
 

 

 

Commemoració del dia internacional en memòria de les víctimes 

de l’Holocaust  

Palau del Parlament, 27 de gener de 2016 

 

La presentadora (Gemma Ruiz, periodista) 

Senyores i senyors, autoritats, bona tarda. Les alumnes del conservatori del Liceu els han 

donat la benvinguda a l’acte institucional del dia internacional en memòria de les víctimes 

de l’Holocaust. Han interpretat el preludi de la ‘Suite bergamasque’, de Claude Debussy. 

Moltes gràcies. 

Tindria seixanta-nou anys i avui probablement seria aquí, asseguda entre vostès. Aquest 

2016 farà vint-i-cinc anys que, en plena maduresa literària, periodística i vital, moria 

l’escriptora i periodista Montserrat Roig. El seu nom, la seva veu i el seu batec havien 

d’acompanyar avui la presentació d’aquest tribut a les víctimes de l’Holocaust.  

El monumental llibre que va escriure, ‘Els catalans als camps nazis’, va ser la primera 

finestra que van tenir els nostres deportats, la primera oportunitat perquè s’expliquessin, 

perquè els escoltessin, perquè els donéssim la mà i no els deixéssim mai més sols. 

Recollint el seu testimoni, Montserrat Roig també ens brindava la preciosa ocasió d’estar 

més a prop de tota la resta de persones que van patir l’inimaginable i que avui recordem. 

En aquest llibre Montserrat Roig va mirar els ulls terriblement cansats de Joaquim Amat-

Piniella, va escoltar els silencis densos de molts deportats, va estremir-se amb la tristesa 

que de cop els sobrevenia i va copsar pràcticament en tots ells el desig profund i autèntic 

de reconciliació amb l’existència humana. I tot ho va voler fixar per sempre en aquesta 

obra ingent, rigorosa, inesgotable i imprescindible perquè els que vinguéssim després no 

poguéssim oblidar ni aquells ulls cansats, ni aquells silencis, ni aquells plors, ni aquells 

desitjos. I en tenim l’obligació, de no oblidar-los, com també tenim el deure de no oblidar 

Montserrat Roig en el vint-i-cinquè aniversari de la seva mort.  

Al final del pròleg del llibre ‘Els catalans als camps nazis’ ens deixava escrites aquestes 

valuoses reflexions:  

“Val a dir que després d’haver treballat durant tres anys en aquest llibre no sé què és un 

camp d’extermini nazi. És impossible de fer-se’n una idea. La manca de lògica, la 

incoherència, la vesània i la crueltat ho dominaven tot. A la sortida d’un dinar que organitzà 

l’Amical de Mauthausen a La Mutualité de París, l’exdeportat Casimir Climent em va dir: 



 

 

‘M’agradaria fer-vos una pregunta indiscreta. Ara que heu conegut bona part de la gran 

família de la deportació, què us hem semblat?’ Vaig tardar una estona a contestar. Sabia 

que en Climent no és un home que accepti fàcilment un afalac. Vaig recordar el que 

m’havia escrit en francès un exdeportat barceloní: ‘Démocratie, joli paravent qui a couvert 

beaucoup de crimes, lesquels nous ont placés á l’état de bête à vendre, des soldats 

esclaves, des prisonniers esclaves et de déportés esclaves.’ I vaig pensar que els 

exdeportats m’havien semblat, sobretot, uns homes que no acceptaven la hipocresia de 

les paraules, que havien arribat al fons del pou de la comèdia humana. Però no li vaig dir 

res, a en Climent. Tot em semblava banal, al costat de la seva vida, i sobretot de la visió 

que ell en tenia, de la vida. Li hauria pogut contestar, això sí, que tots els seus amics i 

companys havien mort per un món millor. Però ara, vista una Amèrica llatina torturada, 

vistos els campaments palestins arrasats al Líban, vist com el ventre immund de la fera, 

per dir-ho en termes brechtians, encara respira, no goso pensar en aquest món millor que 

ells volien. Però no hi ha dubte que tots els qui moriren en la deportació nazi i els qui l’han 

sobreviscuda amb dignitat són homes i dones millors. Davant la barbàrie nazi, organitzada 

per degradar la condició humana, la lluita dels deportats per resistir i per mantenir-se fidels 

als seus ideals esdevé per a tots nosaltres, nascuts sota el franquisme, extraordinàriament 

fecunda i esperançadora. 

“Montserrat Roig. Barcelona, octubre de 1976” 

Paraules que posen llum a la memòria, paraules que revifen el que no es pot oblidar, com 

ara mateix faran les persones que en representació dels col·lectius encendran les sis 

espelmes del record. 

Pels jueus exterminats pels nazis, lliura la flama la senyora Pilar Díaz, vicepresidenta del 

Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, Cocarmi. Encén 

l’espelma la senyora Silvia Leida, presidenta de la Comunitat Jueva Atid. 

Pels infants que perderen la vida a les cambres de gas, lliura la flama la senyora Janet 

Vivat, representant de la comunitat jueva. Encén l’espelma el senyor Pere Garcia, 

vicepresident de la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya, Fagic. 

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

concentració, lliura la flama la senyora Marta Siscar, representant de l’Associació 

Generem. Encén l’espelma la senyora Àngels Masip, filla del deportat i assassinat al camp 

de Mauthausen el senyor Fernando Masip. 

