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Presentació del llibre ‘El Port de la Selva 
després de les bombes’, de Vicenç Relats 

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2017 

Moltes gràcies, senyor Relats. Permetin-me que per cloure aquesta presentació, i 

després d’aquestes intervencions tan sentides, els adreci unes breus paraules. 

Primer de tot, vull donar l’enhorabona al senyor Vicenç Relats per aquesta publicació 

i agrair-li que ens hagi permès recuperar una part de la memòria històrica del país 

des d’una perspectiva local relatant el que va passar al Port de la Selva durant aquells 

anys tan terribles i difícils, recuperant aquells fets, aquells episodis, aquelles 

biografies. Crec que són molt importants els actes com aquest que ens ajuden a 

posar llum en la foscor de la dictadura, una foscor a què va estar sotmès aquest país 

i de què tampoc vam aconseguir sortir durant la transició. Crec, però, que ara aquest 

llibre ens hi ajuda des d’una perspectiva local. 

En aquest llibre hi trobem fets de la guerra. Malauradament, aquells esdeveniments 

que van portar el terror al Port de la Selva, com s’ha dit, van ser comuns a altres 

indrets del país, com l’afusellament a què t’has referit d’aquelles cinc persones a 

mans dels anomenats ‘comitès antifeixistes’, vinguts, a més, d’altres pobles, o els 

bombardejos massius de les aviacions italiana i alemanya, que en el cas del Port de 

la Selva van ser especialment cruels. Fins al punt de que hi van llençar el doble de 

bombes que als bombardejos més intensos a Barcelona. És realment colpidor. 

També ens parla d’episodis de la postguerra, amb noms i cognoms del Port de la 

Selva, episodis, però, que podem reconèixer a qualsevol altre poble del nostre país. 

Per tant, aquest llibre ens relata una història que potser en el cas del Port de la Selva 

va ser més cruenta, perquè és prop de la frontera, però que és la història de molts 

altres pobles i moltes ciutats del país. 

També ens parla de l’exili forçat, els afusellaments franquistes, la pobresa, la fam, la 

misèria, les venjances personals, el paper de l’església, els repressors, els canvis 

socials, l’arribada de la immigració... Tot això és comú també a molts altres pobles 

del nostre país. Per tant, insisteixo en l’agraïment a Vicenç Relats per la seva 

contribució amb aquest llibre a la recuperació de la memòria històrica del país. 
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I també li he d’agrair la seva contribució a la recuperació de la memòria del nostre 

Parlament, de la nostra institució. Perquè el llibre ressegueix també, com ha dit, la 

biografia de Dalmau Costa, el primer mestre de cerimonial, que ara en diríem d’una 

altra manera, però en aquella època era el cap de cerimonial i majordomia del 

Parlament. Ho va ser del 1932 al 1938, i també va ser l’home en qui Francesc Macià 

va confiar l’organització del protocol de la Generalitat. Va ser, doncs, una persona de 

confiança del president Macià, i després també de Josep Tarradellas.  

El llibre, per tant, ens ajuda a recuperar un bocí de la història del nostre país, però 

també de la nostra institució. Veig que hi ha en pantalla una foto molt emotiva de 

Tarradellas i Dalmau Costa. Em sembla que és de l’any 1952, quan es van trobar a 

Mèxic. Estan tots dos molt emocionats. Crec que és una fotografia que explica també 

molt bé el drama personal de l’exili. 

Dalmau Costa és un exemple, com s’ha dit, d’aquell exili tenaç, incapaç de resignar-

se, d’aquells homes i aquelles dones que van intentar aprofitar l’oportunitat per 

construir una nova vida i aportar el seu saber, els seus coneixements i la seva energia 

a una nova societat, a un nou país; uns homes i unes dones que alhora eren solidaris 

amb els companys exiliats, com ho va ser Dalmau Costa amb Tarradellas.  

Uns homes i unes dones que també van mantenir vives les institucions catalanes a 

l’exili, com van fer els successius presidents del Parlament –gràcies a ells es va 

mantenir un fil de continuïtat històrica de la institució–, i també van mantenir viva la 

flama de la nostra identitat, de la nostra llengua, de la nostra cultura. Dalmau Costa, 

com també ha dit en Vicenç, va fer de mecenes i va ajudar moltíssimes persones, 

molts autors, i va fer possibles moltes publicacions en català a Mèxic. I, evidentment, 

també forma part d’aquell exili dels qui van enyorar amargament la seva terra, alguns 

dels quals van poder tornar anys més tard. D’altres, però, no van poder tornar mai 

més. 

Aquest llibre, per tant, és un bocí d’història d’un poble, el Port de la Selva, però 

també d’una nació, d’un país que, malgrat les dificultats, les repressions, els 

obstacles, és un país ben viu i aspira a construir el seu futur des dels ideals 

republicans –la llibertat, la igualtat i la fraternitat– que el franquisme va intentar 

esborrar. 

Gràcies, doncs, un altre cop, Vicenç, per recuperar aquest bocí de la nostra història; 

gràcies, doncs, per recuperar aquest bocí de la història del nostre Parlament; gràcies 
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a tots vosaltres per acompanyar-nos, i gràcies també a la família d’en Vicenç i a les 

famílies de totes les persones que han fet possible aquest llibre, algunes de les quals 

sou aquí.  

I aprofito per desitjar-vos una bona diada de Sant Jordi. Gaudiu-ne molt, viviu-la, 

sigueu feliços, sortiu al carrer, compreu llibres i compreu roses, perquè tenim una 

tradició fantàstica que val la pena que la visquem i la conservem.  

Moltíssimes gràcies. 

 


