
LLUÍS COMPANYS PODER POLÍTIC  
DE L’ESTAT ESPANYOL

1940 Constitució del Consell Nacional de Catalunya a l’exili, presidit per 
Pompeu Fabra, amb Lluís Companys com a president de la Generalitat

És detingut el 13 d’agost per la policia militar alemanya a La Baule 
(Bretanya)

És traslladat a Madrid el 29 d’agost

És traslladat al castell de Montjuïc el 3 d’octubre

És condemnat a mort per un consell de guerra sumaríssim 
el 14 d’octubre 

15 d’octubre és afusellat al castell de Montjuïc

Dictadura de Franco

1939 Surt de Barcelona cap a l’exili la matinada del 24 de gener 1 d’abril. Acaba la Guerra Civil espanyola

Dictadura de Franco

1937 Visita el front d’Aragó el 14 de juliol

Anuncia, el 12 d’octubre, que quan acabi el mandat de president de la 
Generalitat no optarà a la reelecció

És ratificat pel Parlament de Catalunya com a president de la Generalitat 
el 9 de novembre 

Viatja, del 15 al 22 de novembre, a Brussel·les per veure el seu fill

Govern Largo Caballero

Govern Negrín

1936 És elegit diputat a Corts per la ciutat de Barcelona en les eleccions 
legislatives del 16 de febrer de 1936, en representació del Front 
d’Esquerres

És alliberat el 22 de febrer per l’amnistia concedida pel Govern de 
Manuel Azaña, a conseqüència dels resultats de les eleccions a Corts 
del 16 de febrer en què guanyen les esquerres tant a Catalunya com a 
l’Estat espanyol

És ratificat president de la Generalitat pel Parlament de Catalunya, en la 
sessió extraordinària del 29 de febrer

Arriba a Barcelona, l’1 de març, des del Penal de Ocaña

El 23 de setembre es divorcia de Mercè Micó i Busquets

El 5 d’octubre es casa amb Carme Ballester i Llasat

Govern Portela Valladares

Febrer. Eleccions generals.

Maig. Azaña és nomenat president de la 
República

Govern Casares Quiroga

18 de juliol. Cop d’estat.  
Comença la Guerra Civil espanyola

Govern Martínez Barrio

Govern Largo Caballero

1935 És traslladat a la presó Model de Madrid el 7 de gener, juntament amb 
tot el Govern de la Generalitat, per a ser jutjats pel Tribunal de Garanties 
Constitucionals

El 27 de maig comença el judici pels fets del 6 d’octubre de 1934

És condemnat a trenta anys de presó major pel Tribunal de Garanties 
Constitucionals juntament amb tot el Govern de la Generalitat pel delicte 
de rebel·lió. Sentència del 6 de juny 

És traslladat, el 23 de juny, al Penal de Santa María (Cadis)

Govern Lerroux

Govern Chapaprieta 

Govern Portela Valladares

1934 Lidera, el 6 d’octubre, la insurrecció institucional i declara l’Estat Català 
dins la República Federal espanyola

És detingut el 7 d’octubre, juntament amb tot el Govern de la Generalitat, 
pels fets del dia 6. És empresonat al vaixell de guerra Uruguay, ancorat al 
port de Barcelona

Govern Lerroux

Govern Samper 

Nou Govern Lerroux

1933 És elegit representant de la Generalitat a la Junta de Seguretat de 
Catalunya el 29 d’abril. Dimiteix el càrrec l’11 de juliol

És elegit membre de l’executiva d’ERC al juny 

És nomenat ministre de la Marina el 12 juny. Dimiteix el 12 de setembre

És elegit diputat a Corts per la ciutat de Barcelona arran de les eleccions 
legislatives del 19 de novembre, en representació d’ERC 

És elegit president de la Generalitat el 31 de desembre, després de la 
mort de Francesc Macià, el 25 del mateix mes

Govern Azaña 

Govern Lerroux 

Govern Martínez Barrio

Nou Govern Lerroux 

1932 Com a diputat i cap de la minoria catalana a les Corts, participa en el 
debat i l’aprovació de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 

