Memòria col·lectiva

Lluís Companys
(Nascut al Tarròs, el 21 de juny de 1882 –
Assassinat pel govern espanyol el 15 d’octubre de 1940
al Fossat del castell de Montjuïc)

Totes les causes justes del món tenen els seus defensors.
En canvi, Catalunya només ens té a nosaltres.
Lluís Companys

Esquela enviada per Carme Ballester l’octubre de 1944, amb motiu del quart aniversari
de la mort de Lluís Companys. Hi escriu la següent indicació: “La fotografia fou feta el
mes de febrer de 1940”. (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Amsterdam).

El martiri de Companys en poesia
“L’afusellament de Lluís Companys és un dels episodis clau de la història de Catalunya.
La figura del president de la Generalitat acabaria adquirint una nova dimensió que el
convertiria en símbol de la repressió sobre tot un poble. Naixia d’aquesta manera la figura
del president màrtir que, a través d’una mort digna i heroica, es convertiria en un element de
consens. Per sempre més, el record de la seva detenció i assassinat –fruit de la col·laboració
entre els règims de Hitler i Franco- passaria a formar part de la memòria històrica col·lectiva.
L’afusellament del president Lluís Companys a mans del règim franquista, fou des de bon
començament font d’inspiració de poetes d’ací i de fora. Des del mateix any 1940 en què fou
assassinat al Castell de Montjuïc fins a l’actualitat, la seva mort ha estat recordada en poemes,
odes i elegies per part de poetes com ara Ventura Gassol, Xavier Benguerel, Joan Brossa,
Josep Carner, Pablo Neruda, Ángel Ossorio, Manuel de Pedrolo, Maria Àngels Anglada...
El 1990, en ocasió dels cinquanta anys de l’assassinat, la Generalitat va publicar el llibre
Homenatge a Lluís Companys. Poemes dedicats al president màrtir 1940-1990. Se n’hi apleguen molts,
una seixantena, molts dels quals foren escrits en ple franquisme, des de la clandestinitat o
l’exili.
L’any 2000, Agustí Barrera i Robert Surroca publiquen el llibre Homenatge a Lluís Companys,
incloent-hi l’apartat “Presència dels poetes”, n’hi inclouen nou, entre ells: Pere Quart,
Ventura Gassol, Antoni Rovira i Virgili, Àlvar Valls, Joan Colomines, Ramon Ballester...
El tríptic La presència de l’Absent. Itinerari del sacrifici, editat per Indrets del Record, ressegueix,
amb fragments de poemes, els passos del president des de la seva detenció a la localitat
bretona de La Baule, a la costa atlàntica, amb versos de la seva muller Carme Ballester, fins a
la seva mort al castell de Montjuïc, amb conjurs de memòria i de no oblit. Hi ha fragments
de 14 poemes. Alguns dels noms que s’hi apleguen i les dates dels poemes: M. Bandranas
Palà (1940), Ambrosi Carrion (1940), Pere Quart, (1940), J. M. Prous i Vila (1944), Jordi
Pere Cerdà; Antoni Rovira i Virgili (1946), Anònim (en full clandestí, 1948), Enric Martí i
Muntaner (1953), Josep Ma. Capdevila (1958), Segrel, 1963), Manuel de Pedrolo (1969),
Àlvar Valls (1970), Joan Brossa (1971).
* El poema Companys, de Jordi Bilbeny, s’estrenà el 29 d’agost del 2000, a l’acte d’homenatge
al president Companys al Pont Internacional d’Irun-Hendaia, lloc on fou lliurat per la
Gestapo a la Guàrdia civil franquista el 29 d’agost de 1940.

I ara, Lluís Companys, augusta cendra,
en el silenci fervorós i actiu,
tu servaràs les brases del caliu
fins que l’antiga flama torni a prendre.
Pere Quart

Sento totes les bales de l’odi i la venjança,
les bales de la sang. Són les bales, les bales
d’Espanya, de la por, d’acabar amb el desig
que un Poble sigui lliure i guanyi l’esperança
de viure en llibertat, pacífic, noble, ric.
Jordi Bilbeny
En el parlar no hi ha renec prou fort
per a la infàmia d'aquell mal dia:
la terra venjarà la teva mort
i el fil de gotes de la tirania.
Joan Brossa

Indrets de record del president màrtir
És arreu del país, en ciutats i pobles, on s’honora el record del president Companys com un
símbol del sofriment de Catalunya. Calgué esperar la mort del dictador-botxí per poder
dedicar-li monuments i plaques, per poder donar el seu nom a llocs públics, places, carrers i
edificis d’entitats, que evoquen el record de l’assassinat, a mans del govern espanyol enemic
de Catalunya, del President Companys, únic president elegit democràticament afusellat a
l’Europa del Segle XX.