Per tots els altres col·lectius perseguits pel nacionalsocialisme, lliura la flama el senyor 

Ricard Valentí, president de l’Associació de Joves Gitanos de Gràcia. Encén l’espelma el 



 

 

senyor Enric Botí, secretari general del Comitè Català de Representants de Persones amb 

Discapacitat, Cocarmi. 

Pels Justos entre les Nacions, els homes i les dones que arriscaren la vida per salvar els 

perseguits, lliura la flama Sandra Cabré, estudiant de l’Institut Francesc Xavier Lluch i 

Rafecas, de Vilanova i la Geltrú, i participant en el projecte Buchenwald. Encén l’espelma 

el senyor Daniel Barral, representant de Joves Trans de Barcelona. 

Pels supervivents de l’Holocaust que trobaren un refugi que els permeté refer la vida i 

mantenir la dignitat, lliura la flama la molt honorable senyora Carme Forcadell, presidenta 

del Parlament de Catalunya. I encén l’espelma el senyor Uriel Benguigui, president de la 

Comunitat Israelita de Barcelona. 

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

per acompanyar la presidenta del Parlament i els representants que han encès les 

espelmes del record i compartir junts el minut de silenci musicat amb ‘El cant dels ocells’. 

És moment ara que ens acompanyin i facin els seus parlaments els representants de les 

víctimes que van patir l’Holocaust: persones de la comunitat jueva, de la comunitat gitana, 

perseguits per raons polítiques, persones discapacitades, del col·lectiu LGTBI i Testimonis 

de Jehovà. 

Senyor Josep Morell, delegat per a Catalunya dels Testimonis Cristians de Jehovà. 

Josep Morell (delegat per a Catalunya dels Testimonis Cristians de Jehovà) 

Molt honorable presidenta del Parlament, molt honorable president de la Generalitat, 

excel·lentíssima alcaldessa, autoritats i representants dels col·lectius avui presents, 

començo fent unes cites textuals: “Potser ignoreu que ja el 38” –1938– “uns creients 

religiosos, Testimonis de Jehovà, parlaven dels camps de concentració. El 39 vaig poder 

llegir una de les seves revistes, ‘L’edat d’or’. Hi parlaven dels famosos camps de Linz, a la 

vora del Danubi. Els testimonis morien per milers per no haver renunciat a les seves 

creences, motiu suficient perquè el nazisme els portés a aquests camps de mort. Aquests 

objectors de consciència, els triangles porpra, es negaven a vestir el gloriós uniforme, 

movien el cap amb sentit negatiu, ni tan sols responien de paraula. Era gent ferma, 

valenta, coherent amb les seves idees i honrada.” 

Aquestes paraules que acabo d’esmentar són d’Antonio García Barón, un republicà 

aragonès que va estar en un dels camps de concentració de Mauthausen, on va conèixer 

els Testimonis de Jehovà deportats. Es prenen de la seva correspondència personal i del 

llibre ‘El precio del paraíso’, en què el seu autor, Manuel Leguineche, narra la dura 

experiència que l’Antonio va viure.  



 

 

Per què aquesta cita, potser us pregunteu? No hi pretenc enaltir aquest col·lectiu per 

sobre de molts altres tenaços lluitadors per la llibertat, sinó destacar la importància de 

qualitats que encara avui segueixen sent la millor arma contra els qui pretenen silenciar la 

consciència: el valor, l’honradesa i la coherència amb els principis, en el nostre cas amb 

fonament bíblic cristià, que donen un veritable sentit a la vida i la fe amb el sobirà 

universal, Jehovà. 

Enguany encara hi ha llocs on es priva d’aquestes llibertats, llibertats com la de creença i 

la de consciència. Els Testimonis de Jehovà volem agrair a aquest Parlament, i molt 

especialment a les persones que han organitzat aquest acte tan memorable, que des 

d’aquí es pugui informar el món de fets d’intolerància del passat amb l’ànim que es facin 

desaparèixer del present. 

La presentadora 

Senyor David Tello, president de Chrysallis Catalunya, en representació del col·lectiu 

LGTBI. 

David Tello (president de Chrysallis Catalunya) 

Bona tarda a tothom. Es diu que la persona que oblida el seu passat està condemnada a 

repetir-lo. Per això avui ens reunim en aquest espai, focus generador de respecte i 

democràcia, de protecció i d’eradicació de les desigualtats, per retre homenatge als qui no 

van tenir emparament i van ser víctimes de tortures, abandonament i assassinat. 

Avui honrem la memòria de totes aquelles persones homosexuals, bisexuals i trans que 

van ser presa del depredador impecable que pot arribar a ser l’ésser humà envers el 

mateix ésser humà, víctimes doblement vexades que encara avui dia continuen sense ser 

comptabilitzades i que finalitzada la massacre van veure com havien de continuar amb la 

seva fugida, el seu oblit i el seu càstig durant cinquanta-set anys més. La majoria no van 

arribar a obtenir descans en vida. Aquells triangles roses van quedar marcats en les seves 

ànimes i en el seu oblit. 

Diuen que qui oblida el seu passat està condemnat a repetir-lo. I exactament això és el 

que passa els nostres dies, dies de persones homosexuals llançades des de torres, de 

centenars d’assassinats silenciats de dones transsexuals, de persecució, d’invisibilització i 

violació de la diversitat. 

