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Inauguració del jardí Lluís Companys  

Cardedeu, 5 de desembre de 2019 

Bona tarda. És un plaer ser a Cardedeu i un honor participar en la inauguració 

d’aquest jardí municipal que homenatja a Lluís Companys. Però que alhora us honora 

a tots vosaltres, al consistori i als veïns i les veïnes de Cardedeu. Us honora que 

hàgiu dedicat un racó especial del vostre municipi a la seva memòria. Per tant, 

felicitats, gràcies i enhorabona per aquesta tasca de recordar; recordar per mirar el 

futur, per avançar. 

Lluís Companys i Jover va ser el primer president del Parlament de Catalunya, i 

després, amb de la mort de Francesc Macià, va ser president de la Generalitat. 

És un mite i un símbol. És un mite i un símbol perquè va ser assassinat pel feixisme, 

i perquè amb el seu assassinat es volia matar una part de tots nosaltres; es volia 

matar un país, Catalunya; es volia matar una idea, la república; es volien matar una 

sèrie de valors i principis que ens connecten directament amb el fil roig de la història 

que representa el president Companys. Amb el seu assassinat, amb l’assassinat en 

mans del feixisme del president Companys, es volia aniquilar tot un país. I no ho van 

aconseguir. Malgrat tot, no ho van aconseguir. I aquest és l’ensenyament, la lliçó que 

un cop mort ens ha traslladat de generació en generació la memòria del president 

Companys, una memòria que representa una vinculació amb els principis republicans 

més bàsics, pels quals encara avui lluitem.  

El principi del compromís: el president Companys era fill del Tarròs, un poble amb 

una forta arrel agrícola, i era fill de casa bona, era fill d’un gran propietari rural i 

d’una baronessa. Era d’una família benestant, i podia haver triat una vida molt més 

fàcil. En canvi, va triar, per compromís polític, la defensa del moviment obrerista, de 

tants i tants sindicalistes, de tants i tants treballadors; la defensa del moviment 

agrari, de tants i tants pagesos... Va triar una vida compromesa. Conjuntament amb 

Salvador Seguí o Francesc Layret, va defensar davant els tribunals la causa dels 

treballadors d’aquest país. Van defensar els drets socials, que d’alguna manera eren 

la base de la seva acció política.  

Aquest era el compromís del president Companys, un compromís que el porta també 

a assumir, quan mor Layret, la representació política. Fixeu-vos en les ironies del 
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destí: ell assumeix el càrrec per l’assassinat de Francesc Layret, segur que sense 

saber en aquell moment que ell també acabaria assassinat.  

Per tant, el compromís del president Companys és el que ens esperona. I des d’un 

punt de vista republicà, ens recorda aquesta voluntat de la decència, de fer sempre 

el que cal, que malgrat les facilitats que haguem pogut tenir a nivell individual tenim 

un deure cap a la comunitat, cap als nostres conciutadans. 

Això és el que representa el president Companys. Però no només això: també 

representa el valor de la responsabilitat, d’assumir fins a les últimes conseqüències 

la defensa d’uns drets que creu fonamentals, la defensa dels nostres drets, de les 

nostres llibertats. I quan dic «fins a les últimes conseqüències» és evident que en 

aquest cas és literal. La responsabilitat de saber que quan agafem la bandera de la 

defensa del que representem i el que volem representar l’hem d’assumir fins a l’últim 

minut. Aquesta responsabilitat també ens la recorda constantment la figura del 

president Companys.  

Compromís, responsabilitat, però també esperança. Quina esperança hi havia, el 16 

d’octubre de 1940, quan Barcelona es va despertar sabent que havien afusellat el 

president Companys? Cap. No hi havia cap esperança, no semblava que hi hagués 

cap esperança. Acabaven d’afusellar el president, les tropes feixistes havien ocupat 

Barcelona, la guerra havia acabat en derrota. Quina esperança hi havia? Cap. I, 

malgrat tot, generacions i generacions de catalans i catalanes van continuar lluitant, 

van aixecar el cap després del 15 d’octubre del 40.  

I tots els octubres que han vingut després hem aixecat el cap i hem continuat lluitant. 

Perquè l’esperança, l’esperança que representa el president Companys, som 

nosaltres. L’objectiu pel qual treballem, la nostra esperança, és el somriure dels 

nostres fills. I això és el que ens recorden actes com aquest i la memòria de Lluís 

Companys i Jover. 

Per tant, per fidelitat i per lleialtat, per tots els valors i principis que representa i que 

el van dur fins a l’afusellament, nosaltres hem de seguir. En paraules del mateix 

president Companys, «a resistir, perquè resistir és el triomf». 

Moltíssimes gràcies. 