Mostrem alguns dels indrets d’homenatge que hem visitat col·lectivament:
►El Tarròs, la casa pairal i lloc de naixença de Lluís Companys.
Acabada la guerra, l’alcalde falangista d’El Tarròs va fer desaparèixer l’acta de naixement de
Lluís Companys del registro municipal, perquè quedés esborrat oficialment que havia nascut
aquí. No devia poder, o no va gosar, fer-lo desaparèixer del Llibre de Sagraments de
l’església. Aquest fet s’ha mantingut viu entre la gent per evitar que es perdi la memòria que
Lluís Companys és el fill il·lustre del Tarròs.

Casa pairal dels Companys al Tarrós

Monument al president Companys al Tarròs

Monument al president Companys al Tarròs,
municipi de Tornabous (Urgell); després de patir un nou atac vandàlic, (construït l'any 1978)

►Centre d'Interpretació President Lluís Companys del Tarròs. El poble natal de Lluís
Companys ret homenatge al seu fill il·lustre amb la posada en funcionament d'aquest Centre
d'Interpretació. Aquest espai incorpora tecnologia audiovisual, pantalles tàctils i un entorn
que immergeix el visitant dins el pensament del president republicà.
(Presentació del projecte, 10 de setembre de 2009. Inauguració del Centre, estiu del 2014)

Centre d'Interpretació President Lluís Companys del Tarròs

►El mas Perxés d’Agullana (Alt Empordà), casa pairal confiscada durant la Guerra, va
adquirir un protagonisme especial durant la retirada republicana de principis de 1939, va ser
la darrera seu de la Generalitat de Catalunya, de la Institució de les Lletres Catalanes i dipòsit
de salvaguarda d’obres d’art català abans de l’exili de bona part dels representants polítics i
culturals del país. Ha estat reivindicat com a espai del patrimoni memorial català, inclòs dins
la senyalització de l’itinerari memorial “Retirada i camins de l’exili a l’Alt Empordà”,
vinculada a la Xarxa d’Espais de Memòria del Memorial Democràtic i al Museu Memorial de
l’Exili de la Jonquera.

El mas Perxés d’Agullana (Alt Empordà)

Coll de Lli, un lloc de sortida cap a l’exili

►Monument a Companys al coll de Manrella, terme d’Agullana.
Cada any, el diumenge després del 15 d’octubre, data de l’afusellament del president
Companys, es fa una Trobada al Coll de Manrella i, d’uns anys ençà, s’ha instaurat el guardó
Memorial president Lluís Companys Coll de Manrella, que les JERC de l’Alt Empordà
atorguen “a una persona destacada pel seu servei al país”

Monument a Companys al Coll de Manrella

Té les inscripcions:
“Pau Picasso i Pau Casals coincidiren que aquest era el lloc per al temple de la Pau.
En homenatge a Lluís Companys i a tots els qui estimen la llibertat.”
“No és pas trist morir. La mort no ens ha de causar espant. El tristíssim, el que
ens ha de fer por és no haver viscut una vida en plenitud. Porta una mort tranquil·la.
Es mor com si es complís un deure.” Carles Rahola.
(el monument fou inaugurat l’octubre de 1981)

► La Baule -Ar Baol en bretó- vila de la Bretanya on residia Companys i on el 13 d’agost
de 1940, la Gestapo el va detenir. Vivia a la casa número 5 de l’Avenue Ploërmel.
El 13 d’agost del 2010, just el dia i al mateix lloc, en què s’acomplia el 70è aniversari de la
detenció del president Lluís Companys per part de la policia militar nazi, es féu un acte
d’homenatge i s’inaugurà una estela de recordança. L’acte era promogut per la Comissió de
la Dignitat amb la col·laboració de l’Ajuntament de La Baule i de la delegació del Govern
català a l’Estat francès, va comptar amb la presència de dues centes persones vingudes
d’arreu de Catalunya i membres d’entitats nacionalistes i culturals bretones.

