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XX ANYS DEL “MANIFEST PER UN MEMORIAL DEMOCRÀTIC 

Bona tarda a tothom  

En primer lloc voldria agrair la presència en aquest acte 

dels representants de les associacions memorialistes, 

aquest ric teixit associatiu que amb perseverança al llarg 

dels anys ha mantingut la lluita per la memòria 

democràtica, dels Directors del Memorial Democràtic; dels 

Directors i Directores generals de memòria democràtica; 

dels Consellers i Conselleres del Departament als quals 

estava adscrit el Memorial Democràtic i de totes les 

persones que en les diferents etapes han treballat i 

contribuït a que el Memorial Democràtic sigui avui una 

realitat. També he d’agrair la feina dels qui han fet possible 

aquest acte, les treballadores del Memorial, cantants, 

músics, tècnics i regidors. 

Però voldria saludar especialment a tots aquells i aquelles 

que fa vint anys van ser a l’acte del Liceu i que avui de nou 

ens acompanyen. Entre ells voldria esmentar especialment 

la presència de la Teresa Alonso, que als seus 97 anys ens 

interpel·la sobre els patiments de la guerra que va viure en 

primera persona, la guerra d’Espanya i la segona Guerra 

mundial com a nena refugiada a la Unió Soviètica, on va 

patir el terrible setge de Leningrad. Avui, quan milers de 

persones moren al cor d’Europa i quan milions de ciutadans 

demanen refugi fugint de la guerra, hem de fer una crida a 

la pau, unint tots els esforços humanitaris i diplomàtics per 

trobar una solució. 

Fa vint anys, el 22 d’abril de 2002, el Gran Teatre del Liceu 

de Barcelona es va omplir d’història. Entre els presents 

sumaven molts anys de presó, de tortures, de records 

emocionats de la lluita per la llibertat; i tenien en el 
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pensament a tantes i tants que van morir en el combat 

contra la dictadura; era la presència testimonial de 

centenars de protagonistes d’aquesta lluita. Un gran acte 

d’homenatge a les persones represaliades pel franquisme.  

Tal com va dir la aleshores presidenta de la nostra entitat, 

l’estimada Maria Salvo, era un acte de justícia històrica, 

però arribava tard. Havien passat vint-i-cinc anys des de les 

primeres eleccions democràtiques, massa temps d’oblit 

imposat per les circumstàncies polítiques que amb aquell 

homenatge al Liceu començaven a ser vençudes.  

La Associació Catalana d’Expresos Polítics del 

Franquisme, organitzadora de l’homenatge, ja feia temps 

que participava activament en la recuperació de la memòria 

històrica democràtica, reivindicant la lluita per la llibertat i 

els sacrificis i patiments que va comportar. El Liceu va ser 

un marc incomparable per un acte d’homenatge al passat 

lluitant contra la desmemòria i de compromís amb el futur 

perseverant en la lluita contra els moviments d’extrema 

dreta neofeixista o post feixista que llavors, com ara, són un 

perill real que no podem menysprear. 

Al final de l’homenatge l’enyorat Enric Pubill va sortir a 

l’escenari i va llegir el manifest titulat Per un memorial 

democràtic, també conegut com el Manifest del Liceu, en el 

qual es demanava que la memòria de l’experiència de la 

dictadura i les seves conseqüències, que l’experiència de la 

lluita per la llibertat, s’incorporés al coneixement comú de 

les futures generacions.  

En el manifest es deia: “Demanem que la memòria i 

l’experiència de la lluita per la llibertat s’incorporin al 

coneixement comú de les futures generacions, perquè és la 
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història d’aquest país, és la història del seu país” i acabava 

dient “Conèixer i difondre la història no és garantia que els 

desastres no es repeteixin, però contribueix a consolidar i a 

aprofundir la cultura democràtica, una èpica de l’esforç 

col·lectiu, de la llibertat i de la pau. Volem que aquest sigui 

el nostre llegat i per aquesta raó proposem a l’administració 

catalana la creació del Memorial Democràtic; un llegat del 

coneixement que faci als ciutadans civilment més savis i, 

per tant, més lliures.” 

Es reivindicava públicament el dret a la memòria 

democràtica com a dret de ciutadania i per això es va 

demanar la creació d’una institució pública que tingués la 

funció d’explicar i difondre els valors democràtics de la lluita 

antifranquista. 

D’això ara en fa vint anys. Amb aquella declaració històrica 

la nostra associació posava, una vegada més, una fita en el 

camí dels nostres objectius, com són defensar els drets 

dels represaliats i avançar en la recuperació de la memòria 

històrica democràtica.  