És elegit diputat al Parlament de Catalunya en les eleccions legislatives 
del 20 de novembre, en representació d’Esquerra Republicana de 
Catalunya

És elegit president del Parlament de Catalunya el 6 de desembre

Govern Azaña 

1931 Participa en la Conferència d’Esquerres Catalanes celebrada els dies 
17, 18 i 19 al Foment Republicà de Sants. En aquesta conferència neix 
el partit Esquerra Republicana de Catalunya. Va ser escollit president 
Francesc Macià, i primers dirigents, Marcel·lí Domingo, Jaume Aiguader 
i Lluís Companys 

És elegit regidor de l’Ajuntament de Barcelona en les eleccions 
municipals el 12 d’abril en representació de la coalició d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i la Unió Socialista de Catalunya

Pren possessió de l’alcaldia de Barcelona el 14 d’abril

Proclama la República des del balcó de l’Ajuntament abans que  Macià 
ho faci des del Palau de la Generalitat (seu de la Diputació Provincial)

És nomenat governador civil de Barcelona el 14 d’abril per Macià. 
 Dimiteix el càrrec el 13 de juny

És nomenat delegat del Govern de la comissió liquidadora de l’Exposició 
de Barcelona el 4 de maig

És elegit vicepresident de la ponència nomenada per la Diputació 
provisional de la Generalitat. Aquesta ponència fou l’encarregada de 
redactar l’avantprojecte de l’Estatut que va ser ratificat en referèndum 
popular el 2 d’agost

És elegit diputat a les Corts Constituents per la província de Barcelona 
en les eleccions legislatives del 28 de juny, en representació d’Esquerra 
Republicana de Catalunya

Funda i dirigeix el diari La Humanitat

«Dictablanda» de Berenguer Fusté

«Dictablanda» de Bautista Aznar

14 d’abril. Proclamació de la Segona 
 República. President Alcalá-Zamora

Govern Azaña 

1930 És restituït en el càrrec de regidor de l’Ajuntament de Barcelona, però no 
ho accepta i dimiteix

És detingut a l’abril 

Signa el Manifest d’Intel·ligència Republicana. El manifest demana la 
instauració de la república democràtica i exposa la necessitat d’agrupar 
les diferents forces polítiques catalanistes i republicanes

És detingut un dia al juliol 

Participa en la formació del Comitè Pro-Llibertat, que exigia el retorn de 
Macià

És detingut del 2 d’octubre fins al 6 de novembre 

És detingut al desembre

Dictadura de Primo de Rivera

«Dictablanda» de Berenguer Fusté 

1929 Participa en l’intent d’enderrocament de la dictadura

És detingut al gener fins al juny durant més de cent dies

Dictadura de Primo de Rivera

1928 Es reuneix a París amb José Sánchez Guerra, cap del Partit Conservador 
espanyol i expresident del Govern, per donar suport a la insurrecció 
militar contra la dictadura de Primo de Rivera

Dictadura de Primo de Rivera

1924 És detingut del 28 de maig al 20 de juny

És detingut novament a l’octubre

Dictadura de Primo de Rivera

1923 Participa activament en la campanya de propaganda de la Unió 
de Rabassaires de Catalunya

És elegit diputat a Corts per la circumscripció de Sabadell en les 
eleccions legislatives del 29 d’abril, en representació del Partit  Republicà. 
És diputat fins al 15 de setembre

Govern García Prieto

Dictadura de Primo de Rivera

1922 Ingressa a la lògia maçònica Lleialtat, de Barcelona

Participa en la fundació del sindicat pagès Unió de Rabassaires 
de Catalunya. N’és un dels principals dirigents

Funda i dirigeix el diari La Terra, l’òrgan de la Unió de Rabassaires 
de Catalunya

Govern Maura

Govern Sánchez Guerra 

Govern García Prieto

1921 Dirigeix el setmanari L’Avenir Govern Dato (assassinat el 8 de març) 

Govern Allendesalazar

Govern Maura

1920 És detingut el 26 de novembre junt amb Salvador Seguí (el Noi del 
Sucre), Martí Barrera i Josep Viladiu. Els traslladen al castell de la Mola 
(Maó)

