
70 anys de l’alliberament 
dels camps de concentració 
i d’extermini nazis 
  

 
Enguany es commemora el 70 aniversari de l'alliberament dels camps de concentració  
i d’extermini nazis .  
  

A casa nostra, mig milió de republicans es van exiliar a França al final de la Guerra Civil 
Espanyola. Amb la invasió nazi, uns 10.000 van ser deportats a camps de concentració i van 
haver de suportar treballs forçats, humiliacions, tortures i fam. Gairebé 1.800 dels 3.000 
catalans deportats republicans catalans hi van morir. 
  

En paraules del director del Memorial d'Auschwitz, Piotr M.A. Cywinski, 
  

“Les veus dels supervivents es converteixen en l'advertència més important sobre la 
capacitat humana per a la humiliació extrema, el menyspreu i el genocidi. En qualsevol 
cas, les generacions futures seguiran testimoniant aquests horribles fets i les 
destructives conseqüències que van comportar". 
  

 

DIA 21 d’abril. 13.30h. Sala d’actes  

Inauguració de l’exposició “Resistents i deportades” i xerrada de 
Dory Sontheimer, autora del llibre “Les set caixes” 

Aquesta exposició tracta sobre la història de la resistència i la deportació femenina,      
a partir de la trajectòria de dones de diferents nacionalitats d’Europa, amb especial 
èmfasi en les dones republicanes espanyoles i en la història i evolució del camp         
de Ravensbrück. El contingut de la mostra combina informació històrica amb textos            
i dibuixos extrets d’obres de les pròpies deportades. 

En l’acte inaugural comptarem amb la la presència i participació del Director del 
Memorial Democràtic, Sr Jordi Palou-Loverdos i el Sr Josep Escoda, membre de la 
Junta d’Amical Mauthausen en representació de l’Amical Mauthausen . 

En aquest acte inaugural, la Sra. Dory Sontheimer, autora del llibre “Les set caixes”, 
ens  oferirà una xerrada al voltant d’aquest testimoni únic sobre l’exili, la deportació i 
l’Holocaust. 

 

DIA 14 de maig 11h. Biblioteca 

Xerrada de Llibert Villar i Tomàs Rebollo, membres de l’Associació 
Amical Mathausen i fills de deportats republicans espanyols. 

Amb motiu de la cloenda de l’exposició “Resistents i deportades” Llibert Villar i Tomàs 
Rebollo compartiran amb nosaltres el seu frapant testimoni. 



 

- 

 

L’Amical Mauthausen  

L’Amical Mauthausen agrupa i representa a deportats de tota Espanya i té la seva seu 
a Barcelona.  

És l’objectiu d’aquesta associació treballar a favor de la memòria de tots i totes aquells 
que van viure i lluitar durant la guerra civil abans de creuar la frontera catalano-francesa 
camí de l’exili, i més tard van patir deportació als camps nazis.  

L’Amical col•labora i impulsa actuacions a tot l’Estat espanyol, amb socis col•laboradors 
a tot el territori, i especialment actius a Andalusia, Aragó, Astúries, Comunitat 
Valenciana, Euskadi , Galicia i Madrid. L’Amical manté vincles i col·labora també amb 
institucions i entitats de l'estranger i del nostre país, que tenen una història i una finalitat 
similars, especialment amicals i memorials dels camps de concentració i associacions 
memorialístiques. 

L’Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes del nazisme d’Espanya, 
és l’associació que agrupa als exdeportats republicans dels camps de concentració del 
nazis, així com els familiars i amics, tant dels supervivents com dels deportats 
assassinats als camps. 

L’Amical de Mauthausen representa als deportats d’aquest camp austríac i de tots els 
camps del III Reich, tot i que l’associació pren el nom de Mauthausen pel fet de ser el 
camp on van ser deportats més espanyols. 

 

 

 

 

 

 

 

El Memorial Democràtic  

El Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya és una institució pública que 
té per finalitat la recuperació,commemoració i foment de la memòria democràtica durant 
el període entre 1931 i 1980. 

Es tracta de la primera institució d’aquestes característiques a l’Estat espanyol. 

 



 

“Les set caixes” de Dory Sontheimer, un testimoni únic 
sobre l’exili, la deportació i l’Holocaust. 

