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Introducció

Pep Martí

Aquest 15 d’octubre de 2020 s’han complert 80 anys de l’afusellament per part del franquisme 
de Lluís Companys i Jover, el president de la Generalitat que va succeir Francesc Macià i va 
governar Catalunya durant els anys tràgics de la Guerra Civil. A NacióDigital vam considerar 
que era un moment apropiat per revisitar el personatge i ho vam fer amb l’especial “Matar un 
president”.

La trajectòria de Companys travessa trenta anys crucials de la història de Catalunya, des de les 
lluites obreres posteriors a la crisi del 1917 fins a la fi de la República, passant pel combat contra 
la dictadura de Primo de Rivera, la defensa dels interessos dels rabassaires i la construcció de 
la Catalunya dels anys 30. La seva mort ignominiosa a mans de Franco el van convertir en 
un mite, el del “president màrtir”, l’únic president democràtic d’Europa assassinat en l’exercici 
del seu càrrec. A la vegada, però, va difuminar una trajectòria molt complexa, amb triomfs 
esclatants i fracassos.

En aquest especial trobareu les anàlisis que els millors historiadors han fet de la figura de 
Companys i de la seva obra, i temes que posen llum sobre personatges vinculats al president 
(com la seva dona, Carme Ballester) i episodis que van des de l’impacte del seu afusellament 
a l’exterior, a què passava a Barcelona el dia de la seva mort. I tot amb un material gràfic 
excepcional, extret de dues fons de referència com són l’Arxiu Montserrat Tarradellas de Poblet 
i el Pavelló de la República de la UB.

Creiem que un mitjà de comunicació que vol ser referent ha d’aportar, al costat d’una informació 
acurada de la realitat, un bon material que ofereixi elements d’anàlisi. És imprescindible  per 
copsar tota la complexitat d’un passat que s’ha d’entendre per encarar amb èxit el futur.

Barcelona, 15 d’octubre de 2020.



Companys, més viu que mai 80 anys després 
Sis historiadors analitzen la polièdrica figura del president detingut pels nazis 

i assassinat per l’estat franquista que s’ha convertit en la icona del model 
espanyol d’impunitat

10 d’octubre de 2020

veure l’article a la web

veure el vídeo

Aiguader, el cònsol soviètic Antonov-Ovseenko, Companys, García Oliver i Tarradellas a l’enterrament de Durruti el novembre 
de 1936 | Arxiu Tarradellas

El 15 d’octubre de 2020, els catalans tornen a retrobar-se amb la seva memòria històrica. Es 
compleixen 80 anys de l’execució del president Lluís Companys al castell de Montjuïc després 
d’un judici sumaríssim sense garanties. Però el record a la seva figura (advocat laboralista, 
fundador i líder d’ERC, referent del republicanisme més enllà de Catalunya, president durant 
la guerra...) no és un simple exercici de divulgació. Companys continua més viu que mai en la 
societat catalana i encara protagonitza debats i controvèrsies. Com ho és també la figura del 
seu executor, el general Franco. 

https://www.naciodigital.cat/noticia/209803/companys-mes-viu-mai-80-anys-despres
https://www.youtube.com/watch?v=ww6v1dcTV7M&feature=emb_logo


El setembre passat, després d’anys en què es van fer diversos actes de reconeixement del 
president, el govern espanyol va anul·lar el judici sumaríssim en què va ser condemnat a mort 
per un tribunal franquista. Així ho estableix el text de l’avantprojecte de la nova llei de memòria 
històrica que es tramita al Congrés.

La figura del president ha esdevingut el cas més emblemàtic del que podem anomenar el 
model espanyol d’impunitat. Durant anys, la memòria de Companys ha estat objecte d’un llarg 
pols entre les forces democràtiques catalanes, que han reclamat la recuperació de la seva 
figura, i un Estat que s’ha mogut entre l’oblit absolut dels governs del PP -i del PSOE quan tenia 
majoria absoluta- a algun reconeixement escadusser amb promeses incomplertes.

