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Commemoració del dia internacional en memòria de les 

víctimes de l’Holocaust  

Palau del Parlament, 26 de gener de 2017 

 

El presentador (Ramon Pellicer, periodista) 

Senyores, senyors, autoritats, bona tarda. Els alumnes del conservatori del Liceu Violeta 

Alarcón i Humberto Luna els han donat la benvinguda a aquest acte institucional del dia 

internacional en memòria de les víctimes de l’Holocaust, i ho han fet amb aquesta cançó, 

‘L’oreneta’, d’Enric Morera, amb lletra de Josep Maria de Sagarra. Aquesta peça forma part 

de les ‘Cançons de carrer’, que és un excel·lent punt de trobada entre dos prestigiosos noms 

que aquest país ha donat, a la literatura, Josep Maria de Sagarra, i a la música, Enric Morera. 

La cançó utilitza la imatge d’un ocell, que és l’oreneta, símbol de la migració, de l’adéu, però 

alhora símbol de l’arribada de la primavera i de l’esperança en el retorn. Es diu que els antics 

mariners exhibien aquesta oreneta com una icona quan tornaven després de viatges per 

mars perillosos i després d’haver sobreviscut a grans dificultats.  

Sovint, aquestes dificultats estaven marcades per una tempesta ben fosca. La foscor, però, 

no serà precisament la característica d’aquest acte, sinó la llum, la llum que ens 

acompanyarà de les espelmes del record, la llum que arreu del món honora la memòria de 

les víctimes. 

Demanem a la presidenta del Parlament, la molt honorable senyora Carme Forcadell, si és 

tan amable de lliurar la flama que servirà per encendre aquestes espelmes del record. 

Pels jueus exterminats pels nazis, el senyor Uriel Benguigui, president de la Comunitat 

Israelita de Barcelona, en representació del poble jueu. 

L’espelma pels infants que perderen la vida a les cambres de gas. Senyor Pere Garcia, 

vicepresident de la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya, en representació del 

poble gitano. 

Per les víctimes catalanes i de la resta de l’estat espanyol assassinades als camps de 

concentració, la senyora Carme Vidrier, filla del senyor Vicenç Vidrier Giménez, deportat a 

Mauthausen i assassinat a Gusen, en representació de l’Amical de Mauthausen i Altres 

Camps. 
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El torn ara d’encendre l’espelma per tots els altres col·lectius perseguits pel 

nacionalsocialisme. Demanem que pugi el senyor Ángel Urbina, vicepresident de la 

Federació de Salut Mental Catalunya, entitat membre del Comitè Català de Representants 

de Persones amb Discapacitat, en representació de les persones amb discapacitat. 

La llum del record ara pels Justos entre les Nacions, els homes i les dones que van arriscar 

la vida per salvar els perseguits. Senyor Sergi Cubell, del Casal Lambda, en representació 

del col·lectiu LGBTI. 

Finalment, pels supervivents de l’Holocaust que van trobar un refugi que els permeté refer 

la vida i mantenir la identitat, la senyora Hamutal Rogel, portaveu de l’ambaixada d’Israel a 

Espanya. 

Demanem ara la presència del president de la Generalitat i de l’alcaldessa de Barcelona 

perquè acompanyin la presidenta del Parlament i els representants que han encès les 

espelmes del record en el minut de silenci que farem a continuació.  

Gràcies, poden seure, si us plau. 

L’escriptora i compositora jueva Ilse Weber va néixer el 1903 prop de la ciutat txeca 

d’Ostrava. El 6 d’octubre de 1944 va ser assassinada juntament amb el seu fill Tommy al 

camp de concentració d’Auschwitz. Es diu que pel camí cap a la cambra de gas anava 

cantant als nens que trobava al seu pas una cançó de bressol que ella mateixa havia 

compost. És ‘Wiegala’, la cançó que acabem d’escoltar en aquest minut de silenci. 

Som conscients que el president de la Generalitat ha d’atendre altres obligacions, altres 

responsabilitats, però ha volgut disposar d’un temps en aquest acte per adreçar-nos a tots 

unes paraules. 

El president de la Generalitat (Carles Puigdemont i Casamajó) 

Molt bona tarda a tothom. Molt honorable presidenta del Parlament de Catalunya, 

excel·lentíssima alcaldessa de Barcelona, conselleres i consellers, diputats i diputades, 

senyores i senyors, participo en aquest acte de record commogut i emocionat, però també 

agraït que es faci, i especialment si es fa amb el detall d’aquesta cançó inoblidable d’Ilse 

Weber, ‘Wiegala’, que per a nosaltres és sempre un record per a tota la gent que va patir i 

que pot patir.  

L’Holocaust plana sobre les generacions que hem heretat el món del qual és fill. No seríem 

com som sense la tragèdia criminal de l’Holocaust. I això ens obliga, als nostres 

contemporanis, encara que no hi tinguem cap responsabilitat directa. En tenim una, però, 

que ens hi implica. Si bé no podem directament reparar les víctimes, o totes les víctimes, i 

per descomptat la vida de les famílies que la van perdre, ni podem, perquè ja s’ha fet, jutjar 
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i condemnar els culpables, sí que podem prendre consciència que si mai hi torna a haver un 

holocaust en serem responsables d’alguna manera.  

Hem anat identificant tots els culpables d’aquella tragèdia criminal, hem anat contribuint a 

rescabalar la dignitat de moltes famílies que el nazisme va intentar arrabassar. Però no hem 

aprofundit prou com va començar tot. I és aquí on tenim la responsabilitat que ens interpel·la 

per al futur. Perseguir, criminalitzar, la diferència, de raça, de creença, d’ideologia, d’opció 

sexual, perseguir i criminalitzar, és a l’origen de l’Holocaust, de tot crim contra la humanitat. 

Hi ha petits gestos que presagien els holocausts, i hi ha petits gestos també que els 

desactiven. Ocupem-nos-en, omplim el nostre dia a dia d’aquests gestos que desactiven 

l’holocaust, en defensa de tots els col·lectius que van ser l’objectiu dels criminals. Perquè 

ho poden tornar a ser si no fem el que ens pertoca com a hereus d’aquella Europa, una 

Europa trencada per dins quan una part es va negar a acceptar i a conviure amb la diversitat 

en nom d’una ideologia que va tenir diverses cares i que encara avui és present i és, per 

tant, una amenaça; una ideologia totalitària que va perseguir jueus, gitanos, homosexuals, 

discapacitats, comunistes, republicans; una ideologia que va perseguir, detenir i lliurar al 

règim del general Franco el president de la Generalitat Lluís Companys perquè fos afusellat 

d’una manera ignominiosa; una ideologia que forma part de la història, però que és una 

amenaça de futur. I, per tant, si bé tots tenim el deure de recordar la tragèdia de l’Holocaust, 

tenim també el deure i l’obligació d’evitar-ne les causes. Perquè els holocausts no comencen 

el dia que es persegueix o que es crema la primera víctima. Comencen molt abans, i 

detectar-ho i prevenir-ho sí que és a les nostres mans i sí que és la nostra responsabilitat, 

per dignitat i per justícia del record de les víctimes, i sobretot per aconseguir allò pel qual, 

de fet, van ser exterminats, que és un món convivencial, un món en pau, un món on tothom, 

pensi el que pensi, vingui d’on vingui, pugui tenir l’oportunitat i la llibertat de fer possible el 

seu projecte de vida. 

Moltíssimes gràcies al Parlament de Catalunya, a les autoritats que ens acompanyen, per 

haver tingut el detall i l’amabilitat de recordar un any més totes les víctimes de l’Holocaust.  

Bon dia. 

