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Dia Internacional en Memòria de les Víctimes 

de l’Holocaust 

Palau del Parlament, 23 de gener de 2018 

Alcaldessa de Barcelona, membres de la Mesa, presidenta Forcadell, diputats al 

Parlament, diputats al Congrés i senadors, alts càrrecs del Govern, membres del cos 

consular, representants i membres dels col·lectius víctimes de l’Holocaust, alumnes 

dels centres escolars participants en el projecte educatiu, senyores i senyors, és un 

honor cloure, com a president del Parlament, aquest acte institucional amb motiu del 

Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust. 

Malauradament, a la història de la humanitat és constant la presència amenaçant de 

la intolerància, de l’odi, de la violència, dels qui usen la força per reprimir les llibertats 

i per sotmetre els qui pensen o senten de forma diferent. 

En aquest sentit, es podria pensar que el nazisme n’és un exemple més. Però no ho 

és, un exemple més. No ho és per la crueltat i la dimensió de l’Holocaust. Per la 

planificació burocràtica i industrial de l’anomenada «solució final», que pretenia 

exterminar tot el poble jueu, i després ser estesa a d’altres col·lectius. No és un 

exemple més pels milions d’assassinats i tortures que fredament es van portar a 

terme als camps de la mort. Homes, dones, infants, gent gran; l’atrocitat nazi no feia 

cap distinció.  

I no en tenien prou assassinant. Prèviament humiliaven, per matar l’ésser humà 

abans d’acabar amb ell físicament. L’Holocaust és singular perquè ens mostra el més 

gran dels horrors, el pitjor. Ens mostra el pitjor de l’espècie humana.  

No ens podem permetre, de cap manera, oblidar aquells fets. Per això cada any fem 

aquest acte commemoratiu. Avui l’hem iniciat amb un fragment del llibre de 

l’enyorada Montserrat Roig, que va donar a conèixer el patiment de catalans als 

camps nazis, silenciat durant massa temps. Milers de catalanes i catalans que van 

patir la Guerra Civil, que van haver de fugir a l’exili i que a França van caure en mans 

dels nazis.  
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Un d’ells, un d’aquests catalans, era l’oncle del meu pare, Josep Rogé-Estevan. Ell, 

com molts, va morir, el 1942, al camp de Gusen, annex al de Mauthausen. L’oncle 

del meu pare, com altres catalans, va patir l’horror nazi. I aquesta experiència 

personal, familiar, la vaig descobrir recentment arran d’un viatge, precisament, a 

Mauthausen. Mai abans en la meva família no se n’havia parlat. No se n’havia parlat 

mai, a casa. Van haver de passar tres generacions –tres– perquè sorgís el tema i 

començar a cercar-ne informació. 

Justament, aquest exemple ens explica que com a societat, com a país, no ens podem 

permetre oblidar, no ens podem permetre que passi cap generació que no recordi el 

que va ser l’Holocaust. Malgrat el pas inexorable del temps, n’hem de mantenir viu 

el record.  

És per això que des de l’any passat el Parlament impulsa també un projecte educatiu 

en memòria de les víctimes en col·laboració amb el Memorial Democràtic, el 

Departament d’Ensenyament, experts universitaris i les entitats que representen els 

col·lectius de víctimes. Hi impliquem sis instituts, que culminen aquest projecte, 

aquest ensenyament, amb discursos com els que avui hem pogut escoltar. És un 

projecte iniciat per la presidenta Forcadell, a qui hem d’agrair, doncs, la iniciativa, i 

és un projecte molt valuós, perquè ajuda a transmetre a les noves generacions la 

dimensió del que va ser l’Holocaust i, a més a més, i avui ho hem escoltat, perquè 

adverteix del seu origen. 

Justament, per evitar que es repeteixi res semblant és fonamental que siguem 

conscients que aquell horror va sorgir d’una societat culta i civilitzada al bell mig 

d’Europa i que si allò en aquell moment va ser possible és perquè van ser moltes, 

van ser milions, les persones que van mirar cap a una altra banda. Primer, quan es 

va assenyalar els jueus com a culpables de les desgràcies del poble alemany. Allò era 

una aberració, però ningú no els va defensar. I, després, quan van despullar-los dels 

seus drets polítics i, més endavant, dels seus drets civils. Els seus conciutadans no 

van fer res. Tampoc quan els van començar a prendre els béns i a recloure’ls en 

guetos, i encara menys quan se’ls van emportar als camps de concentració. I tampoc 

quan van començar a portar-hi també els gitanos, les persones amb alguna 

discapacitat, els homosexuals o els Testimonis de Jehovà. I després van venir els 

eslaus. I, encara, després, els qui tenien ideologies polítiques oposades al nazisme. 



 

Roger Torrent i Ramió  

President 

 

3 3 

 

L’Holocaust va ser possible per la indiferència dels qui no els afectava directament. 

Eren molts, els qui participaven d’aquella bogeria, però també eren molts els qui 

simplement no van fer res per aturar-la. 

Davant l’Holocaust, diem, hem de dir, «mai més», com deien justament els 

supervivents. El que també ens ensenya l’Holocaust, però, és que hem de dir «mai 

més» a qualsevol totalitarisme, mai més a la indiferència en situacions de 

discriminació, d’odi o de vulneració de drets humans. Mai més.  

Per això és tan preocupant veure aquesta indiferència avui, en el present. És 

preocupant. Hi ha persones que són tractades com si tinguessin menys drets pel seu 

origen, per la seva identitat cultural, per la seva identitat sexual, religiosa o política. 

Aquí, a la Mediterrània, als camps de refugiats, i també al nostre propi país. I és 

preocupant que els darrers mesos la simbologia nazi s’hagi fet especialment visible, 

impunement, als carrers de les nostres ciutats, acompanyada d’amenaces, 

acompanyada de violència, acompanyada de l’odi que defineix les ideologies feixistes. 

Davant d’aquestes realitats, totes i tots els demòcrates, tots i totes els qui defensem 

la pau i les llibertats, ens hem de comprometre fermament a defensar els drets de 

totes les persones. De totes. Ens hem de comprometre contra l’odi i contra la 

discriminació. Perquè per aturar el feixisme no val la indiferència. Ens cal aquest 

compromís ferm més enllà de les paraules. Ens cal un compromís amb fets. Com diu 

l’expressió jueva, l’Chaim. Cal fer-ho per la vida. 

Gràcies al Parlament de Catalunya per aquest acte; gràcies als representants dels 

col·lectius víctimes de l’Holocaust per acompanyar-nos, per recordar amb aquestes 

sis flames; gràcies a totes i tots els participants en el projecte educatiu, i a la 

presidenta Forcadell per la iniciativa, i gràcies a tots els presents per acompanyar-

nos un any més. 

No oblidem. Ajudem-nos a recordar sempre. 

Moltes gràcies. 

 


