PARLAMENT DE L’ALCALDESSA EN LA COMMEMORACIÓ DE
LA MORT DE LLUÍS COMPANYS. 15/10/2015

Molt bon dia a tothom.

Un 15 d’octubre més ens trobem davant d’aquest monument per recordar un
dels fets més indignes que ha viscut el nostre país al segle XX. L’assassinat del
president de la Generalitat Lluís Companys a mans de les tropes franquistes, ara
fa 75 anys, ens transporta sentiments de dolor, d’injustícia, d’impotència i de
vergonya.

Companys va morir com a màxim representant institucional del poble de
Catalunya. Igual que ell, moltes persones van patir i perdre la vida per motius
polítics en els anys de la guerra i la dictadura. És per això que el dia d’avui el
dediquem a la memòria de les víctimes de la Guerra Civil i de la repressió
franquista.

La mort de Companys, així com les greus violacions dels drets humans dutes a
terme pel feixisme, són encara avui un capítol obert. Quan sentirem l’Estat
espanyol condemnar l’assassinat del president Companys? Quan veurem les
institucions estatals assumir la responsabilitat en la promoció de les
exhumacions i les investigacions sobre les víctimes?

La manca d’un reconeixement explícit al dolor de les víctimes, d’una condemna
inequívoca al règim dictatorial i repressor franquista, són signes evidents de
feblesa democràtica, d’una feblesa democràtica que sustenta l’Estat espanyol
que tenim avui.

És aquesta democràcia de baixa intensitat, hereva del franquisme, la que avui
ha permès que el president de la Generalitat de Catalunya hagi hagut de
presentar-se al jutjat imputat per l’organització d’una consulta no vinculant,
impulsada amb criteris democràtics i cívics, sobre el futur del nostre país.

Com sabeu, una representació àmplia dels alcaldes i alcaldesses del país, hem
estat avui donant suport al president Mas. Considerem antidemocràtica la
querella amb motiu del 9N, com és antidemocràtica la instrumentalització
política del poder judicial.
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Avui, que fa 75 anys de l’afusellament de Lluís Companys i que recordem les
víctimes de la Guerra Civil i del Franquisme, no ens conformem amb unes
institucions democràtiques mediocres.

Clamem amb veu clara i ferma que només ens sentirem representats per
institucions que siguin exemples i garants d’una democràcia real; institucions
que entomin la promoció de la veritat i la reparació de danys a les víctimes dels
fets passats; que no tolerin més la persecució ideològica, ni política, ni nacional,
ni racial ni de qualsevol altre origen. Institucions que no siguin condescendents,
ni amb el passat franquista ni amb les manifestacions neofeixistes que estem
observant dia sí, dia també, llençant amenaces amb impunitat.

Continuarem manifestant aquest clam davant aquest monument dedicat a
Companys i en els espais que convinguin, per la preservació de la memòria, la
democràcia i la dignitat.

Gràcies a totes i a tots per ser aquí.

Neus Lloveras i Massana
Vilanova i la Geltrú, 15 d’octubre de 2015
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