des de l’any passat.
Llavors, l’Amical ja hi
va ser representada pel
president, Enric Garriga, i pel vocal de la
junta, Joan Molet.
La trobada va començar el dia 1, amb un concert de Juan Francisco Ortiz, que
interpretà temes de guitarra clàssica, en homenatge al seu

pare Francisco, el
qual va confeccionar
una bandera republicana amb la roba dels
presoners
de
Mauthausen quan fou
alliberat
el
camp, aquesta bandera serà
cedida al Museu del camp, el proper mes de maig.
El diumenge dia 2, Enric Garriga va presentar el
projecte de l’Amical adreçat als joves per a la prevenció del feixisme "Mai Més" i Joan Molet va
explicar el seu treball d’investigació sobre els seus
familiars Conrad i Josep Miret Musté. Després de
dinar es va projectar el documental “Memoria de
las Cenizas” sobre els andalusos als camps de concentració nazis, amb debat posterior. Per acabar la
jornada es va retre homenatge al president Azaña,
davant la seva tomba a Montauban i es va visitar
el Memorial del camp de Septfonds.
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Presentació del Banc d'ADN
de desapareguts de la Guerra Civil
El dia 27 de novembre, sota la presidència de Jordi Martí i
Galbis, regidor de Presidència i Territori, es celebrà al Saló
de Cent de l'Ajuntament de Barcelona la presentació d'aquesta iniciativa, a la qual van assistir, en nom de l'Amical,
Llibert Villar i Joan Molet. A la projecció del documental
Homenatge als afusellats
al Camp de la Bota
El diumenge 14 de desembre, en
complir-se 75 anys de l'inici dels afusellaments de republicans, vàrem assistir a aquest acte impulsat per l'Associació Pro-Immolats per la Llibertat de Catalunya i organitzat per la
EXPOSICIONS I XERRADES
"Resistentes y Deportadas": del 24 al 31 d’octubre a Santa
Coloma de Gramenet, del 3 al 30 de novembre a Mequinensa
i de l’1 al 21 de desembre a Alcolea de Cinca.
"Mauthausen, l'univers de l'horror": de l’1 al 31 de maig a
PUBLICACIONS
Gràcies al treball perseverant de Jacques Fernández, ha sortit publicada,
en edició bilingüe (Éditions Privat,
Toulouse 2013), l'obra La Rondalla
de Mauthausen, escrita per Luís García Manzano "Luisín", l'any 1972,
sobre la formació i actuacions d'aquest grup musical per part d'un
grup de republicans, que va esdevenir un mitjà de supervivència i de
ASSEMBLEA
El diumenge dia 26
d’octubre a la localitat
de Mequinensa van celebrar l’assemblea anual
de la nostra associació.
Per aquest motiu es van
programar diferents actes, els quals van comptar amb una estreta
col·laboració de l’Ajuntament de la localitat.
Com a activitat prèvia, el dissabte dia 25 d’octubre hi va haver pel matí una trobada de professors i professores de secundària a l’IES Bajo Cinca de Fraga, per posar les bases a
l’Aragó de la Xarxa “Mai Més” de Preservació de la Memòria i prevenció del feixisme.
El mateix dissabte, per la tarda la Dra.
en Història i expresidenta de l’Amical
de Mauthausen, Rosa Toran, va impartir
una conferència a Mequinensa sobre la
deportació femenina amb assistència
d’un públic nombrós.
El diumenge 26 de octubre, es va celebrar a Mequinensa l’assemblea de socis.
Prèviament, es féu un emotiu homenat-

"El camino de un protocolo", amb testimonis de familiars
de desapareguts que encara continuen amb la recerca, seguiren les intervencions de Roger Heredia Jornet, representant de les famílies i de Josep Sánchez Cervelló, que emfasitzaren en les dificultats d'identificar les restes dels enterrats a les fosses comunes, a causa de la poca o nul·la
col·laboració dels poders públics a Espanya, tal com consta
en el recent informe del Relator de l'ONU.
Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de
Barcelona, al qual ens havíem adherit. En el
mateix indret que va ser escenari de més de
1.700 crims, vàrem escoltar les intervencions dels representants de les institucions i
de l'historiador Joan Corbalán, i la d'una
filla i un fill de les víctimes que perderen el
seu pare pel sol fet d'haver ocupat l'alcaldia
del seu poble en els anys republicans.
Vilafranca del Penedès.
Seguim amb el ritme usual de xerrades als centres educatius a
càrrec dels membres de l’Amical Pilar Molins, Llibert Villar,
Tomás Rebollo, Enric Garriga, Joan Calvo, Joan Molet, Rosa
Toran i Josep San Martín.

