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dat amb aquestes paraules l’afany
de Neus Català amb la voluntat que
no s’oblidi el que van viure. La va en-
trevistar per primera vegada el
2010. Estava interessada en la vida
rural als Guiamets de la seva infàn-
cia i ha acabat escrivint una novel·la
sobre uns camps radicalment dife-
rents. Amsterdam Libres treu a la
venda la setmana que ve Un cel de
plom i al mateix temps Roca Edito-
res en publica la versió castellana
amb el títol Cenizas en el cielo.

Una lluita constant contra l’oblit
“Les dones vam ser doblement obli-
dades, com a dones i com a espanyo-
les”, critica Català, que actualment
té 96 anys. Montserrat Roig va ser la
primera que les va recordar al llibre
Els catalans als camps nazis, des-
prés que Català li hagués de des-
mentir, espaordida, que als camps
no hi havia hagut dones, tal com ha-
vien afirmat diversos deportats a
l’escriptora i periodista. La mateixa
Català no ha deixat mai de lluitar

Al llarg dels quinze me-
sos que Neus Català va
estar tancada als
camps de concentració
nazis de Ravensbrück i

Holleschein va ser testimoni de
les atrocitats més terribles. Però
en lloc d’abaixar la vista davant
l’horror, va aixecar el cap i es va
mirar aquella realitat terrible de
fit a fit per no oblidar-ne cap de-
tall. Per denunciar-la quan tornés
a ser lliure. Per mantenir vives, a
través de la memòria, les dones
que va veure morir al seu voltant.
Quan finalment el 5 de maig del
1945 el camp de Holleschein va ser
alliberat i dies més tard l’exèrcit
nord-americà va repatriar les re-
closes, Català no es va treure l’uni-
forme que l’havien obligat a po-
sar-se en arribar al camp. La gent
del poble que hi havia a la vora del
camp va muntar parades per do-

✒✒✒✒ Antoni Ribas Tur

Carme Martí ha convertit la vida de Neus Català, l’última supervivent catalana dels
camps de concentració nazis, en una novel·la tan fluida com colpidora. ‘Un cel de plom’
reivindica el paper de les dones en la lluita contra el feixisme i la seva memòria

nar-los roba, però ella va decidir
tornar a França amb aquell vestit
de presonera.

Quan ja s’havia pogut reunir amb
la família, que també s’havia hagut
d’exiliar i vivia a la localitat france-
sa de Sarlat, una tarda es va tornar
a posar l’uniforme i va anar al fotò-
graf amb l’objectiu que la retratés.
“Em vaig plantar al davant de la cà-
mera pensant en la meva gent, en les
dones amigues, en les conegudes i
en les desconegudes, en les que vam
sortir mig mortes del tren que ens
va dur a Ravensbrück i no vaig tor-
nar a veure; en les vuit dones del
meu barracó que van morir aquella
primera setmana [...], en les dones
que eren fum i cendres; en la Mimí,
l’Hèlene i la Simone; en la dona que
van apallissar fins a la mort un dels
darrers dies; en les que van morir
d’esgotament un cop alliberades.
Em vaig plantar tot això sobre les
espatlles, conscient que em devia a
la memòria dels que havien mort”.
L’escriptora Carme Martí ha recor-
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NEUS CATALÀ
HA RETORNAT
ALS
GUIAMETS, LA
LOCALITAT
DEL PRIORAT
ON VA NÉIXER
L’ANY 1915

perquè la memòria de totes aquelles
dones no es perdi. El 1984 va publi-
car el llibre De la resistencia i la de-
portación: 50 testimonios de mujeres
españolas, i ara ha tornat a explicar
aquelles experiències tan doloroses
–i com l’humor pot ser un tronc al
qual agafar-se enmig de l’horror–
amb encara més detall. Neus Cata-
là només li va posar una condició a
Carme Martí abans d’explicar-li les
seves experiències: “Has de saber
que això no ho faràs perquè la gent
em conegui, sinó perquè sé que
d’aquesta manera donem veu a les
altres dones”, recorda l’autora.

A Un cel de plom Martí ha recons-
truït els terribles fets que Neus Ca-
talà i moltes altres dones van viure
als camps de concentració, però ha
evitat especular sobre els seus sen-
timents en unes circumstàncies tan
dramàtiques. “Els deportats no han
pogut explicar mai què van sentir,
però amb la novel·la els lectors po-
dran saber què van veure, què van
fer i què van viure”, explica Martí.
“Cal explicar la història, perquè la
vida no és com abans, però cal con-
tinuar lluitant, sense que això vul-
gui dir engegar trets”, subratlla Ca-
talà. Carme Martí ha buscat les ar-
rels del compromís de Neus Català

