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Acte d’homenatge als republicans represaliats 

pel franquisme  

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2021 

Molt bon dia. Sigueu tots molt benvinguts al Parlament de Catalunya, la casa de la 

ciutadania, la seu de la sobirania popular. Vull donar molt especialment la benvinguda 

al senyor Pere Fortuny, president de l’Associació pro Memòria als Immolats per la 

Llibertat a Catalunya, als membres de la Mesa i els diputats que ens acompanyen i 

també als membres de la junta directiva de l’associació. 

I sense més preàmbuls decideixo la paraula al senyor Fortuny. 

(...) 

Moltíssimes gràcies, senyor Pere Fortuny. Avui fem aquest acte en memòria dels 

republicans represaliats pel franquisme, i la veritat és que ho fem en un dia molt 

especial, perquè justament avui fa noranta anys el president Macià va proclamar la 

República catalana. Fer aquest acte, i amb aquesta coincidència de dia, ens porta a 

veure com la República va començar amb la força de les urnes, com va ser un canvi 

de règim promogut per la força de les urnes, i com la seva fi va ser un canvi de règim 

per la raó de la força. I és això, també, el que commemorem avui en un dia com 

aquest. 

Sobre el dia de la proclamació de la República, el 14 d’abril, Joan Sales, en la seva 

Incerta glòria, diu: «Quina glòria la d’aquell 14 d’abril!» Incerta, sens dubte. Va ser 

un dia de moltes paraules, de paraules que van transformar la realitat.  

La primera de les proclamacions, perquè aquell dia n’hi va haver diverses, la va fer 

Companys des del balcó de l’Ajuntament de Barcelona per declarar la República. Unes 

hores després va sortir el president Macià i va parlar ja de l’Estat català, d’una 

confederació de repúbliques ibèriques. Finalment, sota les ones de l’antena de Ràdio 

Barcelona Macià va poder difondre la tercera proclamació. Ara venim precisament del 

Tibidabo, del peu d’aquella antena, de fer una commemoració davant la placa 

restituïda que recorda aquell dia, davant el gravat que el franquisme va voler 
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destruir. Per tant, contra la destrucció, memòria; contra la destrucció, record; contra 

la destrucció, homenatge. En això perseverem avui aquí. 

I la veritat és que aquelles paraules van ser transformadores de la realitat, perquè 

es deien després d’unes eleccions. Per això he volgut parlar de la força 

transformadora de les urnes, en la qual encara avui, naturalment, confiem. 

Aquelles eleccions es van viure des de Catalunya com un plebiscit entre monarquia i 

república. I, de fet, quan Companys proclama la República en primer terme des del 

balcó de l’ajuntament el que fa és promoure un canvi de règim a l’Estat espanyol. 

Quan encara no s’havia proclamat a Madrid ja ho fèiem aquí. I després Macià va 

enviar un telegrama al president provisional, encara, de l’Estat espanyol en què 

parlava d’una Catalunya lliure dins una Espanya lliure i republicana i feia esment de 

la importància de la República. 

Allò va ser un acte de sobirania per part del poble de Catalunya. El que va fer el 

president Macià uns dies després –les coses ens duren poc temps, i esperem en 

aquest sentit, avui que fem aquest homenatge en un dia tan especial, que allò sigui 

aviat el preludi d’una primavera republicana que pugui fer estiu– va ser recuperar la 

Generalitat de Catalunya. Tres dies després d’haver proclamat la República. Ell deia 

que va ser un dels dies més tristos de la seva vida. 

Però la Generalitat de Catalunya és el que ens dona aquesta traça de continuïtat 

històrica fins avui. I la Generalitat és la presidència de la Generalitat, el Govern de la 

Generalitat i el Parlament de Catalunya. 

L’any 32 es recupera aquest Parlament de Catalunya, i aquesta presidència, recollint 

el testimoni que ens ha fet arribar la Comissió de la Dignitat, traslladarà a la Mesa i 

als grups polítics la voluntat de recuperar aquests actes de sobirania, i en aquest 

sentit proposarem que es consideri com a primera legislatura aquella de l’any 32, i 

no pas la de l’any 80. Farem aquesta proposta als grups polítics per recuperar la 

nostra pròpia memòria, una memòria feta del reconeixement de la sobirania. 

Després, la raó de la força és el que es va acabar imposant. Tant de patiment, com 

ara s’esmentava, i tan poca diligència en la recuperació, en la reparació històrica 

d’aquest dolor.  
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La repressió, la presó, l’exili, encara avui perduren i encara avui ens vinculen amb el 

passat més fosc d’aquest país, amb la memòria del país. És un temps de recuperació 

i de memòria. Fa pocs dies també commemoràvem el vuitanta-tresè aniversari de 

l’afusellament de Carrasco i Formiguera, i el 15 d’octubre vam commemorar el 

vuitantè aniversari de l’afusellament del president Companys. I a dia d’avui tenim 

més de tres mil represaliats, encara, a Catalunya, i entre ells nou presos polítics, 

entre els quals destaca la presidenta d’aquest Parlament, la presidenta Forcadell, que 

com la resta de presos i exiliats esperem poder tenir ben aviat entre nosaltres. 

Coneixem molt bé aquest passat de repressió que encara avui exorcitzem amb aquest 

acte d’homenatge. Recordem, perquè, com deia Raimon, «qui perd els orígens, perd 

identitat». Nosaltres, però, hem vingut no només a recordar i a retre homenatge, 

sinó també a transformar, a transformar amb l’acció de les paraules, a transformar 

amb l’acció de la política, a transformar els desitjos del que vota la gent en realitats 

que transformin aquest país. 

Acabaré recordant quan el president Macià ens exhorta, encara avui, a fer-nos dignes 

del nostre país. En un dia com avui diguem «visca la República» i diguem també 

«visca Catalunya». 

Moltes gràcies. 

   


