Dia de la Memòria
Recordem, projectem la història

Elna. Remembrança de la Massacre del 1285
Ribesaltes. Memorial del Camp de Ribesaltes
Diumenge, 27 de maig de 2018

En el dia de la Memòria a Elna recordem i denunciem les repressions que pateix el nostre poble des de
fa segles; així enguany dediquem la Commemoració als presos i exiliats polítics principatins, perseguits,
multats, engarjolats per voler l'aplicació del dret a l'autodeterminació, dret internacionalment reconegut,
per voler la República catalana, un estat propi independent.

2/4 de 8 - Sortida de la Plaça de la Universitat, davant la porta principal de
la Universitat
9.00 - Esmorzar en ruta. Àrea de l’Empordà
3/4 d’ 11 Arribada a Elna

11.00 - Missa en català a la catedral d’Elna oficiada per mossèn Oriol amb la
participació de la coral Santa Eulàlia i la cantant Muriel Perpigna (*). Aquesta
missa és l’única que es fa en català en tot l’any.
12.00: Claustre de la catedral: Parlaments:
Daniela Grau, Comissió organitzadora, presentació de l’acte
Josep Puig, secretari de l’IPECC
Jardí de la catedral: Ofrena floral davant la placa commemorativa dels
fets del 25 de maig de 1285
2/4 de 2 Dinar de germanor: catalans del nord i del sud de l'Albera
2/4 de 4 Visita guiada al Memorial de RIBESALTES
6 de la tarda Sortida de l’autocar cap a Barcelona
2/4 de 9 del vespre: Arribada a Barcelona
Preu del viatge, dinar i visita guiada: 60 €.
Inscripcions: ipecc@ipecc.cat
Transferència al compte a nom de IPECC indicant “Elna 2018”
ES73 2100 1006 5202 0006 1004
Comissió Organitzadora a Elna/Ribesaltes: Daniela Grau
Col·laboració:

Ajuntament d’Elna
Arxiprestat d’Elna
Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana (IPECC)
Indrets del Record

(*) Per ajudar les famílies dels presos i exiliats polítics Muriel Perpigna participa en els
Concerts per la Llibertat, de l'abril a l'octubre 2018, amb el col·lectiu creat per en Ramon
Faura "Angelets de la Terra"

LA MASSACRE D’ELNA

El Dia de la Memòria a la Catalunya del Nord palesa la voluntat de recuperar
la memòria històrica, de lluitar contra el genocidi cultural i lingüístic .
Al Dia de la Memòria a Elna volem fer constar que com a catalans tenim una
història pròpia, diferent de la francesa, que no s'ensenya ni en les escoles ni
en els instituts, sols, d'ençà dels anys 80, a la Universitat de Perpinyà en
el Departament de català (IFCT).
A més a més les ressenyes històriques divulgades per la premsa local en
francès (L'Indépendant) i les oficines de turisme aconsegueixen no utilitzar
mai el vocable "català", el substitueixen sempre de tal manera que sembla
que els nostres dirigents al llarg dels segles hagin estat "aragonesos",
"mallorquins" o "espanyols". Com si no haguéssim tingut mai una identitat
pròpia i un estat propi. A més a més la nostra història essent la d'un país
vençut per la força de les armes, és clar que no es divulguen les atrocitats
comeses pels conqueridors francesos. La massacre de la població d'Elna el
1285 és ara per ara l'única commemoració a la Catalunya del Nord d'un
dels episodis més tràgics i desconeguts dels patiments dels catalans del Nord
per haver volgut ser fidels a Catalunya.
Daniela Grau

MEMORIAL DEL CAMP DE RIBESALTES

Segons el filòsof Bachelard "cal saber per poder veure". D’aquí l'interès de
visitar el Memorial de Ribesaltes

Al Dia de la Memòria denunciem les ocultacions o manipulacions històriques
també del passat recent que afecten la nació sencera, com l'existència de
camps de concentració a França a partir del 1939.
El 1997 la Federació per a la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes va
fer signar una petició a favor d'un periodista de “l'Indépendant” Joël
Mettay, acusat de retenció il·legal de documents, per haver volgut salvar els
fitxers del camp de Ribesaltes "antecambra dels camps d'exterminació
nazis". Sense ell i sense el testimoniatge a Perpinyà mateix de Friedel
Bohny-Reiter (infermera del Socors Suís que va atendre els mainatges del
camp 1941/1942) s'hauria pogut continuar amagant el rol del camp de
Ribesaltes durant quasi 70 anys.
Camp militar (octubre del 1939), de trànsit de tropes colonials franceses
(1939), camp de concentració a partir del 1940 de refugiats catalans,
espanyols, de gitanos i de jueus, camp de deportació amb via de tren cap
a Auschwitz 1942), de detenció de presoners de guerra alemanys (10.000)
i col·laboracionistes francesos després de la guerra, camp "d'albergament",
d'internament, de "trànsit", de "retenció administrativa" (vietnamites,
combatents del FLN, harkis, sense papers...) fins al 2007, testimonia més
de mig segle de la barbàrie legal francesa, el camp va servir els governs de
la Tercera República, Vichy, Govern provisori, Quarta i Cinquena República.
Segons Robert Badinter (agost del 2006) padrí del Memorial, el camp de
Ribesaltes “és un dels llocs més simbòlics... dels crims contra la humanitat
dins l'Europa i la França del segle XX."
La manipulació de la memòria històrica de la nostra nació perdura i
perdurarà mentre no tindrem amb l'estat propi, la República
catalana, la legitimitat de difondre i ensenyar la història tal com correspon
a una nació lliure.
Daniela Grau

Més informació:
INSTITUT DE PROJECCIÓ EXTERIOR DE LA CULTURA CATALANA
Hotel d’Entitats. Providència, 42. 08024 BARCELONA (Països Catalans)
Tel: 93 213 76 48 // e-mail: ipecc@ipecc.cat // Web: www.ipecc.cat