desafiament als SS del camp. El relat, del qual tan sols sis
persones en tenien còpia, va romandre adormit durant 40
anys fins que Fernández, fill del deportat i integrant del grup
José Fernández Sánchez "El Inglés", va decidir posar fil a
l'agulla i donar-lo a conèixer, traduint-lo al francès i aportant
documents escrits i gràfics. L'Amical va col·laborar des del
primer moment en la seva tasca, amb l'aportació de fotografies i un pròleg de Rosa Toran, com no podia ser d'altra manera, per la seva contribució a la preservació de la memòria
dels republicans i pels estrets i solidaris lligams de "Luisín"
amb la nostra Amical.
ge als deportats i deportades mequinensans davant el monument que s’ha ubicat als jardins del museu de la localitat.
Després dels parlaments de l’alcaldessa, Magda Godia, i del
president de l’Amical, Enric Garriga, es féu una ofrena floral
per part de dos familiars del deportat mequinensà José Silvestre Ibarz, que fou assassinat a Gusen.
L’assemblea de socis va aprovar, entre altres resolucions, la
que s’ha anomenat “Declaració de Mequinensa”, que vincularà per sempre l’Amical de Mauthausen amb el poble amfitrió de l’assemblea d’enguany.
Havent estat aquesta la primera Assemblea general de la Associació Amical de Mauthausen i altres Camps i de totes les
víctimes del nazisme d’Espanya, que se celebra sense la presencia d’exdeportats i exdeportades, i en base al jurament
“Mai Més” pronunciat pels supervivents després de l’alliberament i als mateixos camps, l’Assemblea aprova per unanimitat la resolució següent amb el compromís de continuar
treballant per a:
1) Preservar i difondre la memòria de
la deportació republicana antifeixista.
2) Denunciar i combatre les actituds i
actuacions racistes, antisemites, homòfobes, xenòfobes, etc.
3) Lluitar per la llibertat, la igualtat i
la justícia social per a tota la humanitat.
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RECORDEM A...
Mª Carme Moya Sans, nora del deportat a Mauthausen Alexandre Esqué Motlló, que morí el 6 de setembre.
Esteban Pérez Pérez, deportat a Mauthausen, que ens va deixar el 15 de novembre, als 103 anys d'edat.
Francesca Savall Sanchís, vídua del deportat a Mauthausen Joaquim Sala Prats, que morí el dia 11 de setembre.
Mor el darrer brigadista austríac
Hans Landauer
El dia 19 de juliol, als 93 anys, va morir Hans Landauer, el darrer brigadista austríac que romania viu d'entre els gairebé 1.400
que van arribar a Espanya per defensar la República. Recordarem sempre la seva proximitat i afecte vers nosaltres, any rere
any, en els actes commemoratius de l'alliberament del camp de
Mauthausen. Ell mateix fou deportat a Dachau, des dels camps
d'internament francesos, on va anar a parar en acabar la guerra
d'Espanya, a causa de la impossibilitat de retornar al seu país
que ja estava integrat dins del Reich. El seu compromís en la
lluita antifeixista el va portat a treballar intensament per preservar la memòria dels seus compatriotes brigadistes i a lluitar
contra el negacionisme i el revisionisme, tal com quedà pales
en la seva participació en el documental "El paraíso de Hafner",

en el qual s'encarà amb
un dels seus botxins de
Dachau.
Acabem aquesta ressenya
amb les paraules escrites
justament pel director
d'aquest
documental,
Günter Schwaiger, en la
seva necrològica publicada a El País, tot referintse a la seva mort mentre dormia: "Potser estava somiant una
darrera vegada amb aquella República jove moderna, dipositària de tantes esperances i entusiasme. Aquesta República democràtica, per a la defensa de la qual, un jove de 16 anys como
ell estigué disposat a lliurar llur vida. Adéu company, per a mi
seràs sempre un heroi. Fins sempre"

MOTS ENCREUATS TEMÀTIC Nº 8 per David Domènech
HORITZONTALS
1. Nombre en código de una ofensiva aliada lanzada por el primer
ejército de los Estados Unidos siete semanas después del día D.
2. Campo de concentración al oeste de Polonia, construido sobre
las ruinas de un antiguo Castillo en el bosque de Rzuchow.
3. Arma a modo de espada corta, ancha de mucho peso y de un
solo filo, se utiliza para abrirse paso en la selva o como arma blanca.
4. Una de las ciudades escogidas para lanzar una de las bombas
atómicas, es conocida como la ciudad del agua.
5. Ave doméstica utilizada como mensajera en la II Guerra Mundial.
6. Aparato que sirve para descubrir la situación y distancia de un
objeto alejado o no visible por medio de ondas hercianas ultracortas.
VERTICALS
1. Refugio por lo general subterráneo de cemento y hierro para

protegerse de los bombardeos, tanto de la aviación como de la artillería.
2. Soldado integrado en una unidad de operaciones especiales y
entrenado para realizar operaciones tras las líneas enemigas.
3. Acción de proteger una información para que no pueda ser leída
sin una clave.
4 …. e hijos. De Erfurt, Alemania. Constructores de los crematorios utilizados en los campos de exterminio.
5. Red organizada por belgas y franceses con contactos en el País
Vasco, para hacer llegar a los aviadores aliados rescatados a Londres, vía Lisboa o Gibraltar.
6. De nombre Leon, dirigente del Partido Socialista francés y Presidente de la República, deportado a Buchenwald.
7. Parque donde hay expuestos toda clase de animales. Había uno
en Buchenwald.
8. Personas sin patria o sin país, lo fueron nuestros deportados.

V5
V2

SOLUCIÓ AL Nº 7

Horitzontals
1.Jodl
2.Iasi
3.Noruega
4.Iser
5.Eje
6.Lobo

V3

V6

V8

H1

H2

Verticals
1.Junge
2.Dora
3.Grese
4.Fenol
5.Ishii
6.Hierro

V1

H3
V4
V7

H4

H5

H6
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