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Vam  estar  deportats  alu  uns
vuit-cents  espanyols,  cm quanta
erem  de  les comarques  ciel Bages
j  del  Berguedd.  iTam  sortir-ne
amb vida uns  vint...  Era  el  5  de
maig  ciel 1945.

Aquest  home  que avul,  5  de
maig  de  1979, trenta  quatre  anys
ençà  del seu alliberament,  vol re
cordar  unes  sitùacions,  a les  que
no  hi  podem  tornar!,  diu:  vaig
anar  a  parar  al  camp  de  Maut
hausen  després  d’haver  viscut  la
guerra  civil  espanyola,  després
d’haver  estat  internat,  com  molts
d’altres,  en els camps  de  concen
traciô  francesos.  De  Saint  Cipry
en  vaig  fugir  en  un  camici  de
br?quils,  durant  dos  dies vaig  es
tar  colgat  de  brôquils.  Jo  tenia

familiars  a  França  i  em  va  ser
possible  quedat-me  alU amb  una
situaciô  més  o menys  legai.  Vaig
estar  treballant  de  botiguer,  fins
que,  davant  la  proximitat  de  la
guerra  amb  els  alemanys,  el
francesos  van  començar  a veure
comunistes  arreu  j  ens  van  tor
nar  a  tancar  en  camps  de  trebali
a  tots.  Els  espanyois  vem  ser  els
que  vem  construir  lafamosa  l(nia
Maginot...  de poc va servir!  El 20
de  jûny  van  entrar  els alemanys.
Vem  estar dos  dies  i dues  nits  co
rrent  camps  a través,  ningti esta
va  massa  segur  del  que  ensfa
rien  els alemanys  j  vem  preferir
fugir.  El  22,  a Sant  Diéu,ens  vlzn
empresonar.  A  partir  d’aquest
moment  comeuçà  el  martiri.

En  Jacint  Carriô  ens  parla
avui  amb  la veu enrregoilada,  les
paraules  li surten  de moit  endins,
les  deixa  anar  arrossegant  sc-
lemnement  cada  mot:  els  re
cords,  malgrat  els  anys  passats,
sôn  vius.  Com qui  diu  marcats  a
sang  i foc.  Pels qui no hem  viscut
aquella  histôria,  mentre  sentim
parlar  a  aquest  home  torturat,
se’ns  fa  impossible  d’abastar  lot
el  contingut  del  que ens explica:
Jo  estava  a  Gusen  ,un  camp  de
penent  del  de  Mauthausen.  Gu —

sen  era  lautèntic  camp  d’exter
mini...  i mentre  eU parla,  el  qui
l’escolta  repassa  en la  seva ima
ginaciô  aquelles  escenes  cinema
togrfiques  que  en  tantes  oca
sions ens han explicat  els horrors
dels  camps  nazis.  Ell,  en  Jacint
Carriô,  que  va  ser  all&insisteix:
és  impossible  irnaginar-s’ho.  Fins
el  present  no he vist  cap pei.ltcu
la  que  expliqués  exactament  el
que  vem  viurealit...  és  que  si no
s’ha  viscut no es pot  comprendre.

Desti...  Montjuîc
De  Saint  Dieu  van  dur-los,  a peu,
fins  al  camp  d’Estrasbourg:  alin
ens  hi van  tenir fins  el desembre.
El  dotze  d’aqueli  mateix  mes va
venir  la  Gestapo —la memôria  és
hlcjda,  manIé  fidels  tots  els  de
tails  viscuts—  entre  els  oficials
n’hi  havia un  que parlava  perfec
tament  i’espanyoi,  tan  perfecte,
que  era  espanyol.  EU  ens  va
anunciar  que  aniriem  a treballar
a  uns  camps  d’Austria,  si os por
tais  bien,  va  dir-nos,  volvereis  a
Espaûa,  si no, jamàs  regresareis.
Ens  van  coi.locar  en  un  tren  de
passatgers  i vem  iniciar et viatge.
Nosaltres  no  sortiem  de  sorpre
ses,  et  tracte  fins  aquelis  mo
ments  havia  estat  correcte.,  dins
et  que cap; el  tren  era normal  en
tot...  perô  d’att  del sostre  hi ana-