El presentador 

Els joves han de conèixer el que va passar i tenir eines, a partir de l’educació i també del 

coneixement, per no tornar a transitar pels camins de l’horror i per estar previnguts contra 

l’antisemitisme, el racisme i qualsevol altra forma d’odi del que és diferent. 

Amb aquesta intenció els convidem ara a veure el vídeo que enguany ha editat el Holocaust 

Memorial Day Trust del Regne Unit amb motiu d’aquesta commemoració internacional.  
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El Parlament de Catalunya, amb la col·laboració del Memorial Democràtic, el departament 

d’ensenyament de la Generalitat i investigadors experts de les universitats catalanes, ha 

volgut contribuir a mantenir viva la memòria històrica sobre aquells fets mitjançant el projecte 

educatiu en commemoració de les víctimes de l’Holocaust. En aquest projecte educatiu, que 

es va iniciar l’octubre d’aquest mateix curs acadèmic i culmina avui dins l’acte institucional 

en commemoració de les víctimes de l’Holocaust, hi han participat set centres educatius en 

representació de tot el territori de Catalunya, de l’ensenyament concertat i de l’ensenyament 

públic. El projecte ha esdevingut un espai de coneixement i d’estudi, i de trobada entre els 

estudiants de quart d’ESO i de batxillerat i els representants de les comunitats que van ser 

assetjades i que amb l’Holocaust es va intentar exterminar.  L’objectiu del projecte educatiu 

ha estat retornar la dignitat a les persones que van ser víctimes d’uns fets tan execrables i 

prevenir actes semblants, no només en el present, sinó sobretot també en el futur. 

Escoltem, doncs, les intervencions dels estudiants representants d’aquests set centres del 

país, que exposaran les conclusions del seu estudi i del treball compartit amb les entitats 

que representen les comunitats. 

Aitana Belda i Meritxell Batlle, alumnes de l’escola Jesuïtes de Gràcia, de Barcelona, en 

nom dels testimonis cristians de Jehovà. 

Aitana Belda / Meritxell Batlle (alumnes de l’escola Jesuïtes de Gràcia - Col·legi Kostka) 

Benvolguts assistents, som alumnes de quart d’ESO de l’escola Jesuïtes de Gràcia - Col·legi 

Kostka, de Barcelona, i parlem en representació de tots els nostres companys de curs. 

Després d’aquests últims mesos de recerca i coneixement, podem dir que hem finalitzat el 

nostre treball sobre l’Holocaust nazi i unes de les seves víctimes: els testimonis cristians de 

Jehovà.  

Cap de nosaltres no s’esperava que aquella primera pluja d’idees sobre Hitler, la ideologia 

feixista, el terme ‘holocaust’ i els camps de concentració ens enriquís tant com a alumnes i 

com a persones. 

Aquest tipus de projecte de recerca porta a formular-te moltes preguntes a les quals vols 

donar resposta: el perquè del que ha passat, com i on es van produir els fets, qui els va 

protagonitzar. 

Quan ens qüestionàvem per què els testimonis de Jehovà van ser víctimes d’aquesta 

barbàrie ens va costar molt entendre-ho, perquè tots eren persones que es dedicaven 

senzillament a predicar la fe cristiana i a convidar la gent a unir-se al seu grup religiós.  
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A mesura que avançàvem en la nostra recerca ens vam anar adonant dels fets que realment 

van succeir i ens vam començar a sentir impotents, però alhora curiosos. Ens adonàvem de 

la desgràcia que va ser l’Holocaust. 

Després d’aprofundir en els esdeveniments històrics i intentar conèixer el que motivà tal 

barbàrie, hem pogut descobrir que l’argument que va servir a l’Alemanya nazi per justificar 

les seves accions va ser considerar-se una raça superior a la qual s’havia d’idolatrar i obeir. 

D’aquesta manera, qualsevol persona que es negava a complir les seves ordres i lleis era 

detinguda i enviada a camps de treball, concentració i extermini, o en alguns casos eren 

directament torturades i assassinades. La ideologia feixista els va portar a cometre una de 

les majors atrocitats de la humanitat, que no podem comprendre ni acceptar.  

Quan ens hem apropat a la vida d’aquestes persones abans del conflicte, hem vist que eren 

persones que treballaven, que cuidaven les seves famílies, que practicaven la seva religió, 

que tenien la vida normal de qualsevol altre ciutadà. Resulta molt difícil imaginar el dolor 

d’aquelles famílies que veien com eren arrencades de les seves cases, separades, dutes a 

diferents camps on els practicaven tota mena de crueltats. 

Una cosa que ens ha sorprès moltíssim és com els executors seguien creient que aquells 

actes comesos estaven justificats i que en aquells moments eren la millor decisió que es 

podia prendre. 

Els testimonis de Jehovà van ser perseguits pel règim nazi des del primer moment, el 1933, 

perquè es van negar a fer la salutació feixista i perquè publicaven a les seves revistes 

comentaris crítics contra el Tercer Reich. Reconeixien l’obligatorietat d’obeir les lleis del 

país, però estaven convençuts que la llei de Déu estava per damunt de les lleis de Hitler, 

especialment les que contradeien l’esperit i la lletra de l’evangeli. A més a més, es negaven 

a agafar les armes i a complir el servei militar. 

Membres de la Gestapo es van infiltrar en els grups, van començar les detencions i van 

enviar-los als camps de concentració. Allà s’identificaven amb un triangle porpra, que en 

comptes d’avergonyir-los els permetia trobar-se amb els seus. Era l’únic col·lectiu que podia 

aconseguir la seva llibertat a canvi de signar un document amb què renunciaven a la seva 

fe. Malgrat tot, molts pocs testimonis de Jehovà el van signar. Van preferir morir a renunciar 

a la seva fe. 

Durant l’estada als camps de concentració van lluitar per sobreviure sense renunciar a les 

seves creences. Ans al contrari: les seves creences els van donar forces per suportar les 

terribles condicions.  
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Quan van ser alliberats, els supervivents, amb la seva fe en el perdó, van ser capaços de 

perdonar els veïns que els havien denunciat, els vigilants dels camps, tots els qui els havien 

fet mal. Sempre sense oblidar tot el que havien viscut, totes les barbàries que van haver de 

presenciar. Van perdonar, però no van oblidar. 

El tema de què hem tractat no és un tema més en l’assignatura de ciències socials. Es tracta 

d’una lliçó de vida i d’uns coneixements imprescindibles.  

Després de conèixer el que va succeir i tota la gent que va patir l’Holocaust, només podem 

esperar que en una societat moderna i avançada com la nostra una cosa així no torni a 

passar. Ens hem de sentir amb l’obligació d’ajudar els qui en aquest moment pateixen. 

Només fent una ullada als refugiats i a les condicions que han de suportar ens vénen al cap 

les imatges de l’Holocaust. Depèn de tots nosaltres posar-hi el nostre granet de sorra, 

col·laborar i fer entendre a la societat d’avui dia que tots som iguals i que la diversitat no és 

sinó un valor molt enriquidor i positiu. 

Demanem als polítics que treballin per posar fi a les desigualtats, per aconseguir justícia, 

pau, esperança i servei, i que tots renunciem a agafar les armes i a utilitzar la violència com 

a solució. Utilitzem la paraula per resoldre les discrepàncies. 

Donem les gràcies a totes les persones que ens han ajudat i ens han donat l’oportunitat de 

formar part d’aquest projecte. Han respost totes les nostres preguntes i ens han ensenyat 

valors.  

Tothom ha de saber què va ser l’Holocaust, i esperem que aquesta experiència, de la qual 

hem après tant, la puguin gaudir molts més joves. 

