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Acte en memòria de les víctimes de l’Holocaust 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2020 

Conseller d’Educació, president Montilla, vicepresident del Parlament, diputats, 

diputades, alts càrrecs del Govern, membres del cos consular, representants i 

membres dels col·lectius de víctimes de l’Holocaust, alumnes dels centres 

participants enguany en el projecte educatiu de record de les víctimes de l’Holocaust, 

senyores, senyors, aquest any en fa setanta-cinc de la fi de l’Holocaust, un malson 

que s’allunya en el temps; cada dia que passa s’endinsa més en el passat, però no 

és un passat que ens puguem permetre el luxe d’oblidar. Perquè l’Holocaust és el 

més gran dels horrors causats per l’home, i precisament per això és el més gran dels 

advertiments per a totes les generacions posteriors. 

Milions de persones van ser esclavitzades i assassinades de forma planificada. Però 

les xifres, tot i ser d’una dimensió esgarrifosa, no ens permeten copsar tota la crueltat 

de l’Holocaust. Les xifres són sempre impersonals, i el que es va viure en aquells 

temps, en aquells camps d’extermini, són milions d’històries terribles, però històries 

personals, històries humanes, les que van viure cadascuna de les persones que hi 

van ser enviades.   

Per això, a l’hora de mantenir viu el record, per passar el llegat de la memòria de 

generació en generació, a més de la implicació dels joves, de joves com els que avui 

heu parlat, com els que avui heu demostrat aquesta voluntat de recordar, cal que 

també tinguem sempre presents els testimonis dels supervivents, com els que va 

buscar i recollir Montserrat Roig o els que va escriure també a K.L. Reich Amat-

Piniella, colpidores i duríssimes paraules que testimonien per mitjà del record com 

en va ser, d’horrible, aquell període històric. 

És important recordar-ho, i recordar-ho amb les imatges i els detalls; no només amb 

números, no només amb grans frases, sinó també amb les petites històries amb 

noms i cognoms, amb les petites històries personals, que és on l’Holocaust se’ns 

mostra amb tota la cruesa. De fet, aquestes petites històries són les que ens 

impedeixen revisar els fets des de la fredor de la distància, són les que ens colpegen 

interiorment, com han colpit aquests nois i noies que avui ens han parlat, i són les 
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que en definitiva revelen tot l’odi i la deshumanització que regien aquells camps 

d’extermini. 

Malauradament, la darrera generació de supervivents desapareix. A l’abril ens va 

deixar Neus Català, i a l’agost, Conxita Grangé, la darrera supervivent catalana, que 

va viure a França tots aquests anys. Ens en queden els textos i els testimonis, però 

Conxita Grangé també ens ha llegat el seu exemple de lluita i compromís, com també 

Neus Català. La Conxita no només va lluitar contra el nazisme. Aquella jove de divuit 

anys va fer d’enllaç amb la resistència francesa i es va mantenir ferma malgrat els 

interrogatoris i la tortura de la Gestapo. Aquesta lluita i aquest compromís de la 

Conxita van ajudar perquè avui visqui la memòria, perquè avui recordem totes 

aquelles víctimes, en aquell cas del camp de Ravensbrück. Ella ens va permetre que 

el fil roig de la memòria ens arribi fins avui i ens permet recordar vivències 

duríssimes, dures d’explicar i encara més dures d’escoltar. Però ella ho va fer 

justament perquè el que ella va viure, ella i el seu entorn, totes aquelles persones 

que van conviure amb ella al camp d’extermini, ens arribés avui, a les noves 

generacions. Ens explicava com es llançaven gossos contra nens de tres o quatre 

anys, o com colpejaven aquests nens fins a matar-los. Ens va transmetre l’angoixa 

per la possibilitat que els guardes et posessin a la fila que portava a la mort, o la 

desesperació de veure-hi, en aquesta fila, la mare, la germana o una amiga. El que 

diferencia l’Holocaust d’altres episodis funestos de la humanitat són les cambres de 

gas, la dimensió del genocidi que va cometre milions de morts. Però és en episodis 

com el d’aquell nen innocent, en la deshumanització de les persones preses, és en 

tot allò que els supervivents van poder deixar de testimoni, on es revela fins on podia 

arribar la bogeria de l’odi del nazisme.   

Per això, la commemoració de la fi de l’Holocaust no només és merescuda, no només 

és legítima, no només és pertinent i obligada, sinó que és un imperatiu de memòria, 

com ens deien alguns dels alumnes que hem escoltat. Un imperatiu de memòria que 

és alhora advertiment, advertiment per al futur, per a les noves generacions, un 

advertiment que és ineficaç si no recordem també el que va empènyer aquells actes. 

És lògic, doncs, que els pocs supervivents que encara són vius expressin la seva 

preocupació, la seva angoixa, davant el creixement de l’extrema dreta i el feixisme 

a Europa, creixement que s’expressa no només amb els partits polítics que repeteixen 

les formes i els discursos del feixisme amb nous noms i noves cares, sinó també amb 

com aquests discursos i aquests fets tenen recorregut a les societats europees. Es 

propaguen les seves idees, les de la xenofòbia, l’antisemitisme, la intolerància i l’odi 
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contra aquell amb qui no es comparteix la identitat d’origen, religiosa, cultural, sexual 

o política, i s’utilitzen lleis, tribunals i institucions per dissimular la persecució de 

col·lectius, per vulnerar drets humans sota la màscara de marcs legals. Hem de ser 

conscients que això succeeix avui a Europa.  

I el que potser encara és més preocupant és que a les nostres societats es repeteix 

el mateix error: l’error de la indiferència. L’Holocaust va ser possible perquè la 

majoria de la societat alemanya, tan avançada, tan culta i tan civilitzada, va mirar 

cap a un altre costat quan es va començar a acusar injustificadament els jueus, quan 

van començar les detencions massives, quan van aprovar-se lleis que sostreien drets 

fonamentals. Aquell exercici d’indiferència davant el que es feia al poble jueu feia 

cada cop més fort l’antisemitisme, i quan es van construir els camps d’extermini nazis 

i van començar les deportacions la societat alemanya simplement va continuar 

callant. I ja no va ser capaç de dir res més quan la repressió es va estendre al poble 

gitano, als homosexuals, a les persones amb alguna discapacitat, als testimonis de 

Jehovà i, finalment, a tot dissident polític que s’oposés al nazisme. 

L’Holocaust és memòria, memòria de dignitat, però sobretot és un advertiment, un 

advertiment de fins on poden arribar l’odi i la intolerància contra la diversitat, però 

també d’on ens pot portar la indiferència davant la discriminació i la vulneració de 

drets.  

Gràcies per ser avui aquí; gràcies per haver-nos ajudat a recordar l’Holocaust, a 

dignificar les víctimes, però sobretot a construir memòria; gràcies per acompanyar-

nos un any més en aquest acte de commemoració, que aquesta vegada no vam poder 

fer el dia que corresponia, però que no volíem deixar de fer. 

Avui honrem la memòria de les víctimes de l’Holocaust, i amb elles ens recordem tots 

plegats que no podem permetre que res semblant pugui tornar a ser possible. 

Moltíssimes gràcies. 

 