Francesc Layret és assassinat el 30 de novembre

És elegit diputat a Corts per la circumscripció de Sabadell en les 
eleccions legislatives del 19 de desembre, en representació del 
 Partit Republicà Català 

És alliberat el 28 de desembre en ser elegit diputat a Corts

Govern Allendesalazar

Govern Dato

1919 És detingut al febrer 

És detingut al març

Dóna suport a la campanya promoguda per la Mancomunitat d’un  estatut 
integral per a l’autonomia de Catalunya

És detingut del 14 d’abril al 16 de maig

Govern Figueroa, compte de Romanones

Govern Maura

Govern Sánchez de Toca

Govern Allendesalazar 

1918 És empresonat vint-i-nou dies, entre maig i juny, per la seva proximitat 
als treballadors en la vaga de La Canadenca

Govern García Prieto

Govern Maura 

Nou Govern García Prieto

Govern Figueroa, compte de Romanones

1917 Participa en la fundació del Partit Republicà Català, a l’abril 

És detingut un dia a l’agost 

És elegit regidor de l’Ajuntament de Barcelona pel districte V (Raval), en 
les eleccions municipals de l’11 de novembre, en representació del Partit 
Republicà Català 

Govern Figueroa, compte de Romanones

Govern García Prieto

Govern Dato

Nou Govern García Prieto

1916 Funda amb Marcel·lí Domingo, Francesc Layret i altres el diari La Lucha, 
del qual és redactor en cap

Obté el títol de dret. Entra a treballar de passant al despatx del seu oncle, 
especialitzat en dret administratiu

Deixa el bufet del seu oncle. Exerceix d’advocat laboralista

Govern Figueroa, compte de Romanones

1915 Naixement de la seva filla, Maria Alba Companys i Micó 

S’adhereix al Bloc Republicà Autonomista

Govern Dato

Govern Figueroa, compte de Romanones

1913 Candidat a les eleccions municipals del dia 9 de novembre pel 
districte VII (Sants - Les Corts) en representació del Partit Reformista. 
No va sortir elegit

Govern Figueroa, compte de Romanones

Govern Dato

1912 Abandona el partit Unió Federal Nacionalista Republicana (UFNR)

Redactor en cap del setmanari La Barricada, òrgan de difusió del 
Bloc Autonomista Català

Ingressa al Partit Reformista de Melquíades Álvarez

Govern Canalejas (assassinat el 12 de 
novembre)

Govern Figueroa, compte de Romanones

1911 Naixement del fill, Lluís Companys i Micó

Comença a treballar al diari La Publicidad com a cronista de  política 
municipal

Govern Canalejas 

1910 Casament amb Mercè Micó i Busquets

És nomenat president de la secció de les Joventuts de la Unió Federal 
Nacionalista Republicana

Govern Moret

Govern Canalejas 

1909 És detingut per primer cop al juliol per haver-se pronunciat en contra de la 
guerra colonial espanyola i per haver incitat els ciutadans a resistir-s’hi (del 
29 de juliol al 4 d’agost, incidents de la Setmana Tràgica)

Govern Maura

Govern Moret

1906 Acaba els estudis ordinaris de dret però li manca l’examen de grau per a 
obtenir el títol de llicenciat

Govern Moret

Govern López Domínguez

Nou Govern Moret

Govern Aguilar y Correa

1905 Obté el diploma de graduat en Notaries

Cursa primer de Dret 

Govern Azcárraga

Govern Fernández Villaverde

Govern Montero Ríos

Govern Moret

1903 Milita en la Unió Republicana de Nicolás Salmerón Govern Silvela

Govern Fernández Villaverde

Govern Maura

1901 Comença a col·laborar amb diversos diaris Govern Azcárraga

Govern Sagasta

1897 Es matricula a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, branca 
de Notaries

Govern Cánovas del Castillo (assassinat 
el 8 d’agost)

Govern Sagasta

1893 Entra com a intern al Liceu Poliglot de Barcelona Nou Govern Sagasta

1882 Neix al Tarròs (Urgell) el 25 d’agost (algunes fonts donen com a data de 
naixement el 21 de juny)

Govern Sagasta 
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