No hem d’oblidar que aquesta diversitat ens fa persones riques, peculiars i meravelloses. 

La ignorància, el rebuig i la manca total d’empatia són dels pitjors crims de la humanitat. 



 

 

Cal que avui ens repetim aquest mantra i no oblidem el nostre passat. Però també tenim 

l’obligació de fer alguna cosa més i aturar l’holocaust que es perpetua impunement els 

nostres dies. 

Moltes gràcies a tothom. 

La presentadora 

El senyor Carles de Pablo, en nom del Comitè Català de Representants de Persones amb 

Discapacitats. 

Carles de Pablo (representant del Comitè Català de Representants de Persones amb 

Discapacitats) 

El periodista de ‘La Vanguardia’ Henrique Cymerman explicava fa uns mesos que va 

quedar horroritzat en la seva visita a un camp d’extermini quan va veure milers d’ulleres i 

de pròtesis de persones amb discapacitat que eren enviades pels nazis a les cambres de 

gas. Els fets havien passat feia setanta anys.  

Quatre besavis seus d’origen jueu havien desaparegut durant la segona guerra mundial 

sense deixar rastre. Cymerman no s’havia atrevit fins aquell moment a visitar un camp de 

concentració.  

Ara fa només unes setmanes llegíem que Estat Islàmic havia ordenat assassinar a Mossul, 

Iraq, els nens acabats de néixer i els menors amb discapacitat. A més, els nens amb 

discapacitat han estat utilitzats com escuts humans en algunes operacions suïcides. 

Notícies com aquesta ens posen la pell de gallina i demostren que per desgràcia les coses 

no han canviat tant en setanta anys. En molts llocs encara es considera que les persones 

amb discapacitat som un destorb per a la societat. Si no fos així, no hauria estat necessari 

que l’Organització de les Nacions Unides aprovés una convenció dels drets de les 

persones amb discapacitat; si no fos així, no serien necessaris actes de commemoració 

com aquest que recordin al món que les persones amb discapacitat tenim el mateix dret a 

la vida i a la dignitat que la resta de persones; si no fos necessari, no caldria demostrar 

contínuament al carrer, a l’escola, a la feina, les nostres capacitats. Està clar que encara 

no n’hi ha prou.  

Confiem en els infants i joves d’avui, amb els quals convivim i ens relacionem de manera 

cada com més normalitzada. La majoria ens veuen amb naturalitat. Amb ells esperem 

construir un futur de plena integració, sense distincions ni etiquetes, en què siguem 

reconeguts, valorats i estimats per allò que som i per allò que aportem a la societat. 

Recordem el passat, aprenem del present i treballem per un futur que reconegui les 

diversitats. 



 

 

Gràcies. 

La presentadora 

El senyor Simón Montero, president de la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya, 

Fagic. 

Simón Montero (president de la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya)  

Molt honorable senyor president, honorable senyora presidenta del Parlament, 

excel·lentíssima senyora alcaldessa, consellers i conselleres..., diputados y diputadas, 

diferentes representantes de los colectivos afectados de una manera o de otra por la 

persecución e intento de exterminio, personas que con vuestra existencia dais visibilizad a 

este terrible periodo de nuestra historia reciente que llamamos Holocausto, bienvenidos y 

bienvenidas todos y todas. 

Antes de comenzar mi discurso, quiero dar las gracias al Parlament de Catalunya como 

institución y a las personas que organizan este acto por la importancia del evento, con el 

cual cada año recordamos y contribuimos a que se siga recordando a las personas que 

fueron víctimas de una etapa de la historia la cual no puede volver a repetirse, y también la 

cual no puede quedar en el olvido. Y no puede quedar en el olvido, precisamente, para 

prevenir y para aprender.   

Por otra parte, felicitar al gobierno de Cataluña recientemente formado. Es importante que, 

gobierne quien gobierne, se continúe realizando cada año este acto en memoria de una 

etapa histórica llamada Holocausto. 

Es momento de recordar al medio millón de gitanos exterminados en los campos de 

concentración. Ayer mismo tuve la oportunidad de conversar con un superviviente gitano 

que vivió ese periodo, y es escalofriante, su testimonio. Como en otros muchos, lo que 

más me impresionó es que, aunque para nosotros sea una etapa pasada y lejana, él lo 

explica como si lo estuviera viviendo, y el recuerdo está presente en él cada día.  

El único delito o acusación fue la diferencia, ya sea genética o cultural. La diferencia. Y 

con este pretexto se crea un conflicto que nos repercute hoy en día. 

Desde la Fagic, la Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña, queremos hacer 

saber que el antigitanismo está creciendo en Europa, sobre todo en los países del este de 

Europa. Incluso, hay expulsiones indiscriminadas de gitanos por parte de dirigentes de 

algunos de los grandes países con más bagaje democrático, y recorrido, de la Europa 

occidental.  



 

 

Además, hay un trato injusto por parte de los medios de comunicación hacia el pueblo 

gitano y hacia nuestra cultura. Os pido que reflexionemos todos y todas y no caigamos en 

los mismos errores del pasado. 