L’autora d’aquest llibre va néixer a Barcelona i va ser educada com a 
catòlica en l’apostòlica i romana Espanya de Franco. Després de 
morir la seva mare, Dory Sontheimer descobreix, en un armari de 
casa seva, set caixes amb fotografies, cartes, passaports i altres 
documents que li revelen la identitat jueva i la dramàtica història de la 
seva família, víctima de la persecució i matança de jueus perpetrada 
pel règim nazi. 

Aquesta revelació ha suposat un abans i un després en la vida de la 
Dory que, encara avui, segueix viatjant arreu del món per completar 
la investigació sobre un passat que havia quedat sepultat. 

Sense floritures retòriques i amb una lluminosa sinceritat, Dory 
Sontheimer ha escrit un relat que documenta la vida dels jueus 
refugiats a Espanya i aconsegueix que la seva família retrobi una 
identitat negada i els diversos membres es descobreixin a si 
mateixos amb una emoció intensíssima que el lector comparteix fins 
a l’última paraula. 

 

Llibert Villar i Tomás Rebollo: 

“els nostres pares van entrar per la porta de Mauthausen i 
en van sortir per la xemeneia” 

“Estic a l'Amical pel meu pare, Lluís Villar, que va néixer el 6 de juny de 
1900. El recordo, quan jo tenia quatre anys, pocs dies abans de la retira¬da 
republicana, abans que entressin els franquistes a Barcelona. Vivíem en una 
planta baixa del carrer Nàpols. El pare m'estava pelant unes castanyes i de 
cop a volta va venir l'aviació a bombardejar, em va agafar pel braç i vam 
sortir corrent cap al refugi. Estava ple de matalassos i de gent acovardida 
que hi feia vida. Allò em va impactar. Es l'únic record que em queda del 
pare. Va ser l'any 43 o 44, quan tenia 8 o 9 anys, que vaig saber què havia 
passat. Tots els meus companys de la mateixa edat tenien pare i jo era l'únic 
a qui li faltava. Hi havia molta misèria. A l'escala de casa una senyora tenia 
una ràdio i hi anàvem tots els veïns al vespre a escoltar els apartes" de 
guerra de Ràdio Moscou en espanyol o la BBC de Londres. La meva àvia 
m'hi portava. El meu pare ja era mort, però no ho sabíem, encara 
esperàvem que tornés. Quan el meu pare es va acomiadar de la mare li va 
dir: "Jo no he fet res, però si em quedo em mataran per ser republicà". Anar 
voluntari a defensar la República era una cosa que els feixistes no 
perdonaven. "Quan acabi el conflicte, tornaré", però va venir la guerra 
mundial, es va acabar i el meu pare no donava senyals de vida. El certificat 
de la defunció va trigar en arribar. L'any 46 la meva mare, pobre dona, va 
recollir uns dinerets i va anar a casa d'un advocat que va prendre interès i 
al cap d'un temps la va cridar i li va dir: "El seu marit és mort". El meu 
pare va entrar el 25 de gener de 1941 a Mauthausen i la defunció va ser el 7 
de desembre del mateix any a Gusen, tenia 41 anys. Als 11 anys em vaig 
adonar que no tenia pare.” (el text procedeix del Butlletí núm. 41 d’Amical) 

 



El camp de concentració de Ravensbrück 

Ravensbrück fou un camp de concentració nazi exclusivament per   
a dones situat prop Fürstenberg, a la regió alemanya de 
Mecklenburg. Ubicat a uns 90 km de Berlín, el camp quedava 
amagat en una zona pantanosa però ben comunicat amb la capital. 
Aquestes característiques el feien ideal pels dos objectius principals 
d'aquests camp de concentració: explotació i aniquilament. 

Va entrar en funcionament el 15 de maig de 1939 i durant el 
transcurs de la Segona Guerra Mundial va ser ampliat tres vegades. 
A Ravensbrück, els nazis van registrar cent trenta-dues mil dones      
i nens i vint mil homes. Algunes de les presoneres ho foren dels 
Països Catalans, entre elles Neus Català que va ser deportada a 
aquest camp el febrer del 1944 fins al seu alliberament per l'exèrcit 
Roig, el maig del 1945. Hi van morir més de noranta dues mil 
persones. 

 