Ens agradaria acabar amb una frase de Nesse Godin, supervivent jueu de l’Holocaust: “What 

was we cannot change, but what is and what will be we can make it different.” Això vol dir: 

“El que va ser no ho podem canviar, però el que és i el que serà ho podem fer diferent.” 

Moltes gràcies. 

El presentador 

Carla Moreno i Sira Cors, alumnes dels instituts Pius Font i Lluís de Peguera, de Manresa, 

en nom del col·lectiu LGBTI. 

Carla Moreno / Sira Cors (alumnes dels instituts Pius Font i Quer i Lluís de Peguera) 

Benvolguts i benvolgudes, en primer lloc voldríem donar les gràcies per haver-nos permès 

tenir la possibilitat de participar en aquest acte d’homenatge a les víctimes de l’Holocaust i  

participar també fa unes setmanes en les sessions pedagògiques en aquesta mateixa sala, 
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en què vàrem poder conèixer de primera mà quina és la situació actual del col·lectiu que 

avui ens toca representar. 

Abans, però, dir que som alumnes de dos centres educatius de Manresa, l’Institut Lluís de 

Peguera i l’Institut Pius Font i Quer, que des del 2013 participem en un projecte de ciutat 

anomenat ‘projecte Manresa-Mauthausen’, que té per objectiu principal recuperar la 

memòria històrica, però també fer-nos reflexionar sobre aspectes polítics i socials que 

malauradament avui dia succeeixen i que ens recorden situacions molt paral·leles a les que 

els nostres avantpassats van patir. 

Avui som aquí per retre homenatge a totes les persones, sense distinció de raça, de país, 

d’ideologia, d’orientació sexual, que van patir la persecució, l’exclusió social, l’explotació 

laboral, la tortura, el confinament i l’aniquilament.  

Entre aquestes persones n’hi havia que formaven part de les que els alemanys nazis 

consideraven malaltes mentals, com podia ser la gent que tenia orientacions sexuals 

diferents de la que els nazis consideraven la correcta. Moltes d’aquestes persones van ser 

conduïdes a camps de concentració, però també moltes van anar a parar a alguns dels 

centres d’eutanàsia activa que tenien per tot el Reich i que servien per aniquilar directament 

tota la gent que els nazis no consideraven normals.  

Avui dia, aquestes persones tenen el reconeixement i l’ajut d’algunes associacions que 

reivindiquen els seus drets i la seva normalitat. En aquest sentit, avui nosaltres representem 

el col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals, LGTBI. 

Cada vegada més, la societat actual és més tolerant amb els diferents models 

possibles. Tot i això, el simple fet que hagi d’existir un col·lectiu que hagi d’explicar i 

defensar qui són vol dir que la societat encara no té interioritzada la possibilitat que 

el model tradicional que hem tingut sempre pugui ser un altre. Només les persones que 

es troben en el si de les seves famílies passant per aquestes experiències de tenir 

simplement algú que se sent d’una manera diferent dels altres miren més enllà del model 

tradicional i, de segur, creuen que per ser feliços i estimar-nos com a persones no ens cal 

mirar què posa en el DNI. 

Però és que, a banda del dret bàsic de poder estimar i ésser estimat, també, aquestes 

persones han de fer front encara a estereotips i etiquetes que sovint la societat actual encara 

utilitza i que no fan cap favor a la normalització d’aquests col·lectius. Sovint arriben notícies 

que es fan ressò de maltractaments o vexacions a persones que s’han manifestat diferents 

dels altres. Aquestes persones necessiten tot el suport de les administracions i les 

institucions educatives, però també de la societat civil que les envolta: amics, veïns, 

familiars, etcètera. 



Acte Holocaust / 26 de gener de 2017 

 

8 

Per tant, com a estudiants, com a representants de la joventut, com a destinataris d’una 

societat futura en què cal deixar pas a la tolerància, a la diversitat i al respecte, demanem 

avui aquí a les autoritats presents una defensa ferma dels drets d’aquestes persones i que, 

sobretot, no es trobin desemparades davant d’actes d’injustícia o d’atac a les seves 

persones o els col·lectius que les representen. 

La tolerància, la llibertat, l’amor, són valors inalienables de les persones. No podem deixar 

que ningú ens els prengui, i molts menys que ningú ens digui com hem de ser o com hem 

d’actuar, sempre dins del límit del respecte de les persones. 

Finalment, només volem encoratjar les associacions que lluiten diàriament en defensa de la 

visibilitat i el reconeixement d’aquestes persones com a éssers plenament normals. Estem 

convençuts que, de segur, algun dia aquests drets seran del tot aconseguits. 

Per acabar, fent servir les paraules d’un manresà que va ser quatre anys entre Mauthausen 

i Gusen, Joaquim Amat-Piniella, autor d’una de les obres de referència sobre l’Holocaust i 

els camps de concentració, ‘K.L. Reich’, “milions d’homes foren assassinats perquè 

estimaven la llibertat. Moriren tots perquè la humanitat pogués viure.” 

Moltes gràcies. 

El presentador 

Escoltem ara Laura Revillas i Iratxe Iborra, alumnes de l’Institut de Flix, en nom de les 

persones amb discapacitat. 

Laura Revillas / Iratxe Iborra (alumnes de l’Institut de Flix) 

Com es ploren 6 milions de morts? Quantes espelmes s’han d’encendre? Com es recorden 

unes víctimes que van marxar sense deixar rastre? Com s’evoca la seva impotència? Com 

es guareix un crim contra la humanitat? Avui som aquí amb una clara convicció: nosaltres 

hem de ser aquest rastre.  

Venim per commemorar un dels genocidis més grans de la història, i per tant venim per 

denunciar la violència, l’odi racial, la discriminació, els abusos del poder i la indiferència 

d’una societat que sembla adormida. Denunciem un ahir ple de barbàrie, fem memòria. Però 

ràpidament ens envaeix el dubte: servirà de res el nostre manifest? Fem les coses perquè 

s’han de fer o perquè realment les volem fer? L’actitud amb què vivim és el pal de paller. No 

voler escoltar o no voler saber ens porta a la indiferència, i la indiferència ni és mai cap 

resposta ni vertebra la consciència. 

Fa més de vuitanta anys que Adolf Hitler fou nomenat canceller del govern alemany o que 

Franco s’alçà en armes contra el govern de la segona república, o que esclatà la bomba 
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atòmica a Hiroshima i Nagasaki. Denunciem un passat ple de víctimes, però quan mirem 

més a prop, a l’espera de trobar una societat més humana que hagi après de tots els errors 

comesos, es dissipa l’esperança. Les persones nascudes el segle XXI, nadiues d’una 

societat radicalment moderna, hem estat i som també espectadors de massa crueltat, de 

guerres i atemptats, de gent que busca asil i no en troba, de famílies enfonsades per la 

pobresa energètica. Potser han canviat les formes, però la violència continua. Nosaltres hem 

crescut en un món ple de discriminació, salvatgisme, cobdícia, mentides, manipulació i 

falses promeses. Qui governa el món? Què governa el món? On resta l’aprenentatge del 

passat? I la cultura per la pau? En què podem creure? Ho tenim força clar: en l’educació. 

Des de l’Institut de Flix us demanem per a tots els instituts de Catalunya una educació que 

fomenti més respecte, tots els valors, i molt especialment avui si volem que el col·lectiu dels 

discapacitats ocupi el lloc que ha d’ocupar en la nostra societat: el teu i el meu.  

