
DISCURS INAUGURACIÓ

En nom del grup de recerca de la memòria històrica vull donar-
vos les gràcies per estar amb nosaltres avui, en la inauguració 
d’aquest monument; com ja s’ ha dit, fa quasi 4 anys que un grup 
de gent vam creure convenient afegir-nos a les nombroses 
iniciatives de recuperació de la memòria històrica; amb l’ 
inauguració d’aquest monument acomplim amb un deure moral 
cap a les persones que un cop acabada la guerra civil, van ser 
injustament tractades y denigrades  socialment; amb aquest 
monument, i altres iniciatives, com la dels Marxaires ( amb el 
Camí de l’exili), volem retre homenatge a aquestes persones i 
restituir així la seva dignitat. Per nosaltres aquest monument, a 
banda d’implicacions ideològiques i emotives, es la 
materialització del reconeixement que tots els demòcrates, i 
especialment la gent d’esquerres de Mataró, havíem de fer per als 
homes i dones que van lluitar contra el feixisme, i van donar la 
seva vida per la democràcia, la llibertat i per la República; en un 
dels monuments que hi ha a França als republicans espanyols, hi 
ha un gravat que diu :”Caminante, di a nuestro pueblo que los 
españoles supieron combatir por la libertad y morir por ella...” I 
així es com els recordarem  i honrarem la seva memòria.
En aquest mes de març volem recordar també a totes les dones 
que, sense haver estat al front o a la presó, van patir l’ absència 
dels seus companys i els seus fills.
I un record molt especial per al potent moviment de solidaritat 
que es va crear amb els represaliats perquè gràcies al seu suport la
situació personal de molta gent va ser més suportable.
Per acabar, volem donar les gràcies a l’ajuntament per la seva 
implicació i suport tècnic, i al programa del memorial democràtic 
de Catalunya perquè amb  les seves disposicions legals ha estat 
més fluïda la consecució d’aquest projecte, aportació en nom del 
poble de Mataró.
Un agraïment molt especial per en Pierre Chirio, el dissenyador 
del monument, per la seva paciència i les seves aportacions; i la 
Lidia Tur pel seu mosaic tricolor.


