
Benvinguts i benvingudes un any més a l'homenatge que organitza 

la secció local d'ERC, en record al president companys, en el 80è 

aniversari del seu afusellament. 

Un acte que comencem recordant que tenim els nostres companys i 

companyes que segueixen empresonats des de fa tres anys, o a 

l'exili. També recordem la vora de 2800 persones que en aquests 

moments encara són víctimes de la repressió. 

Un acte, que amb el pas dels anys, s'ha anat transformant i 

adaptant, bé sigui a les circumstàncies meteorològiques, polítiques, 

i enguany, també circumstàncies sanitàries que ens obliguen a fer 

un acte més curt i més auster que mai, això sí, sense perdre'n 

l'esperit. 

Si parlem de meteorologia, és un acte que anem fent des de fa vint-

i-cinc anys, des de la fundació de la nostra secció local l'any 95, i 

l'hem fet sota la pluja, amb màniga curta, amb fred polar i foc encès, 

o senzillament com un vespre de tardor més. Amb 3 persones de 

públic o amb 100, però sempre s'ha fet. Sempre al peu del canó 

reivindicant la injustícia d'aquest magnicidi. 

Per tant i des d'aquí, en un any en què ja en fa 25 que la gent 

d'Esquerra republicana tenim presència en aquest municipi, el meu i 

el nostre agraïment a tots els militants, simpatitzants i amics que ho 

han fet possible i també un sentit record pels que hi han estat, i ja 

no hi són. 

Per aquest micròfon hi han passat polítics d'ERC, persones 

independents amb veu pública, escriptors, historicistes, tots ells 

sempre amb la mirada posada en el President Companys, l'època 

en què varen succeir els fets, i els paral·lelismes amb el moment 

actual. Així hem tingut entre nosaltres entre d'altres: Pere Aragonès, 

Joan Tardà, Joan Puigcercós, Carme Capdevila, Pere Bosch, Marc 

Sanglas, Oriol Amorós, Roger Torrent, Sergi Sabrià, o escriptors 

com Jordi Finestres i Assumpta Montellà, per dir alguns noms. 

Si seguim mirant enrere, però ja no tant. Els darrers anys han estat 

"calents", tots ho sabem. 

A l'octubre del 17 veníem del referèndum. Fèiem aquest acte veient 

vídeos amb els ulls amarats de llàgrimes en veure l'extrema 

violència exercida per la policia espanyola i la guàrdia civil contra el 

poble català.  



Així i tot, teníem l'esperança posada en els dies que havien 

d'arribar. Dies que van arribar i que van marxar amb un sospir. Dies 

en què l'esperança i l'alegria van quedar emmudits per la ràbia i la 

desesperació en veure els nostres companys, o bé empresonats o 

bé fugint cap a l'exili. 

A l'octubre del 18 els nostres companys encara eren a la presó, 

però en aquests dies estàvem molt focalitzats en la política 

municipal perquè encaràvem en pocs mesos eleccions municipals 

amb l'objectiu de farcir Catalunya d'ajuntaments republicans. Per 

cert, i faig una falca, recordo que, des d'aquest mateix faristol 

reivindicàvem la necessitat que, des de l'ajuntament, es dotés el 

municipi d'un espai estable, on la memòria del nostre poble fos viva, 

on tothom pogués mirar, llegir, tocar tot allò que refereix a la nostra 

història. 

També aleshores parlàvem que volíem museïtzar i fer visitables la 

xarxa de nius de metralladora que tenim al municipi així com d'altres 

indrets que per la seva importància històrica, mereixien estar dintre 

d'un programa temàtic. Tot això entre altres coses òbviament. 

Finalment l'aritmètica electoral va fer que poguéssim entrar en el 

govern i us haig de dir que aquestes coses que acabo de dir són ja 

una realitat. Una realitat incipient, però en la que ja fa mesos que hi 

treballem i que veuran la llum abans d'acabar el mandat: el museu 

d'interpretació de la Vall d'Aro, l'ecomuseu de la Vall d'Aro a l'aire 

lliure, i la ruta museïtzada de la guerra civil, entre d'altres. 