Amb ells, hem après què significa la qualitat humana i quin és el veritable valor de la vida, 

què ens fa grans i què ens fa dignes. Ho etiquetem tot, és una forma que tenim els humans 

de diferenciar les coses i classificar-les. Però aquestes persones les hem de classificar com 

a diferents o les hem d’acceptar com són? La resposta és ben senzilla, es veu a simple vista: 

les hem de tractar igual que una persona sense cap necessitat especial. I si és així de senzill, 

per què no ho fem? Per què continuem designant una persona que pateix una malaltia 

mental amb la paraula ‘boig’? La resposta és també molt simple: perquè no estan integrades 

en el món, estan excloses i, encara que no ve de gust sentir-ho, estan discriminades. 

Del 1939 al 1941, mitjançant el programa d’eugenèsia Aktion T4, els nazis eliminen unes 

275.000 persones considerades no mereixedores de vida atesa la seva discapacitat física o 

mental; el col·lectiu més dèbil, més vulnerable i més fàcil d’exterminar durant la massacre 

de l’Holocaust, i també el col·lectiu més transversal, ja que estava format d’homes i dones, 

nens i nenes, homosexuals, jueus, gitanos... Ja sabem que la discapacitat ens pot afectar 

tots en qualsevol moment. Les víctimes Aktion T4 van ser persones que, segons la ideologia 

nazi, necessitaven ser suprimides per compassió, cosa que comportava un benefici tant per 

al malalt com per a la societat. Així es va convèncer la gent que mantenir aquelles persones 

comportaria un cost econòmic molt gran per a la societat alemanya, que la vida d’aquells 

malalts no era vida i que tot plegat seria un obstacle greu per al futur d’Alemanya i per a la 

seva raça. Tots els recursos sanitaris estalviats pel règim nazi van ser destinats a finançar 

les campanyes bèl·liques. Manipulació, mentides, ignorància.  

És prou lamentable descobrir que l’any 1948 l’Assemblea General de les Nacions Unides 

aprova i proclama la declaració universal dels drets humans però que no és fins l’any 2006 

que s’aprova una convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat que estableix 
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que aquestes persones tenen els mateixos drets que qualsevol altra persona i que tots som 

iguals davant la llei. És ben clar que ens costa molt aprendre i rectificar. 

Normalment, parlem de discapacitat, però nosaltres avui venim aquí per posar en 

majúscules la seva capacitat, capacitat per sentir, per voler, per escollir, com el dret 

a votar, per opinar, per viure amb dignitat, perquè tots som iguals i tots som diferents, 

perquè volem que ens doneu les eines i els recursos per garantir la inclusió i el 

desenvolupament social digne. No us oblideu, si us plau, de l’educació, de l’educació de 

tots, d’allò que ens farà realment lliures dels vells esquemes, que ens farà obrir els ulls, que 

ens farà desitjar només la pau, la igualtat, la sostenibilitat, la senzillesa, la solidaritat, la 

humanitat. Quin ha de ser, si no, el vostre lideratge? 

Moltes gràcies. 

El presentador 

És el torn d’Elisabeth Homs i Pau Lirola, alumnes de l’Institut Matadepera, en nom del poble 

gitano. 

Pau Lirola / Elisabeth Homs (alumnes de l’Institut Matadepera) 

El poble gitano ha estat víctima durant segles del desconeixement, el prejudici i la 

discriminació, però, desgraciadament, actituds d’odi, de falta de respecte i de negació de la 

seva dignitat humana encara es produeixen a l’actualitat. Voldríem començar, doncs, amb 

la voluntat que la nostra presència avui aquí sigui un crit a favor de la presa de consciència 

i una crida a recuperar la memòria i a retornar la dignitat a les víctimes. 

L’Holocaust, i concretament dins l’Holocaust el ‘porraimos’, fou la persecució i l’assassinat 

sistemàtics de famílies senceres, burocràticament organitzat pel govern nazi i els seus 

col·laboradors i amb el suport del silenci còmplice de molts d’altres en contra del poble 

gitano. Aquest poble, amb una història, llengua i cultura pròpies, va ser perseguit amb la 

finalitat de l’extermini, i això es va fer sota l’empara de la legalitat vigent aleshores. 

Però la discriminació i les persecucions contra el poble gitano ja venien des de l’edat mitjana 

i la modernitat. A diferents llocs d’Europa, les polítiques repressives contra els gitanos eren 

generalitzades. Amb l’arribada de Hitler al poder, l’any 1933, això va concentrar-se i 

concretar-se en l’esterilització forçada, les primeres deportacions i els treballs forçats, i la 

publicació de les lleis de Nuremberg el 1935. Es van crear els primers guetos per a gitanos, 

i el 1938 es va organitzar la setmana de la neteja gitana, que va anar acompanyada del 

decret de Himmler sobre com combatre l’anomenada ‘plaga gitana’. Amb l’inici de la segona 

guerra mundial, la política antigitana es generalitza i aviat començarà l’anomenada ‘solució 

final’. El 1941 els gitanos de l’est d’Europa són executats a l’instant pels equips mòbils de 
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matança, els ‘Einsatzgruppen’, i les deportacions i l’extermini a les cambres de gas 

s’intensifiquen en contra de tota la població gitana.  

Les víctimes d’aquestes polítiques s’estima que poden arribar a ser més de la meitat de la 

població gitana d’Europa d’aleshores, o fins i tot força més. Però als judicis de Nuremberg 

ni tan sols s’esmentà el genocidi nazi contra els gitanos. 

Avui afirmem que la neutralitat no existeix, que la suposada neutralitat de no intervenir és 

col·laboracionisme amb l’agressor, és deixar-li les mans lliures, és mirar cap a l’altra banda 

i autoexculpar-se, és permetre que una part de la humanitat sigui marcada i separada, 

tractada d’inferior, d’anormal, d’indigna.  

Però el ‘porraimos’ va comportar un pas més, un canvi de paradigma, un abans i un després, 

un genocidi consentit per la comunitat internacional. La persecució es va tornar sistemàtica, 

i la discriminació va esdevenir legal. Les suposades teories científiques sobre eugenèsia i 

el desenvolupament tecnològic i burocràtic van justificar i perpetrar el genocidi. És humiliant 

i vergonyós que no fos fins l’any 1982 que Alemanya reconegués el ‘porraimos’ i que encara 

avui moltíssima gent entre nosaltres no en sàpiga res, tot i que el poble gitano és a Catalunya 

des de fa sis-cents anys.  

Però el poble gitano ha estat fet invisible. La seva història de discriminació, les lleis 

antigitanes, el fet que als llibres de text no hi apareguin malgrat ser ciutadans que conviuen 

amb nosaltres, les detencions arbitràries durant la dictadura de Franco, la indiferència de la 

resta de la societat i dels mateixos veïns, la definició del mot ‘gitano’ per part de diversos 

diccionaris com “aquell qui enganya, o roba, o va brut”, etcètera, exigeixen una reparació i 

un canvi d’actitud per part de tots. Cal el nostre i el vostre compromís perquè les coses 

canviïn; cal una actitud ètica dels mitjans perquè, més enllà del silenci, les úniques notícies 

que apareguin no siguin sempre les negatives, ignorant que n’hi ha de positives, i que n’hi 

ha moltes –moltes– més. 

Com bé sabem a Catalunya, prohibir i perseguir una llengua és matar la identitat. Al poble 

gitano li va ser prohibida la seva llengua, el caló, com una estratègia més per destruir-lo. 

Sembla que la diversitat fa por, que els grups violents queden impunes, que els delictes 

d’odi fins i tot són permesos o impulsats per alguns governs. 

Nosaltres som aquí avui per recordar, per homenatjar, per recuperar, la història del poble 

gitano. Recuperem-la, doncs, i normalitzem-la, comprometem-nos-hi, lluitem i no permetem 

comentaris despectius ni racistes, construïm entre tots plegats un futur en què tothom tingui 

lloc, un futur d’igualtat en la diferència. No esperem que un altre ho faci. Nosaltres, ara i 

aquí, perquè mai més no torni a passar, perquè tot infant que neixi no sigui etiquetat i 

separat, perquè tingui un lloc i sigui acollit. 
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Moltes gràcies. 

El presentador 

Alba Martín i Joan Reguant, alumnes de l’Institut d’Almenar, en nom de les persones 

perseguides per motius polítics.  

Alba Martín / Joan Reguant (alumnes de l’Institut d’Almenar) 

Bé, bona tarda a tothom. Som els alumnes de primer de batxillerat de l’Institut d’Almenar, 

de Lleida, i avui ens trobem aquí reunits, al Parlament de Catalunya, per commemorar el dia 

internacional en memòria de les víctimes de l’Holocaust. 

Volem agrair-vos a tots la vostra presència, però sobretot a totes les entitats presents avui 

aquí la vostra ajuda en aquest projecte. La vostra feina ens ha fet veure una altra dimensió 

de tot el que va ser l’Holocaust. Hem investigat, hem buscat informació, però ningú no ens 

l’ha proporcionat tan bé com les entitats amb què hem treballat, en el nostre cas l’Amical de 

Mauthausen i l’Amical de Ravensbrück, ja que representen directament les víctimes que van 

patir aquella barbàrie. 

Des que ens van assignar el treball a l’institut, hem treballat per entendre tot el que va 

passar, per comprendre les desgràcies que podem arribar a fer com a éssers humans i com 

van poder arribar a l’extrem d’una ideologia tan perversa com el nazisme, defensora d’una 

injustificable i irracional superioritat racial. Cal, però, que no oblidem que els nazis van ser 

ajudats per règims polítics com la França de Vichy i l’Espanya de Franco, que van permetre 

que milers de persones acabessin als camps de concentració. 

L’Holocaust va ser un procés que va comportar els pitjors crims de la humanitat i que va 

afectar persones de diferents orígens, cultures i ideologies. Milers d’alemanys van ser els 

primers a patir el racisme del règim nazi, a ser tancats en camps de concentració i morir 

sota el jou feixista. Tot això era legal, una legalitat delirant, que va condemnar a mort 

generacions senceres. I no podem acceptar de cap manera que avui en dia, a casa nostra, 

i també a Alemanya, França o Grècia, el fantasma del feixisme aparegui de nou sota sigles 

de nous partits que aposten per la discriminació i l’odi racial. 

Durant els darrers mesos, hem aprofundit en la realitat del que van ser aquests camps, un 

veritable pas cap a l’infern per a les persones que hi foren deportades. Els presos van ser 

torturats, amenaçats, explotats i enviats a la mort. No podem permetre que no hi hagi justícia 

per a tots els qui van patir la deportació. No es pot permetre que les famílies de les víctimes 

no tinguin cap explicació del que allí va passar. El que van fer els assassins no té perdó. 

Posem-nos a la pell de les víctimes. Cal fer justícia, i és per això pel que hem de lluitar tots 

els qui som presents aquí avui al Parlament. Hem de lluitar perquè hi hagi justícia i reparació 
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per a les víctimes de l’Holocaust i una condemna per a tots els qui en van ser còmplices. 

Nosaltres som aquí perquè volem donar a conèixer al món el que va passar, volem que la 

gent reflexioni i pensi i volem que no es torni a repetir mai més en la història de la humanitat.  

Avui donem veu a aquestes entitats, i els volem dir que no estan soles en la lluita per la 

justícia i la memòria. Poden comptar amb tots nosaltres per combatre el feixisme i empènyer 

la nostra generació a reflexionar sobre les causes i conseqüències d’aquell genocidi. 

L’Amical de Mauthausen i l’Amical de Ravensbrück ens han parlat de Neus Català o 

Francesc Boix, persones compromeses políticament, que amb el seu testimoni van aportar 

llum sobre l’episodi més fosc de la història de la humanitat. 

L’Holocaust, però, a nosaltres tampoc ens queda tan lluny. Fins i tot, persones d’un petit 

poble com el nostre en van ser víctimes. No volem oblidar els almenarencs Josep Agustí, 

Jaume Casas, Fernando Cristòfol, Jaume Cristòfol, Josep Sanjuan, Joan Sarroca i Pau 

Segués. Avui aquest acte també és per a ells. 

Per acabar, volem donar les gràcies de nou a les entitats que representeu les víctimes per 

les històries que heu compartit amb nosaltres. Això ens ajuda a pensar i a créixer com a 

persones, a veure la realitat del món i a defensar amb totes les nostres forces la justícia i un 

món millor. Feixisme, mai més enlloc contra ningú. 

Gràcies per la vostra atenció. 

El presentador 

Finalment, escoltem Gemma Alegrí i Paula Bueno, alumnes de l’Institut Olivar Gran, de 

Figueres, en nom del poble jueu. 

Gemma Alegrí / Paula Bueno (alumnes de l’Institut Olivar Gran) 

Sis milions u. “No totes les víctimes de l’Holocaust van ser jueves, però tots els jueus en van 

ser víctimes.” Elie Wiesel. Sis milions u. Aquesta xifra ens fa pensar en cadascuna de les 

víctimes jueves que van morir a l’Holocaust. Perquè aquestes persones no eren números, 

ni xifres d’una estadística. Tenien noms i cognoms, famílies, oficis, il·lusions per un futur 

millor. L’última persona dels 6 milions fa referència a la singularitat de cada vida, i és de la 

que nosaltres volem parlar, la que volem recordar. Volem posar una mica d’escalfor, de vida, 

a la fredor de les xifres i de la història. 

Els nazis van arribar al poder el 1932, i ràpidament van suprimir els drets fonamentals de 

les persones. L’abril del 1933 van començar a expulsar els jueus dels seus llocs de treball, 

de les escoles i les universitats, a limitar les possibilitats d’exercir les seves activitats 

professionals, a obligar-los a desprendre’s de les seves propietats. Les lleis de Nuremberg 
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classificaren les persones en alemanys, jueus i ‘Mischling’, els de sang mesclada. Els jueus 

van ser privats de la nacionalitat alemanya. Es prohibia tot tipus d’unió entre alemanys i 

jueus. Els qui van poder van emigrar. La resta no van trigar molt a començar a ser enviats a 

camps de concentració. 

“Els meus pares, jueus alemanys, es van mudar a Txecoslovàquia fugint de la persecució 

nazi. Després dels acords de Munic, aquest ja no era un lloc segur per als jueus. Van fugir 

a Polònia. Vàrem ser internats al gueto de Kielce, i, posteriorment, junt amb la meva família, 

em van deportar a Auschwitz.” Thomas Buergenthal va sobreviure a Auschwitz, a 

Sachsenhausen i a les marxes de la mort. Ha estat jutge del Tribunal de Justícia de l’Haia. 

La segona guerra mundial va començar l’1 de setembre de 1939. Alemanya envaïa Polònia. 

L’abril del 1940 es creà el primer gueto, a Łódź. S’iniciava el procés de portar tots els jueus 

als guetos tancats. Ràpidament, tots els jueus de Polònia van ser obligats a concentrar-se 

en guetos. Molts van morir de fam o de malalties provocades per la manca d’aliments. El 

ritme de desaparició dels jueus no era suficientment ràpid. Calia resoldre el problema.  

“Vaig néixer al gueto de Wierzbnik, on els meus pares van ser tancats com tots els jueus. 

Quan el meu pare es va assabentar que volien desmantellar el gueto, va voler amagar-me 

en un convent. Segurament per culpa d’un bombardeig, vaig quedar abandonat al carrer.” 

