
 

Carme Forcadell i Lluís 

Presidenta 

 

1 3 

 

Projecte educatiu sobre l’Holocaust 

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2017 

Secretari del Consell Escolar de Catalunya, representants del poble gitano, de les 

persones amb discapacitats, del col·lectiu LGTBI, alumnes i representants dels 

centres educatius –l’Institut Terra Roja, de Santa Coloma de Gramenet, el Col·legi 

Joan XXIII, de Tarragona, i l’Institut XXV Olimpíada, de Barcelona–, benvinguts i 

benvingudes al Parlament, la institució que representa políticament el poble de 

Catalunya. És un plaer que sigueu aquí, i estic especialment satisfeta que hagueu 

vingut per treballar en aquest projecte educatiu en memòria de les víctimes de 

l’Holocaust.  

Crec que és imprescindible que actualment es facin treballs com aquest a la nostra 

societat. Perquè heu de saber que l’Holocaust és l’expressió màxima de l’horror 

humà, pel que van ser els camps d’extermini, amb milions de morts i les tortures, i 

per tot el que va representar. I cal que no oblideu que va ser un poble culte, un poble 

civilitzat del cor d’Europa, que va passar a considerar altres éssers humans com a 

inferiors i va procedir a massacrar-los fredament, de manera sistemàtica, amb ordre, 

amb eficàcia i amb una crueltat infinita. Perquè el nazisme no en tenia prou 

assassinant. El nazisme, el feixisme, és una ideologia de l’odi, sempre és una 

ideologia de l’odi. Cal que sapigueu, doncs, com van néixer i créixer, el feixisme i el 

nazisme. I cal que aquest coneixement es transmeti de generació en generació, 

perquè, com deia Montserrat Roig, “no ens podem permetre oblidar, perquè oblidar 

vol dir permetre que es pugui repetir”.  

El nazisme va recollir la ràbia i la humiliació de la societat alemanya i les va projectar, 

les va llançar, contra els jueus. Sense cap motiu racional. Senzillament perquè eren 

jueus. I això també és molt important que ho sapigueu. Senzillament perquè eren 

jueus. I cal que també siguem molt conscients que el nazisme va aconseguir a més 

que les persones que no tenien un odi manifest contra els jueus miressin cap a una 

altra banda, és a dir que no denunciessin aquella situació. I per això es va poder 

esdevenir, el nazisme; perquè una part important de la població va mirar cap a una 

altra banda. Això també és molt important que ho tinguem present. Per tant, 

l’Holocaust és una advertència d’on porten l’odi i la intolerància, però també del que 

vol dir tancar els ulls davant la injustícia, davant la discriminació i davant els 

feixismes, que és el que van fer, hi insisteixo, una part important dels alemanys. 



 

Carme Forcadell i Lluís 

Presidenta 

 

2 3 

 

El nazisme va iniciar una espiral creixent de crueltat contra la comunitat jueva, però 

no es va aturar aquí. Aquesta espiral va acabar engolint altres comunitats i col·lectius, 

com els gitanos, els Testimonis de Jehovà, els homosexuals o les persones amb 

discapacitat física o mental. I si els valien raons ètniques, si els valien raons sexuals, 

si els valien raons religioses, per què no també raons polítiques? És així com van 

anar a parar als camps d’extermini molts republicans espanyols i catalans que 

després de la guerra van fugir a Europa. I no oblidem que eren persones refugiades, 

que fugien de la guerra i de la mort, com fan ara milers i milers de persones que 

fugen de Síria. Aquestes persones que fugen de Síria són refugiats, com aquells 

catalans que van anar a parar als camps d’extermini nazis. No oblidem, doncs, els 

milers i milers de refugiats d’ara. 

Per tant, no ens podem permetre oblidar. I no podem, abans en parlàvem, perquè, 

malauradament, a Europa ara hi ha un ressorgiment de la ultradreta, amb actituds 

xenòfobes i clarament feixistes. Hi ha un ressorgiment molt preocupant d’aquesta 

ideologia, a Europa. I també a Espanya, on mai no ha desaparegut del tot i on és 

preocupant, abans també en parlàvem, que es facin moltes manifestacions en què 

participen grups d’ultradreta que llueixen impunement esvàstiques, que proclamen 

l’odi i que amenacen.  

I això no ens ho podem permetre –això no ens ho podem permetre. No ho podem 

acceptar, perquè Catalunya és un país de pau, és un país que estima la llibertat, és 

un país que estima la diversitat. I, per tant, hem de denunciar aquestes actituds, 

hem de denunciar la impunitat amb què es fan aquestes manifestacions en què es 

llueixen símbols feixistes i nazis. Nosaltres som un país que no volem odi i no volem 

feixismes.  

Per això és important recordar sempre, i per això és important veure que aquestes 

actituds i aquesta impunitat davant d’aquestes manifestacions són una amenaça, 

perquè es poden acabar normalitzant, i aquests fets no són normals i els hem de 

denunciar.  

Bé, estic convençuda que avui aprofitareu aquesta oportunitat que teniu, que 

aprofitareu la conferència que ara us farà la doctora Simó i també la trobada amb els 

col·lectius que avui us acompanyen, que us traslladaran les seves experiències i als 

quals vull agrair la col·laboració en aquest projecte, com també agraeixo la 

col·laboració dels centres educatius. 
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Espero que us sentiu molt ben acollits i acollides aquí al Parlament de Catalunya, que 

és casa vostra, la casa de tots els catalans i catalanes. 

Moltes gràcies. 

 


