PARLAMENT DE L’ALCALDESSA EN LA COMMEMORACIÓ DE
LA MORT DE LLUÍS COMPANYS. 15/10/2017

Bon dia a totes i a tots,

Avui fa 77 anys va morir assassinat el president de la Generalitat de
Catalunya, Lluís Companys i Jover, víctima de la repressió franquista, i
després d’un consell de guerra sumaríssim sense garanties processals,
recentment declarat il·legal.
Avui, a Vilanova i la Geltrú, recordem Lluís Companys pel president que
va ser: defensor dels drets socials, protector de les classes populars,
lluitador per la llibertat del poble català. I el recordem també pel que
representà la seva mort:
la imposició d’un règim dictatorial, repressor, violent i amb una forta
ànsia de venjança, que va deixar milers de víctimes mortals i centenars
de milers de víctimes morals, perseguides, amenaçades o exiliades.
Durant 40 anys de Dictadura es va sembrar molt de dolor, molt de
sofriment, que no ha estat ni oficialment reconegut, ni socialment
reparat.
Avui, que commemorem l’execució de Lluís Companys, fem extensiu el
seu record al conjunt de les víctimes de la Guerra Civil i del Franquisme, i
reclamem una vegada més l’esclariment de la veritat i la reparació moral i
simbòlica de totes les víctimes i supervivents.
Aquest octubre de 2017, en el qual estem vivint fets històrics per al
nostre país, no hem pogut evitar tenir present la proclamació de l’Estat
Català que va fer Lluís Companys el 6 d’octubre de 1934. Un diputat del
Partit Popular s’ha encarregat de fer-nos-en bona memòria, sobretot de
les conseqüències que va tenir.
Si bé el context actual és absolutament diferent de fa 83 anys, sí que s’hi
assemblen segurament l’anhel de llibertat i el desig de construir un país
nou, més just i més democràtic.
Les darreres setmanes, malauradament, hem viscut moltes situacions
que ens han passat per la retina com si fossin en blanc i negre. Situacions
que ens han fet reviure imatges del passat i que no hauríem pogut
imaginar que tornessin.
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Han estat situacions que ens han entristit profundament i ens han
indignat. Però alhora ens han fet alçar i sortir al carrer, ens han unit a la
gran majoria de ciutadans i ciutadanes per dir que aquesta manera
d’actuar no és digna d’un estat de l’Europa del segle XXI.
L’aplicació de les normes jurídiques ha de respectar, promoure i
consagrar els drets essencials que emanen de la naturalesa de les
persones.
Nosaltres, com Lluís Companys i com tanta gent lluitadora al llarg de la
història del nostre país, creiem en una forma d’estat plenament
democràtic, un estat en què les institucions escoltin la veu dels ciutadans
i les ciutadanes, de tots.
Avui, clamem amb veu clara i ferma que volem ser representats per unes
institucions que siguin exemples i garants d’una democràcia real.
Institucions que no siguin condescendents ni amb el passat franquista, ni
amb les manifestacions d’ultradreta i d’entitats feixistes que estem veient
massa sovint darrerament al carrer.
Volem institucions i representants polítics a l’alçada del moment complex
que estem vivint, amb voluntat de parlar, d’entendre’s i de trobar
sortides polítiques als conflictes polítics.
Amb aquest acte públic, senzill i simbòlic, avui recordem Lluís Companys i
declarem el nostre deure amb la memòria, amb el reconeixement de la
nostra història. I també declarem el nostre compromís amb el futur del
país: per dignitat, per justícia, i per la no repetició de fets que oprimeixin
els drets civils fonamentals dels ciutadans i les ciutadanes.
Per la democràcia i per la llibertat, avui som aquí. Gràcies a totes i a tots
per ser-hi.
Visca Catalunya!

Vilanova i la Geltrú, 15 d’octubre de 2017
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