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Commemoració del 70è aniversari de 
l'alliberament dels camps d'extermini 
Palau del Parlament, 16 de març de 2015 

La presidenta 

Bon dia a tothom. 

Voldria saludar, en primer lloc, el senyor Enric Garriga, president de l’Amical de 

Mauthausen i altres camps; el senyor José Marfil ─que estuvo deportado en el 

campo de concentración de Mauthausen y que hoy nos dará una pequeña parte de 

su testimonio de vida─; el senyor Jordi Palou, director del Memorial Democràtic; el 

director general de relacions Institucionals; diputades, diputats; el senyor Pere 

Navarro, secretari primer de la mesa del Parlament, que després em substituirà a 

mi; l’alcalde, regidors de poblacions catalanes, i tots els nois i les noies dels 

diferents instituts que han vingut avui aquí i que han treballat durant un temps en 

el projecte que avui es presentarà, que és la Xarxa de Memòria, Deportació i 

Prevenció del Feixisme Mai Més. 

Ara, vull saludar cada un dels instituts i m’agradaria que alcéssiu el braç per saber 

on sou. Els alumnes de l’institut de Santa Coloma de Gramenet?, molt bé. Segon 

d’ESO, feu? Quin curs feu? (veus de fons.) Hi ha batxillerat i hi ha ESO aquí, no? O 

tot és batxillerat? (veus de fons.) Molt bé, molt bé; els alumnes de l’institut de 

Manresa; els de Vilanova i la Geltrú... Força, eh?, de moment guanyen els de la 

platja, eh?; els de Gavà...? Que poquets... (rialles) i els de Sant Celoni? Molt bé. 

Tots aquests són els que avui tenen un paper en el projecte i que, per tant, sortiran 

i en parlaran. Després, hi ha instituts que no intervenen. Doncs ja està, benvinguts 

tots.  

Sou a la seu del Parlament. Segurament alguns de vosaltres ja havíeu vingut de 

visita amb els vostres professors, els vostres mestres. Potser quan fèieu primària o 

fèieu ESO, no ho sé, però segur que alguns ja havíeu vingut. Digueu-me si havíeu 
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vingut? Qui...? Bé, no està malament, molt bé. No faré, per tant, preguntes del que 

ara diré, perquè segur que us recordeu de la visita que vau fer llavors i que us van 

explicar on éreu, què es feia en aquest Parlament i què havia estat fa tres-cents 

anys. 

Doncs aquest Parlament, ara, és la representació del poble de Catalunya, és a dir, 

els 135 diputats i diputades representen els 947 municipis del Principat d’acord 

amb la seva pluralitat, la seva ideologia i el seu projecte polític de país. I aquí el 

que fan és debatre, discutir, barallar-se una mica i, sobretot, buscar la manera de 

negociar i de consensuar. I aquest edifici, que avui i des de fa passa de vuitanta 

anys és una assemblea legislativa, des del 1932, abans, en fa tres-cents era 

l’arsenal de la ciutadella, una construcció militar, una estructura que es va fer just 

després del 1714, quan vam perdre la guerra de successió i els guanyadors van fer-

la construir com a instrument de repressió perquè els catalans no ens tornéssim a 

alçar. Aquí, a l’arsenal, és on es guardaven els projectils, les bombes... 

Al cap de cent cinquanta anys bona part dels edificis que formaven la ciutadella es 

van tirar a terra. D’aquest, no se sabia ben bé què fer-ne i al final van decidir 

convertir-lo en palau reial. D’aquí ve que en diguem palau de l’edifici del Parlament, 

però, quan es va haver condicionat com a tal, mai no hi va venir cap rei ni cap 

reina a viure, mai. 

Llavors, l’ajuntament de Barcelona va convertir-lo en museu municipal, i va 

funcionar com a tal fins el 1932. Aquell mateix any, amb la Generalitat republicana, 

aquest edifici, per primera vegada, s’utilitza com a seu del Parlament, fins el 1939. 

Acabada la guerra civil espanyola, se suprimeixen les institucions i es tanca aquest 

edifici com a seu del Parlament fins l’any 1980. De fet, aquesta setmana fa trenta-

cinc anys de la recuperació del Parlament i d’aquest edifici com a seu del legislatiu. 

Per tant, aquesta dada, l’heu de recordar. Heu vingut la setmana que fa anys que el 

Parlament va recuperar les seves funcions i va tornar a ser la primera institució del 

país. 

Segur que els que vau venir aquí fa uns anys, tot això ja us ho van explicar i  molt 

més bé, perquè la història és molt llarga, però a mi m’agrada, quan fem un acte 
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que hi vénen moltes persones de fora, poder-los donar la benvinguda explicant on 

es troben. Per tant, torno a donar la benvinguda al palau del Parlament a tots els 

nois i les noies que han vingut de diferents indrets de Catalunya per celebrar 

aquest projecte tan important. 