Quiero lanzar un grito en favor de la cohesión, el sentido común y la igualdad. Y solicito, 

aprovechando este espacio inmejorable como es el Parlament de Catalunya, que se 

legisle y se gobierne pensando en las personas y los intereses comunes, en el bienestar y 

la justicia social, antes que en los intereses económicos, la ocupación de los cargos o los 

encargos de otros. No nos olvidemos que los grandes perjudicados de las malas etapas 

de la historia han sido siempre los más débiles.  

Y quiero terminar con una frase d’Elie Wiesel que resume muy bien lo que esta tarde la 

Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña queremos transmitirles: “Nuestro deber 

es dar testimonio de lo que ocurrió. Hay que advertir a la gente de que estas cosas 

pueden volver a suceder, que el mal puede volver a desencadenarse. El odio racial, la 

violencia y las idolatrías todavía proliferan.” 

Muchísimas gracias. 

La presentadora 

El senyor Enric Garriga, president de l’Amical de Mauthausen i Altres Camps i fill del 

deportat a Buchenwald el senyor Marcel·lí Garriga Cristià. 

Enric Garriga (president de l’Amical de Mauthausen i Altres Camps) 

Presidenta, president, alcaldessa, autoritats, representants de les entitats i les comunitats, 

a tothom bona tarda. 

Permeteu-me, en una data tan assenyalada com aquesta, compartir amb vosaltres quatre 

pensaments, quatre reflexions i quatre sentiments. 

En primer lloc, l’emoció, emoció en recordar i honorar totes aquelles persones, de diferents 

orígens, de diferents característiques, pensaments, idees, religions, que van patir la 

deportació als camps nazis. Honor i memòria a les víctimes de totes les comunitats; honor 

i memòria als republicans i republicanes espanyols, primers lluitadors contra el feixisme a 

Europa. 

En segon lloc, ràbia, ràbia i decepció en comprovar que setanta-un anys després de 

l’alliberament dels camps seguim sense aconseguir el reconeixement jurídic de les 

víctimes, sense el reconeixement de culpabilitats; seguim amb monuments franquistes en 

peu a les ciutats i seguim suportant l’escarni de subvencions com la de la Fundación 

Francisco Franco. Ràbia de veure com, en canvi, les polítiques de memòria s’han de fer 



 

 

sense suport oficial, sense ajuts per sensibilitzar, per explicar la història; de veure com 

s’obstaculitza sistemàticament l’obertura de les fosses.  

En tercer lloc, vergonya!, vergonya de veure el comportament de la vella Europa davant la 

crisi dels refugiats; de contemplar com, més de setanta anys després, Europa maltracta els 

refugiats sirians com va maltractar els refugiats republicans espanyols que fugien del 

franquisme; de veure com l’Europa de Brussel·les s’ha convertit en l’Europa del capital i no 

en l’Europa de les llibertats i la solidaritat per la qual van lluitar, patir i morir les víctimes 

dels camps; vergonya de veure com proliferen murs i filferros de ganivets en lloc de braços 

acollidors; vergonya de veure com alguns països, després d’espoliar descaradament la 

terra d’origen dels refugiats, ara encara es volen quedar amb les seves pertinences.  

Però també –també– esperança, esperança en tots aquests nois i noies que ens 

acompanyen, esperança en aquest jovent que participa amb nosaltres en els projectes de 

memòria i que el passat mes de març omplia aquest mateix espai per manifestar el seu 

antifeixisme; esperança en aquesta mirada jove, en els seus ulls joves, que vessen 

llàgrimes quan travessen les portes dels camps de Mauthausen o de Buchenwald; 

esperança en els seus punys joves alçats, ferms, compromesos en la lluita contra el 

feixisme; esperança en aquest jovent que, segur, no s’ho mirarà i actuarà, que, segur, 

agafarà el testimoni de la dignitat de les víctimes i ens ajudarà a barrar el pas a l’extrema 

dreta i el feixisme, a construir aquesta Xarxa de Memòria i Prevenció del Feixisme-Mai 

Més, a construir aquesta xarxa de trinxeres contra el feixisme a cada ciutat de Catalunya, 

d’Espanya, d’Europa; esperança en aquests joves que, segur, també ens ajudaran a 

tancar d’una vegada per totes la Llibreria Europa, exemple de permissivitat d’un estat que 

es nega a condemnar el feixisme. Gràcies, nois i noies, pel vostre compromís, la vostra 

força i la vostra empenta.  

I a tots vostès també gràcies per ser aquí. Salut i visca la república! 

La presentadora 

I el rabí Stephen Berkowitz, de la comunitat jueva Bet Shalom de Barcelona. 

Stephen Berkowitz (rabí de la comunitat jueva Bet Shalom de Barcelona) 

Molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, honorable presidenta del 

Parlament de Catalunya, excel·lentíssima alcaldessa, autoritats, senyores i senyors, 

aquest vespre estic aquí davant vostre amb tota humilitat. Però no estic sol. Darrere meu 

hi ha dotzenes de familiars del meu pare, jueus hongaresos assassinats a Auschwitz els 

últims mesos de la guerra, com un nombre desconegut de parents de la meva mare 

massacrats per l’Einsatzgruppen a l’antiga Unió Soviètica. 



 

 

Vaig néixer després de l’Holocaust, lluny d’Europa, en el refugi segur d’Amèrica. Però, 

com cada jueu, tinc l’obligació de complir tres manaments, els quals estan connectats a 

aquests esdeveniments indescriptibles. Un és d’origen bíblic; el segon es troba en els 

escrits d’un pensador jueu modern, i el tercer és un principi d’ètica rabínica.  

