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Homenatge als republicans represaliats 
pel franquisme 

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2015 

La presidenta 

Bon dia a tothom, a les persones convidades a aquest acte, als diputats i les 

diputades, a la junta directiva de l’Associació pro Memòria als Immolats per la 

Llibertat a Catalunya, al secretari general de la presidència, al síndic de greuges, al 

director general de relacions amb el Parlament i a tots vostès. 

Un any més, ens trobem per fer aquest acte d’homenatge. [...] 

Amigues i amics, senyores i senyors, senyor Fortuny, membres de la junta 

directiva, un any més ens reunim aquí. Crec que és el novè any que ho fem des 

d’aquell 15 de març de 2007, en què, mitjançant un acord de la mesa, el president 

del Parlament d’aleshores, el senyor Ernest Benach, va assumir la responsabilitat 

d’organitzar conjuntament amb la junta directiva d’aquesta associació, un acte 

anual d’homenatge. 

I així s’ha fet. De tota manera, a la primera etapa del Parlament, entre els anys 

1980 i 1984, l’Associació pro Memòria va fer erigir aquesta escultura en pedra i va 

oferir al Parlament, que llavors presidia el molt honorable Heribert Barrera, la 

possibilitat de col·locar-la al Parlament, i així es va fer, i Heribert Barrera va dir que 

el Parlament era la casa de tots, i encara amb més raó la de totes les persones que 

van morir per les llibertats i la justícia. 

Avui commemorem per novè any consecutiu aquest acte d’homenatge que 

procurem que sempre coincideixi amb el 14 d’abril, i si no és possible, doncs, que 

s’hi acosti al màxim. 

Aquesta escultura és un dels objectius  que va adquirir i a què es va comprometre 

l’Associació pro Memòria l’any 1976, quan es va fundar. Com ha dit altres vegades 
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el senyor Pere Fortuny i jo vull recordar, l’associació, quan es crea, es planteja 

diferents objectius i els ha aconseguit gairebé tots. Va aconseguir una subscripció 

popular per a aquesta escultura, va aconseguir que, d’aquesta escultura, que és 

l’original, n’hi pogués haver una còpia en bronze al cementiri de Montjuïc, davant la 

qual cada 15 d’octubre també es fa un homenatge... 

El que no ha aconseguit és el que, any rere any ─almenys durant els cinc que fa 

que sóc presidenta del Parlament─ li sento dir, la nul·litat de ple dret dels judicis 

sumaríssims. Aquesta és una assignatura pendent. El senyor Pere Fortuny és un 

home insistent, perseverant, diria, amb ‘carinyo’, una mica tossut o bastant tossut, 

ens diu les coses clares i a la cara i ens posa deures que, en la mesura del possible, 

des del Parlament, fem. Però el Parlament no té totes les competències que 

desitjaria tenir, i per força ha de fer i proposar resolucions que insten els governs 

de l’estat. 

Ell n’ha parlat, ha parlat de dos governs que, a més, van ser de colors diferents. 

Crec que la memòria històrica, la llei de la memòria històrica del 2007 va tenir 

coses molt positives i en aquest punt discrepo amistosament del president de 

l’associació. Però té molta raó quan diu que va faltar el que era el més important, 

va faltar i va ser una llàstima, perquè quan un revisa els treballs fets pels diferents 

grups parlamentaris en aquella època, hi ha informes de juristes coneguts i 

reconeguts, des del punt de vista del dret i de la justícia, que deien que 

perfectament es podia encabir dins la llei de memòria històrica aquesta nul·litat de 

ple dret i que, per tant, d’alguna manera, tancaríem la pàgina d’una història que 

ningú no vol oblidar, però sí que hi volem donar solució. 

No sé quan serà possible, això, senyor Fortuny, però sí que li puc assegurar que 

aquí molts grups parlamentaris estan a favor d’aquesta feina, i els seus grups 

parlamentaris al Congrés dels Diputats ho han intentat en diferents ocasions. Penso 

que podem tenir, doncs, una mica més d’iniciativa i buscar, com a mínim, una 

resposta, perquè fins ara  des d’aquí es fa tot el que es pot, però no hi ha resposta 

ni del Congrés dels Diputats ni del govern de l’estat espanyol. 
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Intentarem que, com a mínim, hi hagi resposta, que no hi hagi silenci. I aprofitant 

que aquest any tant el Congrés dels Diputats com el Parlament han aprovat una llei 

de transparència i d’accés a la informació, que obliga a donar resposta als qui tenen 

un interès legítim en algun assumpte, doncs mirarem de proposar, per mitjà dels 

grups parlamentaris, una resolució o un escrit que ho demani. 

No puc dir-li res més i em sap greu, i vostè ho sap, però mirarem que el camí no es 

tanqui del tot. Veig que a la junta directiva no tan sols hi ha gent tan jove com 

vostè sinó que n’hi ha de quasi adolescents i que, per tant, això significa que la vida 

continua i que continua havent-hi gent que defensa aquests drets. Compti amb el 

Parlament perquè això sigui possible. 

I res més, moltes gràcies per la seva presència aquí, moltes gràcies a tots vostès i 

moltes gràcies als senyors diputats i les senyores diputades. 