Casa a La Baule on residia Companys

La Baule, inauguració d’una estela de record i homenatge

Placa de l’estela d’homenatge a Le Baule

► Pont Internacional d’Irun-Hendaia.
“Culminada la insurrecció feixista del militar criminal de guerra i de postguerra Francisco
Franco, la sanguinària repressió que continuà durant tants anys va deixar un temps ple de
històriques tragèdies. Una d’elles, pel seu caràcter simbòlic fou el lliurament del president de
la Generalitat de Catalunya Lluis Companys i Jover per la Gestapo a la guàrdia civil feixista
espanyola en el Pont Internacional d’Irun-Hendaia, el 29 de agosto de 1940. Companys
s’havia refugiat a França, però com a conseqüència de l’ocupació alemanya en la Segona
Guerra Mundial fou detingut pels nazis. Amb motiu del 60è aniversari, el 29 de agosto del
2000, a dos quarts d’onze de la nit, al mateix pont d’Irun es feu un acte, molt ben organitzat
pel Comitè d’Honor Lluís Companys, impulsat per la Comissió de la Dignitat i integrat per
destacades personalitats culturals i polítiques de les dues nacions, Catalunya i Euskadi. Es va
fer una impressionant escenificació, amb la coral Olagarro d’Hondarribia que interpretà una
emocionant cantata d’honor. Era un homenatge singularitzat per la fugida de milers d’exiliats
bascos i pel lliurament del president de Catalunya Lluís Companys.”

► Dirección General de Seguridad, avui seu de la Presidència de la Comunitat de Madrid.
El dissabte 18 de setembre del 2000, a les 12 del migdia, es va fer una concentració davant
de l'antiga Dirección General de Seguridad a Madrid, a la Puerta del Sol, número 7, edifici on el
president Companys, després que a Irun la Gestapo l’hava lliurat a la guàrdia civil, hi va ser
retingut i torturat. A l’acte hi intervingueren representants de la Comissió de la Dignitat, de
la Memòria Històrica de Madrid i d'altres entitats. Al final es féu una ofrena floral a la
memòria de Companys i totes les persones que van ser detingudes i torturades a la Dirección
General de Seguridad. El govern de Madrid no havia donat permís perquè l’acte es pogués fer a
dins de l’edifici.

Edifici de l’antiga Dirección General de Seguridad, avui seu del Govern de Madrid

►Castell de Montjuïc. El president Companys, fou conduït des de Madrid al castell de
Montjuïc de Barcelona. Fou jutjat en un consell de guerra sumaríssim. I el 15 de octubre de
1940 fou afusellat al fossat de Santa Eulàlia.

Castell de Montjuïc

Calabossos del Castell de Montjuïc

► Fossat de Santa Eulàlia. Cada any, el 15 d’octubre, a les 6 de la matinada, es fa una
marxa de torxes fins a arribar al lloc on fou afusellat i s’hi fan parlaments, una ofrena floral i
es disparen salves.

Fossat de Santa Eulàlia, on fou assassinat el president

►Fossar de la Pedrera. El president fou enterrat en un nínxol, sense placa ni nom.
Després de mort del dictador se li erigí un mausoleu que presideix tots els afusellats al Camp
de la Bóta i enterrats a aquesta gran fossa comú.

Mausoleu del president Lluís Companys al Fossar de la Pedrera de Montjuïc

► Monument al president a l’inici del Passeig de Lluís Companys, que comença
a l’Arc de Triomf i acaba al Parc de la Ciutadella. Monument inaugurat el 1997.
Ofrena floral cada any, el 15 d’octubre, al matí, per part de l’Ajuntament Districte
de l’Eixample, Indrets del Record i Grup Perenne Fossar de les Moreres.

Presència de Conxita Julià, que representa la noia del mocador del monument

▬Barcelona tindrà un gran monument dedicat a Lluís Companys

La Comissió de la Dignitat vol retre homenatge al president Companys amb un monument
que neix com a reconeixement del poble de Catalunya al president pel seu sacrifici en
defensa de la llibertat i del país. El projecte és d’Antoni Miró, un artista valencià nascut a
Alcoi, és una planxa d’acer, de sis metres, sostinguda per dues columnes, en què hi ha retallat

el perfil de la imatge de la fotografia oficial del president que el 1937 va fer el fotògraf Josep
Sala. Actualment es treballa amb l'Ajuntament per cercar un lloc adient per col·locar el
monument i determinar les dimensions definitives en funció de l’espai.
Per poder contribuir, s’ha iniciat una campanya popular de finançament.

Projecte monument a Lluís Companys a Barcelona
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