Henry Maslowicz va sobreviure amagat a l’altell d’una botiga gràcies a una dona que el va 

recollir. Mai no va saber el seu nom.  

El 22 de juny de 1941 s’inicia la invasió de la Unió Soviètica. Els equips mòbils de les 

matances, ‘Einsatzgruppen’, tenen l’ordre d’assassinar els jueus durant la invasió. La 

primavera del 1943 hauran assassinat més d’1 milió de persones, jueus, partisans, gitanos 

i comissaris polítics soviètics. És l’Holocaust per bales. 

“Vaig néixer a Vílnius. La meva família havia viscut a Lituània per onze generacions. Vaig 

viure al gueto de Vílnius i al gueto de Minsk. Després ens van enviar a Auschwitz-Birkenau. 

Vaig sobreviure perquè la meva mare va amagar-me sota el seu abric. Durant el dia estava 

amagada dins d’una galleda d’escombraries, sense parlar, sense moure’m.” Dolly Hirsch i 

la seva mare van sobreviure a les marxes de la mort. Van ser alliberades a Bergen-Belsen. 

L’octubre del 1941 les autoritats nazis construeixen el camp d’extermini d’Auschwitz-

Birkenau. Desembre del 1941: s’obre el camp de Chełmno, el primer camp d’extermini on 

s’utilitzarà gas verinós. Hi seran assassinades més de 156.000 persones. Vint de gener de 

1942: conferència a Wannsee. Es planifica la solució final, però la decisió ja estava presa. 

Es van posar tots els mitjans tècnics i humans per a la seva realització. Es pretenia 

assassinar 11 milions de jueus europeus. Mesos després es posarà en marxa l’operació 

Reinhard, pensada per fer desaparèixer els jueus polonesos. Amb aquesta finalitat es 
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construiran els camps d’extermini de Belzec, Sobibor i Treblinka. En aquestes fàbriques de 

la mort seran assassinades més d’1 milió i mig de persones. 

“Vaig néixer a finals de 1938 a Kolbuszowa, Polònia. Quan els alemanys van ocupar el meu 

poble, els nens jueus jugaven a fer de Hafenbier, el cruel cap de la policia alemanya. Es 

deien entre ells: ‘Si ets jueu, moriràs.’ Si se’ls disparava mentre els deien això, ells queien a 

terra fent-se els morts. Ens van deportar al gueto de Rzeszów, i després al camp d’extermini 

de Belzec, on vaig morir. Tenia només tres anys i mig.” Henoch Kornfeld. 

L’11 de juny de 1942 s’estableixen les pautes administratives per a la deportació dels jueus 

holandesos, francesos i belgues. Seran assassinades més de 200.000 persones. 

“De família exiliada austríaca, vaig néixer a París. El primer record que tinc és la policia 

francesa enduent-se dos nens jueus, en Gaston i en Rutegnem. Els meus pares em van 

poder amagar en un convent. Pràcticament no recordo res d’ells. Vaig créixer sent discreta 

i no parlava. Acabada la guerra, un company meu de classe em va preguntar si era jueva. 

Per primera vegada vaig poder respondre que sí.” Betty Gelernter. 

Vint-i-dos de juliol de 1942. Els jueus de Varsòvia són enviats als camps de concentració de 

Treblinka per al seu extermini. Es procedeix al desmantellament de tots els guetos i la 

deportació dels seus habitants als camps d’extermini. El darrer gueto a ser liquidat serà el 

de Kaunas, el juliol del 1944. 

L’agost del 1942 comencen les deportacions dels jueus de Romania. Al llarg del 1943 es 

procedirà igualment a Bulgària. El març del 1944 es produiran deportacions de jueus 

hongaresos al camp d’Auschwitz-Birkenau. Moriran més de 820.000 persones. 

“Vaig néixer a Buj, al nord-oest d’Hongria, on vivia amb la meva àmplia família. Una vegada, 

la meva germana va visitar Alemanya i ens va dir que havia vist els nazis marxant pels 

carrers. Ens va dir que tenia por, però li vam dir que no es preocupés, que tot semblava molt 

llunyà. Fa quatre setmanes que els alemanys han envaït Hongria. Tots els ciutadans jueus 

hem estat forçats a abandonar casa nostra i la majoria de les nostres pertinences. Hem 

passat els últims dies amuntegats a la sinagoga local. Diuen que ens traslladaran al gueto 

de Nyíregyháza. Què serà de nosaltres?” Malvin Katz Fried va ser deportada juntament amb 

el seu marit i va morir al camp de concentració d’Auschwitz. 

El 15 de març de 1943 surt el primer transport de jueus grecs, la immensa majoria sefardites, 

cap a Auschwitz. Per les mateixes dates també són deportats els jueus de Iugoslàvia. Seran 

assassinades més de 180.000 persones.  

Entre el 19 d’abril i el 16 de maig de 1943, combatents jueus s’aixequen contra els nazis del 

gueto de Varsòvia. Es produeixen rebel·lions als guetos de Białystok, Vílnius, Częstochowa, 
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Sosnowiec i altres. En molts llocs es fuig als boscos i es manté una lluita partisana contra 

els nazis.  

Set d’octubre de 1944. Presoners del crematori quart d’Auschwitz-Birkenau es rebel·len i 

maten tres guàrdies i destrueixen el forn crematori i la cambra de gas contigua. Hi ha 

rebel·lions també a Sobibor i Treblinka. 

“Havia estat membre de l’exèrcit polonès. Em van enviar a Alemanya com a presoner a 

treballar, però en ser jueu vaig ser retornat a Polònia. Després em van deportar a Sobibor. 

L’octubre del 1943, un petit grup de presoners ens vàrem rebel·lar. Jo vaig matar el nostre 

superintendent. En cada punyalada cridava: ‘Això és pel meu pare, per la meva mare, per 

tots els jueus que vas matar!’ Vaig poder fugir i refugiar-me als boscos. Amagat per un 

granger polonès, vaig sobreviure fins a l’arribada de l’exèrcit roig.” Chaim Engel. 

El juliol del 1944, Majdanek és el primer camp de concentració a ser alliberat. Veient la 

guerra perduda, els nazis comencen a desmantellar les instal·lacions de la mort, els 

crematoris i els documents incriminatoris. S’inicien les marxes de la mort. 

“Vaig superar la selecció perquè era fuster i jove. Tenia setze anys. Els meus pares i quatre 

germans van ser enviats a la fila dolenta. Quan van desmantellar Auschwitz vam caminar 

durant vuit dies sense cap tipus d’alimentació. Vaig sobreviure menjant les herbes del camí. 

Vam sortir dels camps de concentració i volíem renéixer, esborrar-ho tot i oblidar el dolor de 

perdre la família.” Leo Hymowitz, en ser alliberat a Bergen-Belsen, va poder retrobar-se amb 

la seva germana, els únics supervivents de tota la família. 

Vint-i-set de gener de 1945. Unitats de l’exèrcit soviètic alliberen el camp d’Auschwitz-

Birkenau. Hi moriren més d’1 milió de persones. Aproximadament, 960.000 eren jueves. Al 

llarg de la primavera del 1945 es van alliberant la resta de camps. Són alliberats centenars 

de milers de presoners. 

El 8 de maig de 1945 finalitza la segona guerra mundial.  

Finalment, fem nostres les paraules de Primo Levi: “No és lícit oblidar, no és lícit callar. Si 

nosaltres callem, qui parlarà?” Som avui aquí per recordar les víctimes de l’Holocaust, per 

no reduir-les a una xifra o a una anècdota de la història. Coneixem, i per això en parlem, 

persones amb somnis, desitjos, projectes, esperances, que van ser truncats, que van voler 

fer desaparèixer. Som avui aquí per testimoniar, per no oblidar. Per dir-vos, per dir-nos, que 

mai més enlloc, sota cap excusa, contra ningú. 

