
CONCLUSIONS. INTERVENCIÓ FINAL A LA XI TROBADA TRANSFRONTERERA. 

PORTBOU. FRONTERES AMB MEMÒRIA / 9 d'octubre del 2022.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Des de l'Associació Passatges de Cultura Contemporània i la Fundació “Ángelus Novus”, que 

represento, agraïm novament als organitzadors i especialment a Isabel Alonso i Carles Vallejo que 

hagin confiat en nosaltres i en aquest poble per celebrar aquestes jornades de treball a favor de la 

memòria en llocs fronterers. I també ens alegra que hàgim pogut aportar el nostre granet de sorra 

davant d'un públic tan implicat, atent i participatiu. A tots els participants, moltes gràcies. 

 

Pel que es desprèn de les intervencions d'aquests dies s'ha aconseguit molt, però encara queda molt 

per fer. La nostra sensació és que cal crear més sinèrgies entre les associacions i les institucions, 

els equipaments, museus i arxius nascuts d'aquesta lluita. Cal transmetre l'experiència de la 

memòria, és una cosa que no s'aprèn als llibres d'història, per més que reflecteixin i documentin 

els fets. És una cosa que els monitors sorgits de les escoles de turisme no poden transmetre. Cal 

fer una tasca coordinada. Les associacions han de participar en els programes educatius, en el 

reciclatge de mestres i ensenyants, supervisar el que s'escriurà als llibres de text nascuts de la nova 

Llei de Memòria Democràtica de l’Estat i de la nova legislació que faci la Generalitat, i participar 

en el seu assessorament. La memòria es transmet des del “lloc”, on es troba arrelada. On hi ha una 

associació, aquesta ha d'explicar la “veritat”. La memòria no es pot banalitzar i això és el que passa 

quan el turisme cultural, mancat de formació extra acadèmica, ocupa l’espai que no li pertoca, 

només per cobrir la justificació d’una estadística. 

 

En l'àmbit dels arxius és fonamental continuar aprofundint els documents per palpar la memòria, 

és una altra forma de reparació, d'arribar a la “veritat”, a l'expressió vital del que ha significat 

aquest patiment i sortir-ne per sempre. Hi ha moltíssima feina a fer encara per posar a disposició 

de tothom aquesta memòria dispersa, amagada i parcialment perduda, amb les seves presències i 

les seves absències, també significatives. Calen més recursos per a l'arxivística de les associacions 

memorialistes i l'adhesió als grans arxius i estructures, perquè les associacions són petites i 

necessiten més recursos o han de tenir  a integrar-se mitjançant convenis als arxius institucionals 

existents com a entitats portadores d’un patrimoni únic, perquè el seu treball i energia no quedi a 

mig camí. 



 

La nova Llei de Memòria Democràtica que ha aprovat l'Estat espanyol i que tan bé ens va descriure 

breument el Secretari d'Estat de Memòria, obre les portes de l'esperança per tancar les ferides de 

què s'ha parlat, cosa per la qual aquestes associacions han lluitat i segueixen fent-ho. Però va 

demanar que sortís d'aquestes jornades una proposta de Llocs de Memòria. 

 

Crec que Portbou reuneix les condicions perquè ho sigui i ho demanem sincerament. Això ens 

ajudaria a superar el dol d'aquell trànsit sud-nord/nord-sud que va patir Portbou, amb l'exili 

republicà i el de la Segona Guerra Mundial, arruïnant el moment de la seva màxima esplendor 

econòmica. 

 

Portbou és una frontera amb memòria encara no recuperada, realçada per la figura simbòlica de 

Walter Benjamin, el pensament europeu i antifeixista del qual volem acollir el projecte de Casa 

Walter Benjamin que la Fundació “Àngelus Novus” impulsa amb l'Ajuntament i que el Ministeri 

de Cultura espanyol presenta del 18 al 23 d’octubre d’enguany a la Fira del Llibre de Frankfurt 

amb la remodelació de l'edifici on han transcorregut les jornades d’aquesta XI Trobada 

Transfronterera. Al costat de Benjamin, hi ha el Memorial de Dani Karavan, avui Bé Cultural 

d'Interès Nacional (BCIN). És, doncs, un referent com a Lloc de Memòria.  

 

Amb aquest reconeixement de Portbou com a “lloc de memòria”, l'Àngel de la Història, l' “Àngelus 

Novus” pintat per Paul Klee que va acompanyar Benjamin fins a la seva mort en aquest petit poble, 

podria trobar finalment aquí el seu destí i el seu repòs. 

 

Pilar Parcerisas 

Presidenta 

Associació Passatges de Cultura Contemporània 

Fundació Angelus Novus per a l’estudi de les Arts, la Història i el Pensament. 

Portbou 

www.passatgescultura.org 

www.walterbenjaminportbou.org  

 

http://www.passatgescultura.org/
http://www.walterbenjaminportbou.org/

