Diumenge 29-05-2022 (Malgrat de Mar)
Bon dia a Tothom.
Mai més hem de navegar per les aigües de l’oblit. Com diu la Sonia
Garangou en el seu magnífic llibre: l’oblit genera monstres.
Us parlo en nom de l’Amical de les Brigades Internacionals de Catalunya,
associació que té per objectiu difondre, recordar i honorar els milers de voluntaris
internacionals que van venir a defensar la II República, no podíem deixar de
contribuir a l’homenatge als voluntaris que viatjaven en el Ciudad de Barcelona.
Voldria començar per agrair especialment al nostre amic, l’escultor Rob
MacDonald que amb la seva voluntat i el seu incansable treball ha aconseguit
que avui siguem aquí inaugurant el monument que és un símbol que recordarà
per sempre més, la solidaritat entre els pobles.
Agrair a l’Ajuntament de Malgrat que s’hagi involucrat en el projecte i l’hagi fet
possible, gràcies, alcaldessa, Sra. Sonia Vinyals i gràcies, regidora Lourdes
Borrell.
Voldria fer també una menció al Memorial Democràtic, perquè la seva presència
en actes com aquest, expressa seu recolzament incondicional a la feina de les
entitats de memòria, i això ens permet seguir desenvolupant la nostra tasca en
aquest camí molts cops difícil. La memòria es lluita.
I agrair també a la Diputació de Barcelona que ha donat suport als actes del
Festival Solidarity Park esperem que cada any, de forma presencial, ens doni la
possibilitat que ressoni la festa de la solidaritat internacional a Malgrat de Mar.
M’agradaria tenir el temps suficient per donar les gràcies, anomenant persona
per persona de tot el món, que amb el seu esforç han fet possible arribar al 29
de maig de 2022 amb el monument plantat davant del mar i a punt per ser
inaugurat.
El vaixell Ciudad de Barcelona reuneix en si mateix diversos exemples de
solidaritat. Uns mesos abans de ser enfonsat pels torpedes dels submarins
franquistes davant de les costes de Malgrat de Mar va ser l’únic vaixell que havia
arribat al port de Màlaga per traslladar persones que fugien, de la propera

arribada de les tropes franquistes, i va evitar que moltes perdessin la vida a la
carretera de la costa, Màlaga-Almeria, avui anomenada N-340, que era
bombardejada pels vaixells franquistes i sota les bombes de l’aviació italiana.
Aquests fets han quedat a la memòria col·lectiva com “la desbanda”, descrita
cruament per al metge canadenc de les brigades internacionals Norman
Bethune, va ser una de les massacres més vergonyoses de la Guerra d’Espanya.
El poble de Malgrat va ser un exemple de solidaritat, amb la seva ajuda més 90
brigadistes que van poder saltar del vaixell i arribar nadant a la costa, els
malgratencs i malgratenques, amb les seves barques o llençant-se a l’aigua van
aconseguir el rescat d’aquests voluntaris que venien a lluitar per la democràcia i
en la defensa de la II República, després d’uns dies, amb les cures de la gent de
Malgrat, es van poder incorporar a les seves unitats de les Brigades
Internacionals. Molts van morir, lluitant, setmanes o mesos més tard, en els
camps de batalla.
No podem oblidar el centenar de brigadistes que atrapats a les bodegues del
vaixell van perdre la seva vida en el camí que havien escollit com voluntaris de
la llibertat. Es diu que van morir cantant La Internacional, el cant que els unia
sense cap dubte. Aquest monument que avui inaugurem, és una magnífica
referència que contribuirà a fer conèixer el que van ser les Brigades
Internacionals, l’exemple de les quals ens ajuda a combatre el feixisme que
revifa. Un combat comú que ens agermana amb aquells homes i dones que van
venir al nostre país a lluitar per la democràcia.
Els brigadistes deien: “Parlem diferents idiomes, però una mateixa llengua”,
afegiria, una mateixa llengua antifeixista. Avui que tenim l’obligació de no
abaixar la guàrdia davant del creixement de les forces autoritàries i
antidemòcrates, arreu del món, hem de cridar en força i determinació:
NO PASSARAN!

