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Homenatge als republicans represaliats 
pel franquisme 

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2017 

És un plaer compartir un any més amb tots vosaltres aquest homenatge. En canvi, 

no és un plaer comprovar que, un any més, l’estat espanyol continua sent incapaç 

de fer justícia amb els crims del franquisme.  

Fa un mes, el Congrés va tornar a rebutjar la petició d’anul·lar el consell de guerra 

al qual va ser sotmès el president Companys; també va rebutjar que l’estat demanés 

perdó a la seva família i el poble català pels crims del franquisme; la setmana passada 

va rebutjar que es tornessin a Catalunya els documents requisats durant la guerra 

civil encara pendents de tornar, i fa uns mesos va rebutjar una petició per excloure 

els torturadors del franquisme de la llei d’amnistia del 1977.  

El govern de l’estat ha deixat un any més la ‘ley de la memoria histórica’ amb zero 

euros de pressupost. Des del 2013, zero euros dels pressupostos de l’estat per 

complir allò a què aquesta llei obliga. En paral·lel, la Fiscalia General de l’Estat ha 

demanat a totes les fiscalies que rebutgin les peticions de la jutgessa argentina que 

investiga els crims contra la humanitat comesos pel franquisme. No n’hi va haver 

prou, l’any passat, rebutjant les extradicions. Aquest any han evitat que es pugui 

prendre declaració als investigats a Espanya.  

A Catalunya, però, les institucions, les entitats i la ciutadania no desistirem d’exigir 

justícia, no pararem fins a aconseguir-la. Per això, el Parlament ha aprovat portar al 

Congrés una proposta d’ampliació de la llei de memòria històrica. Per això, el 

Parlament tramita una proposició de llei de reparació jurídica de la memòria de les 

víctimes del franquisme que pretén declarar nuls, sense cap efecte jurídic, tots els 

consells de guerra sumaríssims instruïts per causes polítiques a Catalunya pel règim 

franquista.  

Per això, el Memorial Democràtic sí que ha comparegut com a col·laborador en la 

causa argentina contra els crims del franquisme. Per això, el Govern ha impulsat un 

pla que aquest any espera recuperar quaranta-dues fosses comunes de la guerra civil 

i la dictadura per exhumar-ne les restes i identificar-les.  
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Per això continuarem dient en veu alta que el franquisme va ser una dictadura feixista 

que va reprimir i assassinar milers i milers de persones per les seves idees. Per això 

retem solemne homenatge als republicans represaliats pel franquisme, per mantenir-

ne viu el record.  

Persistirem en la defensa dels drets i les llibertats pels quals van lluitar, els drets i 

les llibertats pels quals van ser represaliats, empresonats, assassinats o forçats a 

l’exili. I farem tot el possible per construir un país millor, més just, més digne, més 

lliure, sobre la base dels principis de la igualtat, la solidaritat i la llibertat.  

Moltíssimes gràcies. 

 