En  Bernat  Tordn j  Martinez
va  nèixer  a Figois et dia  20 d’a
gost  de  1918.  Era  moit  jove,
quan  juntament  amb  la  seva
famttia  es  van  traslladar  a
Manresa.  AIs 14 anys  ingressà
com  a dependent  a la Casa Jor
ba  en  una  secciô  de  téixits  on
es  va  fer  creditar  de  l’estima
de  tots  els companys.  Li agra
dava  et  futbot  i  s’interessava
per  les  qUestions  socials.  Més
endavant  va  ingressar  a l’As
sociaciô  de  Dependents  de
Manresa  j  Comarca,  Unic Sin
diçat  Mercantil  d’aquella  èpo
ca  a Manresa.  Ais  Ti 8 anys  fou
anomenat  Secretari  ciel Gremi
del  Detall.  En plena  guerra  ci
vil  formà  part  de  la  Comissiô
d’ajuda  ais  companys  desta
cats  al front.

Al  ser  cridats  els de  la  seva
quinta,  va  incorporar-se  al
front,  on aIs pocs  dies  de  ser
hi,  l’explosiô  d’una  granada  li
va  ferir  un  ull.  Va  seguir  al
front,  en  una  companyia  de
transmissions  a primera  tinta.
Com  moits,  va  haver  de passar
a  França,  on va  superar  les ca
lamitats  dels  camps de concen
traciô  de  Barcares t Sant Cipry
en.  Al  desembre  de  1939  s’in
corporà  en  una  companyi.a  de
treballadors  espanyols  j junta
ment  amb  I ‘exèrcit francès  va
anar  a fer  la  Ltnia  Maginot.

Hom  liféu  veure  ta gravetat
de  la situaciô  j fou  invitat  a re
tronar  a Espanya;  perô  la seva

Quan  passava  l’oficiat  nazi,  ets
presoners  haviem  daturar  Iafei
na  j  treuren’s  la  gorra.  -

(Foto:  arxiu)..

yen  instal.lades  ametralladores,
aixô  no ens  va fer  bona ganya...

Vam  arribar  de  nit  a un poble,
només  es veien  que soldats  crida
ners  i gossos,  ambdôs feien  cara
d’anar  a  caçar  coniils,  t’escopeta
penjada...  ens  van fer  bajxar  ciel
tren  a  cops  de  bastô,  empentes  i
crits,  després,  enmig  de  la fosca
ens’  van  fer  caminar  muntanya
amunt.  Com deviem  estar  de  de
sorientats  que jo  vaig  exclamar,
nois!  ens porten  a  Montjuïc,  si...

Havien  arribat  a Mauthausen,
els  van rebre  els reflectors  de les
torres  de  vigilància:  els  vuit
cents  espanyols  vem  formar  al
mig  del pati  ciel camp  i vàrem  és
ser  saludats  per  l’interpret  del
camp,  amb  aquestes  paraules:
Espafioles,-  estais  en  Mauthau
sen,  al que  intente  escapar le pe
garan  cuatro  tiros  j listosi  ...  res
més  ens  va  dur. Des prés  ens van
distribuir  pets  barracons.  Nosal
tres,  que no sabiem  de  que anava
tot  allô, ens extranyavem  de veu
re  els  presoners  guarnits  amb
uns  vestits  a  ratites.  Vaig
demanar-li  a unfrancès  et temps
que  feia  que  era allà. La resposa
ta  va  ser d’att à més  esperançado

resposta  fou  con tundent:  men
tre  hi hagi en Franco,  no toma
ré  a  Espanya,  i  que  no  se’n
paru  més!  Et  22  de  juny,  en
Remet  cau  presoner  dais  ale
manys  a Sanint Dieu ifou  portat
com  a presoner  e un  Stalag,  a
Strasbourg.  Et 13 de desembre
la  Gestapo  esféu  càrrec  d’etl i
junt  amb  uns  800  espanyois
més,  foren  deportats  al  camp
de  mort  de  Mauthausen  (Aus
tria).  Ingressd  en  et  BIok  (ba
rraca)  6,  que  ara  destinada  a
trebails  de pedrera,  va  anar al
grup  ciel conegut  cabo Peter  (A.
Prieto).  A  l’octubre  dcl  1941
organitzarefl  una  exp ediciô—
d’uns  mil  homes  cap  al  camp
de  Gusen, per  e  treballs  també
de  pedrera  o  sigui  et  més  do
lent  d’aquests  camps.  Després

ra:  aqul  fa poc,  al camp  set anys.
Set  anys!  quin  susto  em  va  do
nar...

