Commemoració del
75è aniversari de l’alliberament
de Mauthausen
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EL MAI MÉS ARA
SOM NOSALTRES
Les maletes a punt, sempre a punt, per si en qualsevol
moment moria el dictador i es podia tornar. Tant és el
que es deixés al país d’acollida, l’important era recuperar
la llibertat a casa.
Els malsons que mai no marxaren. L’alliberament dels
camps fou l’avantsala de la vida que vindria sense poder
oblidar tanta mort, tant dolor, tants companys.
El puny alçat del partisà iugoslau plorant d’emoció
davant l’entrada dels nets i netes de lluitadores antifranquistes al camp de Mauthausen per commemorar-ne el
60è aniversari de l’alliberament. Recordava el nom dels
que moriren. La culpa de sobreviure el feia plorar.
La mentida permanent de les filles de pares absents
sentint el dolor ben endins. Braç alçat al pati de l’escola
i comunió obligada per acabar d’avergonyir l’entranya.
El maqui, tan odiat i perseguit, era el pare, el tendre i el
bo del pare.
El cos com a arma de guerra en les rapades, les violades
i les humiliades. Les dones de republicans. Les sindicalistes, les compromeses, les antifeixistes. Les dones com
a botí.
Els peus mal calçats Pirineus enllà. Camps de concentració com a benvinguda. Mestres, milicians, obrers i
poetes, rosegats per la gana i la sarna.
Vaixells que salparen deixant mitja vida a port.
Radiotransmissors per seguir les victòries dels aliats.
Confiança dipositada en els vents de llibertat.
Al final, oratge de traïció.
Tots aquests retalls de vida i de mort són la nostra
història. I a l’Ateneu Popular Rocaus, coincidint amb
els nostres 10 anys de vida i els 75 de l’alliberament de
Mauthausen, on 9 sallentins varen ser assassinats, hem
volgut que sigui la nostra memòria.
Perquè ells i elles van conjurar-se en el mai més. I el Mai
Més, ara, depèn de nosaltres. I hi estem compromeses.

DIVENDRES
2 D’OCTUBRE
20:00 h
SALA PETITA DE LA FÀBRICA VELLA
MAUTHAUSEN, Memòria contra l’oblit
JORDI ALSINA
Representant d’Amical Mauthausen
JOAN FRANCESC PINIELLA FEBRER
Professor de la UAB i familiar
de Joaquim Amat-Piniella
LAURA SALVANS ROMA
i ALBA FERNANDEZ RUIZ
Besnetes de deportats a Mauthausen
Presenta: Ramon Garcia Alamillo

BIBLIOTECA DE SALLENT
EXPOSICIÓ DE RETRATS
“MIRADES PRESENTS”, DE QUIM MOYA.

El 50% dels beneficis que es generin de la venda
de les obres es destinaran a Proactiva Open Arms.
Les obres estaran exposades tot el mes d’octubre.

DISSABTE
3 D’OCTUBRE
PLAÇA DE CABRIANES 11:00 h
PLAÇA DELS ARBRES. 11:30 h
MEMÒRIA EN RUTA!
Ruta guiada i teatralitzada per les cases dels sallentins
deportats a Mauthausen. Col·locació de plaques commemoratives i presentació dels codis QR.*
A càrrec del grup de teatre de l’Ateneu Rocaus
i l’Escola Municipal de Música Cal Moliner
PLAÇA DELS ARBRES. 13:30 h
VERMUT SOLIDARI
ESPAI CULTURAL FÀBRICA VELLA. 18:30 h
SOBREVIURE A L’EXILI
SÍLVIA OLIVER - Filla del poeta Pere Quart
ÒSCAR CAMPS - Open Arms

(ONG que treballa en el rescat al mar de persones migrades)

ANNA GABRIEL - Exiliada política
Presenten:

MÒNICA TERRIBAS
I DAVID FERNÀNDEZ
Actuació musical amb

ALBA CARETA I SANTI CARETA
Sons d’un país

*Aforament limitat per seguretat Covid-19

Milicians sallentins a Madrid el 15 de setembre de 1936

Exili republicà 1939

Entrada d’espanyols a Mauthausen el 26 de gener de 1941

* Els codis QR quedaran instal·lats permanentment
als nostres carrers en format placa commemorativa i
es podrà consultar la història dels 9 sallentins deportats a Mauthausen a través de la web:
www.ateneurocaus.cat/maimes

DIUMENGE
4 D’OCTUBRE
PLAÇA DELS ARBRES 14:00 h
DINAR POPULAR
Tiquets: 10€ a la Fabrika i al Traval
ESPAI CULTURAL FÀBRICA VELLA. 18:00 h
ASSAIG T-4
Espectacle teatral on s’escenifica, metafòricament,
com era la vida en els camps nazis i com es va viure el
moment de l’alliberament.
A càrrec de la companyia: TRÀFEC TEATRE
Entrada: 10€
A través de www.codetickets.com (Fàbrica Vella)
I el mateix dia a guixeta.
*Aforament limitat per seguretat Covid-19.

A MÉS A MÉS:
DES DEL DISSABTE 26 DE SETEMBRE:
EXPOSICIÓ URBANA “MEMÒRIA A FLOR
DE MUR” A CÀRREC DE QUIM MOYA

CAMBRA FOSCA
He oblidat què hi ha darrera els murs que em tanquen.
No sé per què el temps es desentén d’aquest dolor.
El món és silenci.
La vida és espera.
La mort és solitud.
No ha vingut ningú aquesta nit de ceguetats?
Ningú que portés el viatge dels potents,
ningú que aixequés la veu dels cabdills.
Per què calleu, poetes, si a cada porta poseu la llum?
I jo entre aquests murs,
entre cortines de sang infecunda…
Jo que espero collites generoses,
i amors prolífics,
i universos de pau.
Oh, la por del no veure, del no saber, no del no sentir:
ferides les mans d’anar a les palpentes,
encès el pensament del preguntar sense resposta,
sordes les oïdes d’aquest mutisme martellejant.
Qui voldrà treure’m d’aquesta cambra fosca?
Veniu, cavallers daurats dels dies de sol!
Que els camps devastats no són estèrils
i jo que callo entre silencis, parlaré…

Joaquim Amat-Piniella,
novembre de 1944
A la memòria de:

Manuel Giménez Garrido
Llorenç Vilaseca Carrió
Josep Duró Sabata
José Hato Fernández
Jaume Escaler Puig
Jaume Arís Estrada
Salvador Ventura Tort
Joan Poch Sardà
Francisco González Cuadrado
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