
 
 
Molt Honorable Presidenta del Parlament, honorables i il·lustres autoritats, representants 
d’associacions, companyes i companys de centres educatius, amigues i amics. 
 
Cada 27 de gener es recorda a totes les víctimes de la persecució nazi, entre elles les persones 
que van ser perseguides per la seva orientació sexual. En concret, la data escollida és el dia de 
l'alliberament del camp de concentració d’Auschwitz per part de l’Exèrcit Roig (el 27 de gener 
de 1945). 
 
A l’Alemanya de Weimar, l’homosexualitat masculina era il·legal i la femenina no es tenia en 
compte. Un cop els nazis van arribar al poder, el 1933, el col·lectiu LGTBI fou perseguit: es 
dissolien les organitzacions, foren deportats a camps d’internaments ... La raó principal de la 
persecució va ser que,  per la seva condició, no contribuïen al creixement desitjat de la 
«població ària» i es considerava que corrompien la cultura i els valors alemanys.  
Entre el 1933 i el 1945, es calcula que cent mil homes van ser arrestats per haver violat la llei 
contra l’homosexualitat de l’Alemanya nazi. D’aquests, aproximadament cinquanta mil van ser 
condemnats a presó. Es calcula que entre cinc mil i quinze mil homes van ser enviats amb 
càrrecs similars als camps de concentració, on un nombre desconegut d’ells va morir. 
 
El moviment LGTBI va nàixer arran de la revolta d’Stonewall a Nova York, que va tenir lloc el 28 
de juny del 1969. Aquesta revolta va significar un canvi important, ja que no només es pretenia 
normalitzar la situació del col·lectiu sinó que es volia assolir una acceptació de la diversitat 
sexual, de gènere i familiar per part de la societat. Al llarg d’anys de lluita constant, tot i que els 
drets del col·lectiu LGTBI són àmpliament reconeguts en alguns llocs del món, en d’altres parts, 
malauradament, no és així. 
 
El moviment LGTBI a Catalunya va ser pioner ara farà 43 anys, amb la primera manifestació de 
l’Orgull a territori espanyol, que es va produir a Barcelona el 26 de juny de 1977.  
El MELH -Movimiento Español de Liberación Homosexual-, creat l’any 1970, va ser la primera 
entitat LGBTI catalana i espanyola. L’any 1975 es va transformar en el FAGC -Front 
d’Alliberament Gai de Catalunya-. Més tard naixerien més entitats importants, com el Casal 
Lambda.  
Les primeres lluites del col·lectiu LGTBI van ser antirepressives i a favor de la despenalització de 
l’homosexualitat i de la transsexualitat. Malgrat que la Constitució Espanyola de 1978, en el seu 
capítol 2, article 14, especificava “que tots som iguals davant la Llei”, no va ser fins l’any 1979 
que es va aconseguir la derogació de la “Llei de perillositat social” i l’indult dels darrers presos 
LGTBI.  
 
 
Unes poques dades actuals: Les denúncies per violència contra el col·lectiu LGTBI (Lesbianes, 
Gais, Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals) han augmentat un 58% a Catalunya el 2019. El 
primer trimestre del 2020 els Mossos d’Esquadra van investigar 35 casos que van acabar amb la 
detenció de 16 agressors transfòbics. 
 

 
El treball que hem fet sobre les conseqüències de l’Holocaust en diferents col·lectius ens ha 
permès posar xifres a realitats que ja coneixíem. Tot i saber que això passava, pensem que és 
molt més greu del que inicialment crèiem. Conèixer les històries de persones que formen part 
d’aquest col·lectiu el dia que ens vam reunir al Parlament, per parlar amb els seus 
representants, ens ha fet veure una realitat diferent i ens ha fet entendre que els drets d’aquest 
col·lectiu tenen el mateix valor que la resta. Malgrat tot, la història  dels lluitadors ens ha donat 



esperances per creure en un mon d’igualtat i respecte entre tots i cadascun de nosaltres, sense 
tenir en compte cap tipus de condició.  
 
No podem deixar enrere els milions de morts que van haver durant l’Holocaust, ni el patiment 
que, malauradament, va viure aquest col·lectiu. Hem d’aprendre de la història que ens han 
deixat, per no abandonar la lluita.  
 
Donem gràcies per haver tingut aquesta gran experiència i especialment a les persones que es 
van oferir a venir el dia 17 de desembre. Ha estat molt enriquidor per a nosaltres haver pogut 
entrevistar gent del col·lectiu LGTBI que ens han fet aprendre tant. I finalment volem agrair-los 
l’esforç i el temps dedicat a nosaltres i als nostres companys. 
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