Seguint amb el repàs d'aquests darrers anys, i si mirem l'any 2019, 

tal dia com avui ens situàvem en l'endemà de la publicació de la 

sentència. Una sentència que va ser la trista culminació d'una 

instrucció que no va respectar les garanties processals pròpies de 

l'estat democràtic i de dret. Un procés judicial que no va buscar 

justícia. Un procés en el qual l'Estat va buscar venjança i càstig. 

Una sentència que va condemnar els nostres companys i 

companyes a més de cent anys de presó. 

I ens trobem ara el 2020. Amb els presos polítics amb un tercer 

grau segrestat per les instàncies judicials i per la COVID19. 

Un any, 2020, que va començar amb el temporal Glòria, i que va 

continuar amb la pandèmia, un any que ens ha arrabassat una 

primavera de la nostra vida mantenint-nos en el confinament, un 



any en què els nostres companys podrien sortir de presó amb un 

tercer grau però que no els deixen perquè encara els temen... 

Un any en què, tot i tenir molts elements en contra, ens hem 

conjurat per ser més, per ser una majoria inapel·lable. 

Tant en la complexa gestió de la crisi pandèmica com en el paisatge 

que deixarà, amb un increment dramàtic de l'atur i amb un horitzó 

socioeconòmic molt complicat, els independentistes hem de saber 

gestionar i donar resposta als pitjors escenaris, i hem de ser 

conscients que ens toca la "gestió del mentrestant"... Per tant, el 

panorama postpandèmic ens obliga a insistir en allò que necessita 

la societat...i hem d'aprofitar totes les eines disponibles per millorar 

la vida de la gent, des d'on puguem fer-ho, sigui des dels 

ajuntaments, consells comarcals, diputacions o de la mateixa 

Generalitat. 

Durant tots aquests anys que hem fet aquest acte d'homenatge, 

hem tractat la figura del President Companys des de múltiples 

perspectives: hem anat de la purament biogràfica, a l'extrapolació 

amb la realitat, passant per lectures dels seus discursos o la 

recreació de la seva execució per posar alguns exemples. 

Però si una cosa ha quedat clara amb el pas del temps és que 

l'homenatge al President Companys que fem la secció local d'ERC, 

s'ha convertit, no només en l'acte anual de reconeixement de la 

figura del nostre president màrtir, sinó també en un espai públic de 

reivindicació, de la nostra història, de la nostra memòria col·lectiva, i 

del nostre dret d'esdevenir una república catalana per a tothom. 

Diuen l'Oriol Junqueras i la Marta Rovira en el seu llibre: 

"Quan Jordi Cuixart va mirar als ulls de Manuel Marchena i li va dir 

"ho tornarem a fer", no tan sols va fer un acte de dignitat davant 

d'un tribunal polític, sinó que ens va posar deures a tots i cadascun 

de nosaltres. Com a dirigents d'un partit polític amb vuitanta-nou 

anys d'història, ens sentim amb l'obligació no tan sols de tornar-ho a 

fer, sinó de fer-ho de tal manera que aquest cop el resultat sigui la 

victòria, és a dir la independència de Catalunya. La independència 

no és només per als que la volem, sinó que s'ha de posar 

incondicionalment al servei de tots els ciutadans. L'objectiu és 

benestar, justícia i democràcia per a tothom, i la República catalana 

és l'eina per aconseguir-ho" 



 

Un esperit republicà del qual s'impregna la trajectòria personal de 

Lluís Companys, convertit en un símbol, un personatge de 

referència, que va lluitar sempre pels valors republicans d'igualtat, 

fraternitat i llibertat. En definitiva, un home compromès amb la gent, 

compromès amb el seu país. 

Companys és una part molt significativa de la nostra història, i com 

a tal, cal perseverar en el seu record. 

Passats vuitanta anys del seu assassinat, el seu crim encara resta 

impune. França i Alemanya van demanar perdó. Espanya encara no 

ha fet i continua sense entendre el significat de les paraules Veritat, 

Justícia i Reparació. 

Companys segueix en els nostres cors i en els nostres ideals 

republicans. 

Companys, és l'home que no morirà mai. 


