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Setanta-cinquè aniversari de 
l’afusellament de Joan Peiró  

Mataró, 24 de juliol de 2017 

Alcalde, diputada, diputat, regidores, regidors, representants d’entitats i filla, néta,  

besnéta i família de Joan Peiró. Som aquí per retre un solemne homenatge a Joan 

Peiró en el setanta-cinquè aniversari del seu afusellament. Per a mi és un honor 

participar-hi, pel que va representar i el que representa Joan Peiró, per la seva 

trajectòria, pel que va ser, pel que va fer, pel seu compromís amb el país, pel seu 

compromís amb la defensa dels drets dels treballadors, perquè va ser un home 

honrat, un home just, que tota la vida va defensar la justícia i la llibertat.  

Fixeu-vos-hi: vint-i-vuit persones van anar a declarar a favor seu. Vint-i-vuit 

persones, l’any 42, una època de terror, una època de por, van anar a declarar a 

favor de Peiró. Cap testimoni en contra, vint-i-vuit a favor. Aquest fet dóna la imatge 

del bé que va fer aquesta persona durant tota la seva vida.  

Evidentment, però, la seva sentència estava dictada, ja. I estava dictada, 

precisament, per dues coses, per dos motius: primer, perquè va ser ministre de la 

república, i segon, perquè no va voler col·laborar amb el feixisme, perquè va dir que 

no volia ser un dirigent del Sindicat Vertical, ja que continuava fidel als seus principis 

revolucionaris i de defensa dels drets dels treballadors. Perquè va ser, per sobre de 

tot, un home amb una gran rectitud moral i de principis ètics. Per això, el van matar.  

I avui, setanta-cinc anys després del seu afusellament i setanta-vuit anys després de 

l’acabament de la guerra civil, l’estat espanyol continua sense demanar perdó, ni per 

l’afusellament de Peiró ni pel del president Companys. Setanta-vuit anys després de 

l’acabament de la guerra civil, els crims del franquisme continuen sense ser jutjats. 

Aquesta és la realitat.  

Per això, el Parlament de Catalunya va aprovar el 29 de juny una llei, la llei de 

reparació jurídica de les víctimes del franquisme, que declara nuls tots els judicis i 

tots els consells de guerra que es van fer per motius polítics durant el franquisme. 

Tots. Malauradament, però, aquesta nul·litat se circumscriu al territori de Catalunya, 

i tots sabem que Joan Peiró va ser afusellat a Paterna. Crec, però, que com a 



 

Carme Forcadell i Lluís 

Presidenta 

 

2 2 

 

demòcrates, i per dignitat, hem de continuar treballant fins que absolutament totes 

les víctimes del franquisme, totes, independentment d’on fossin afusellades o 

condemnades, siguin reparades jurídicament. Absolutament totes.  

Hem de treballar perquè el que ha fet el Parlament de Catalunya ho puguin fer tots 

els altres parlaments. Hem de lluitar per les víctimes, pels seus familiars, però 

sobretot per dignitat, per la nostra dignitat com a país, com a democràcia. Quina 

mena de democràcia és la que no reconeix els errors del passat i no es conjura perquè 

mai més no es tornin a produir? Ho hem de fer perquè la democràcia no serà 

veritablement democràcia fins que a totes aquestes víctimes, a totes les persones 

que van ser víctimes de l’horror del franquisme, d’aquestes farses de judici, no els 

sigui reparada la dignitat. Hem de conjurar-nos-hi, i us demano aquí, doncs, a les 

entitats, que sé que hi treballeu molt a Catalunya, que treballeu per la reparació de 

la memòria de totes les víctimes del feixisme, catalanes o no catalanes i 

condemnades aquí o a qualsevol altre lloc. Perquè sabem que hi ha un estat que no 

compleix ni la seva pròpia llei de memòria històrica, perquè hi ha més de cent mil 

persones enterrades en fosses comunes arreu de l’estat i ni un sol euro, hi ha destinat 

el govern espanyol; ni un sol euro per a la llei de la memòria històrica. Aquesta és la 

realitat. Els crims del franquisme, setanta-vuit anys després d’acabada la guerra civil, 

encara no s’han jutjat. I crec que tots en som una mica responsables. Per això us 

demano que treballem conjuntament per reparar la memòria d’aquestes víctimes, i 

especialment perquè el feixisme no torni mai més –mai més. 

Moltes gràcies a la família i a les entitats per mantenir viva la història de Joan Peiró 

i de totes les persones que van donar la seva vida per la justícia i la llibertat.  

Gràcies.  

 


