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Avui, 27 de gener, Dia Internacional en memòria de les víctimes de l’Holocaust i 

prevenció de crims contra la Humanitat. 

 

Des de la pujada de Hitler al poder, el 1933, el seu projecte d’Estat basat en les idees 

racials i en l’eliminació de la llibertat i la igualtat entre els ciutadans, va esdevenir una 

política criminal. La política nacionalsocialista fou: Perseguir, Esclavitzar i Assassinar, 

totes aquelles persones que eren considerades inferiors o suposadament contràries a la 

seva política. Aquest és el cas: dels jueus, els gitanos, els malalts, els Testimonis de 

Jehovà, els maçons, els homosexuals i els republicans espanyols, que com que eren 

considerats enemics de Franco, també es van considerar enemics del Reich. 

 

La xifra de víctimes exterminades als camps supera l’esgarrifosa xifra de Sis Milions de 

persones, però foren vint milions les persones desarmades, assassinades i 
perseguides. 
 
Els republicans espanyols, deixats a la sort del govern de Vichy, caigueren sota el 
poder de la Gestapo amb el consentiment de Franco, fet que els va fer esdevenir 

apàtrides, marcats amb el triangle blau. 7.000 deportats espanyols al camp de 

Mauthausen i de dones en el camp Ravensbrück, d’aquests 2.000 eren catalans i 
catalanes, 10 persones de Mataró i 26 del Maresme. 
 
Aquest acte ha de servir per Recordar i Honorar, deure ineludible, però no tant sols per 

recordar el passat ignominiós i retre el merescut homenatge a les víctimes sinó també 

ens ha de fer reflexionar sobre el present. 
 
Les víctimes del nazisme ho foren per la seva convicció social i cultural, per la seva 

resistència antifeixista, pel seu compromís republicà i de defensa de les llibertats del seu 

país, per la seva posició al món i per la seva singularitat davant d’un projecte polític 

homogeneïtzador i excloent, que negava la igualtat, atemptava contra els drets i les 

llibertats i eliminava els que considerava enemics. 

 

Recordar i honorar les víctimes és assumir la seva causa, el seu dret a viure i 
actuar en llibertat. Per tant, la nostra responsabilitat no ens ha de portar a 
quedar-nos a casa, sinó a actuar per conquerir les nostres llibertats i amb respecte 
envers els altres com a membres de la Humanitat que tots som. 


