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L’Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica guanya
el Premi dels Drets Humans concedit per ALBA als Estats Units
Nova York - El 9 de maig del 2015, els Arxius de la Brigada Abraham Lincoln (ALBA) atorgarà el
Premi ALBA/Puffin a l’Activisme en Pro dels Drets Humans a l’Associació per a la Recuperació de
la Memòria Històrica a Espanya (ARMH). Dotat amb 100.000 dòlars, el Premi ALBA/Puffin és un dels
més importants guardons basats en drets humans al món, atorgat anualment per ALBA i patrocinat
gràcies a la generositat de la Fundació Puffin, amb l’objectiu d’honrar les Brigades Internacionals i
connectar el seu llegat inspirador amb causes contemporànies.
“Gràcies a la feina de l’ARMH a Espanya s’ha aconseguit enderrocar el mur de l’oblit que
existia entorn de les víctimes d’aquell nefast període” —ha afirmat el jutge Baltasar Garzón.
Més de 114.000 cossos resten, sense identificació, enterrats en fossars, víctimes de la repressió durant
la Guerra Civil Espanyola (1936-1939) i la posterior dictadura franquista (1939-1975). Des del retorn
de la democràcia el 1978, desenes de milers d’espanyols han fet tot el possible per localitzar i exhumar
les restes dels seus éssers estimats per vetllar la seva memòria i donar-los un enterrament digne. Tot i
així, des de fa gairebé quatre dècades, l’Estat espanyol pràcticament ha ignorat els drets de les víctimes
del feixisme espanyol.
L’ARMH va sorgir arran de la lluita del periodista Emilio Silva per exhumar les restes del seu avi d’un
fossar al nord-est d’Espanya, on va ser executat per un escamot de pistolers falangistes l’octubre del
1936. L’any 2000, amb l’ajut d’un equip de voluntaris, el Sr. Silva va desenterrar el cos del seu avi
juntament amb els d’altres dotze republicans. L’exhumació fou àmpliament difosa i molts altres
espanyols es van dirigir posteriorment a Silva amb el desig de recuperar els seus propis familiars.
Emilio Silva va fundar l’ARMH l’any 2000. En els seus 15 anys d’existència, l’ARMH ha dut a terme
més de 150 exhumacions de fossars per tot el territori nacional i recuperat les restes de més de 1.300
víctimes del franquisme, aproximadament un 8% dels desapareguts. L’Associació ha fet tota aquesta
feina sense gairebé cap recolzament estatal, oblidada per un govern que des de l’any 2011 ha suprimit
tots els ajuts destinats a activitats relacionades amb les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme.
L’ARMH treballa amb experts forenses exhumant i identificant víctimes per establir una base de dades
d’ADN i ha treballat per posar els drets de les víctimes i la justícia transicional a l’agenda política
espanyola. Mitjançant la seva tasca de promoció a nivell nacional i internacional, el Grup de Treball de
Nacions Unides sobre Desaparicions Forçades va començar a incloure Espanya en els seus informes a
partir del 2003.
“L’ARMH ha restaurat 114.000 noms sense rostre. Tot promovent la veritat, la justícia i la
reparació de les víctimes del feixistes, l’ARMH ha aconseguit perpetuar el llegat antifeixista i de
justícia social de la Brigada Lincoln.” —Manuel Rivas, escriptor i poeta que va defensar la
candidatura de la ARHM.
Part d’una iniciativa dissenyada per mantenir viu el llegat de les experiències, aspiracions i l’idealisme
de la Brigada Abraham Lincoln, el premi ALBA/Puffin dóna recolzament a causes activistes actuals. El

premi fou creat pel filantrop i visionari Perry Rosenstein, president de la Fundació Puffin, que el 2010
va establir un fons dotat per a aquest premi.
Cerimònia de lliurament de premis - Dissabte, 9 de maig a les 14:30 hores.
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Els Arxius de la Brigada Abraham Lincoln, www.alba-valb.org – Després de l’esclat de la Guerra
Civil Española (1936-39) al voltant de 40.000 homes i dones de 52 països, inclosos 2.800 dels Estats
Units, van viatjar a Espanya per unir-se a les Brigades Internacionals i lluitar contra el feixisme. Els
voluntaris dels EUA van arribar a ser coneguts com la Brigada Abraham Lincoln.
Fundada el 1979, els Arxius de la Brigada Abraham Lincoln (ALBA) és una organització educativa
sense ànims de lucre que promou la sensibilització pública, la investigació i l’anàlisi de tot el que fa
referència a la Guerra Civil Espanyola i el seu significat històric, polític i artístic, sustentat en un
important arxiu ubicat a la Biblioteca Tamiment de la Universitat de Nova York. Els milers de cartes,
fullets, rètols, escrits, fotografies i pel·lícules emmagatzemades són consultats per investigadors i
estudiants d’arreu del món. ALBA també promou exposicions, publicacions, presentacions i programes
educatius destinats a mestres d’escoles secundàries, amb la finalitat de preservar el llegat de l’activisme
progressista de la Brigada Abraham Lincoln com a inspiració per a generacions presents i futures.
Altres guanyadors del Premi ALBA/Puffin pels Drets Humans dedicats a l’Activisme en Pro dels Drets
Humans inclouen Kate Doyle i Fredy Peccerelli, que treballen per denunciar violacions dels drets
humans a Guatemala, United We Dream, una xarxa nacional d’organitzacions d’activistes immigrants
dirigides per joves que batallen pels drets de milions d’immigrants indocumentats als Estats Units, i
Bryan Stevenson, advocat que lluita per canviar el sistema criminal dels EUA.
La Fundació Puffin, www.puffinfoundation.org – Des de la seva fundació el 1983, la Fundació Puffin
Ltd. ha procurat obrir les portes de l’expressió artística mitjançant la concessió de beques a artistes i
organitzacions d’art menys privilegiades a causa de la seva raça, sexe o filosofia social. En adoptar com
a símbol el fraret —un ocell amenaçat per l’avanç de la civilització, però que ha pogut tornar al seu
hàbitat natural gràcies als esforços de ciutadans activistes— la Fundació ha volgut d’aquesta manera
expressar com concep la seva missió, la qual consisteix en garantir que les arts segueixin creixent i
enriquint la vida. Amb aquest mateix objectiu, la Fundació s’ha aliat amb altres grups i persones
interessades. La Fundació Puffin ha recolzat la missió educativa d’ALBA des de fa alguns anys.
Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica a Espanya, www.memoriahistorica.org.es
Des de l’any 2000 i amb la col·laboració de nombroses persones, l’Associació ajuda a desenes de famílies a
recuperar les restes dels seus éssers estimats i a centenars d’elles a conèixer el destí que van haver de patir
els seus familiars.
L’Associació treballa per dignificar el passat, demanar justícia als que la mereixen i no l’han rebut, i mirar
d’exercir la democràcia.
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