Moltes entitats memorialistes van adherir-se al Manifest del 

Liceu, però llavors el govern de la Generalitat encara no 

tenia el Memorial Democràtic entre les prioritats de la seva 

agenda política. Per desbloquejar la seva aprovació, el 

gener de 2004 la majoria d’entitats memorialistes de 

Catalunya vam signar la Declaració de L’Hospitalet, una 

crida pública reclamant que no es demorés més el 

Memorial.  

Finalment, a finals d’octubre de 2007, amb un amplia 

majoria, el Parlament va aprovar la Llei del Memorial 

Democràtic. Una llei aprovada per complir amb l’article 54 
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de l’Estatut de Catalunya que estableix que la Generalitat 

ha de: “vetllar pel coneixement i el manteniment de la 

memòria històrica de Catalunya com a patrimoni col·lectiu 

que testimonia la resistència i lluita pels drets i les llibertats 

democràtiques”. 

Des de la seva creació, el Memorial Democràtic ha 

constituït un instrument valuós d’iniciatives, recolzament a 

entitats memorialistes i divulgador de la història de 

l’antifranquisme.  

És cert que la seva activitat i la seva estructura no sempre 

s’han desenvolupat amb regularitat. En ocasions s’han 

produït crisis, decisions polítiques controvertides, poca 

dotació pressupostària, relleus massa freqüents en la 

direcció de la institució, manca de personal i decisions poc 

encertades en relació a la seva seu. 

Això, però, no treu validesa a la bona feina feta al llarg dels 

anys pel Memorial. L’Associació Catalana d’Expresos 

Polítics del Franquisme, que tant va contribuir a la seva 

creació, considera el Memorial com un instrument essencial 

a l’hora de conèixer, especialment per part del jovent, 

aquella part de la nostra història en la qual, mentre es patia 

una tenebrosa dictadura, els nostres cors s’omplien amb 

l’esperança d’una humanitat millor. 

En el vintè aniversari del manifest que va donar vida al 

Memorial, les associacions memorialistes, la societat civil, 

el Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat 

hem de donar conjuntament resposta als nous reptes que 

se’ns plantegen.  

En el centenari de la Marxa a Roma i del naixement del 

feixisme ens hauríem de preguntar si avui està en “crisis la 



5 
 

democràcia”. Perquè la democràcia no resulta en absolut 

d’una evolució natural de la societat, és una conquesta que 

ha costat molts sacrificis. Avui la democràcia està en perill, 

les institucions democràtiques acusen fatiga i els 

populismes creixen cavalcant sobre el neguit de las classes 

mitjanes i d’una joventut amb un incert futur.  

No només és preocupant l’ascens electoral de partits com 

Vox, Fratelli d’Italia o Rassemblement Nacional a França, si 

no també el desencís que s’expressa en l’altíssim 

percentatge d’abstenció de més del 50% del cens electoral. 

Potencial caldo de cultiu per l’antipolítica i la deriva 

autoritària. 

Per això cal aprovar amb el màxim consens possible la 

nova llei de la memòria democràtica de Catalunya. Una llei 

que també hauria de ser una oportunitat per dotar de 

recursos el Memorial Democràtic i millorar el finançament 

de les entitats memorialistes. La coincidència amb la 

tramitació de la Llei de Memòria democràtica a nivell 

estatal, malgrat les dificultats i deficiències, hauria de ser 

també una nova oportunitat. 

Pensem que avui és més necessari que mai un Memorial 

Democràtic autònom, actiu, pressupostàriament ben dotat, 

que esdevingui pal de paller de la Memòria Democràtica, 

amb competències clares per a desenvolupar les polítiques 

públiques de memòria i amb projectes potents a mitjà i llarg 

termini. Un Memorial que dinamitzi i enforteixi el gran 

patrimoni immaterial del Espais de Memòria. Un Memorial 

que tingui una presència activa en els centres educatius, en 

l’alumnat i el professorat i en el desenvolupament de la 

memòria històrica democràtica en el Currículum Escolar. 
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Per fer possible tot això ens preocupa la incertesa respecte 

a la futura seu. No podem continuar en la provisionalitat, és 

urgent trobar una solució amb una seu en un espai adequat 

i digne de la seva tasca. És un repte de país que hauria de 

comptar amb la complicitat de totes les institucions.  

Felicitem al Memorial Democràtic amb l’esperança de que 

desenvolupi cada cop més i millor la funció per la qual va 

ser creat.  

Un futur per la memòria 

 

Barcelona, 22 juny 2022 