es persones”
en la seva infantesa als Guiamets, la
localitat del Priorat on va néixer el
1915 i on va retornar fa uns anys. Va
ser el pare qui li va transmetre els
ideals progressistes i republicans.
Quan va començar la Guerra Civil
es va traslladar a Barcelona per
col·laborar amb les milícies com a
infermera. Va arribar a ser la cap sa-
nitària de la Colònia Negrín a Pre-
mià de Dalt. El mateix dia que
l’exèrcit del bàndol nacional va en-
trar a Barcelona va emprendre el
camí de l’exili amb molts dels nens
que hi vivien. Un cop a França va
continuar la lluita ajudant els ma-
quis. Va ser aleshores quan les SS la
van capturar. Un cop alliberada, sa-
ber que Franco encara estava al po-
der va ser un cop molt dur.“Haver
patit l’exili, haver sobreviscut al
camp i saber que encara hi era va ser
un escarni, no ho he paït”, recorda.
La força moral i la solidaritat van
sostenir Català enmig de l’horror.
I l’humor. Imitava Charles Chaplin
per a les companyes. “A vegades em
tocava fer el pallasso, doncs feia el
pallaso”, diu Català, que es va fer
molt amiga d’aquelles dones amb
qui va compartir barracó. “Jo m’he
estimat les persones”, conclou
aquesta dona incombustible.✒

Fugir de l’eloqüència
freda de les xifres

L’any 1977, la publica-
ció d’Els catalans als
camps de concentra-
ció nazis, de Montser-
rat Roig (1946 –1991),

va fer visible per primera vegada –al-
menys en el camp de l’assaig– l’expe-
riència dels republi-
cans en els camps de
concentració i d’ex-
termini durant la
Segona Guerra
Mundial. “Semblava
que no haguessin
existit mai republi-
cans víctimes del na-
zifeixisme alemany
–escrivia Roig a la
part final de la inves-
tigació–. Fins al
1968 no hi ha cap no-
ta oficial sobre els
morts espanyols als
camps nazis. Si al-
gun deportat pre-
gunta sobre la seva
situació als organis-
mes oficials, li con-
testen que tot està
en estudi. Fins al
1974, el govern espa-
nyol no ha tramès
cap certificat de
mort al camp de
Mauthausen”. El vo-
lum va aconseguir
donar veu a tots
aquelles persones
que, a causa del con-
text històric i polític,
havien estat priva-
des del reconeixe-
ment d’una experi-
ència traumàtica i
espaordidora.

Un dels primers
que va voler deixar
testimoni escrit del
pas pel camp de
Mauthausen va ser
Joaquim Amat-Pi-
niella (1913–1974).
Entre el 1945 i el
1946 va escriure
K.L. Reich –que no
seria publicada fins
al 1963 per Club
Editor–, on repassa
els anys d’interna-
ment, en forma no-
vel·lada, a través de
l’Emili, alter ego
d’Amat-Piniella pe-
rò també del seu
amic Arnal; el Fran-
cesc, inspirat en Pe-
re Vives, assassinat
amb una injecció de
benzina al cor; el
militant anarquista
August; el Rubio,
que està al capda-
vant de l’organització comunista
clandestina del camp; el valencià Vi-
cenç –obsessionat amb el menjar–, i
l’Ernest, individualista i gens solida-
ri. “Després de tot el que s’ha escrit

✒✒✒✒ Jordi Nopca
sobre els camps amb l’eloqüència
freda de les xifres i de les informa-
cions periodístiques, creiem que en
reflectir la vida d’uns personatges,
reals o no, podrem donar una im-
pressió més justa i més vivent que no
pas limitant-nos a una exposició ob-
jectiva”, declarava Amat-Piniella en
la introducció de l’obra, la més es-

cruixidora de la seva
producció literària.

L’any 1968,
Agustí Bartra
(1908–1982) publi-
cava Crist de
200.000 braços, un
altre testimoniatge
impressionant, en
aquest cas ambien-
tat al camp de con-
centració de la plat-
ja d’Argelers. Reela-
borat a partir del
conjunt de poemes i
un primer text nar-
ratiu editats a Mè-
xic l’any 1943 amb
el títol de Xabola,
Bartra fa memòria
sobre la precarietat
viscuda juntament
amb tres amics a la
“ciutat de derrota”,
envoltats dels mi-
lers de víctimes cru-
cificades metafòri-
cament arran de
mar. Un dels com-
panys de penúries
del poeta és Pere Vi-
ves, “que extreu to-
tes les possibilitats
intel·lectuals d’allò
que el volta”, tal
com recorda l’es-
criptora Anna Mu-
rià (1904–2002) al
llibre Obra de Bar-
tra. Assaig d’aproxi-
mació (Vosgos,
1975). Vives també
seria recordat per
Ferran Planes
(1914–1984) a El
desgavell (Selecta,
1969), un llibre de
memòries sobre la
desfeta republicana
a la Guerra Civil,
l’exili amb l’ocupa-
ció alemanya de
França i la primera
postguerra. “Vives
era l’home lúcid,
aciençat, profund;
un decadent tan bo
que els déus el re-
clamaven”, va es-
criure Planes en la
crònica d’uns anys
difícils on l’in-
tel·lectual i perio-
dista encara té for-
ces per camuflar al-

gun comentari humorístic. El llibre
va ser reeditat l’any 2010 per Club
Editor, i aquest 2012 en sortirà la
primera traducció castellana a Li-
bros del Asteroide.✒
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