
ORADOUR-SUR-GLÂNE. VILLAGE MARTYR.

A MEMORIA NECESARIA

Oradour-sur-Glâne é o nome dunha pequena vila do Limousin,situada a 22 km ao noroeste de 
Limoges, na que unha unidade de Waffen SS masacrou, o 10 de xuño de 1944, 642 homes, mulleres 
e nenos.                                                                                                                     
No censo de 1936 esta vila contaba con 1574 habitantes. A partir de 1939, ao igual ca todo o 
departamento, acolle refuxiados: en primeiro lugar, republicanos españois perseguidos polo 
franquismo, tamén recibe evacuados de Alsacia, expulsados francófonos na anexión da Moselle en 
agosto de 1940 e, por último, xudeus franceses e estranxeiros que fuxían das persecucións racistas.
Foi este un espazo de convivencia antes da guerra que serviu de lugar de avituallamento para os 
cidadáns sometidos ás penurias do período de Ocupación.
Dende principios do mes de maio de 1944, a segunda división de Waffen SS comeza  a reconstruírse 
na rexión de Moutaban, despois de ser dezmada na fronte do Leste, recrutando mozos franceses moi 
novos pola forza.
Despois do desembarco de Normandía, o 6 de xuño de 1944, a división Waffen SS entra na rexión 
de Limoges nunha operación de aniquilamento da resistencia. 8500 soldados participan nesta 
misión deixando un enorme regueiro de sangue alí por onde pasan. Por todas partes houbo 
masacres, pillaxes e incendios.
O masacre de 99 reféns e a deportación de numerosos habitantes da zona, inscríbense nunha 
sucesión de dramas que culminan coa destrución  de Oradour o 10 de xuño.
Finalmente, a Waffen SS rodea a vila de Oradour, xunta a toda a poboación, separa os homes das 
mulleres e dos nenos. Logo executan os homes, disparan indiscriminadamente contra todo o que se 
move en todas as rúas e casas para non deixaren testemuñas. Os nazis incendian a continuación a 
vila e masacran as mulleres e nenos nunha igrexa que intentaron destruír con explosivos. Máis tarde 
queiman os cadáveres e sotérranos nunha foxa común para evitar a súa identificación.

Estes son, grosso modo, os arrepiantes acontecementos que tiveron lugar nesta pequena vila, 
bastante descoñecida fóra do territorio galo, e que hoxe conta cun Memorial, ao igual ca Marzabotto 
en Italia ou Gernika no País Basco, que é visitado por milleiros de escolares de toda a xeografía 
francesa coa finalidade de que coñecer a historia, é a mellor maneira de non volver repetila. Este 
debeu ser o debate que desde 1944 tiveron os diferentes gobernos franceses para decidir, case por 
unanimidade, non reconstruír Oradour e deixala como un espazo da memoría, tan necesaria para as 
xeracións vindeiras.
A  aniquilación total desta vila e da súa poboación, a determinación despiadada dos verdugos elevan 
dende 1944 a Oradour ao rango de arquetipo dos masacres de poboacións civís. O 28 de novembro 
de 1944, o Goberno provisional toma a decisión de clasificar e conservar as ruínas, o que dá a 
Oradour o   recoñecemento nacional. Estas medidas erixen a vila martir en símbolo dunha Francia 
ferida pola ocupación alemá. 
Non me parecería mal rematar cunhas palabras de Vladimir Jankélévitc:
“Algo nos incumbe.Eses inumerables mortos, eses masacrados, eses ofendidos concérnenos a 
todos.Quen falaría deles se non o facemos nós? Quen pensaría neles?.Se deixaramos de pensar 
neles, acabariamos de exterminalos, e serían definitivamente aniquilados. Os mortos dependen 
enteiramente da nosa fidelidade.
É o pasado quen reclama a nosa piedade e a nosa gratitude. O pasado non se defende por si mesmo 
como o fan o presente e o futuro, e a xuventude pide coñecelo.De non facelo así,  sospeitaría que lle 
agachamos algo.” 



 Contra todos os totalitarismos.