El primer manament és el ‘zajor’, que significa “recordar” en hebreu. Es troba en el llibre 

‘Deuteronomi’, i aquest manament té dues parts: recordar el que va esdevenir al poble 

jueu i explorar la memòria dels autors. Això vol dir que avui hem de lluitar contra la maldat, 

contra les ideologies totalitàries, que destrueixen vides innocents. 

El segon manament és conegut com el “manament 614”. Va ser articulat pel difunt rabí 

Emil Fackenheim, un reconegut rabí reformista. Ens va ensenyar que no hem de donar a 

Hitler una victòria pòstuma. Això significa que nosaltres, els jueus, hem de fer tot el que 

estigui al nostre abast per mantenir viva la nostra herència, la nostra cultura, la nostra 

identitat. 

A l’últim, trobem el precepte rabínic ‘hakarat hatov’. És obligat reconèixer i lloar la bondat 

que ens envolta, expressar el nostre agraïment per la bondat d’aquells que van salvar la 

vida del nostre poble. Penso en aquells catalans i espanyols justos, especialment alguns 

diplomàtics, que van arriscar les seves vides per salvar milers de jueus durant la segona 

guerra mundial; penso en tots els catalans de bona voluntat que avui, com vostès, han 

decidit honorar les víctimes de l’Holocaust per aprendre de la història i per mostrar la seva 

solidaritat amb la comunitat jueva, que per desgràcia s’ha convertit una vegada més en 

objectiu innocent de velles i noves ideologies del mal en moltes parts d’Europa, i 

especialment a l’altre costat de la frontera amb França; penso en aquesta gran ciutat, 

Barcelona, que va organitzar recentment una magnifica exposició sobre els refugiats jueus 

que fugien del nazisme i que van trobar refugi aquí; penso també en la diputació de Lleida, 

que va crear fa poc menys de dos anys el projecte “Perseguits i salvats”, que mostra com 

vuitanta mil fugitius, un quart dels quals eren jueus, van escapar de les urpes dels nazis i 

els seus col·laboradors a través dels Pirineus catalans.  

A l’últim, vull expressar en nom de les comunitats jueves catalanes el nostre profund 

agraïment al Parlament de Catalunya i al govern de la Generalitat pel seu compromís amb 

la preservació de la memòria de les víctimes de l’Holocaust.  

Que les ànimes dels nostres sis milions de germanes i germans assassinats a l’Holocaust i 

les de totes les víctimes del nazisme descansin en pau. Amén. 

La presentadora 



 

 

I a continuació els parlaments institucionals clouran aquest acte del dia internacional en 

memòria de les víctimes de l’Holocaust. Demanem la seva intervenció a l’excel·lentíssima 

senyora Ada Colau, alcaldessa de Barcelona. 

L’alcaldessa de Barcelona (Ada Colau i Ballano) 

Molt honorable president, molt honorable presidenta, autoritats, representants dels 

col·lectius, de les entitats de memòria de les víctimes, és un honor i una gran emoció 

poder intervenir en un dia tan especial per un motiu tan important com el d’avui. 

Perquè som aquí per recordar totes, absolutament totes, i cadascuna de les víctimes de 

l’Holocaust, milions de persones assassinades pel sol fet de ser diferents, de pertànyer a 

un col·lectiu percebut com a diferent, fos per raons d’ètnia, de cultura, de creença política, 

religiosa, de capacitat, d’orientació i identitat sexual, com si la normalitat no fos una ficció 

absurda, com si no fóssim tots i totes nosaltres sempre, afortunadament, diferents. 

L’Holocaust va ser una operació planificada d’extermini de l’altre per l’únic fet de ser 

concebut com a altre. Amb l’Holocaust es pretenia extirpar l’alteritat del nostre continent, 

fet que constitueix un episodi vergonyós del nostre passat recent, que no podem, no 

volem, esborrar de la nostra memòria com a éssers humans i com a ciutadans d’Europa. 

‘Shoah’, ‘porraimos’, són noms diferents aplicats a col·lectius diferents que comparteixen 

un mateix significat: el genocidi planificat d’un poble, l’eliminació d’una cultura en nom 

d’una suposada puresa racial.  

Davant d’això, cal recordar sempre per no oblidar. Aquest és l’imperatiu categòric que ens 

llega l’Holocaust: fer tot allò que estigui a les nostres mans perquè mai més no pugui 

tornar a repetir-se. Quan recordem l’Holocaust sembla que sigui un esdeveniment únic, 

irrepetible, fruit dels avatars polítics que sacsejaven concretament l’Europa d’entreguerres. 

No obstant això, l’Holocaust no hauria estat possible sense el ferment madurat durant anys 

del colonialisme, del racisme, de l’esclavisme i de l’antisemitisme, que van establir el 

principi de ciutadans de primera i ciutadans de segona; de persones que podien ser 

sacrificades a l’altar de la nació, de l’estat o de la raça, perquè la seva vida havia quedat 

desproveïda de cap valor. L’Holocaust no hauria estat possible sense aquesta concepció 

que dissociava, que separava, la modernització dels ideals ètics il·lustrats i generava una 

racionalitat tècnica immune al patiment humà. Tal com va posar de manifest Hannah 

Arendt, els perpetradors de l’Holocaust no eren monstres embogits, no era només Hitler, 

sinó que eren homes i dones, eren buròcrates grisos adscrits a una màquina estatal que 

evidencien que les pitjors atrocitats humanes tenen el seu origen en la banalitat del mal. 

