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Lliurament de la Medalla d’Honor del Parlament 
de Catalunya en la categoria d’or al Museu 
d’Història de Catalunya 

Barcelona, 1 d’octubre de 2021 

Molt bon dia a tothom. Membres de la Mesa, diputats que ens acompanyeu, directora 

del museu, que avui ens obre les portes, mereixedors de la medalla que avui sou 

aquí i la lliureu al Museu d’Història, com sabeu, el 10 de setembre vam fer al 

Parlament de Catalunya l’acte de lliurament de la Medalla d’Honor, que aquest any 

vam concedir a les víctimes de la repressió com a conseqüència de l’U d’Octubre i en 

la causa general contra l’independentisme i als col·lectius que les han defensat. 

Ja en aquell moment vam anunciar que, excepcionalment, la medalla, que aquesta 

vegada s’ha concedit a un grup de persones tan gran, i que per desgràcia no fa més 

que créixer, seria dipositada al Museu d’Història de Catalunya, perquè ens sembla 

que aquesta és la millor manera de representar-ne la dimensió coral i de representar 

el reconeixement a aquests centenars, milers, de persones represaliades arran de la 

celebració del referèndum de l’U d’Octubre. Segur que té tot el sentit que avui que 

som 1 d’octubre siguem aquí fent aquest lliurament. 

Benvolguda directora, estimada Marga, et dono les gràcies, molt sinceres, per haver 

estat amb nosaltres el dia 10 i per haver-nos obert avui les portes d’aquest museu, 

perquè així dones peu perquè un dels fets que sens dubte marcarà la història present 

i el futur del país hi entri. I desitjo que d’ara endavant la medalla hi sigui exposada  

–ja trobareu, segur, la manera de poder-ho fer– per ajudar-nos a construir la 

memòria col·lectiva, però també per ajudar-nos a lluitar contra la desmemòria. La 

repressió que patim, per desgràcia, és ben present, i volem que passi a la història i 

que ho faci ben aviat. 

I a tots vosaltres, que ens heu acompanyat en aquest gest, que és simbòlic, sens 

dubte, però que està carregat també de significació política, us dono les gràcies per 

ser avui aquí.  
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I ara mateix tots els qui ho vulgueu podreu intervenir per deixar el vostre testimoni, 

perquè el reconeixement de les víctimes només serà complet si us donem l’ocasió de 

fer sentir lliurement la vostra veu. 

Per tot això, moltíssimes gràcies. Per Catalunya, per la fidelitat a l’U d’Octubre, per 

la independència i per la llibertat! 

Moltes gràcies. 

 


