
Comunicat del president Artur Mas amb motiu de la seva 
visita a Yad Vashem
En els darrers mesos hi ha hagut una creixent banalització del totalitarisme i el 
nazisme, consistent principalment en comparar el procés i el debat polític que de 
manera pacífica i democràtica es produeix a Catalunya amb moviments totalitaris 
com és el cas del nazisme.
La frivolització del nazisme i de les seves conseqüències és una injustícia i un 
atemptat a la democràcia i al bon nom dels qui l’han de suportar.
 
Si el nazisme va fer víctimes a la Península Ibèrica van ser majoritàriament 
catalanes. Catalunya mateixa se’n pot considerar víctima: pel suport i patrocini a 
l’alçament molt anticatalà del general Franco el 1936; pels bàrbars bombardejos 
sobre Barcelona, Lleida, Granollers i moltes altres viles i ciutats catalanes, 
convertides en bancs de proves dels atacs aeris sobre la població civil indefensa; per 
l'entrega del president de Catalunya, Lluís Companys, al règim franquista per a que 
fos afusellat després d’un simulacre de procés; per l'empresonament, vexació, 
tortura i treball forçat fins a la mort de molts milers de catalans als camps nazis 
d’extermini. 
 
En sentit contrari, també van ser molts els catalans que van lluitar contra el nazisme i 
per la democràcia, com Pau Casals; o com el doctor Trueta al Regne Unit, guarint i 
ensenyant nous mètodes per guarir els ferits de guerra; ensenyant a Londres la 
manera de protegir els civils dels bombardejos aeris, com s'havia fet a Barcelona, 
encomiada pel propi primer ministre Winston Churchill; amb els catalans que van 
desembarcar a Normandia formant part de les forces aliades; lluitant a la resistència 
francesa; des de les ones de la BBC, els fronts de guerra, els hospitals i l'activisme 
cívic. La famosa foto del peu calçat amb espardenya aixafant l'esvàstica és molt més 
que una imatge: és un símbol. 
Convertir la víctima en botxí i presentar la majoria democràtica com un totalitarisme 
son recursos baixos i de joc brut. 
Aquesta banalització del totalitarisme no ha trobat l’hostilitat que seria desitjable per 
part de l’administració de l’Estat, ni per part de molts mitjans de comunicació a través 
dels quals s'han fet aquestes acusacions.
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El govern espanyol no ha actuat ni en els casos dels mitjans de comunicació ni en 
els aquells on militants o càrrecs del partit que ara governa Espanya han comparat 
directament al President de la Generalitat amb Adolf Hitler, i al moviment sobiranista 
amb el nazisme. Les reclamacions d'actuacios violentes per resoldre la qüestió 
catalana tampoc han trobat la reacció de l’Estat. 
Tampoc la resposta dels poders estatals ha tingut la contundència necessària en 
casos sí declaradament i explícitament totalitaris, com l’assalt i les agressions a la 
Delegació de la Generalitat de Catalunya a Madrid, l’11 de setembre passat, que 
s’han ventilat amb multes d’imports desproporcionadament baixos.
La reiteració de les falses acusacions de totalitarisme només pot tenir com a objectiu 
la deslegitimació de les institucions catalanes, on el poble de Catalunya ha decidit 
lliurement que hi siguin majoritaris els partidaris de fer una consulta sobre el futur de 
Catalunya. 
Mai Catalunya ni el seu govern han estat aliats dels nazis; mai el catalanisme ha 
tingut una manifestació de signe totalitari ni ha defensat la dictadura. Si de cas, 
Catalunya, els catalans i el catalanisme n’hem estat víctimes, com tants d’altres 
milions d’europeus, amb qui aquells catalans van barrejar la seva sang. Així ho 
explica un català, Joaquim Amat-Piniella, de qui enguany se celebra el centenari, en 
el que es considera una de les deu millors obres literàries sobre l’holocaust, “KL 
Reich”.
Des d'aquest lloc de Yad Vashem, on es commemora la ignòminia i es recorda a les 
seves víctimes per a que se'n guardi memòria, com a president de Catalunya vull 
reiterar solemnement aquí el compromís del nostre país amb el respecte, la llibertat i 
la democràcia. Mai més.
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