Els testimonis que hem escoltat de les entitats ressonen avui aquí amb més força que mai 

i ens interroguen sobre la nostra condició com a humans, com a ciutadans d’Europa. 



 

 

Perquè l’Holocaust no solament representa un dels episodis més tristos, vergonyosos, de 

la nostra història recent, sinó que també representa una fractura en la mateixa idea 

d’Europa, el revers obscur de la nostra modernitat. 

Enfront de l’Holocaust va sorgir la idea d’una Europa unida i democràtica. De la derrota del 

feixisme en va sortir un ideal de fraternitat entre pobles perquè aquests fets no tornessin a 

repetir-se mai més, perquè no tornés a haver-hi mai més ciutadans de primera i de 

segona, perquè totes les vides, per sobre de tot, fossin protegides i estimades. 

Però avui, gener de 2016, tot i que, evidentment, res no és comparable exactament a 

l’Holocaust, però abans ho esmentava el company, a Síria i a altres indrets del món hi ha 

coses que s’hi apropen massa. Avui, gener de 2016, sentim parlar altra vegada de 

deportacions a trenta graus sota zero, a Europa; de confiscació de béns i joies a les 

persones que travessen les nostres fronteres; de braçalets i de polseres identificadors; de 

fileres de cadàvers que s’arrengleren a les platges de Lesbos, aquesta mateixa setmana. 

Quan sentim institucions parlar sense rubor de suspendre drets a casa nostra, d’alçar 

murs, d’expulsions massives, de centres d’internament, també a casa nostra, quan 

rebroten els vells fantasmes del passat en forma de manifestacions xenòfobes, 

islamòfobes, no podem romandre impassibles. Són imatges i senyals d’alarma que ens 

adverteixen del risc de naufragi del projecte europeu, construït sobre la base de la 

fraternitat, del nostre naufragi. 

Per aquest motiu, la memòria i el testimoni de les víctimes de l’Holocaust és tan important. 

Encara més quan la idea d’Europa corre perill de fragmentar-se per la voracitat dels 

mercats, per l’egoisme i el tacticisme dels estats. Europa va sorgir com a projecte col·lectiu 

per evitar que les circumstàncies que van portar a l’Holocaust tornessin a repetir-se. I és 

per això que l’imperatiu categòric que ens llega l’Holocaust cobra avui plena actualitat. Mai 

més Auschwitz, mai més una Europa que generi ciutadans de primera i de segona, mai 

més una Europa que no sàpiga conviure amb la seva diversitat, mai més una Europa que 

ens deshumanitzi, mai més una Europa de centres d’internament, mai més una Europa de 

Frontex que faci morir les persones a les nostres fronteres. Mai més. 

La presentadora 

I ara ens adreça unes paraules la molt honorable senyora Carme Forcadell, presidenta del 

Parlament de Catalunya. 

La presidenta  

President de la Generalitat, alcaldessa de Barcelona, consellers i conselleres de la 

Generalitat, diputats i diputades, membres del cos consular, autoritats..., i avui, 

especialment, saludem els representants i membres dels col·lectius de víctimes: poble 



 

 

jueu; col·lectiu de perseguits per raons polítiques; poble gitano; col·lectiu de persones amb 

discapacitat; entitats de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, i 

Testimonis Cristians de Jehovà. 

La primera visita que vaig fer com a presidenta del Parlament va ser a Neus Català. Em 

vaig sentir orgullosa de poder-ho fer, i li vaig lliurar la medalla de bronze del Parlament. 

Era important, per a mi, anar a veure Neus Català, perquè era, és, la memòria històrica del 

nostre país, la darrera supervivent catalana dels camps d’extermini nazis; una dona, una 

lluitadora, en contra del feixisme i del nazisme. 

Durant més de trenta anys, al nostre país no es va parlar d’aquells camps de mort, no es 

va parlar dels camps d’extermini, i encara menys del fet que hi morissin catalans i 

catalanes. Ho va silenciar la negra nit del franquisme. D’aquesta foscor ens en va treure 

Montserrat Roig amb aquell magnífic llibre ‘Els catalans als camps nazis’. Els llibres són 

valuosos. Montserrat Roig va descobrir que hi havia catalans que havien mort als camps 

nazis llegint el llibre de Joaquim Amat-Piniella, el llibre ‘K.L. Reich’, que explicava la seva 

terrible experiència al camp de Mauthausen. 

Tant Neus Català com Joaquim Amat-Piniella, com molts altres supervivents dels camps 

d’extermini, sempre repetien la mateixa idea, que els va ajudar a resistir i a sobreviure en 

aquelles condicions infrahumanes i terribles, i era la idea de poder-se’n sortir per explicar-

ho, per ser-ne testimoni, per donar-ne fe. Deien que era per justícia, perquè ho devien a 

tots aquells que no se n’havien sortit. Ho repetien constantment: “Ho devem als qui no se’n 

van poder sortir.” I també, i com ens advertia Montserrat Roig, perquè oblidar és permetre 

que això pugui tornar a passar. Per això, aquest acte commemoratiu d’avui, aquest acte 

que es fa aquí i que es fa en tants altres indrets, és tan valuós. Perquè els milions de 

persones, els milions d’innocents, que van morir als camps d’extermini mereixen ser 

recordats. 

