Política | Carles Batalla | Actualitzat el 29/10/2014 a les 22:06

Víctima dels nazis de veritat
Neus Català rep la Medalla d'Or al Mèrit Cívic de Barcelona | Trias la posa com a
exemple de llibertat i democràcia i aposta per sentir la veu dels ciutadans enfront
dels qui ?volen imposar les idees usant la por i la força?

Neus Catalá, guardonada a l'Ajuntament de Barcelona

El Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona ha estat l'escenari aquest vespre de la concessió de
la Medalla d'Or al Mèrit Cívic a Neus Català i Pallejà, l'única supervivent catalana viva del camp de
concentració nazi de Ravensbrück
(http://www.naciodigital.cat/noticia/54921/neus/catala/espanya/no/interessa/veritat/sobre/nazisme)
. Nascuda el 1915 als Guiamets (Priorat), tenia 28 anys quan la van tancar en aquest camp
d'extermini on van morir 92.000 dones. En sortir-ne, va consagrar la seva vida a un activisme
pedagògic a favor de la pau i la justícia social que li han valgut la Creu de Sant Jordi de la
Generalitat i l'elecció de catalana de l'any el 2006, entre altres premis.
El reconeixement arriba tres dies després que el líder socialista, Miquel Iceta, associés unes
plebiscitàries amb l'Alemanya del 1933
(http://www.naciodigital.cat/noticia/76694/iceta/alemanya/1933/si/va/haver/plebiscitaries) i en un
context en què la proximitat del 9-N ha accelerat la catalanofòbia i les frívoles comparacions amb el
nazisme per part de certs mitjans espanyols i des de les xarxes socials.
L'acte ha estat seguit amb emoció per un centenar de persones, entre les quals es trobaven
alguns polítics, la majoria d'ICV-EUiA: David Companyón, Joan Josep Nuet, Dolors Camats, Imma
Mayol, Ricard Gomà i Eulàlia Vintró, entre altres. La coincidència amb la sessió al Parlament ha
impedit la presència de personalitats d'altres formacions. Entre el públic, també hi havia el
periodista Albert Om i la cantant Marina Rossell.
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La decisió, presa per unanimitat pel ple del consistori, reconeix la ?trajectòria vital de Català en la
defensa dels drets de les dones i la seva contribució a la memòria històrica?, plasmada en la cessió
de documents i gravacions per a l'arxiu de l'Ajuntament. Xavier Trias l'ha qualificada com una
dona ?valenta i íntegra compromesa amb la llibertat, la justícia i la democràcia? i n'ha ressaltat la
lluita contra el franquisme. ?Ens omple d'orgull als barcelonins i als catalans?.
L'alcalde de Barcelona ha aprofitat l'avinentesa per referir-se al procés i refermar l'aposta pel 9N. ?Encara hem de fer front a molts reptes en un món canviant en què alguns pretenen imposar
les seves idees fent servir la por i la força. Tenim reptes com a país i volem sentir la veu dels
nostres ciutadans per donar-hi resposta?.
Fidel als seus ideals
La seva filla, Margarita Català, ha subratllat que a la Neus se la coneix, sobretot, pel fet de ser una
persona ?que mai ha renunciat als seus ideals? i ha deixat un testimoni que no és pas una
simple actitud sinó ?tota la seva vida i una terrible exigència?. Marina Bolumar, amiga de la família,
ha volgut rescatar la filosofia vital de Català. ?Sempre deia i diu que no podem oblidar?. En aquest
sentit, ha assegurat que la memòria ?no existeix sinó està compartida?. Neus, molt atenta, ha
aplaudit els discursos i s'ha fet fotos amb tothom.

https://www.naciodigital.cat/noticia/76894/victima/dels/nazis/veritat
Pàgina 2 de 2