Enguany commemorem també el setantè aniversari de l’alliberament dels camps 

d’extermini nazi. I al Parlament, des que l’any 2005 les Nacions Unides van 

considerar que el 27 de gener s’havia de fer un acte en record de les víctimes, 

l’hem fet cada any. I any rere any anem afinant més l’acte que fem aquí, en aquest 

mateix auditori. Primer el fèiem a la planta noble, la de dalt, molt a prop d’on tinc 

el despatx oficial. Allà ens reuníem molt pocs, perquè era més petit, ens reuníem 

representants de tots els partits polítics i de totes les entitats. Des del 2010 es fa 

un acte solemne i molt emotiu aquí a l’auditori. Aquest auditori abans no hi era; fa 

set o vuit anys que hi és, i és des que en disposem que el fem servir per obrir el 

Parlament a la gent de la ciutat i del país. 

En aquest acte del 27 de gener ens apleguem molts diputats i moltes persones de 

les diferents entitats que volen commemorar aquests fets. Enguany el principal 

objectiu era no perdre la memòria del que va passar fa setanta anys. Per tant, en 

primer lloc, vull felicitar el senyor Enric Garriga, que és el president de l’Amical de 

Mauthausen per haver organitzat aquest acte, però, sobretot, per la feina que des 

de l’any 1962 fa aquesta entitat; una feina dirigida especialment a no oblidar, a 

recordar a la gent d’ara i als joves d’avui què va passar durant la segona guerra 

mundial perquè que no torni a passar. Perquè els autors d’aquells fets van ser 

persones, com nosaltres, i el que volem és que ningú més es trobi mai en una 

situació com la que es van trobar tants milions de persones durant la segona guerra 

mundial. 

Un objectiu important de l’entitat és donar a conèixer aquesta història a la gent 

jove, a les escoles, als instituts. El 21 de novembre passat, si no m’equivoco, vaig 

rebre una carta del senyor Garriga, en què em deia, em recordava que l’any 2015 

es feia aquesta commemoració i llavors em demanava si, sens perjudici de l’acte 

que cada any fem aquí, s’hi podria fer un acte dirigit sobretot a la gent jove, amb la 
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idea que nois i noies de diferents instituts del país poguessin treballar aquest 

projecte i poguessin venir aquí a presentar-lo. 

Em va semblar que era una molt bona idea i de seguida vam posar fil a l’agulla per 

tirar-lo endavant i per això avui som aquí. Vull aprofitar també el dia d’avui i aquest 

moment per manifestar el compromís del Parlament per col·laborar en aquesta 

classe d’actes, i per recordar que no tan sols l’acte sobre l’holocaust se celebra cada 

any aquí, sinó que, a través de les comissions, el mateix ple del Parlament, quan 

podem o creiem que s’ha de fer, fa un reconeixement de totes les persones que van 

sobreviure a aquell horror i les que hi van morir. I precisament la setmana passada, 

la junta de portaveus del Parlament va aprovar una declaració institucional que avui 

dos de vosaltres llegireu. 

Per tant, vull, amb aquestes paraules, refermar el compromís del Parlament perquè 

es puguin celebrar arreu actes contra l’oblit, de memòria de moltes de les persones 

que van patir primer l’exili i després la deportació.  

També voldria dir que, la setmana passada ─i ha coincidit aquest dies─,  el govern 

de la Generalitat va atorgar la medalla d’or, que és la màxima distinció del govern, 

a la senyora Neus Català. Neus Català, quasi centenària, perquè em penso que fa 

els cent anys a final de l’estiu, va rebre aquesta medalla per la seva lluita a favor 

de la memòria, per la seva lluita a favor de les dones i els homes que van 

sobreviure a l’holocaust i els que no hi van sobreviure. I quan ella va sortir del 

camp de concentració va dir que recordaria sempre la seva història en benefici de 

tots els homes i les dones que no ho podien fer de paraula. I va rebre aquest 

guardó en reconeixement de la seva lluita, d’haver treballat tota la vida per les 

llibertats i la democràcia.  

I vull acabar les meves paraules, dirigides sobretot a vosaltres, als nois i les noies 

que avui participareu en aquest acte i estareu durant aquesta hora 

aproximadament al palau del Parlament, dient-vos que aprofiteu l’etapa de 

formació, que l’aprofiteu bé. Les persones no tenim res més important que la 

formació i, per tant, heu d’aprofitar aquest temps, heu d’aprofitar per aprendre tant 

com us sigui possible i, dins d’aquesta formació, tenir molt en compte la vostra 
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història, que comença amb la personal i continua amb la família, el poble, la 

comunitat i el país. I quan un comença a conèixer la història del seu país, s’adona 

que ha de posar un gra de sorra perquè aquest país sigui cada vegada més gran. 

Avui feu un acte important, un acte de memòria, que els que som grans coneixem, 

però que els més joves no. I és important que ho recordeu i és important que hàgiu 

estat, d’alguna manera, escollits per a un acte com el d’avui. Us podeu sentir 

privilegiats per poder escoltar les intervencions de tots els vostres companys i, molt 

especialment, la intervenció que farà el senyor José Marfil, cap al final d’aquest 

acte, en què explicarà la seva experiència.  

Desitjo que aquest acte sigui un èxit, que realment sigui el final del treball laboriós 

que heu fet a les vostres escoles, i vull felicitar els vostres mestres, els vostres 

professors, perquè segur que han contribuït, i molt, a l’èxit del projecte d’avui. 

Res més, moltes gràcies.  

 