Moltes gràcies. 

El presentador 
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Déu n’hi do, la feina d’aquestes noies i d’aquests nois. Si la seva generació ho ha entès, hi 

ha marge per a un bri d’esperança. 

Ara és el torn dels parlaments institucionals, que serviran per cloure aquest acte. En primer 

lloc, donem la paraula a la senyora Hamutal Rogel, portaveu de la missió diplomàtica de 

l’ambaixada d’Israel a Espanya. 

Hamutal Rogel Fuchs (portaveu de l’ambaixada d’Israel a Espanya)   

Molt honorable presidenta del Parlament, excel·lentíssima alcaldessa de Barcelona, 

honorables consellers i conselleres, president de la Comunitat Israelista de Barcelona, 

autoritats, amics..., el 27 de enero se cumple el setenta y dos aniversario de la liberación del 

campo de exterminio de Auschwitz, y como cada año en esta fecha se conmemora el día 

internacional de recuerdo de las víctimas del Holocausto.  

Hablar de la ‘shoah’, del Holocausto, no es sencillo. Aún hoy, transcurridas más de siete 

décadas, contar lo que sucedió y hablar de aquellas personas es, en efecto, una tarea 

extremadamente dura. Esta es la pesada carga de la memoria y del recuerdo. La memoria 

está siempre con nosotros, y es a menudo una fuerza poderosa que guía nuestras vidas, 

pero los recuerdos cambian a medida que las sociedades evolucionan, tal como la vista de 

una montaña cambia a medida que te vas alejando de ella.  

En Israel el Holocausto se sigue viviendo como un trauma nacional. El trauma por perder a 

más de un tercio de nuestro pueblo en cinco años ante los ojos de un mundo que permaneció 

impasible influye hasta el día de hoy. Es parte de nuestra vida personal y familiar. De hecho, 

está grabado en el ADN colectivo israelí y de todo el pueblo judío.  

Al mismo tiempo, seguimos teniendo enemigos que no han entendido que estamos aquí 

para quedarnos. Consecuencia de ello es la convicción de muchos israelíes de que un nuevo 

intento de exterminio es posible y el temor de que esta vez tampoco nadie haga nada para 

impedirlo. 

Al hablar del Holocausto hay una pregunta inevitable, una pregunta que no podemos dejar 

de hacer: ¿cómo pudo suceder? ¿Cómo el mundo pudo permitir que sucediese? La gente 

sabía lo que Hitler iba a hacer, porque lo había dicho alto y claro. ¿Cómo pudo suceder? El 

Holocausto nos muestra el peligro de que una mayoría silenciosa de millones de personas 

deja que esto pase. La gente normal y buena siguió ocupándose tranquilamente de sus 

asuntos mientras sus vecinos, colegas o compañeros eran deshumanizados, excluidos de 

la sociedad y, finalmente, asesinados. La mayoría de la gente y todos los gobiernos se 

preocuparon bien poco del destino de los judíos. Esa es la impactante verdad. Auschwitz, 

para mí, tiene que ver con la decisión de no involucrarse. Un millón y medio de personas 
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fueron exterminados en Auschwitz. Miles de personas cada día durante casi cuatro años. 

¿Cuántos de ellos se hubieran salvado si este campo hubiera sido bombardeado, destruido 

y eliminado? Auschwitz no solamente significa la muerte de seres humanos, sino también 

la agonía de la moral humana. En última instancia, las personas son responsables de cómo 

actúan y reaccionan ante la maldad que les rodea. Aun en las circunstancias más extremas, 

las personas tienen libertad para elegir. No podemos elegir las circunstancias en las que 

vivimos, pero podemos escoger cómo reaccionamos ante ellas.  

La actual cultura del deterioro moral y las palabras vaciadas de contenido están convirtiendo 

en un mero cliché la destrucción más devastadora infringida por los hombres en toda la 

historia. De ese modo estamos perdiendo la capacidad de distinguir entre los pequeños 

pecados, las faltas cotidianas, la estupidez, los prejuicios, el oportunismo, por un lado, y el 

mal absoluto, por otro. 

La memòria de l’Holocaust inevitablement canviarà, com ho fa tota memòria amb el temps. 

El que no podem permetre que canviï és la seva lliçó. 

Gràcies. 

El presentador 

Escoltem ara l’excel·lentíssima senyora Ada Colau, alcaldessa de Barcelona. 

L’alcaldessa de Barcelona (Ada Colau i Ballano) 

Presidenta del Parlament, consellers i conselleres, autoritats, representants de les entitats i 

dels col·lectius de víctimes de l’Holocaust, ‘shalom, taves bahtalo’. 

Ens trobem aquí un any més per recordar les víctimes de l’Holocaust. Som aquí per 

recordar-les, per retre’ls homenatge, però sobretot per prendre consciència de l’enorme 

responsabilitat que Auschwitz ens ha deixat com a éssers humans: la de no oblidar i la 

d’actuar de manera que mai més no pugui tornar a repetir-se. 

L’Holocaust no és només un fet històric, sinó que és, sobretot, un fet moral, un esdeveniment 

límit que ens ensenya fins on pot arribar la deshumanització d’una societat en nom de 

l’engany que representa la puresa racial. És per aquest motiu que nosaltres no podem 

abaixar la guàrdia davant de l’antisemitisme, davant del negacionisme i davant de totes les 

noves formes de racisme emergents avui a Europa i al món. Aquest és, conjuntament amb 

el record, el millor homenatge que, sens dubte, els podem donar.  

L’antisemitisme, l’odi i el prejudici contra la població jueva pel sol fet de ser-ho, va ser el 

detonant d’aquesta maquinària d’extermini industrial que va destruir dos terços dels jueus 

que vivien a Europa, una comunitat viva, alegre, pacífica, tal com recullen els llibres del 
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‘yizkor’, i que fou aniquilada per la bogeria d’una ideologia criminal. Més de 6 milions de 

jueus van ser assassinats. Entre ells i elles, 1 milió i mig d’infants. Són xifres insuportables, 

esgarrifoses, que romanen tatuades sobre la pell d’Europa i davant les quals no hi ha espai 

ni per a la comprensió ni per al perdó. 

L’Holocaust, però, no es va limitar a la voluntat de destrucció del poble jueu –com ara ens 

han recordat els estudiants i les estudiants–, que sens dubte és qui més en va patir les 

conseqüències. Un cop desfermada la maquinària de matar, ràpidament va ampliar-se a 

altres col·lectius, com tristament ens recorda el famós poema de Martin Niemöller: la 

població gitana, les minories sexuals, els testimonis de Jehovà, les persones que patien 

algun tipus de discapacitat, els militants antifeixistes, entre ells els 5.185 republicans 

assassinats als camps de Mauthausen, Ravensbrück, Dachau o Buchenwald. 

Davant de la visió de l’horror que representen els camps d’extermini, Primo Levi ens 

convidava a no callar, a donar testimoni per no oblidar, com ara també ens recordaven. 

Aquest any hem escoltat la veu de joves que heu treballat en els vostres instituts què va 

significar l’Holocaust per mitjà d’imatges, per mitjà dels textos de Primo Levi o d’Anna Frank 

o de testimonis com els recollits per Montserrat Roig, que relaten la vida dels catalans i les 

catalanes als camps de concentració nazis. Vosaltres sou el pont que connecta el passat 

amb el futur. El testimoni que heu rebut és la cera que ha de mantenir viva la flama del 

record perquè les noves generacions recordin què va passar. A vosaltres us correspon que 

les veus i els rostres de les persones que van experimentar l’horror de la xoà, del ‘porraimos’, 

del ‘churban’, de l’extermini planificat, continuïn vius a la nostra memòria. El nostre deure 

civil com a institució i com a societat davant les víctimes és fer tot el possible per preservar-

ne el record i evitar-ne la repetició. El negacionisme, l’antisemitisme, les ideologies que 

propugnen l’odi a la diversitat, no poden tenir cap mena d’espai ni a la nostra ciutat ni al 

nostre país.  