En  Jacint  Carné  és  irônic.  No
parla  amb  ressentiment,.  més
aviat  ho fa  com  qui  estés  donant
una  lliçô magistral,  amb  ca]ma,
entrant  amb  details,  barregant-hi
anècdotes  aclaridores  del contin
gut  de  la  densa  matènia  que  està
explicant,  la  seva pedagogia  és la
més  planera  pels alumnes:  les co
ses  van  sùcceir  abri  t  aixd.  En
l’esgarrifança  que provoquen  les
seves  paraules  hi té  molt  a veure
la  naturalitat  amb  que explica  els
seus  sofriments:

Les  barra ques,  d’entrada,  que
daven,  bé,  després  un  cop  eret’s
djns,  allô era  una  altra  cosa,  no
hi  havia  hits,  et  terra  estava  co
bert  de  matalassos  de  patta,
bruts,  infectes,  on s’hi amuntega
yen  ets  homes  com  si fossin  sar
dines...

El  trasilat  posterior  a  Gussen,
va  ser  el  pitjor  de tot.  Aqueli  era
un  camp  d’extermini,  a  base  de
treballar.  Treballavem  a  les  can
teres  de pedra, picàvem pedra,
l’esmicotdvem,  la carregàvem  en
vagonetes,  la  taslladàvem...  l’in

d’onze  inesos ‘de  peripècies  i
sofriments  va  quedar  esgotat
comptetament  i va  ingressar  a
l’mnfermèria  del  camp.  Es  va
recuperar  inicialment,  perd  al
cap  de  vuit  dies va desaparèt
xer,  com  tants  d’attres,  miste
riosament.  Et secretari  del seu
Biok  va  anunctar  et  nUmero
del  company,  dient  que  havia
mort.  Era  eh 16  de  gener  de
1942.

Aquest  va  ser  et  final  d’un
manresà  més,  dels  16  desapa
reguts  en  semblants  circums
tdncies.  Perd en  Bernat  no era
un  Jove  més,  era  tot un  home,
pie  d’optimtsme,  fins  al final,
que  ens feia  viure  tots perquè
sabia  el  que  voua  i a més  volta
tornar  a  casa  per  explicar  et
que  era  et feixisme.  Estimat  i
admirat  per  tots  els qui  et vam
conèixer  t em  consta  que no va
detxar  cap persona  ni tan  ots
agreujada.  En  definttiva  un
vertader  tluitador  i  un  Demô
crata,  que  va  donar  tot  et  que
tenia:  es  mereix  un  Homenat
ge.

Avui  es  un dia adequat  per a
recordar  totes  aquestes  coses,
perquè  et  môn  va  conèixer  la
nova  per primera  vegada.  Aixi,
avti.  com  eU voUa,  ha  pogut
tornar  a  Manresa,  encara  que
només  sigui  et seu  esperit.  Del
qual  és  portador  et  seu  com
pany  de fatigues.

JACAVI
Manresa,  5  de  maig  de  1979

centiu  del  treball  eren  les garro
tades, els  cabos  de vara  amunt j
avait  control,lant  la  produccid...
—no s’obliden  facilment,  no— l’a
Itmentaciô  que  teniem  els preso
ners,  atlô  que  s’ha  expltcat  dels
naps i  t’atgua bruta  de  cafê —ad
verteix—  és  ben  cert...,  t’alimen
taciô  t  et tipus  de  trebatl ans  van
convertir  en  cadavers  vivents.
Amb  aquehla dieta no era possible
vjurè  més  d’un  any.  Com  vern
aguantar?  Doncs  mira,  a  base
d’enginy  t  d’escquejar-se  de  ta
feina,  quan postes, char. Jo vaig
arribar  ah itmit  permès  per  les
autoritats  ciel  camp,  44  quilos,
amb  aquest  pes  es  un  caddver
vivent,  hlavors  ets  nazis  t’etimi
naven,  et  portaven  a  tes  dutxes
de  gas  i...

