ELNA, un “Dia de la Memòria”
simbòlic
Dimarts, 25 de maig de 2021

Dimarts 25 de maig, malgrat les mesures restrictives degudes a la pandèmia, els
fidels amics catalanistes que solen organitzar una gran diada commemorativa de la
matança de la població d’Elna el 1285, amb una missa en català per part de mossèn
Oriol, l’assistència de personalitats de la Catalunya del Nord i del Sud, discursos,
col·locació de corones, àpat fraternal i una visita temàtica. Han tornat a mostrar el
seu respecte davant les víctimes d'aquesta massacre ancestral, però també davant
les víctimes de totes les massacres de les guerres contemporànies.
El Dia de la Memòria és el recordatori, per al poble català, de la matança de la
població, el 1285, per part de les tropes de Felip l’Atrevit. Després de tres dies de
setge, els elnencs que es van refugiar a la catedral van morir cremats dins l’edifici on
creien que estaven segurs pels acords de Pau i Treva que havia promogut l’abat
Oliba al segle XI. El rei de França volia destronar el comte-rei de Barcelona, Pere el
Gran, per imposar el seu propi fill.
Amb la recuperació de la memòria històrica d’aquesta tragèdia, també es vol lluitar
contra el "genocidi cultural i lingüístic" que encara continua.
S’ha organitzat un acte davant de la placa commemorativa del drama als jardins de
la catedral amb parlaments de Daniela Grau, Joan Lluis Mas, mossèn Andreu Oriol,
Pere Manzanares i Nicolas Garcia. Per acabar tot el públic cantà “Els Segadors”,
l’himne català, amb entusiasme commovedor.

M.-T. Bernabe-Garrido
(Publicat a L’Indépendant – dimarts 1 de juny 2021 – traducció JPT)

Aquesta és la crònica que signa la corresponsal del diari L’Indépendant de Perpinyà.
L’IPECC fa més de deu anys que cada mes de maig acut puntual a la trobada del
“Dia de la Memòria”. Molts socis i simpatitzants hi heu participat. Les visites
temàtiques de la tarda han sigut diverses: Maternitat d’Elna, Camp de Rivesaltes,
platja d’Argelers, castell de Salses, Cotlliure.
L’any passat va coincidir amb l’inici del confinament i es va trencar la cadena.
Enguany encara es mantenen les normes restrictives i tampoc hi hem pogut anar,
però des d’Elna ens envien un missatge potent de continuïtat, el passat 25 de maig
s’ha fet un Dia de la Memòria simbòlic. Amb un nombre limitat de participants però

significatiu. Hi havia el batlle de la vila (Nicolas Garcia) i el senyor rector (mossèn
Oriol). I també hi eren presents: Pere Manzanares regidor de cultura, Joan Lluís
Mas que va iniciar la primera missa recordatòria , Daniela Grau, Lucila Grau, Jordi
Vera coordinador d'OPCAT, Terenci Vera Grau, Ausiàs Vera Grau, Lucila Grau, Nicola
Grau, i quatre estudiants de la Universitat de Perpinyà que imparteixen cursos de
català a les escoles. Ens esperen l’any vinent.
Podeu veure el vídeo dels parlaments davant la placa-memorial al jardí de la catedral
a la nostra web (www.ipecc.cat) o clicant al següent enllaç:
https://youtu.be/AOk1DPm8Ym4
Enguany el Dia de la Memòria és més viu que mai. El Consell Constitucional francès
va censurar parcialment la nova llei sobre les llengües dites regionals. En la
manifestació que es va fer a Perpinyà Daniela Grau puntualitzava en una pancarta
l’arrel del problema: “Els Països Catalans, una nació en marxa. Diferents ritmes, un
mateix objectiu”.

