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Espanyols treballant en una pedrera del camp de concentració de Mauthausen.

Siegfried Meir, Carlos Hernández i José Alcubierre
FERNANDO ALVARADO / EFE

PEDRO VALLIN

Madrid

J
osé Alcubierre Pérez es
va acomiadar del pare a
Mauthausen. El proge-
nitor era traslladat a
Gusen, un subcamp de

Mauthausen en el qual vanmorir
el 90% dels espanyols que hi van
enviar. També el pare d’Alcubi-
erre, Miguel, que moriria apallis-
sat poc després amb dos aragone-
sos més.
“Ens vam abraçar fort una últi-

ma vegada i mai no l’he tornat a
veure”, recorda José Alcubierre,
català de 89 anys, que va arribar
al camp nazi de Mauthausen –de
l’alliberament del qual es com-
pleixen 70 anys el 2015–, en el co-
negut com a comboi dels 927 i on
per primer cop eren internades
famílies senceres. Ahir rememo-
rava aMadrid els records d’aque-
lla terrible experiència, al costat
del també supervivent Siegfried
Meir, jueu alemany de naixe-
ment i avui establert a Eivissa, a
qui un altre espanyol “va salvar
la vida” en aquell terrible lloc
quan hi va ser ingressat per la
condició ètnica: tenia 8 anys.
Les dues vides estan recollides

a Los últimos españoles de Mau-
thausen. La historia de nuestros
deportados, sus verdugos y sus
cómplices (Ediciones B), del peri-
odista Carlos Hernández de Mi-
guel, volum que avui es presenta
en públicMadrid i que ahir els va
reunir tots tres davant la premsa.
Hernández, que va dir que havia
viscut els mesos de preparació
del llibre i el contacte amb els su-
pervivents del camp com “un
enorme privilegi”, va mostrar el
seu desgrat pel fet que als qui van
sobreviure al camps de preso-
ners alemanys durant la II Guer-
raMundial se’ls tingui per herois
a tot Europa mentre a Espanya
són oblidats. Hi ha una raó òbvia
per a això que no està relaciona-
da amb la memòria, sinó amb la
política, i Hernández no va dei-
xar de subratllar que, amés de ce-
lebrar-se aquests dies els 70 anys
de l’alliberament deMauthausen
també es compleix una efemèri-
de més sinistra: el 75è aniversari
de l’arribada dels deportats espa-
nyols, el 1940, tot just uns mesos

després de la Guerra Civil. I
aquesta raó política que explica
que fins i tot avui sigui escassa la
memòria dels patiments d’a-
quests espanyols té, per al perio-
dista, un nom específic: la transi-
ció: “la conciliació va portar apa-
rellada la impunitat, però també
l’oblit dels exiliats en general i
dels deportats que havien passat
pels camps”. Explicar la veritat,
però també assenyalar els bot-
xins és la reparació moral que
pretén amb la seva investigació:
els empresaris, militars, polítics i
civils que per acció o omissió van
portar nou mil espanyols als
camps nazis.
Com Saturnino Navazo, al

qual va ser confiada al camp la
criança del nen alemany Siegfri-
ed Meir que havia estat internat
sol, sense cap familiar, i les autori-
tats del camp el van posar a càr-
rec d’aquell espanyol després
que el petit esclatés a plorar per-
què no li afaitessin el cap.
“Jo només sabia robar i enga-

nyar, però Navazo em va salvar”,
explicava ahir. Meir explicava,
també emocionat, que, redimit
per Navazo, quan va sortir del
camp –fingint que es deia Luis
Navazo– va decidir que la resta
de la vida la dedicaria a ser una
persona de la qual Saturnino
s’hauria sentit orgullós.c

ROGER ALIER

“No hi ha tenors”, és el tòpic
que sentim cada dos per tres, i
encara que ja sabem que no és
cert, ja que en coneixem un bon
grapat i fins i tot algun que està
ja molt preparat, el concert de
diumenge va servir per acabar
de desfer elmalentès: en el reci-
tal dels guanyadors del concurs
Viñas d’aquest any hi ha hagut
quatre tenors, només un baix i
dues sopranos. Però quan la
gent s’aferra a una idea…
El primer a sortir a l’escenari

