
25 de gener de 2012 a les 19:45h.
Plaça de Sant Jaume

Ho organitza:



• Música de fons
The Peat Bog Soldiers, Cançó composta pels presoners 
del camp de Börgermoor.
Interpretada per: Laurie Lewis. 
• Lectura d’un extracte de la Resolució aprovada 
per l’Assemblea General de l’ONU l’1 de novembre 
de 2005. 
• Encesa de les espelmes 
1. En record dels sis milions de jueus assassinats pels 
nazis a l’Holocaust. Encén l’espelma el el Sr. Benno 
Aledjem
2. En record de la resistència jueva als nazis. Encendrà 
l’espelma el Sr. Daniel Fishman.
3. En record del milió i mig de nenes i nens  víctimes 
de la barbàrie nazi. Encendrà l’espelma Dana i David en 
representació de totes les nenes i nens.
4. En record de les víctimes del poble gitano exter-
minades pels nazis al Porrajmos, el genocidi del poble 
gitano. Encendrà l’espelma Ivone Fernandez.
5. En record dels republicans deportats als camps 
nazis. Encendrà l’espelma el Sr. Edmond Gimeno, 
deportat a Buchenwald, Dora i Bergen-Belsen..
6. En record dels altres col·lectius que patiren perse-
cució i assassinats pel nazisme. Encendrà l’espelma la 
Sra. Nadia Aroca en representació del col·lectiu de 
transsexuals. 
7. En record dels “Justos entre les Nacions”, aquells 
homes i dones que arriscaren la seva vida per salvar els 
jueus perseguits. Encendrà l’espelma l’Hble. Sr. Henk 
Nouwens, cònsol general dels Països Baixos a Barcelona.
Durant l’ encesa de les espelmes es podrà sentir:
Simfonia num. 5 en Do Menor, Adagieto, Gustav 

Mahler, Chicago Symphony orchestra dirigida per 
Daniel Barenboin (9,47min).
• Un minut de silenci per les víctimes de l’Holocaust.
• Lectura del sermó del pastor Martín Niemöller “Quan 
els nazis van venir pels comunistes” a càrrec de la Sra. 
Anna Mirga (FAGIC)
• Interpretació de l’Himne Gitano “Gelem Gelem”. A 
càrrec d’Emil Bolozan violinista.
Durant l’acte es projectarà un audiovisual amb imatges 
d’arxiu.
• Acompanyant les imatges es podrà sentir música de 
l’època i les següents cançons jueves
Durme Durme. Cançó de bressol en judeo-espanyol, 
tradicional dels jueus de Salonica), interpretada per 
Norig Recher.
Oyfn pripetshik. Cançó en yiddish escrita per Marcar 
Warshawsky, la cançó explica la història d’un rabino que 
ensenya als seus alumnes.  
Yerushalaim Shel Zahav.  Instrumental: Giora Fied-
man, clarinet 
• Projecció del curtmetratge d’animació. “SILENCE” 
/ Orly Yadin , Sylvie Bringas.
La pel·lícula està narrada per Tana Ross, la supervivent.
• Parlaments
Sr Jaime Vándor, en representació de tots els col·lectius 
víctimes de la barbàrie nazi.
Ajuntament de Barcelona
Generalitat de Catalunya
• Comiat
Mentre la gent marxa es sentirà Zog Nit Keyn Mol 
Cançó dels Partisans, escrita en 1943 per H. Glick preso-
ner al gueto de Vilna. Interpretada per Chava Alberstein.

Dia Internacional de commemoració anual en memòria de les víctimes de 
l’Holocaust i la prevenció dels crims contra la humanitat. Cerimònia del Record

Amb la col·laboració de :

Amb el suport de les comunitats i entitats jueves i d’altres col·lectius de víctimes.

Producció:


