INS Eugeni d’Ors – Vilafranca del Penedès

Contra "el mal" del feixisme, prevenció a les aules!

Els alumnes de 4tESO de l'INS Eugeni d’Ors han fet un treball relacionat amb les «Stolpersteine»,
les llambordes commemoratives en record als deportats a camps nazis instal·lades pel Memorial
Democràtic el passat setembre de 2020 a Vilafranca del Penedès. Els professors de Ciències Socials
del centre, Jesús Palma Janer i Josep Garcia Gallofré han "geolocalitzat" amb l'aplicació mSchools
(Mobile History Map) les nou llambordes «Stolpersteine». Paral·lelament, els alumnes també han
reflexionat sobre com ens podem explicar «el mal» i l’horror del feixisme, dins del Festival de
Filosofia Vilapensa d’aquest any.
«Feixisme, mai més»
#VIIItrobadajovesxarxamaimes
#MAIMES

INS Eugeni d’Ors – Vilafranca del Penedès

L’Eugeni geolocalitza les Stolpersteine de Vilafranca
El passat 21 d’abril, els alumnes de 4t d’ESO de l’INS Eugeni d’Ors van fer una sortida acadèmica
pels carrers de Vilafranca del Penedès geolocalitzant amb l'aplicació mSchools (Mobile History
Map) les 9 llambordes «Stolpersteine» col·locades per l’Ajuntament i el Memorial Democràtic en
record als deportats vilafranquins als camps de concentració nazi.
La sortida va començar a l’auditori del Vinseum, on els alumnes van assistir a una lectura
teatralitzada de cartes enviades pels soldats republicans als seus familiars durant la guerra civil.
Aquesta representació la va protagonitzar l’actriu Assumpta Mercader i va estar coordinada dins de
les activitats del festival de filosofia Vilapensa 2021. Tot seguit, els alumnes van fer un recorregut
pels carrers de la nostra vila on, a part de fer una neteja del metall que cobreix la llamborda i la
corresponent geolocalització, van haver d’explicar en grups la deportació dels republicans
penedesencs internats a camps de concentració nazi i, alhora, van llegir textos, del vilafranquí
Eusebi Pérez, i del manresà Joaquim Amat-Piniella, dos testimonis que van sobreviure al camp de
concentració de Mauthausen.

Quin crim havien comès aquells republicans per a ésser deportats als camps nazis? Com s’explica
l’oblit institucional de la democràcia espanyola a les víctimes de la guerra civil? Aquestes són, entre
d’altres, algunes de les preguntes que van haver d’investigar. Com és possible que una societat
culta i civilitzada, que llegia Hölderling i escoltava Wagner, pogués arribar a tal grau de depravació
humana? Com es possible que a deu kilòmetres de Weimar, una ciutat no més gran que Vilafranca
del Penedès, on va tenir casa Bach, Shopenhauer, Goetthe, Nietzsche i Litz, entre altres, pogués
construir-s’hi el camp de Buchenwald? Els alumnes, doncs, no només van haver d’enfrontar-se a
una descripció d’uns fets històrics, sinó també a saber trobar una explicació de caràcter filosòfic:
«Com ens expliquem el mal?»
Contra la xenofòbia, la intolerància i els crims contra la humanitat
«La llibertat afusellada» és el nom propi d’un projecte educatiu de l’INS Eugeni d’Ors que
s’emmarca dins la «Xarxa MAI MÉS» i el projecte Buchenwald, impulsats des de l’Associació Amical
de Mauthausen. Tots ells, són projectes que assumeixen plenament el jurament de Mauthausen i
de Buchenwald, un jurament que van signar en el moment del seu alliberament totes les persones
que van sobreviure a la deportació. «Feixisme, mai més» es va convertir l’any 1945 en el lema dels

deportats quan van sortir dels camps de concentració nazis. Per tot això, avui, l’INS Eugeni d’Ors
segueix plenament implicat en l’educació dels Drets Humans i en la lluita contra la intolerància, la
xenofòbia i els crims contra la humanitat. I ho fem treballant conjuntament amb el Festival de
Filosofia «Vilapensa», que aquest any ens convidava a fer una reflexió sobre "el mal", i amb
projecte de Xarxa de Memòria i Prevenció del Feixisme «MAI MÉS», de l’Amical de Mauthausen.

Combatre el feixisme avui
Els resultats electorals de les últimes eleccions al Parlament de Catalunya (14/febrer/2021) han
tornat a disparar l’alarma sobre el preocupant augment dels moviments polítics que se situen més
enllà de les extremes dretes tradicionals. Però a part d’aquests resultats, i de la diagnosi
generalitzada i acceptada de que el feixisme segueix ben viu i creixent a molts països d’Europa, cal
no perdre de vista les seves causes, les condicions socials i econòmiques que alimenten aquests
moviments; i sobretot, cal saber què hem de fer per a combatre’l. Des de l’INS Eugeni d’Or, sabem
que ensenyar a identificar les polítiques que utilitzen la inseguretat econòmica derivada de
qualsevol crisi, que fomenten el discurs de «l’odi» cap als altres, l’estigmatització d’aquells
col·lectius que són, viuen i pensen “diferent”; en definitiva, que utilitzen la demagògia populista
com a fórmula per coure el seu èxit, és un treball de prevenció d’aquest nou (o vell) model de
nazisme que hem d’assumir com a projecte de centre.

Veure. L’àlbum de fotos de l’activitat i un treball dels alumnes de 4-ESO E: Vídeo (3 min.).

