
A la Comissió de presidència, drets de ciutadania, participació i 
seguretat ciutadana. 

Maria Rovira Torrens en la seva condició de regidora del Grup Municipal de la CUP-
Capgirem Barcelona a l'Ajuntament de Barcelona, actuant en el seu nom i representació 
manifesta, 

“Els EUA l’únic que van fer abans de declarar la seva independència va ser matar quatre 
indis, a part d‘això va ser molt senzill” Borrell, novembre del 2018. 
Aquesta tesi, en boca de qui sap perfectament que el genocidi d’indis americans es 
quantifica per milions de persones exterminades, és una nova mostra de com 
d’important n’és la memòria. La memòria col·lectiva, rigorosa i democràtica és, i ha de 
ser, l’antídot del revisionisme, aquells que ostenten el poder sempre tendiran a explicar 
una història que no és la nostra, perquè qui controla la narració que es fa del passat, 
parteix amb avantatge a l’hora de construir futur. Dit d’altra manera, silenciar 
l’acumulació per despossessió sobre la que es va aixecar la riquesa d’occident és 
assentar els fonaments per a la repetició de la barbàrie. 

És en aquest context que insistim en la necessitat de no perpetuar el relat que ens han 
imposat els colonitzadors, els masclistes, els racistes, els feixistes, els capitalistes… els 
vencedors, als nostres carrers. Insistim en la necessitat de repensar com s’explica la 
història, en aquest cas, per la via de  la representació monumental de la ciutat. I insistim 
en la necessitat de que la història que s’expliqui sigui la nostra, la de les desposseïdes, 
és a dir la història explicada tal i com va succeir, amb rigor i que ajudi a entendre com 
hem arribat a la situació de desigualtat en la que actualment es troba la humanitat. És 
per això que tal i com ja vam fer al setembre del 2017 fem la següent proposició: 

- La retirada immediata del monument a Cristòfor Colom 

- La creació d’un espai amb els col·lectius que treballen per la memòria del genocidi 
comés durant la colonització d’Amèrica per tal de repensar l’espai, i posar-lo al servei 
de la memòria històrica de les classes populars. 

Maria Rovira Torrens  



4 de desembre de 2018, Barcelona (Països Catalans)