Avui és un dia per al record, però també per a l’esperança. El fet de poder estar vius avui 

aquí recordant l’Holocaust amb vosaltres és la constatació de la supervivència dels pobles, 

les cultures, les opcions i les creences que el nazisme volia aniquilar. Aquesta és la prova 

que el mal va poder ser finalment derrotat, perquè som aquí. 

De la derrota del feixisme va sorgir la necessitat d’un nou projecte, d’una Europa en pau, 

unida i democràtica, oberta al món i basada en la fraternitat entre les persones i els pobles. 

A nosaltres ens toca mantenir encesa aquesta flama, conservar aquests principis perquè el 

record de les víctimes de la barbàrie feixista no s’extingeixi i continuï guiant-nos per fer 

d’aquest un món millor on tots els pobles, totes les persones, totes les cultures, puguin viure 

en pau, seguretat, dignitat i llibertat. 
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Moltíssimes gràcies. ‘Toda raba’.  

Gràcies. 

El presentador 

Clourà l’acte la molt honorable senyora Carme Forcadell, presidenta del Parlament. 

La presidenta   

Alcaldessa de Barcelona, conselleres i consellers de la Generalitat, membres de la mesa, 

diputades i diputats, membres del cos consular, representant de l’ambaixada d’Israel, 

autoritats, representants i membres dels col·lectius de víctimes, representants dels centres 

educatius, senyores i senyors, amigues i amics, l’Holocaust és l’expressió màxima de l’horror 

humà. Pel que va ser: els camps d’extermini, els milions de morts, les tortures. I també pel 

que va representar: un poble culte i civilitzat al cor d’Europa que va passar a considerar 

altres éssers humans com a inferiors i que va procedir a massacrar-los fredament, sense 

pietat, amb ordre, eficàcia i crueltat infinita. 

L’Holocaust és en primer terme el genocidi del poble jueu, després estès al poble gitano i 

completat amb la persecució i l’eliminació d’altres col·lectius. I és també el pitjor exemple 

del que pot arribar a fer l’espècie humana, amb tots els seus avenços i progressos.  

Avui, un any més, el Parlament de Catalunya té l’honor d’acollir aquest acte institucional del 

dia internacional de commemoració en memòria de les víctimes de l’Holocaust, un acte per  

retre homenatge a les persones que van patir aquell horror, per fer costat al poble jueu 

envers l’antisemitisme i per recordar tots els col·lectius de persones que el nazisme va 

perseguir per la seva identitat cultural, ètnica, religiosa, sexual o política, entre els quals, no 

ho oblidem, també els republicans que fugien de la dictadura franquista.  

Francesc Boix, a qui devem el valuós testimoni fotogràfic del que va passar a Mauthausen, 

va declarar en els judicis de Nuremberg: “Sabent que havíem estat republicans i antifeixistes, 

ens van posar amb els jueus, com a membres d’un ordre inferior de la humanitat.” Per al 

nazisme tots ells eren éssers deficients. En aquella declaració, Boix també va explicar detalls 

que amb simplicitat mostren la crueltat d’aquells camps d’extermini. Deia que de vegades 

alguns presos, just abans de ser afusellats, rebien vint-i-cinc o setanta-cinc fuetades amb 

un fuet de cuir. Fuetejats just abans de ser afusellats. El nazisme no en tenia prou 

assassinant. La seva era una ideologia alimentada per l’odi. Els feixismes són una ideologia 

d’odi.  

I cal ser conscients de com va néixer i créixer, en aquella ocasió. Alemanya vivia una greu 

crisi, i el nazisme va convertir la ràbia d’una part de la societat en odi contra els jueus. Sense 

cap motiu, sense cap raó. Simplement odiats per ser jueus. I no només això: el nazisme va 
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aconseguir que la resta de la societat, aquella que no arribava a sentir un odi manifest, 

aquella que no hauria pogut acceptar els exterminis en massa, mirés cap a una altra banda 

i se’n desentengués. Es van fer lleis per perseguir-los i se’ls va convertir en éssers inferiors 

que no mereixien la garantia dels drets humans. L’Holocaust, per tant, és una advertència 

d’on porten l’odi i la intolerància, però també del que comporta tancar els ulls davant la 

injustícia, la discriminació i els feixismes. 

El temps passa, i les generacions que van viure aquell horror van deixar pas a d’altres per 

a les quals aquells fets són molt llunyans. És fonamental, per tant, transmetre als més joves 

el coneixement de què va ser i què va significar l’Holocaust. El coneixement dels fets, però 

també, i sobretot, del que s’hi amaga, l’essència d’aquell horror, és sobretot sempre tenir 

present el perill de la intolerància i l’odi als altres. 

El Parlament vol col·laborar en aquesta transmissió de la memòria de l’Holocaust. Per això, 

enguany hem impulsat el projecte educatiu en commemoració de les víctimes de l’Holocaust. 

Hem comptat amb la col·laboració del Memorial Democràtic i el departament 

d’ensenyament, amb investigadors experts de les universitats catalanes i, com no podia ser 

d’altra manera, amb les entitats que representen els col·lectius i les comunitats víctimes. A 

tots ells i a tots els participants els vull expressar públicament el meu agraïment. Com a 

culminació del projecte, avui hem donat veu als representants dels centres participants, i 

hem pogut comprovar que tots set han fet molta i molt bona feina. Espero que el que han 

après els permeti en el futur veure i viure el món amb una mirada atenta per detectar les 

discriminacions, les llavors de l’odi i la intolerància, perquè si les tenen al davant no amaguin 

el cap, no tanquin els ulls. 

Malauradament, el món actual és ple de fets que interpel·len la nostra dignitat com a éssers 

humans. Per posar només un exemple, cada any moren ofegades milers de persones a la 

Mediterrània intentant arribar a les nostres costes. Fins i tot, s’ha arribat a fer ús de les armes 

per dissuadir-les i fer-les tornar enrere quan arribaven a la platja. No hi podem restar 

indiferents, com tampoc podem acceptar que persones que han fugit de països en guerra 

ara passin el fred hivern europeu en campaments sense condicions. Si no els veiem com a 

persones, si considerem que tenen menys drets pel seu origen, farem créixer la llavor del 

feixisme.  

Per això, la societat catalana reivindica l’acollida de refugiats i la Generalitat i els 

ajuntaments es preparen per rebre’ls mentre demanem als estats que els deixin arribar. 

Perquè hem après de la història, perquè hem après de l’Holocaust, perquè no podem deixar 

pas al feixisme.  
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I per això mateix continuarem recordant any rere any, sense defallir, les víctimes de la xoà i 

honorarem la seva memòria. 

Gràcies, moltes gràcies, a tots i totes els qui sou avui aquí per compartir aquesta memòria, 

per honorar les víctimes de l’Holocaust. 

El presentador 

Tancarem l’acte amb la interpretació de ‘Youkali’, del compositor Kurt Weill, que va deixar 

Alemanya l’any 1933 després de ser assenyalat pels nazis pel seu origen jueu. La 

interpretació anirà a càrrec d’estudiants del conservatori del Liceu, amb Violeta Alarcón, 

soprano, i Joaquim Font al piano. 

 


