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Fis superviventsdels campsd’exterrnini
nazis de tot 1’Fstates trobarana Manresa
3<..

Els amants

de la histôria

i

viva tenen una cita a Man
resa amb un grapat d’ho
mes i dones que van ser
testimonis directes de l’ho
!ocaust. Quan van sortir
dels camps d’extermini
nazis van jurar que viurien
per explicar-ho.AixIho
faran e! proper dia 13 d’a
bri! a la capital de! Bages i
a Navarc!es
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F. GALINDO/EFE
Manresa

Al contrari d’altres entitats,
l’Associacié d’antics deportats
dels camps de concentracié nazis
Amical de Mauthausen no creix.
Ben al contrari, cada ariy queden
menys testimonis de l’holocaust.
Actualment a tot Catalunya n’hi
ha només una trentena, segons
explicava ahit Jacint Carriô, l’il
nic supervivent de la vintena de
manresans que van passar pel
camp de la mort de Mauthausen.
Cada any, l’entitat que reuneix
mortsperla liibertataiscampsd’extermini
nazis
els supervivents espanyols dels Jacint Carri6al crematorideGusen.Laplacarecordaelsmanresans
camps d’extermini nazis es reu
neix per celebrar l’assemblea
ticipants celebraran un dinar de la mostra hi haurà una xerrada,
general. Enguany, la trob ada es
germanor, que aplegarà en una en la quai un deportat nanrarà les
De! 4 al 13 d’abri! es
farà a Manresa el proper dia 13
mateixa sala supervivents de dife seves vivències, i es projectanà el
de abril.
rents poblacions de l’Estat per film d’Alain Resnais «Nit i boi
podrà visitar ùna
Després de passar de forma
recordar al voltant d’una taula un ra», sobre l’holocaust.
itinerant per un bon nombre de
exposicié de
dels fets més reveladors de la
Tot i que a Manresa no hi ha
ciutats espanyoles i catalanes
condicié humana.
cap monument en memània dels
—la majoria de deportats eren quatre-centes fotografies
La celebracié de l’assemblea a manresans que van passan pels
catalans—, enguany serà la capi
Manresa anirà precedida de la .camps de concentracié, Jacint
sobre la deportacié
tal del Bages la ciutat que acollirà
inauguracié de l’exposicié itine
Carnié s’ha mostrat esperançat
els
supervivents
i
els
familiars
i
rant
r«Exili,
resistència
i
deporta
amics que els acompanyen.
cié», que es farà el proper dia 4
Durant l’assemblea es preveu cal de Mauthâusen s’iniciarà a les d’abril, i’en la qual es rememoren
renovar parcialment la junta 10 del mati a la sala de sessions les vivències d’uns 10.000 repu
directiva de l’entitat i complir el de l’Ajuntament de Manresa. Un blicans espanyols deportats als
deure que els supervivents es van cop acabada, els participants es camps de concentracié alemanys.
traslladaran a Navarcles, on s’i
autoimposar quan van aconse
L’exposicié, formada per unes
guir sortir vius dels camps de la naugurarà
al cementeni un quatre-centes fotografies, podrà
mort: recordar l’holocaust per monument en memôria dels ser visitada per totes les persones
què un fet semblant no es torni a deportats morts als camps d’ex que hi estiguin interessades fins
repetir mai més.
termini nazis.
al mateix 13 de abnil a l’ajunta
L’assemblea d’associats Ami
Finalitzat aquest acte, els par- ment manresà. ParaHelament a
-

Carné: «entrei’edati e! que.vam.passâr
ja en quedempocs.Aixô s’acàba»
Jacint Carriô, regidor de la
Gent Gran de l’Ajuntament de
Manresa, ha lamentat que dels
set conciutadans que van sorir
vius dels camps només quedi ell
per donar testimoni d’uns fets
histôrics que desafien els Ilmitis
de Phorror.
Carné va aèonseguir el que
semblava impossible: traspassar
viu la reixa presidida per la ins
cnipcié «El treball allibera», que
donava la benvinguda ais preso
nersdels camps nazis. Des de Ila
vors, tal com va escriure en un
article publicat a Regi47 el 4 de
maig de 1985, no ha parat 4e

complir l’encàrrec que els com
panys del camp li van fer: «si surts
viu d’aqu( j tomes a Manresa,
expiica ais nostresfamiiiars i con
ciutadans tot e! que hi ha passat i
que no anàvem equivocats en la
nostra iiutta».
Carriô és un membre actiu de
l’Associacié d’antics deportats
dels camps de concentracié nazis
Amical de Mauthausen. A banda
de participar en les assemblees
que celebra anualment, ha pro
nunciat conferències en instituts i
coblegis, escrit articles i mantin
gut la seva activitat politica a
Esquerra Catalana i al PSC.

Cada any queden menys supenvi
vents dels camps nazis. «Entre i’e
dat i e! que vampassarja en que
dempocs. Aixô s’acaba»,diu.
El recent traspàs de dos vete
rans membres de l’associacié
Amical de Mauthausen, Antonio
Alquézar i Constanza Marti nez,
com també la possible dimissié
de tnes més, mancarà la nenovacié
de lajunta que es decidinà êl 13
d’abril a Manresa.
Mentrestant, Carné pnepara
l’exposicié sobre la deportacié i
continua l’esforç de divulgacié
d’aquells fets, que ha estat un
dels motors de la seva existència.

que algun dia n’hi podrà haver
up.
Tretze dels vint manresans que
van passan per Mauthausen no
van aconseguir sortir vius dels
camps de concentracié mazis.De
la resta, tinicament Jacint Carné
continua viu; «les nalalties i i’edat
nz’han convertit en l’iinicsupervi
vent», explica.

