Carme Forcadell i Lluís
Presidenta

Acte de record de l’atemptat a ‘El Papus’
Barcelona, 18 de setembre de 2017

És un honor participar en aquest acte d’homenatge a les víctimes de l’atemptat contra
la revista ‘El Papus’.
Som aquí per honrar la memòria del senyor Joan Peñalver i fer costat als supervivents
d’aquell brutal atemptat.
Els devíem aquest homenatge, aquest reconeixement. A ells, però també ens ho
devíem a nosaltres. Perquè una societat que estima la pau, la llibertat i la democràcia
mai no pot oblidar les víctimes del terrorisme, les víctimes d’aquest extremisme
violent que vol destruir les llibertats fonamentals.
I més en un cas com aquest, perquè, com s’ha dit, van haver de treballar i de lluitar
durant més de vint anys per ser reconegudes com a víctimes de terrorisme.
I també perquè mai no s’ha fet justícia –mai no s’ha fet justícia. Els detinguts per
aquell acte, membres d’una banda d’extrema dreta que es deia Juventud Española
en Pie, mai no van ser condemnats per aquell atemptat. Mai no ho van ser. En
quaranta anys de democràcia, la justícia espanyola ha estat incapaç d’esclarir els
fets, ha estat incapaç de condemnar ningú per aquell atemptat.
Per tant, és de justícia que nosaltres, que la societat actual, reconegui aquell atac
terrorista, aquell atac brutal contra els treballadors d’una revista que sempre va
defensar la llibertat d’expressió. Perquè la llibertat d’expressió és irrenunciable en
democràcia. No hi podem permetre ni la censura, ni les coaccions, ni les amenaces.
Ni a una televisió, ni a un diari, ni a una revista satírica. No ho podem permetre. La
llibertat d’expressió és el pilar fonamental de qualsevol democràcia, i l’hem de
defensar.
Per acabar, només dues coses. El terrorisme el que busca és estendre la por entre la
societat per afeblir les llibertats civils. Per tant, com més preservem, com més
defensem, les llibertats civils i democràtiques, més lluitarem i més guanyarem, més
vencerem el terrorisme.
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I, segon, també ho ha dit l’alcaldessa, vull demanar disculpes, demanar perdó, a les
víctimes i als seus familiars per si no s’han sentit prou acompanyats, per si no han
sentit prou el nostre escalf, per si no han sentit que estàvem amb ells. És veritat; cal
demanar perdó, perquè ha estat així. I, sobretot, perquè en democràcia, sempre –
sempre– cal donar tot, absolutament tot, el suport a les víctimes i lluitar i treballar
per la pau i la llibertat.
Moltíssimes gràcies.
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