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Commemoració del setanta-sisè aniversari de 

la fi de la Segona Guerra Mundial a Europa  

Barcelona, 7 de maig de 2021 

Moltes gràcies, senyor Vallejo, per aquestes paraules seves, que ens marquen el camí 

perquè no oblidem tot el que ha passat i ens mantinguem fidels al llegat d’aquest 

record a fi que puguem tenir un futur sense rèpliques d’aquestes formes de feixisme 

o neofeixisme que avancen amb força i que poden i no haurien de desembocar en 

allò que vostè ens ha recordat. 

Ovidi Montllor parlava en una cançó d’«un dia que durarà anys», i avui som aquí per 

uns fets que, com ara s’ha vist, ja duren molts anys i duraran segles. Amb la invasió 

de Polònia per part del totalitarisme nazi l’any 39 s’iniciava aquest conflicte, el més 

bàrbar, devastador i extrem que ha viscut fins al moment la història de la humanitat, 

aquesta Segona Guerra Mundial. Han passat setanta-sis anys de la signatura de la 

pau, però les seqüeles d’aquella guerra encara es poden veure.  

La Segona Guerra Mundial va ser un xoc, un xoc de les grans potències del moment, 

i es va viure en el tauler de joc de tota la geografia mundial, sobretot a Europa –avui 

recordem el final de la guerra, com vostè ens indicava, a Europa. Va ser un xoc de 

la democràcia contra el totalitarisme, i afortunadament va representar la victòria de 

la democràcia. En realitat, però, va ser un conflicte en què tothom va perdre, els 

europeus i el món, i encara avui, com dèiem, en patim les conseqüències, per bé que 

també els moviments pacifistes, en bona mesura, neixen a partir del carnatge que 

va representar la Segona Guerra Mundial. 

El segle XX és, de fet, un segle marcat per les preguerres, les guerres, les 

entreguerres i les postguerres. I la xifra és esfereïdora, ho recordava ara el senyor 

Vallejo: seixanta milions de vides escapçades, perdudes, i una quantitat innombrable 

de seqüeles a curt termini per a la població civil. Segurament no es poden fer càlculs 

de tot el que es perd en una guerra, i tot i així seguim immersos en desenes de 

conflictes bèl·lics a tot el món. Han passat setanta-sis anys de la signatura de la pau, 

però els humans anem ensopegant una vegada i una altra amb la mateixa pedra, i 

cada any les guerres s’emporten milers de vides arreu del planteta. Maleïdes les 

guerres i aquell que les va fer.  
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Perquè pensem en la història amb majúscula, que és la que avui recordem, però 

potser no tenim presents aquestes petites històries amb minúscula, totes les 

possibilitats de futur que es perden amb cada vida escapçada. El testimoni de les 

nenes supervivents que explicaven el setge de Leningrad i com el van viure que 

alguns hem llegit a L’agulla daurada de Montserrat Roig ens traspassa una mica el 

llegat d’aquest horror que vau haver de viure, i us vull agrair l’esforç que heu fet –

abans m’ho explicava el senyor Vallejo– per traslladar aquesta memòria anant a les 

escoles i els instituts per explicar als joves què va passar perquè mai més no es 

repeteixi. Fa uns dies també vam fer en aquest sentit un acte amb joves dels instituts. 

Si parlem de la importància del relleu generacional, pel que fa a la memòria històrica 

és veritablement fonamental. 

Segurament encara no hem entès, ni tan sols en un context de pandèmia, que la 

Terra no és nostra, que no la tenim en exclusiva, que l’hem de compartir entre tots, 

que no té cap mena de sentit reprimir amb la raó de la força ningú, cap nació, cap 

poble. Encara no hem après que cal respectar la força de la raó, que és el que impulsa 

els ideals quan són pacífics i democràtics. I massa sovint es banalitza el mal. Deia 

Hannah Arendt que la banalitat del mal parteix de la irreflexió de qui el comet. Segons 

Hannah Arendt, la humanitat exerceix el mal o el banalitza quan no reflexiona prou 

sobre les seves motivacions i també quan no en calibra prou les conseqüències. 

Tenim el deure de recordar i de transmetre tot el que s’ha viscut als qui vindran per 

ser capaços de construir entre tots un futur millor. Per això tenim aquesta obligació 

de reflexionar, com ens deia Hannah Arendt, de transmetre la llavor del que s’ha 

viscut perquè no creixin més monstres com els que alimenten les guerres.  

A Catalunya som especialment conscients de la importància de recordar, pels milers 

de represaliats catalans durant el franquisme, pels milers de catalans que encara 

resten desapareguts i són en vorals o en fosses comunes, per les famílies que encara 

no poden plorar els seus en un espai, en un cementiri. Però també perquè som al 

segle XXI i encara tenim presos polítics i exiliats. Per tant, no podem oblidar d’on 

venim, on som i què fem aquí mentre hi som.  

Per això, com a presidenta del Parlament de Catalunya vull agrair a l’Amical Antics 

Guerrillers de Catalunya i a l’Associació Catalana d'Ex-Presos Polítics del Franquisme 

la vostra tasca per mantenir viva la memòria històrica d’aquest conflicte, d’aquests 

fets que duraran segles. I per això som aquí davant aquest monument que Clarà va 

erigir als voluntaris catalans que ara ens recordaven com van participar en les dues 

guerres mundials; som aquí per fer un acte de justícia històrica, per recordar tots els 
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qui han lluitat i han perdut la vida per les llibertats que tenim i per fer una vegada 

més una crida a la força de la raó, a la força de la democràcia i a la força del pacifisme. 

Per això, som avui aquí, i per això tenim el deure de transmetre tot el que s’ha après 

amb tant de dolor a les generacions futures, perquè puguem construir un futur basat 

en el respecte, en la tolerància, en els valors de la democràcia i del civisme, sense 

presos, sense exiliats, sense represaliats i, naturalment, sense conflictes bèl·lics. 

Voldria acabar amb uns versos de Giuseppe Ungaretti, que també va viure l’horror 

de la guerra. Són quatre versos, brevíssims, que descriuen tot el dolor i tota la 

intempèrie dels qui han estat a la guerra i l’han viscut. Es titula Soldats, i diu: «Som 

com / a la tardor / en els arbres / les fulles.» No som a la tardor, som a la primavera, 

aquesta primavera esclatant. Intentem que no calgui tremolar com fulles en els 

arbres com ho feien els soldats, sinó que siguem capaços de construir aquests arbres 

d’un futur millor, amb l’esperança que no calgui que més gent perdi la vida en els 

conflictes bèl·lics. 

Moltes gràcies a tots per aquest acte d’homenatge. Bona tarda. 

 


