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Quan començàrem el Memorial per la Pau, ho férem amb molta 
il·lusió, però no sabíem quant duraria. Vint-i-nou memorials 
–enguany serà el trentè– són molts i, només per això, ja podrí-

em estar satisfets. Però, a més a més, el balanç és molt positiu per la 
qualitat dels presentats i dels premiats, fet que ens ha animat cada any 
a seguir organitzant-lo.

Volíem recordar la figura pacífica, vital i compromesa de Josep Vi-
dal i Llecha, i l’organització d’un Memorial per la Pau ens semblà la 
millor idea de fer-ho. L’ajuda generosa de Liesel Vidal, la vídua del 
Josep, i la seva discreta però eficaç col·laboració ens facilitaren el camí. 
Érem un grup d’amics que proveníem de l’objecció de consciència i 
la defensa dels drets humans i vam trobar que era molt necessari un 
Memorial per la Pau que fes costat a persones i grups que defensessin 
aquestes idees.

El procediment era sempre el mateix. El mes de gener arribava la 
Liesel a Barcelona per passar-hi uns dies i escapar del fred de Nova 
York. Ens convocava al seu pis de Barcelona i allà concretàvem la cro-
nologia de tot el protocol del Memorial. Fins l’any passat, en què va 
deixar de venir a l’hivern. A l’estiu ens trobàvem a Salou per veure les 
propostes rebudes de la gent i enllestir els detalls dels actes de delibera-
ció i lliurament del guardó. 

 Trenta anys em recorda també el temps (1971-2001) que durà la 
campanya contra el servei militar obligatori, aquell impost de sang que 
ara és només un malson per a algunes persones –i que els joves d’ara, 
per sort, desconeixen–, en la qual ens implicàrem plenament alguns de 
nosaltres, inclosos el Josep i la Liesel. Els principis del Memorial estan 
molt influïts per aquesta bonica però dura història.
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Una aposta noviolenta per a la pau

Ens preocupava que algun any no es presentés ningú a la convoca-
tòria, però això no ha passat mai. Al contrari, en diverses edicions del 
Memorial per la Pau els mèrits de les propostes eren tants que exigiren 
llargues deliberacions per escollir la millor. També ha passat més d’una 
vegada que el Memorial ha estat compartit. Per a mi, tots els memorials 
han estat molt emotius i gratificants.

Quan anàrem a l’Índia per inaugurar un centre d’acollida per a do-
nes maltractades, construït per la Fundació Vicenç Ferrer, gràcies a la 
generositat de la Liesel, visitàrem el magnífic hospital que la fundació 
té a Anantapur. A l’entrada hi ha un mural on es recullen les nombroses 
distincions i els nombrosos honors rebuts per Vicenç Ferrer. Ens alegrà 
molt veure que el primer que hi figura és el Memorial per la Pau Josep 
Vidal i Llecha.

També destacaria l’atorgat, l’any 1995, als insubmisos presos. Ja 
sé que no sóc objectiu, però recordo encara emocionat aquells joves 
valents que feia pocs dies havien sortit d’una presó inhòspita i que es 
trobaren, de sobte, en el culte i acollidor Centre de Lectura de Reus per 
rebre amb tota solemnitat l’aplaudiment entusiasta d’autoritats, famili-
ars i amics.

El balanç ens obliga a pensar en el futur del Memorial. Els que el 
vam començar som trenta anys més grans. Pensem que donada la bona 
sintonia i la llarga col·laboració amb el Centre de Lectura, ens sembla 
lògic ampliar l’entesa amb l’entitat reusenca perquè, arribat el moment, 
sigui ella, amb el bagatge de la seva llarga i brillant història, la que s’en-
carregui de la continuïtat del guardó.

És evident que sense el decidit suport i l’ajuda de Liesel Vidal, el 
Memorial no hauria estat possible. Crec que represento la voluntat de 
l’Associació i de moltes altres persones si comencem a preparar un can-
vi de nom per anomenar-lo Memorial per la Pau Josep i Liesel Vidal.

Amb aquestes propostes desitjo i espero, segur, un bon futur per al 
Memorial.
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