
 

Roger Torrent i Ramió 

President 

 

1 3 

 

Presentació de la Declaració de la Junta de 
Portaveus del Parlament de Catalunya de 
defensa de la pau al País Basc 

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2020 

Presidenta, membres de la Mesa del Parlament Basc, secretària de la Mesa del 

Parlament, diputats, diputades, representant del Foro Social, representant de l’ICIP, 

senyores i senyors, aquest és un parlament compromès amb la pau. Forma part de 

les arrels de la pròpia institució, que té el seu antecedent, la seva gènesi, en les 

Assemblees de Pau i Treva, el segle XI. Eren trobades entre representants de 

diferents estaments, de diverses parts del territori, per posar fi a un context 

d’inseguretat i violència. Aquest és el nostre origen: la voluntat de conviure 

pacíficament, substituint l’agressió i la violència per acords i pactes. Aquest és 

l’origen també de la política, definida moltes vegades com l’art de gestionar 

conflictes. 

Al llarg de la història de la nostra institució s’ha mantingut inalterable aquest 

compromís amb la pau, no només amb relació a nosaltres, sinó amb relació al món. 

És visible en nombroses resolucions i declaracions polítiques de rebuig de la violència, 

amb iniciatives a favor de processos de pau i de solucions pacífiques i dialogades als 

conflictes, ja fossin a Armènia, a l’Iraq, a Colòmbia o a Síria. Fins i tot s’han fet lleis 

com la de foment de la pau, el 2003, o la de creació de l’Institut Català Internacional 

per la Pau, el 2007.  

De fet, el Parlament representa el poble de Catalunya, i les accions d’aquesta cambra 

no fan més que respondre a la voluntat d’un poble solidari que rebutja les guerres i 

la violència. Un poble que s’ha manifestat repetidament, de manera massiva, en 

contra de les guerres, del terrorisme i la violència en totes les seves expressions. Un 

poble que quan exerceix el seu dret de protesta ho fa sempre des de la no-violència. 

Alhora, aquest Parlament sempre ha preservat els lligams històrics amb el poble basc 

i les seves institucions. Es va posicionar repetidament al costat del diàleg i la fi de la 

violència que durant tants anys va patir el País Basc. Violència que va arribar fins a 

nosaltres, tenint lloc a Catalunya algun dels seus episodis més sagnants, com 
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l’atemptat d’Hipercor, i d’altres tan tristament rellevants, com el de la caserna de Vic 

o l’assassinat d’Ernest Lluch.     

Era lògic, per tant, que el Parlament de Catalunya expressés de nou el seu suport al 

procés de pau i reconciliació del País Basc, en aquest cas mitjançant aquesta 

declaració de la Junta de Portaveus, per fer costat a la societat basca i les seves 

institucions en aquest camí, sempre difícil, sempre complex, però al mateix temps 

imprescindible. 

És complex perquè el dolor que s’ha causat és immens. Qui va causar un dolor 

irreparable, que és injustificable, ha de fer l’esforç d’assumir-ho, acceptar-ho, i 

reconèixer que es van cometre accions imperdonables. Cal aquest reconeixement del 

dolor causat. És un pas imprescindible. S’ha de fer, l’han de fer, com han fet, com 

fan, un esforç encara més gran les víctimes supervivents per mantenir apaivagada la 

ràbia, per ajudar a trencar el cicle de la violència, per contribuir finalment a la pau i 

a la convivència.  

I la política hi ha d’ajudar. Ha d’acompanyar aquest procés que la ciutadania basca 

ja fa temps que ha endegat. Ha d’eliminar obstacles. I el cas de la política 

penitenciària n’és un exemple paradigmàtic, perquè mantenir allunyats els presos, 

en aquests moments, en aquesta nova etapa, només es pot entendre com una 

mesura de venjança, que no només castiga les persones condemnades, sinó també, 

i sobretot, castiga les seves famílies i el seu entorn.  

La reconciliació necessita justícia, no pas venjança. Necessita veritat, i encara són 

molts els fets mai aclarits, les responsabilitats mai assumides. I necessita 

reconeixement, reconeixement del dolor causat, reconeixement de totes les víctimes.  

I no sempre s’ha sabut ajudar prou les víctimes supervivents, no sempre s’ha fet el 

que calia. I hem d’evitar fer-ne distinció. Totes són persones que mereixen ser ateses 

millor del que ho hem fet. 

I, al mateix temps, per poder mantenir el camí de la pau, cal entendre que les 

divergències no desapareixeran, però que s’han de canalitzar per mitjà del diàleg i la 

política, respectant sempre els drets i les llibertats fonamentals. Perquè en una 

democràcia hi tenen cabuda totes les idees, totes, menys les que atempten contra 

els drets fonamentals i les que defensen l’odi i la violència. 
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Para acabar, quiero dirigirme a la presidenta Tejeria y a los miembros de la Mesa del 

Parlamento Vasco, y al conjunto de la sociedad vasca, para reiterar solemnemente 

hoy aquí, y siempre, el apoyo del Parlament al camino de la paz y la reconciliación 

en Euskadi.  

En el Parlament i en el poble de Catalunya, el qual representem, el qual tenim l’honor 

de representar, sempre hi trobaran un aliat de la pau, de les llibertats i dels drets 

fonamentals. 

Moltes gràcies. Eskerrik asko. 


