
 

Carme Forcadell i Lluís 

Presidenta 

 

1 3 

 

Commemoració del 72è aniversari de la fi 
de la segona guerra mundial a Europa 

Barcelona, 8 de maig de 2017 

Membres de la mesa, diputades, diputats, senyor Bielsa i altres membres de l’Amical 

de Catalunya dels Antics Guerrillers Espanyols a França, autoritats, senyores, 

senyors, els donem la benvinguda. Gràcies per acompanyar-nos un any més en 

aquest acte institucional de commemoració del setanta-dosè aniversari del finiment 

de la segona guerra mundial a Europa. També vull donar les gràcies al senyor Jaume 

Guri, que ha acompanyat el minut de silenci amb un fragment de la ‘Sonata núm. 2’ 

de Bach, agraïment que faig extensiu a l’Escola Superior de Música de Catalunya, 

que any rere any ens acompanya en aquest acte.  

Cedeixo ja la paraula al senyor Lluís Martí i Bielsa, president de l’Amical de Catalunya 

dels Antics Guerrillers Espanyols a França. 

.......... 

Moltes gràcies, senyor Bielsa, per les seves paraules. Vull també agrair la presència 

dels alumnes de l’escola Monlau, de Barcelona, i permeteu-me un record molt 

especial per al senyor Enric Pubill, traspassat recentment i que cada any –cada any– 

ens acompanyava en aquest acte.   

Avui, un any més, als peus del monument de Josep Clarà als voluntaris catalans, 

retem homenatge a les persones que van lliurar la seva vida a combatre el nazisme, 

tant als camps de batalla com en accions de sabotatge i resistència als territoris 

ocupats, persones que van a anar a combatre pels seus fills, pels seus néts, per un 

país llavors derrotat, per uns valors. Van lluitar per nosaltres. Ho van arriscar tot per 

combatre el totalitarisme a Europa, per defensar la llibertat i la dignitat humana. 

No podem oblidar que el règim nazi es basava en el terror, que, al marge de la guerra, 

als camps d’extermini assassinava en massa, fredament, per raons racials, per 

creences religioses, per raons polítiques, per raons genètiques o d’identitat sexual. 

El nazisme es fonamentava en una ideologia d’odi i violència que pretenia imposar-

se arreu del món. 
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Per això hem d’honrar la memòria dels voluntaris catalans que el van combatre. 

Perquè és en part gràcies a ells que avui a Europa gaudim de democràcia, pau, drets 

i llibertats. 

Per això mateix és indignant que hi hagi persones que comparin el nazisme amb 

accions o propostes democràtiques i pacífiques. Prou de banalitzar el nazisme. Fer-

ho és insultar la memòria de totes les persones que van perdre la vida als camps de 

concentració, de totes les persones que van lluitar contra l’horror que representava. 

En paral·lel, veiem amb preocupació com el feixisme, amb noves formes, amb nova 

imatge, però amb la mateixa ideologia de fons, la ideologia de l’odi i la discriminació, 

intenta créixer arreu d’Europa. Davant la recuperació d’idees i valors feixistes no 

podem cedir. No podem fer ni un pas enrere en la defensa dels drets i les llibertats, 

les individuals i les col·lectives.  

Avui que fa setanta-dos anys del finiment de la segona guerra mundial, tampoc 

podem deixar de recordar un any més que milers de republicanes i republicans van 

ser deportats als camps d’extermini amb la connivència del règim franquista. Ho hem 

de recordar, perquè l’estat espanyol continua sense assumir la responsabilitat 

històrica d’aquells crims, com sí que van fer els governs democràtics d’Alemanya i 

França.  

Tampoc ha estat capaç d’anul·lar els judicis polítics que va fer durant el franquisme, 

com el del president Companys, detingut pels nazis, jutjat i assassinat per les 

autoritats franquistes de l’estat espanyol.  

Aquest acte, aquesta commemoració, ens  serveix per recordar que continuem i 

continuarem exigint justícia, justícia per a les víctimes del franquisme. No podem 

rendir-nos, no podem oblidar-los. Hem de continuar per ells, per les seves famílies, 

però també per la nostra pròpia dignitat, dignitat com a persones, com a éssers 

humans, i dignitat com a país. 

Vull agrair també solemnement la vostra presència aquí, perquè amb la vostra 

participació ajudeu a mantenir viva la memòria de totes les persones que van morir 

per combatre el règim nazi, perquè la vostra presència és la de la nostra memòria 

històrica.  
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És important que mantinguem viu el nostre compromís amb el passat, amb la nostra 

memòria, la memòria com a país. I és important que continuem exigint justícia, 

justícia per defensar els drets humans i els valors democràtics. Estem obligats a ser 

dignes del llegat i l’exemple que ens han deixat totes les persones que van lluitar 

contra el feixisme, i això significa que no només hem de defensar els drets i les 

llibertats, sinó que hem de lluitar per exercir-los. 

Moltíssimes gràcies. 

 