Ens cal recordar que el nazisme va néixer en el cor de la civilitzada i de la moderna 

Europa, que va culpar la comunitat jueva de l’atur i de la pobresa que patia Alemanya. I tot 

això ho va vestir amb la llei, la llei de Nuremberg, de l’any 1935, una llei abominable que 

treia la ciutadania alemanya als jueus i que prohibia les relacions matrimonials i 

extramatrimonials entre el poble jueu, entre els jueus, i la raça ària. Terrible. En els anys 

posteriors el nazisme va iniciar una espiral creixent de bogeria inhumana i de crueltat 

contra la comunitat jueva, però va engolir moltes altres comunitats, com els gitanos, els 

Testimonis de Jehovà, els homosexuals i les persones amb discapacitat física o mental. I 

si els valien raons ètniques, raons sexuals, raons religioses, per què no raons polítiques? I 

d’aquesta manera va ser com també en aquests camps d’extermini s’hi van trobar molts 

republicans que fugien de la dictadura franquista. Molts. 



 

 

Abans també s’ha dit, ho ha dit l’alcaldessa: ens cal recordar-ho per no oblidar, perquè mai 

més no torni a repetir-se res semblant. Mai més. Ens cal acceptar que aquell malson va 

néixer teòricament en una societat avançada i culta. Ho hem de recordar, perquè només 

així podem prevenir la barbàrie, la degradació de la condició humana. Només així serem 

conscients que pot tornar a passar, també s’ha dit. Que pot tornar a passar en qualsevol 

indret, en qualsevol època. No ens podem permetre oblidar, encara menys quan a Europa 

torna a créixer la xenofòbia, torna a créixer, quan altres éssers humans són tractats com a 

inferiors i se’ls neguen drets fonamentals únicament i exclusivament pel seu origen. 

Aquest acte és per retre homenatge als milions d’homes, dones i infants víctimes de la 

‘Shoah’, de l’Holocaust. És l’expressió del nostre respecte, del respecte del Parlament, la 

institució que representa el poble de Catalunya, per la memòria d’aquestes víctimes, de 

totes aquestes víctimes. També és un gest d’agraïment a totes aquelles persones que han 

mantingut viva aquesta memòria, la memòria d’aquests fets, la memòria que ens permet 

no oblidar i recordar-ho any rere any. I és també un compromís, un compromís amb la 

humanitat, amb tota la humanitat, perquè cada cop que es comet un crim contra la 

humanitat mor també una part de tots nosaltres.  

Gràcies als presents per ser aquí, per participar, per compartir aquest acte tan emotiu amb 

tots nosaltres. Gràcies. 

I ara, com que ens acompanya el president de la Generalitat, m’agradaria demanar-li que 

clogués aquest acte amb unes paraules. 

Gràcies. 

El president de la Generalitat (Carles Puigdemont i Casamajó) 

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

Barcelona, consellers, conselleres, president Montilla, autoritats, representants de les 

comunitats, amigues i amics, segurament, de tots els actes simbòlics, de tots els actes que 

tenen aquest marcat caràcter institucional que es fan des de la democràcia, aquest, 

segurament, és un dels més importants. És important perquè ens permet, d’una banda, sí, 

certament, agafar els elements de crítica, d’autocrítica, de culpabilització, però alhora, 

també, el deure de buscar-hi aquells elements d’esperança que d’alguna manera els 

col·lectius i els hereus de les víctimes esperen trobar en les institucions que recollim el 

testimoni democràtic de la lluita i el sacrifici de tots els qui ens van precedir. 

I és un dia en què hem de fer, efectivament, honor i memòria a les víctimes. Ho sabem, i 

ho recordem cada any. Gitanos, homosexuals, discapacitats, dissidents polítics, 

republicans espanyols, catalanistes i, sobretot, milions i milions de jueus, famílies 

senceres, famílies de gent exterminada pel simple fet –pel simple fet– de ser jueus. 



 

 

Alhora també és una oportunitat d’una cosa més corrent, però probablement més 

necessària, i és el deure que tenim d’ensenyar, d’ensenyar i d’aprendre a conjurar. Perquè 

la lluita contra el racisme, la lluita contra la xenofòbia, la lluita contra el feixisme i qualsevol 

forma de totalitarisme, no s’ha acabat. Aquesta és una victòria provisional. I és un deure 

ensenyar i educar a través dels carrers, que els carrers parlin d’aquesta memòria. És un 

deure ensenyar a través de les escoles, que les escoles treballin pedagògicament el que 

representa la memòria de l’Holocaust, posada al dia, posada al segle XXI. És un deure de, 

col·lectivament, cada dia, interpel·lar-nos en acabar el dia si hem fet prou per barrar el pas 

a l’amenaça, sempre present, en formes molt diverses, dels feixismes d’avui, que potser 

s’expressen de manera diferent, o no tant, del que s’expressaven fa setanta, vuitanta, 

anys, o noranta anys, quan va començar tot allò que plomes molt –molt– il·lustrades 

catalanes ja van descobrir, i ja van assenyalar, i van denunciar, en aquell moment. 

