XLII TROBADA AL COLL DE MANRELLA- La Vajol (Alt Empordà)
Commemoració del pas a l’exili de

Lluís Companys
president de la Generalitat de Catalunya,
el seu govern, i exiliats republicans
Diumenge 18 d’octubre de 2020
80è aniversari de l’afusellament del President de la Generalitat
Lluís Companys pel règim feixista de Franco

Aquest any, degut a la pandèmia que patim,
els organitzadors dels actes de la Trobada al Coll de Manrella
ens han anunciat que “l’acte d’aquest any serà molt auster”

El programa que adjuntem -ens el varen enviar els organitzadors quan encara era un
esbós. Després ens han confirmat el contingut de l’acte d’enguany:
A les 11 del matí:
♦ Ofrena floral al peu del Monument dedicat al president Companys i a tots els qui
sortiren cap a l’exili, per part dels Ajuntaments de la Vajol i de l’Agullana i els voltants. I de
les entitats que hi sigui presents.
♦ Conferència sobre la figura del president Companys, l’anul·lació dels judicis
franquistes, el procés sobiranista, a càrrec de Pep Cruanyes, advocat i historiador,
president de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics (vinculada a l'Institut d’Estudis Catalans), ha
estat un dels principals promotors del retorn de la documentació confiscada per la dictadura
franquista a Catalunya, tant a través de la Comissió de la Dignitat com amb la publicació del
llibre Els papers de Salamanca. L'espoliació del patrimoni documental de Catalunya (1938-1939). El 2006
li fou atorgat el Premi d’actuació Cívica per la Fundació Lluís Carulla. El 2018 fou elegit
vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana, el 2018 va rebre la Creu de Sant Jordi "per la
seva valuosa contribució a la defensa dels drets lingüístics del català com a president de la
Societat Catalana d'Estudis Jurídics i secretari de la Comissió de Llengua Catalana del Consell
dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya".
♦ Participació dels batlles de la zona.
Degut a la manca d’assistència de la gent, a causa de les prevencions ocasionades
pel Covid-19, aquest any queden anul·lades de l’acte les activitats:
♦ Arribada de la Flama de la Llibertat.
♦ Ofrena floral de nombroses entitats i l’Ofrena floral dels infants.
♦ Lliurament del Memorial president Lluís Companys Coll de Manrella , que les
JERC Alt Empordà atorguen “a una persona destacada pel seu servei al país”
♦ Parlaments a càrrec de diverses personalitats, historiadors, activistes culturals i socials, en
referència a fets rellevants de l’actualitat i de la història...
♦ Actuació musical.
♦ Dinar popular de germanor.
___________________________
Les entitats que des de Barcelona assistim cada any a la Trobada al Coll de Manrella
volem mostrar el nostre agraïment i adhesió a la Comissió d'Actes Lluís Companys,
organitzadors de l’acte. I esperem que l’any vinent, com cada any, puguem retrobarnos amb tota la gent.
Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana (IPECC)
Casal Irla d’ERC Horta-Guinardó. Llibreria Clau de Volta.
Indrets del Record

La Trobada al Coll de Manrella, un acte de commemoració i reivindicació
La Trobada al Coll de Manrella es fa el diumenge després del 15 d’octubre, data de
l’afusellament del president de Catalunya Lluís Companys, i es commemora el pas per
aquells indrets, el gener del 1939, camí de l’exili, del president de Catalunya Lluís Companys,
i el govern de la Generalitat, també del lehendakari del País Basc José Antonio Aguirre, i de
milers de republicans en retirada cap a l’exili per la repressió franquista.

Monument commemoratiu al Coll de Manrella
S’inaugurà el 1979, en honor del president Companys i els exiliats.
(FALGUÉS FOTOGRAFIA)

Jo vull la pau,
però no vull l’oblit.
Màrius Torres
Aquests versos de Màrius Torres són gravats a la placa del monument al Camp de la Bóta a
Barcelona, on un cop acabada la guerra, per venjança, per aterrir tot un poble, anaven
afusellant gent, i després els estimbaven al Fossar de la Pedrera de Montjuïc per ser-hi
soterrats.

