La sala d’actes de l’IES Dr Lluís Simarro de Xàtiva acollirà durant aquest mes de
Gener i fins el dia 8 de febrer, l’exposició “Més enllà de Mauthausen. Francesc Boix
Fotògraf”.
La col·laboració entre l’Ajuntament de Xàtiva, des de la Regidoria de Memòria
Democràtica, i de l´IES Dr. Lluís Simarro, amb el projecte educatiu “Per la Recuperació
de la Memòria”, ha fet possible que aquesta exposició arribe a Xàtiva des del Museu
d’Història de Catalunya.
La mostra conta amb més de 100 fotografies i textos informatius, on es fa un
recorregut per les diferents etapes de la vida de Francesc Boix (el fotògraf català de
Mauthausen).
Boix fou una de les persones més destacades en la consecució i salvament del material
fotogràfic, testimoni de l’horror, que va tindre lloc al camp de concentració austríac de
Mauthausen. Ell mateix va fotografiar l’alliberament del camp el dia 5 de maig del 1945
i, gràcies al seu document gràfic, es va poder condemnar a alguns dels principals líders
nazis durant el procés de Nuremberg.
Com explica la comissària de l´exposició:
“L’exposició mostra la seva trajectòria com a fotògraf, complint el deure de memòria
envers Francesc Boix i envers els homes i les dones republicans que transitaren pels
camins de les guerres: la d’Espanya (1936-1939) i l’europea (1939-1945). Homes i
dones que deixaren la vida i veieren anorreada la seva dignitat en tots els camps
d’esclavatge i extermini del Tercer Reich alemany i que, en el cas dels supervivents,
acabaren per ser abocats a un exili definitiu o al tracte ignominiós del règim de la
dictadura franquista”
El dia 23 de gener per la vesprada, a les 19.30h, a la Casa de la Cultura de Xàtiva, i
el 24 a les 11h del matí a la sala d’actes de l ´IES Dr Lluís Simarro, escoltarem dues
conferències a càrrec de Rosa Torán, doctora en Història i especialitzada en Francesc
Boix. En l´actualitat és Vicepresidenta de l’AMICAL de Mauthausen. La temàtica de les
quals serà: ”Els republicans als camps nazis: itineraris i responsabilitats” i “La
deportació dels republicans als camps nazis”.
També volem comunicar-los que el dia 24, a les 19.30h de la vesprada, tindrà lloc un
acte d’homenatge en commemoració de les víctimes de l´Holocaust. Alhora es
descobrirà el monument als deportats xativins, gràcies a l’Ajuntament de Xàtiva que ha
sufragat l´escultura. En aquest acte participarà el nostre alumnat, l´Amical de
Mauthausen i també altres entitats socials de Xàtiva.
Des del nostre Centre educatiu volem convidar les diferents associacions ciutadanes,
centres educatius i població en general, perquè participen en els diferents actes
organitzats i, que visiten aquesta interessant exposició al nostre centre. Romandrà
oberta al públic per les vesprades de 16 fins les 19h.
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