Ho sabem, que aquest és un combat necessari. Perquè avui hi ha persones que les veiem 

patir, el 2016. Les veiem fugir, les veiem demanar refugi, perquè són perseguides pels 

mateixos motius pels quals eren perseguits i perseguides pares i mares, avis i àvies, 

propers, estranys, però tots víctimes, tots possibles víctimes, del feixisme, del totalitarisme 

i del nazisme. Ho sabem. Per tant, aquest no és un combat que el puguem donar per 

guanyat. És un combat que ens necessita cada dia –cada dia– a la trinxera de la seva 

defensa. 

Ho sabem també a Catalunya, perquè va ser en els camps de concentració, en els camps 

d’extermini, on van acabar la vida i les esperances de persones i famílies que es van 

sacrificar per una idea d’Europa, “una certa idea d’Europa”, que deien els pares fundadors. 

I és cert que, amb les seves, a vegades, greus imperfeccions, a vegades greus errors, a 

vegades mesures cridades a urgent revisió, tanmateix, l’Europa d’avui és la derrota dels 

inspiradors de l’Holocaust. D’això no n’hem de tenir dubtes. Perquè, amb les seves 

imperfeccions, amb la seva necessitat de superació, amb actituds que no ens convencen, 

malgrat això, l’Europa d’avui és clarament la derrota dels qui van inspirar i els qui podrien 

encara inspirar l’Holocaust. 

Jo em sento orgullós de pertànyer a un corrent de pensament polític compromès sempre 

al costat dels qui han sumat esforços per derrotar l’horror i els seus còmplices. I crec que 

podem contemplar, no pas amb una satisfacció desmesurada, però sí amb una satisfacció 

raonable, que el sacrifici de tantes generacions no va ser en va. 

Aquella idea d’Europa que s’ha acabat imposant, amb totes les seves imperfeccions, i que 

lluitem, i hem de lluitar, per reforçar, és més nostra que d’ells. És més nostra que del 

feixisme, del nazisme o del totalitarisme. És l’Europa també dels catalans de qui parlaven 

Montserrat Roig o Amat-Piniella, i tants altres testimonis, públics o íntims, que confirmen 



 

 

un vincle indissoluble entre la idea de la defensa de la democràcia, del catalanisme, amb 

la mateixa idea d’Europa que tenien gent com Adenauer, com De Gasperi, com Schuman, 

com Monnet, que no és altra que pau, convivència i democràcia. I aquesta és la veritable 

idea d’Europa amb la qual ens sentim relligats emocionalment, políticament, socialment; 

l’Europa que construeix espais de pau, espais de convivència i espais de democràcia. 

Això demana la defensa quotidiana. Demana la defensa simbòlica dies com avui, però 

demana que demà ho continuem defensant, amb gestos, amb decisions concretes, amb 

compromisos concrets, amb polítiques públiques que no solament honorin i recordin les 

víctimes, sinó que posin els elements de contenció de l’amenaça, sempre present i sempre 

creixent. 

Avui, avui mateix, la policia catalana ha prestat un servei gran a aquesta lluita contra el 

feixisme. Avui ha detingut una persona a Lloret de Mar reclamada per la justícia alemanya, 

responsable d’una web que es dedicava justament a insultar la memòria de les víctimes de 

l’Holocaust, que es disposava a treballar per conrear el feixisme i el totalitarisme. Per tant, 

aquesta és una defensa que no la podem donar mai per feta ni per suposada, sinó que 

ens reclama cada dia amb el nostre compromís. 

Per això, quan commemorem el dia en memòria de les víctimes de l’Holocaust sempre ho 

fem amb una emoció molt profunda, pel record de tants i tants milers de jueus exterminats, 

pel record de tants i tants sacrificis que no ens són aliens, que no ens poden ser aliens, de 

cap de les maneres, que ens són íntimament propers. I ho fem pensant que tenim l’arma 

de la victòria amb elements impensables i que si s’ha derrotat els fundadors de l’Holocaust 

i les idees fundadores de l’Holocaust no és només pel compromís de milions de persones 

en contra de l’amenaça, sinó per una actitud, una actitud íntima, una actitud que resumeix 

perfectament bé una persona que ajuda a entendre per què es va derrotar el nazisme: Ilse 

Weber, autora d’una cançó de bressol memorable, ‘Wiegala’. La va compondre per 

acompanyar les seves filles, que anaven camí del crematori; per tranquil·litzar aquella 

mainada que anava a una mort segura, que tenia por. Ella, també víctima de l’Holocaust, 

va compondre una cançó deliciosa, tendra, d’amor, en un context horrorós. Va ser 

justament aquesta idea d’Ilse Weber, de ‘Wiegala’, aquesta idea profunda, íntima, de tenir 

raó, de ser la bondat, la que va derrotar i la que derrotarà qualsevol pulsió feixista, 

totalitària o nazi que ens amenaci. 

Per molts anys el record de les víctimes, per molts anys la lluita contra el feixisme, el 

nazisme, el totalitarisme, i que ens puguem aplegar tots aquí per commemorar-ho. 

Moltes gràcies. 

La presentadora 



 

 

La música del compositor Claude Debussy, que ha encetat solemnement aquest acte, 

també el tanca, amb ‘Clar de lluna’, de la mateixa ‘Suite bergamasque’.  

Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i molt bona tarda. 

 


