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Dia Nacional de l’Exili i la Deportació 

Prats de Molló, 11 de febrer de 2018 

 
Senyor alcalde, senyora directora general de Relacions Institucionals i amb el 

Parlament, senyora Noëll, senyora Guix, senyores i senyors, és un honor, com a 

president del Parlament de Catalunya, ser al vostre poble, a Prats de Molló. 

L’any 39 aquest poble va donar una lliçó, una lliçó al món, a la humanitat, una lliçó 

justament d’humanisme, de solidaritat. Es va abocar –ara n’hem sentit algun 

testimoni– a socórrer una allau de persones, cent mil, que arribaven pel coll d’Ares. 

Les institucions, els veïns a títol particular, a títol personal, es van organitzar i van 

acollir i alimentar milers i milers de persones esgotades, afamades, que acabaven de 

travessar a peu els Pirineus amb un fred molt dur i que a més a més portaven a 

l’espatlla tres anys de guerra.  

Prats de Molló pot recordar amb orgull la resposta generosa, solidària, humana, 

immensa, que va oferir en aquell moment. Malauradament, però, avui també hi ha 

centenars de milers de persones que fugen de països en guerra, com ho feien els 

catalans i les catalanes l’any 39, que fugen també de dictadures, de ciutats on no 

queda gens d’esperança. Milers de morts a la mar Mediterrània intentant arribar a 

Europa cada dia. Centenars de milers de persones recloses en camps de refugiats 

esperant poder començar una nova vida en els nostres països, en les nostres 

societats. Ens cal recuperar l’actitud de Prats de Molló l’any 39. Ens cal demostrar la 

mateixa humanitat, la mateixa solidaritat, amb els refugiats del nostre temps. El que 

van fer els veïns i les veïnes de Prats de Molló ara cal que ho fem als refugiats del 

segle XXI. 

És per això que són tan indignants les traves que alguns estats de la Unió Europea 

posen a l’hora de recollir refugiats, a l’hora d’acollir aquesta gent. És indignant que 

alguns estats no compleixin en absolut els compromisos adquirits i defugin la seva 

responsabilitat. És indignant que, mentre milers de catalans han sortit als carrers per 

demanar acollir refugiats, milers, en la manifestació més massiva d’Europa, i mentre 

les institucions catalanes han posat en marxa plans i actuacions per a l’acollida, les 

autoritats de l’Estat espanyol hagin barrat la porta i només hagin permès l’arribada 

de persones refugiades al nostre país amb comptagotes.  
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Europa només tindrà futur si recupera l’esperit de Prats de Molló, si recupera la 

solidaritat, si recupera la seva humanitat i, sobretot, si recupera la justícia. Només 

té futur, Europa, si respecta i fa respectar els drets humans, els drets col·lectius i 

individuals, si és defensora de les llibertats. Europa només té futur si pren partit per 

la llibertat i la democràcia i esdevé alguna cosa més que no un club privat d’estats. 

Europa només tindrà futur si deixa de defensar tan sols els interessos estatals i pensa 

en els interessos de les persones.  

Gràcies a les institucions aquí presents, a totes les entitats que heu fet possible que 

avui hàgim inaugurat aquesta placa. Gràcies a l’Ajuntament de Prats de Molló, 

òbviament; gràcies al Govern per aquesta lluita incansable per posar a l’agenda 

política la dignificació del nostre passat, la dignificació del que som i del que volem 

preservar; gràcies per recordar als catalans del sud que tenim molts motius per estar 

agraïts als catalans del nord, i especialment als de Prats de Molló; gràcies a tots per 

acompanyar-nos; gràcies, senyor alcalde; gràcies per la vostra solidaritat aleshores, 

i gràcies per la vostra esperança d’avui.  

Moltes gràcies. 

 


