
S’inaugura l’escultura d’Alfaro,
creada per no oblidar l’horror nazi
Un centenar de persones a la inauguració, tot i el fred de diumenge passat

Redacció

Malgrat que el temps no con-
vidava, prop d’un centenar de
persones van assistir, diumenge
a la plaça Peixateria, a la inaugu-
ració del monument a les vícti-
mes dels camps d’extermini na-
zis, realitzat per l’escultor
valencià Andreu Alfaro. El testi-
moni de les víctimes supervi-
vents va donar escalfor i emoti-
vitat al fred intens d’aquell matí.

Entre els assistents hi havia
diversos components d’Amical
Mauthausen, entitat que agrupa
supervivents dels camps nazis
per tal de mantenir la memòria
d’aquells fets. Josep Zamora,
com a representant de l’associa-
ció va obrir l’acte i va recordar
l’horror viscut arran del Danubi.
Unes paraules que van emocio-
nar Andreu Alfaro que, un cop
més, va reiterar com li havia
agradat poder treballar en un
monument que perpetua el re-
cord dels qui van patir la perse-
cució nazi.

Va ser Marcel·lí Garriga,
l’únic vilanoví supervivent, l’en-
carregat de destapar la placa al
peu del monument, on figuren
els noms de 16 vilanovins –els
que s’han localitzat i que han
volgut figurar-hi–, que van mo-
rir o van ser empresonats als
camps d’extermini durant la Se-
gona Guerra Mundial.

Tots els grups polítics amb
representació municipal van co-
incidir en la necessitat de fer un
homenatge als qui van patir la

L’Escotilló
prepara ‘Els
Pastorets de
Vilanova’ per
aquest Nadal

RITANombroses persones van assistir a la inauguració en un diumenge fred

L’Escotilló Grup de Teatre
posarà en escena aquest any El
Nadal dels pastors, obra de J.
Morera Soler coneguda entre el
públic d’aquí com Els Pasto-
rets de Vilanova. Feia 10 anys
que al Catòlic es representava
l’obra de Folch i Torres.

             (Pàg. 122)RITATot és a punt per estrenar el dia 25 al Catòlic

repressió nazi a causa de les se-
ves idees i amb la voluntat de
testimoniatge per a un futur de
llibertat, democràcia i respecte.
Un monument que, alhora, és
fruit de la voluntat de no per-
metre l’oblit, de fer que la his-
tòria sigui esperança, en parau-
les de l’alcalde, vilanoví Sixte
Moral, que va tancar l’acte feli-
citant-se, també, perquè una nova
obra d’art forma part, a partir
d’ara, del paisatge vilanoví.

Fora del protocol, un dels
supervivents de Mauthausen re-
collia en una arenga el seu senti-
ment: No només som víctimes,
també som resistents des que
vam marxar a França per llui-
tar, i tot cercant la pau i la
llibertat vam trobar la guerra.
Avui, va recordar aquest espon-
tani, encara hi ha camps de
concentració, la nostra feina
encara no ha acabat. El
violoncel·lista Jordi Ventura va
interpretar El cant dels ocells
com a comiat.

L’escultura d’Andreu Alfa-
ro s’alça 10 metres sobre terra.
És formada per un gran arc de
cinc metres d’amplada per dos i
mig d’alçada, damunt del qual
neixen surten quatre barres. Tots
aquests elements són d’acer ino-
xidable. El seu cost és de 16
milions de pessetes i part
d’aquesta despesa ha estat sufra-
gada per empreses privades. En-
tre aquestes hi ha ACS, Proyec-
tos, Obras y Construcciones i
Obres Quintana, S.A.|
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