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Commemoració del setanta-quatrè aniversari 
de la fi de la Segona Guerra Mundial a Europa 

Barcelona, 8 de maig de 2019 

President de la Generalitat, membres del Govern, membres de la Mesa, diputats, 

diputades, presidents i membres de l’Amical de Catalunya dels Antics Guerrillers 

Espanyols a França i de l’Associació Catalana d’Ex-Presos Polítics del Franquisme, 

senyores i senyors, gràcies per acompanyar-nos un any més en aquest 8 de maig, 

en la commemoració, enguany, del setanta-quatrè aniversari de la fi de la Segona 

Guerra Mundial a Europa, un acte que celebrem cada any aquí davant el monument 

als voluntaris catalans morts en defensa de la llibertat, un monument, per cert, que 

el franquisme va intentar anul·lar arrencant-ne la placa, que el falangisme va tapar i 

que després, en una altra demostració d’odi i intolerància, va ser mutilat. Malgrat 

tot, però, avui som de nou davant aquesta escultura commemorant la lluita dels 

molts homes i les moltes dones que abans que nosaltres van defensar els pilars 

fonamentals de les llibertats i la democràcia.  

Hem iniciat aquest acte amb un minut de silenci musicat a càrrec de Xavier Gil, 

estudiant de trombó de l’Escola Superior de Música de Catalunya, que ha interpretat 

la Cançó de comiat, d’Eduard Toldrà. 

Seguint l’ordre previst, cedeixo ara la paraula al senyor Lluís Martí Bielsa, president 

de l’Amical de Catalunya dels Antics Guerrillers Espanyols a França, i després la cediré 

al senyor Carles Vallejo, president de l’Associació Catalana d’Ex-Presos Polítics del 

Franquisme. Quan vulguin. 

......................... 

Moltes gràcies, senyor Martí Bielsa, i moltes gràcies, senyor Vallejo, per haver-nos 

ajudat a transmetre aquestes idees. 

Fa una estoneta reflexionàvem sobre el concepte de l’heroisme i la idea de l’heroi, 

l’heroïna. El senyor Martí Bielsa rebutjava aquesta idea, i deia: «Nosaltres, l’únic que 

vam procurar ser és homes i dones decents.» Decència davant la barbàrie, decència 

davant l’atac contra el que més estimem, decència davant l’odi i la intolerància, 
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decència davant el discurs que volia aniquilar tot el que havíem estat i tot el que 

aspiràvem a ser. 

Per mi, però, hi ha herois i heroïnes, que ho són, la majoria de vegades, 

involuntàriament. No ho són perquè volen, no ho són perquè s’ho proposen. Ho són 

perquè porten fins a les últimes conseqüències la defensa de la dignitat, la defensa 

d’uns principis i uns valors, la defensa del benestar del seu entorn, de la seva gent, 

i ho fan fins i tot exposant la seva pròpia vida. Això és el que va fer aquesta generació 

de catalans i catalanes, d’homes i dones, ciutadans lliures que van fer front al 

feixisme i el nazisme. Com en la història que hem explicat avui o en la història de 

Neus Català, a qui fa molt pocs dies vam acomiadar. La Neus, quan li preguntaven 

què era la vida sempre responia que la vida és lluitar. Cada segon de la vida, cada 

minut de la vida, cada moment de la nostra existència, és lluitar. Lluitar per la pau, 

lluitar per uns principis i uns ideals, lluitar, en definitiva, per la democràcia i les 

futures generacions. Això és el que van fer els qui van alliberar París; això és el que 

van fer els qui van derrotar el nazisme i el feixisme.  

I justament per això, les persones, representades avui pel senyor Martí Bielsa, que 

van derrotar el feixisme a Europa miren amb preocupació, com ho fem tots, la deriva 

del discurs de l’odi, del discurs de la intolerància, i el creixement del feixisme i 

l’extrema dreta a Europa. 

Efectivament, sembla que l’ou s’obre i en surt aquella serp tan temuda contra la qual 

molts van deixar la vida. No ho hem de permetre. No ho podem permetre. Ho hem 

de transmetre a les noves generacions, però sobretot nosaltres ens hem de 

comprometre, arreu, però especialment davant les portes d’un parlament, el 

Parlament de Catalunya, a exercir fins a les últimes conseqüències aquesta decència 

democràtica, la defensa dels principis i valors fonamentals, i, sobretot, a continuar 

lluitant, a no deixar mai de lluitar.  

No deixarem de lluitar mai amb l’única arma que tenim a les nostres mans, que és 

la política; amb l’única arma que tenim a les nostres mans, que és la democràcia; 

amb l’única arma que tenim a les nostres mans i que procurem compartir, que és la 

voluntat de fer-nos forts en la defensa dels pilars fonamentals de l’Europa 

democràtica, de l’Europa de la pau, de l’Europa de la convivència, de l’Europa dels 

drets i les llibertats, de l’Europa antifeixista. 
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Gràcies per acompanyar-nos un any més. L’any que ve hi tornarem i procurarem 

també traslladar la llavor de l’antifeixisme i l’antinazisme a totes les noves 

generacions de catalans i catalanes que avui pugen, i que han d’entendre, que han 

de comprendre, que si avui som aquí és gràcies a l’heroisme, és gràcies a la decència, 

de moltes altres generacions. 

Moltíssimes gràcies. 