En  Jacint  Carné  va  estar  tres
vegades  a  les liistes  dels  que  ha
vien  d’estàr  liquidats:  ens  tria
yen  com  st fossim  bestiar,  per  ta
cara  que feiem.  Ltavors,  sota  ta
roba  ans hi posavem  papers,  sacs
de  ciment  butts...  j  tot plegat  ans
donava  una  altra  aire,  una  aitra
imatge,  semblaves  més  gras...
continuaves  servint  per  a  treba
Ilar.

La  ffibertat
Les  condicions  de  vida  al

camp,  van  variar  sensiblement
amb  l’entrada  en  guerra  d’Ale
manya  amb  Ri.lssia. Ltavors  van
instal.Iar  inddstria  de guerra  alU
mateix  t precisaven  una  md d’o
bra  que elsprodut’s amb  conttnuï
tat,  es  va  acabar  et  trebali com  a
sistema  de  iiquidaciô  d’existèn
cies.  Es va  passar  a  la simple  su
pervivéncia...  ajxà vaferpossibte
que  arribessim  al  5  de  matg  de
1945.  Fixa’t  bé,  eren  les  clac
menys  cinc  dat  dia  chic  del  mes
claqué  (maig)  det  mil  nou  cents
quaranta  clac,  quan  van  entrar
ets  americans  al camp  de  Maut
hausen.  Abans,  al  matt  havia
vingut  un  tanc  conduït  per  un
home  de  cotor  que,  va  enfliar-se
a  ta torre  de viqildncia  t  va  tirar
daltabaix  t’ametratladora,  aque
tla  va  ser  la senyal  de  que  ta  lii
bertat  ara  realitat.

Després,  ja  ho sabem,  —lots ho
sabiem—  el retorn  e la  vida  civil,
les  atencions,  el  menjar  calent,
les  revisions  mèdiques...  i  l’an
goixa  dels  records.  Quantes  ve
gades  vaig  sommiar  que  m’em
paitava  un S.S.  amb  et garrot  a la
md!...             -

L’any  seixanta  vaig  tornar  a
Mauthausen.  Em  creta  mo
rjr...  ets  records  m ‘ho
fegaven...  vaig  plorar
com  mai;  com  mai.

Ara,  aquests  mateixos  records,
e1  San expïxcar ‘a ‘cs1Oria,  una  ï
altra  vegada,  cada  cinc  de  maig,
perquè  cal recordar  a tots que no
es  pot  repetir  aquella  histôria.  La
nostra  memària  no  clama  yen
jances,  tan  sols  recorda,  recor
da...

GONÇAL  MAZCTJ1JAN
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Et  trebail a les pedreres  va  ser el mètode  d’extermini  utilitzat  a  Gu
sen.  tlna  alirnentaciô  ciels presoners  basada  en  els  naps  i  aigua
bruta  de  “cafè”, t  l’esforç  a  què  estaven  sotmesos,  eren  la fàrma
més  brutal  j segura  de  liquidar  existències...  (Foto:  arxiu).

Hi  va  haver  un  moment  en  que  vaig  perdre  cl  cor j
la  raô...  no arribava  a veure  clar si estava  a l’infern  o
no  hi estava...  com  era possible  tot allô en un môn  clvi
litzat?  Amb aquestes  paraules  ens resumeixtot  elmar
tin  viscut  durant  cinc anys,  al camp  d’extermini  nazi de
Mauthausen,  el  manresà  Jacint  Carriô.

En  aquest  ptànol  es  troben  assenyalats  tots  els  camps  de  concen
tracid  j extermini  que  el nazis  van  muntar  a Europa. A  la part  infe
rior  hi ha  el  de  Mauthausen.  AlIà  hi van  morir  una  vintena  d’ho
mes  de  les  nostres  cornarques.  (Foto:  arxiu).

Bernat Toran î el 5  de Maig

Jactnt  Carné,  va tornar  a nètxer  et
dia  5  de  maig  dei  1945,  ara  fa
trenta  quatre  anys.  (Foto: Gonçal). J