va ser el guanyador del premi
de Sarsuela, el nord-americà

Andrew Owens, que va cantar
amb elegància i bon gust l’ària
Bella enamorada, d’El último ro-
mántico, de Soutullo i Vert,
amb una veu nítida i agradable
dotada d’una zona aguda visto-
sa. Galina Averiina va aparèixer
després, vestida elegantment.
Va cantar l’ària de Pamina, de
La flauta màgica, i amb una mi-
ca menys d’empenta l’escena i
gavota de Manon de Massenet
(el públic ja no és tant savi com
abans i, previsiblement, va
aplaudir abans de sentir la gavo-
ta, amb la qual cosa la soprano
va haver d’imposar silenci). Un
altre tenor nord-americà, Mat-

thew Grills, es va distingir amb
Il mio tresor, de Don Giovanni
mozartià, amb un bon lluïment
de fiato (respiració) i amb una
veu molt lleugera, l’ària de Ra-
miro de La Cenerentola de Ros-
sini (hem sentit versions mi-
llors).
El coreà Beomjin Kim, també

tenor, ens va convèncer en un
Ah, lève toi soleil i en l’ària Che
gèlida manina de La bohème; la
seva veu és atractiva i sap mati-
sar el que canta. Compartint el
segonpremi amb el baix va apa-
rèixer un altre tenor nord-ame-
ricà amb una veu més densa
que la dels anteriors, i que va
cantar Una furtiva llàgrima (no
feia falta afegir un detall orna-
mental fora de lloc) i una bona
Aura amorosa de Così fan tutte

mozartià. El baix georgià
Anatoli Sivko (l’altre segon pre-
mi), acompanyat al piano per
Stefano Giannini, va interpre-
tar la cavatina d’Aleko, de
Rakhmàninov, i una acceptable
Madamina de Don Giovanni.
La perla del recital del con-

curs Viñas, amb tot, va ser la so-
prano ucraïnesa Olga Kuchyns-
ka, que amb taules i savoir faire
va cantar el vals de Juliette, de
Gounod, i unamagnífica escena
de la bogeria d’I Puritani de Be-
llini, que no ens hagués dolgut
sentir sencera en la veu d’aques-
ta intèrpret.
Més curt que en altres anys,

el concert va crear un clima de
tenors inesperat, i l’esperança
que l’any vinent es confirmi el
floriment d’altres tenors.c

Concert de guanyadors, 52è
concurs Viñas

Autors: Soutullo i Vert, Mo-
zart, Massenet, Rossini, Gou-
nod; Puccini, Donizetti;
Rakhmàninov, Bellini.
Intèrprets: Andrew Owens,
tenor; Galina Averina, sopra-
no; Matthew Grills, tenor; Be-
omjin Kim, tenor; Benjamin
Bilss, tenor; Anatoli Sivko, so-
ta; Olga Kulchynska, soprano.
Presentació: Dolors Busquets.
Piano: Stefano Giannini; Or-
questra Simfònica del Gran
Teatre del Liceu: Director:
Gueràssim Voronkov.
Lloc i data: Gran Teatre del
Liceu (25/I2015)

Una reparació in extremis
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]Malgrat l’oblit a què al·lu-
deix Carlos Hernández, el
cert és que coincidint amb
l’aniversari de l’allibera-
ment del camp austríac, i el
gairebé immediat d’Ausch-
witz-Birkenau, Periférica
llança Sin flores ni coronas,
de la presonera francesa
Odette Elina, que explica la
supervivència a l’horror en
primera persona. També,
Milenio edita Huyendo del
Holocausto, de Josep Cal-
vet, que se centra en les
tribulacions dels jueus que
van fugir dels nazis a través
del Pirineu lleidatà. L’avan-
çada edat dels supervivents
va ser en part també l’im-

puls de la periodista Mont-
se Llor que l’any passat po-
sava a les llibreries el fruit
d’una feina de diversos
anys entrevistant-se amb
els supervivents dels camps
que va trobar vius; Vivos en
el averno nazi (Crítica) no
només recull el testimoni
de la seva reclusió en els
camps i les argúcies fetes
servir per sobreviure, sinó
també del neguit que els
esperava a la sortida, quan,
a causa del règim nacional-
catòlic espanyol, van haver
d’afegir al seu calvari un
exili que va durar dècades i,
en molts casos, la resta de
les seves vides.

CarlosHernández dóna veu a ‘Los últimos españoles deMauthausen’ als 9.000 espanyols deportats al camp
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