COMUNICAT DE JOVES D’ESQUERRA VERDA BARCELONA DAVANT LA INAUGURACIÓ
DE L’EXPOSICIÓ “FRANCO, VICTÒRIA, IMPUNITAT I ESPAI URBÀ”
Ahir dilluns 17 d’Octubre de 2016 s’inaugurava a l'espai del Born Centre Cultural i de Memòria
l’exposició “Franco, Victòria, República. Impunitat i espai urbà”, impulsada pel Govern municipal de
Barcelona En Comú.
Aquesta exposició, on s'hi poden trobar entre d'altres peces exposades al públic, una estàtua de La
Victòria i una estàtua eqüestre de Franco decapitada, s’engloba en l’afany de l'actual govern de la ciutat
de recuperar la memòria democràtica. A través d'actuacions concretes que posen en valor la defensa dels
ideals democràtics i l'anàlisi distès i exhaustiu del passat franquista, l'exposició pretén explicar què va
passar a Barcelona i a Catalunya durant l'època de la dictadura i els seus efectes encara visibles en l’espai
urbà del present, en un centre cultural de la ciutat tan adient com és el Born, pensat per a reflexionar sobre
la ciutat i el seu passat col·lectiu.
Ahir, les agrupacions barcelonines de les Joventuts d'Esquerra Republicana i la Joventut Nacionalista de
Catalunya van protestar davant del Born Centre Cultural per l'exposició, i a crits de “Fora feixistes dels
nostres barris” van desplegar una pancarta amb el lema “Fora Franquisme dels Carrers”. Aquesta protesta,
legitima en qualsevol cas, posava en qüestió la lluita i els ideals antifranquistes del Govern Municipal de
Barcelona en Comú, alhora que es propinaven els càntics davant de membres de l'Amical Mauthausen i
de l'Associació d'Expressos Polítics del Franquisme.
Des de Joves d'Esquerra Verda considerem gravíssimes aquestes acusacions per part de les agrupacions
juvenils d'ERC i PDEC. Es pot dur a terme una crítica que passi per una mirada constructiva i política
però que en cap cas s'atreveixi a titllar de feixista el govern municipal i tothom a qui aquest representa per
dur a terme una exposició amb una mirada al passat més obscur de la ciutat.
Preservar la memòria històrica, no oblidar qui varen ser les persones que van lluitar contra un règim
feixista, passa també per fer saber i mostrar a les generacions actuals i futures, qui varen ser aquells que,
fent un ús il·legítim del poder i de la força bruta, van assassinar, maltractar i torturar a herois i heroïnes
que lluitaven al bàndol republicà.
En aquest sentit encoratgem a les organitzacions que van protagonitzar les protestes d'ahir dilluns a
considerar les actuacions efectives per a la recuperació de la memòria històrica a la ciutat així com a
apostar per l’eliminació dels símbols franquistes que encara queden a Catalunya, com el monument
franquista de Tortosa, i a escoltar i reflexionar davant les opinions realitzades per entitats com l’Amical
Mauthausen o l’Associació d’Expressos Polítics, integrades per víctimes directes de la lluita
antifranquista.
Barcelona, 18 d’octubre del 2016