Encesa de la Flama de la Llibertat

Ofrena floral dels infants

2013

2016

L’historiador Enric Pujol, presentador de l’acte

Carme Forcadell, presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana,
l’any 2012 va fer un parlament a la Trobada del Coll de Manrella,
a la fotografia, abans de començar l’acte.
_______________________________
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
1940

2012

Lluís Companys i Jover
(El Tarròs, 1882 – Barcelona, Montjuïc, 15 d’octubre de 1940)
Exili i mort
“El 23 de gener del 1939, quan les forces franquistes estaven a punt d'entrar a Barcelona, el
president Companys va travessar la frontera amb el lehendakari José Antonio Aguirre i altres
republicans. Es va exiliar primer a Perpinyà i després a París per treballar en la representació a l'exili
de la Generalitat (Consell Nacional de Catalunya). Va acabar finalment a la Bretanya francesa, i s'hi
va quedar, malgrat el perill que corria, per no perdre el contacte amb el seu fill Lluís, que tenia una
greu malaltia mental.
El 13 d'agost de 1940 va ser detingut a La Baule (Bretanya) per la policia militar alemanya per ordre
de les autoritats espanyoles amb col·laboració de membres de l'ambaixada espanyola a França. El
Govern de Hitler, a petició de Franco, li va aplicar l’extradició i se’l van emportar a Madrid, on li
van obrir diligències per “ser el president de la Generalitat, ministre de la República i responsable
dels fets realitzats a Catalunya”. Després de diversos interrogatoris i tortures, el 3 d'octubre va ser
traslladat al Castell de Montjuïc a Barcelona on el 14 d’octubre li van fer un consell de guerra
sumaríssim sense garanties processals. En el judici es va manifestar que “no era Lluís Companys qui
es jutjava, sinó el president de la Generalitat de Catalunya”.
Va ser afusellat el 15 d'octubre de 1940, a dos quarts de set de la matinada, al fossar de Santa Eulàlia
del Castell de Montjuïc. Moria, amb el crit “Per Catalunya!”. A les deu del matí ja fou enterrat en un
nínxol.

80è aniversari de l'afusellament del president de Catalunya Lluís Companys
“Des del 1985, les despulles del president Companys reposen en un mausoleu al Fossar de la
Pedrera del cementiri de Montjuïc, lloc que es va convertir en tomba comuna per a milers de
víctimes de la repressió franquista.
La memòria de la seva figura i, especialment, de la seva mort ha estat reivindicada en qualitat de
símbol de Catalunya i d’un govern democràtic suprimit per la força de les armes d’un règim
totalitari.
El 29 de setembre de 2008, en un acte solemne a la Generalitat de Catalunya, la cònsol d’Alemanya
i el cònsol francès a Catalunya, en representació dels respectius governs, van assumir la
responsabilitat en la detenció i deportació del president Lluís Companys, lliurat als franquistes.
En les commemoracions de l’afusellament de Lluís Companys, que es fan cada any a l’octubre, tant
les institucions polítiques com les entitats socials reclamen l’anul·lació del seu judici. No obstant,
l’Estat espanyol sempre s’ha negat a revisar la causa contra Companys i altres víctimes del
franquisme adduint la Llei d’amnistia del 1977.”
Fragment extret de: Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència.

La sentència contra els presos polítics catalans, pels fets del Referèndum de l’1 d’Octubre del
2017, jutjats el 2019, el tribunal espanyol va anunciar que la sentència la declararien el mes
d’octubre. I, sí, la varen fer pública el 14 d’octubre. No és casual, justament era la data que al
1940 varen jutjar i condemnar a mort el president de Catalunya Lluís Companys.
Recargolament malèfic de la venjança i la crueltat del règim d’herència franquista.

