
Diumenge 12 d’abril de 2015 / Parlament cementiri de Mataró

Ofrena Floral / Monument Brigades Internacionals

Intervenció: Agàpit Borràs

Amigues i amics:

Aquests dies, mentre preparava el parlament d’avui, he repassat textos i esdeveniments que
es varen succeir durant la vinguda dels veterans voluntaris de les Brigades Internacionals
que varen lluitar per la República durant la Guerra Civil, a l’Estat Espanyol.

L’any que ve farà 20 anys d’aquesta vinguda.

Va ser pel novembre de 1996, que 750 brigadistes, varen venir a l’Estat Espanyol.

Varen venir a Barcelona procedents de Valencia i Albacete.

Varen tornar a creuar el riu Ebre, després de 60 anys.

Havien vingut l’any 1936, al inici de la Guerra Civil.

L’alcalde de Barcelona,  Pasqual Maragall  i  les autoritats del Parlament i  Diputacions de
Catalunya, van anar a rebre’ls a l’Estació de Sants.

L’Alcalde  Maragall  va  lamentar  la  negativa  del  president  del  Congrés,  Federico  Trillo,
destacat dirigent del Partit Popular, a fer-los una recepció com ells es mereixien.

El Partit Popular PP, no va agrair l’esforç dels Brigadistes Internacionals en la lluita per la
democràcia durant la Guerra Civil , contra el Dictador Francisco Franco.

Més aviat, - va fer tot el contrari -, i els hi va girar l’esquena.

I a data d’avui, per part del Partit Popular - ni en boca del expresident Aznar ni del actual
president, Mariano Rajoy -, no hi ha hagut cap rectificació.

A l’Estat Espanyol hi ha encara molta feina a fer per allunyar i esborrar l’allargada ombra del
franquisme.

Catalunya, sí va agrair l’esforç dels Brigadistes Internacionals.

A Barcelona, durant el novembre de 1996, hi va haver-hi actes solemnes de benvinguda i
agraïment al Fossar de les Moreres, al Cementiri de Montjuïc, al Parlament de Catalunya, a
les Drassanes, a les seus del PSC, UGT i CC.OO. Posteriorment els Brigadistes es varen
repartir per Girona, Tarragona, Terrassa, Olesa, Granollers, Santa Coloma de Gramanet, el
Prat  de  Llobregat,  Sant  Feliu  de  Llobregat,  Mataró,  l’Hospitalet,  Les  Borges  Blanques,
Mollerussa i Tàrrega.

A Mataró hi va haver-hi una recepció al saló de Plens de l’Ajuntament, una visita a aquest
Monument de les Brigades Internacionals, on estem ara avui aquí i un dinar de benvinguda
en un  hotel de la ciutat.

L’Ajuntament  em  va  encarregar  a  mi  de  fer  el  discurs  de  benvinguda  en  el  transcurs
d’aquest dinar.



Vaig agrair profundament aquesta oferta.

Guardo molt bé aquest record, com un tresor dins del meu cor.

Els 51 morts que recull aquest monument, són brigadistes morts a la ciutat de Mataró, a
l’hospital militar per a ferits de guerra de les Brigades Internacionals que es va situar en
aquell temps al Col·legi dels Salesians de Mataró.

51 morts amb edats entre 19 i  40 anys provinents d’arreu del món: Alemanya,  Estònia,
Polònia,  Itàlia,  Uruguai,  Àustria,  Cuba,  EEUU,  Argentina,  Bulgària,  Suècia,  França,
Anglaterra, Algèria, Hongria, Brasil, Portugal i Canadà.

Quin  coratge  i  quina  lliçó  per  nosaltres:  persones  que  deixaren  el  seu  país,  les  seves
famílies i la seva feina, per a venir a lluitar per la democràcia a casa nostra, lluny, molt lluny
de casa seva.

Els hi estarem, els hi estem, profundament agraïts ! Repeteixo, quin coratge i quina lliçó per
a nosaltres i els nostres fills!

Mariona Gallifa i jo, quan varem fer aquest monument a les Brigades Internacionals, varem
voler posar l’edat que tenien els Brigadistes quan varen morir i el seu país d’origen.

És una bona eina per a Escoles i Instituts de Mataró i altres ciutats, de venir aquí amb els
alumnes, llegir el text del monument i aprendre’n la lliçó.

Acabo amb uns fragments de Ernest Hemingway.

Durant  la  primavera de 1947,  es  va celebrar  en el  Hotel  Astor,  de  Nova York,  el  desè
aniversari de la Abraham Lincoln Brigade.

Es commemorava el baptisme de foc de la Guerra Civil espanyola que va tenir lloc el febrer
de 1937. Hemingway no va poder assistir a la reunió però va enviar un missatge gravat als
seus companys. Tinc el casset guardat a casa.

Vaig localitzar el text a la American Library de Paris.

Acabo amb uns fragments d’aquest missatge:

“... han passat ja 10 anys que la Brigada Lincoln va defensar durant quatre mesos i mig els
alts del Jarama i ja fa molt temps que els primers nord americans morts formen part del
territori espanyol ... els morts dormen sota el fred aquesta nit a Espanya, ... i la terra dorm
amb ells ... però per la primavera la pluja fertilitzarà una altra vegada la terra ... perquè ara
els nostres morts son part de la terra de Espanya i la terra mai pot morir ... els nostres morts
viuran amb ella per sempre ... els feixistes poden estendre’s per la terra, obrint camins amb
el pes del metall comprat en altres països, poden avançar ajudats per traïdors i covards ...
però el  poble tornarà a renéixer com sempre ha renascut contra tirania ...  els morts no
necessiten renéixer ...  ells son part  de la terra i  la terra mai serà conquerida ...  la terra
resistirà sempre, sobreviurà a tot sistema de tirania ... aquells que van ser enterrats amb
honor ... ja ha assolit la immortalitat”

VISCA LA REPÚBLICA !


