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L’holocaust nazi és el màxim exponent de la monstruositat a què pot arribar l’ésser 

humà. No només per la seva dimensió quantitativa, pels milions de víctimes, per les 

tortures i pels experiments aberrants amb les persones. No només per això. El que 

marca la diferència amb altres actes de barbàrie és la seva fredor, és la inhumana 

racionalitat que el va empènyer, la industrialització del mal. 

No va ser un moment de bogeria. Va ser un genocidi calculat, planificat políticament 

i organitzat burocràticament. No és un detall menor el fet que la persecució dels 

jueus, i posteriorment d’altres col·lectius, s’iniciés a l’empara d’unes lleis fetes a 

mida. 

Això és el que fa necessari que mantinguem any rere any un acte per honrar el record 

de les víctimes de l’Holocaust, però sobretot per prevenir-nos, per transmetre 

l’advertència de generació en generació que ens permeti entendre el que va passar 

però també explicar el present i, sobretot, preparar el futur. D’aquí la importància 

d’aquest projecte educatiu, de què la d’enguany és la tercera edició. Aprofito per 

felicitar tots els participants per les vostres intervencions i els vostres treballs. 

Tots aquests anys, aquests anys que hem fet aquest acte en què diversos alumnes 

del país han participat, ens permeten mantenir la memòria encara fresca i viva. I ens 

hem de repetir, i ens hem repetit durant tots aquests anys, i ho farem sempre que 

calgui, dues paraules: «Mai més.» Però hem de ser conscients que aquest «mai més» 

ha de ser un «mai més» de confiança, un «mai més no tornarà a passar», un «mai 

més» d’advertència, un «mai més» amb el qual ens comprometem perquè res 

semblant no torni a passar.  

Perquè semblava impossible que el feixisme reaparegués a Europa. Semblava 

impossible. Semblava impossible que reaparegués també al nostre país. Semblava 

impossible. I gairebé sense adonar-nos-en ens trobem que els darrers dos anys hi 

ha hagut 328 agressions feixistes a Catalunya, 328 agressions feixistes al nostre país.  

Encara més: aquest cap de setmana s’ha atacat el Centre LGTBI de Barcelona, obert 

molt pocs dies abans, i s’hi han escrit amenaces de mort. 

Davant dels nostres ulls, dels ulls dels ciutadans i les ciutadanes d’aquest país, 

creixen les forces polítiques d’extrema dreta. Aquí i arreu del món.  



I el que encara és més preocupant és que el discurs de la xenofòbia, de l’odi i de la 

intolerància s’estén a partits i a segments de la població presumptament democràtics. 

Com adverteix avui mateix en un article el filòsof Rob Riemen, «el feixisme no tornarà 

amb uniformes negres, i per descomptat negarà que és feixista. Però les 

característiques de la seva mentalitat seran les mateixes: incitació a la ira, la 

violència, el materialisme vulgar, la xenofòbia, la necessitat de bocs expiatoris i el 

seu odi a la vida de la ment».  

Jo hi afegiria, a aquestes paraules, l’ús permanent de la mentida com a eina política. 

Com feia el nazisme, que propagava falsedats sobre els jueus per atiar l’odi contra 

ells i que sempre va negar la realitat dels camps d’extermini. Una realitat, per sort, 

avui incontestable, no només gràcies al testimoni dels supervivents, sinó també al 

testimoni de fotografies com les que gràcies a Francesc Boix es van poder portar als 

Judicis de Nuremberg. 

Però som aquí, i avui l’amenaça és real. Per això hem de continuar recordant que el 

nazisme va créixer al centre de la culta i civilitzada Europa. I que ho va fer gràcies a 

la indiferència de totes les persones que van optar per mirar cap a una altra banda i 

que amb el seu silenci van permetre la repressió contra el poble jueu, i després contra 

el poble gitano i les persones amb discapacitat. Milions de persones que, a canvi de 

la recuperació de l’economia, a canvi del benestar privat, a canvi de la seva pròpia 

seguretat, van continuar callant quan també es va començar a perseguir les persones 

per la seva creença religiosa, la seva identitat sexual o les seves idees polítiques. 

No ens podem permetre el silenci, no ens podem permetre mai més la indiferència 

davant de la vulneració de drets humans, davant del discurs de l’odi, davant de la 

repressió. Vingui d’on vingui, afecti qui afecti. 

Per això és imprescindible que, per damunt d’ideologies, d’afinitats polítiques, de 

concrecions partidistes, ens situem sempre, i abans de res, al costat de l’humanisme 

i la democràcia. 

Avui, quan l’ombra del feixisme avança arreu del món, callar no és cap opció. Davant 

del discurs de l’odi, tenim l’obligació de respondre amb fermesa democràtica per 

defensar la pau i les llibertats, com tenim el deure, també, de mantenir el record de 

les víctimes de l’Holocaust. Per honrar la seva memòria, per dignificar-les, però 

sobretot per prevenir-nos davant del futur. Aquesta és la nostra obligació, i aquesta 

és la conjura que hem de fer. 

Moltes gràcies a tots els participants i a tots els presents per dignificar un any més 

la memòria, per recordar, però, sobretot, hi insisteixo, per ajudar-nos a prevenir-nos 

davant d’aquesta amenaça que deia per al futur. Gràcies a tots per participar en 

aquest acte, i especialment al president de la Generalitat, a qui demanaria, agrairia, 

que ens dirigís unes paraules per cloure’l. 

Moltíssimes gràcies. 