Fragment d’un article publicat a Vilaweb, del 10 d’octubre de 2019, tot esperant la sentència,
sense saber-se’n just el dia que seria declarada:
Diari de Vilaweb. Vicent Partal, del 10-10-2019.
«Ja veurem què som capaços de fer, però la setmana vinent, d'aquests dies que només es
poden viure una vegada, en podríem arribar a tenir uns quants»
[....]
El moviment independentista català ha fet fins ara coses extraordinàries, que ens
haurien d’enorgullir a tots. Ha generat una consciència de país, amb obertura al món i
respecte de la diferència, que és simplement admirable. Ha bastit la nació, fins i tot més enllà
del límit autonòmic imposat. Ha despullat completament l’estat espanyol i ha mostrat el
caràcter autoritari del règim, menant-lo a una crisi institucional com no se n’havia vist cap.
Ha sostingut al carrer la reivindicació més multitudinària de la història recent
d’Europa, durant una dècada sencera, sense defallir mai. Sense defallir ni tan sols quan
va fer l’acte més èpic de desobediència, el referèndum d’autodeterminació, tot i ser víctima
de l’acte d’agressió més violent que ha vist Europa fora de temps de guerra: mai, enlloc, tants
policies no havien pegat tant en tan poc temps, simultàniament, sobre un territori tan gran.
Catalunya ha guanyat totes les eleccions, fins i tot les convocades mitjançant el procés
irregular del 155.
D’errors, n’hi ha haguts d’importants, lamentablement. N’hem fet tots. Mai no havíem
arribat a un territori tan desconegut i els mapes no servien, cosa que vàrem comprovar
massa tard. Hem perdut massa temps en disputes estèrils. Però el mosaic, aquest mosaic
de veus, projectes, organitzacions, sensibilitats i idees que és el moviment
independentista, dos anys després no tan sols no és de cap manera mort, com
esperaven Rajoy i Sánchez quan van pactar el 155, sinó que els fa encara més por,
desestabilitza més l’estat i enforteix molt més la societat. Una societat que avui és molt més
conscient que mai del monstre que té davant i per què cal anar-se’n com més prompte
millor.”
_______________________________________

2020

Firma el manifest d’Òmnium demanant l’amnistia dels presos polítics
Òmnium Cultural, a través de la plataforma Som el 80%, ha fet públic un manifest on
demana l’amnistia dels presos, la fi de la repressió i l’inici d’una solució dialogada i pactada
amb l’estat. L’entitat cultural ha posat en marxa el web amnistiaara.cat on es pot veure qui ha
firmat el manifest, llegir-lo i firmar-lo. […]
_________________________________________

Cartell de la campanya Amnistia i llibertat.

Amnistia i Llibertat aprofita la Diada per donar el tret de sortida de l’acció de recollida
de signatures per demanar l’amnistia dels presos i exiliats independentistes.

L’entitat defensa que cal “retornar a la política un conflicte polític” i per “acabar amb la
causa general contra l’independentisme”. A més, ha considerat que l’amnistia és “el consens
que ens fa avançar cap a l’autodeterminació”.

Al president Companys
No digueu que ell és mort -no mor l’alosa,
ni el gra de blat ni el roserer florit-,
digueu només que el president reposa
entre els braços materns, amorosit.
No digueu que ell és mort -la mort és cosa
dels homes sense rels a l’Infinit-,
digueu només que té la boca closa
i la cançó de l’herba sobre el pit.
No digueu que ell és mort -la Mort seria
perdre’s en el no-res, i aquell que un dia
acaronà la pàtria amb el peu nu,
i es fa pols amb la terra que l’aferra,
no podem dir que és mort-, ell s’ha fet terra,
i aquesta terra ets tu i ets tu i ets tu…
Ventura Gassol
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