Pols entre els partits catalans i l’Estat

El 15 d’octubre del 2004, amb govern socialista a Espanya i tripartit a Catalunya, la vicepresidenta 
espanyola María Teresa Fernández de la Vega assisteix a un acte d’homenatge al Fossar de 
Santa Eulàlia, que deixa entendre una propera anul·lació de tots els judicis del franquisme. 
Però la llei de Memòria Històrica no inclourà l’anul·lació dels sumaríssims al·legant dificultats 
jurídiques.

L’any 2009, el Ministeri de Justícia emet una declaració de reconeixement personal de la figura 
de Companys. És un gest més, però que queda lluny de la petició dels familiars, el Govern català 
i el que va ser el seu partit, Esquerra Republicana de Catalunya, que sense èxit reclamen la 
nul·litat del judici. El 29 de juny del 2017, el Parlament de Catalunya va acordar per unanimitat 
l’anul·lació dels 63.291 consells de guerra del franquisme. Es tractava d’una reparació jurídica 
pionera per a les víctimes de la dictadura. 

Després de l’etapa Rajoy, l’arribada a la Moncloa de Pedro Sánchez el juny del 2018 va reobrir 
la porta a la memòria de Companys. L’executiu socialista aprova una “reparació” a la figura 
del president i “rebutja i condemna” el seu judici i condemna. Finalment, un Sánchez assetjat 
políticament per la crisi pandèmica, més necessitat que mai de suport, anuncia que la nova llei 
de memòria anul·larà tots els judicis polítics de la dictadura. Han hagut de passar 80 anys de 
la seva mort. 

https://www.naciodigital.cat/noticia/208646/llei-memoria-democratica-espanyola-declara-nuls-ple-dret-tots-judicis-franquisme
https://www.naciodigital.cat/noticia/133965/decisio-historica-parlament-anulla-unanimitat-tots-judicis-franquistes
https://www.naciodigital.cat/noticia/133965/decisio-historica-parlament-anulla-unanimitat-tots-judicis-franquistes


Seducció i èpica

Una mort, la de Lluís Companys, que ha fet del “president màrtir”, l’únic president democràtic 
d’Europa assassinat en l’exercici del seu càrrec, un referent però alhora també ha posat un 
vel sobre la seva biografia política que ha fet difícil acostar-se a la persona i la seva obra amb 
desapassionament. La figura, preservada pel mite, exerceix un gran poder d’atracció per la seva 
capacitat de transmetre valors i transportar a una època de combats èpics. Com expressen 
aquestes imatges (link) del míting de l’1 de maig del 1937, amb un conegut discurs del president, 
ja durant la guerra.

La figura de Lluís Companys i Jover continua sacsejant la història dels catalans. Poques 
personalitats com l’expresident generen encara controvèrsia. La llarga trajectòria de Companys 
presenta molts vessants, des de l’advocat defensor de la causa obrera al regidor de Barcelona, 
l’agitador republicà o l’home de govern. Però al parlar de Companys, encara s’imposa la força 
del mite. 

Companys, Seguí i Layret

“És una figura colossal, i encara creix més comparat amb els moments actuals”, assegura amb 
molt d’èmfasi l’historiador Agustí Alcoberro, exdirector del Museu d’Història de Catalunya. Per 
ell, Companys forma part d’un triangle de personatges que va ser cabdal en la Catalunya del 
primer terç de segle XX, junt amb el dirigent cenetista Salvador Seguí i l’advocat Francesc Layret. 
“Tots tres assassinats”, conclou.   

Josep Maria Solé Sabaté, coordinador d’una imprescindible Lluís Companys. Biografia humana 
i política (Enciclopèdia), considera que “Companys ha tingut mala sort també pel que fa a la 
recuperació del seu personatge. Pensem que fins prop de vint anys després de recuperar la 
democràcia no es va poder accedir al seu sumari i va ser difícil penetrar en els arxius”. Solé i 
Sabaté adverteix que acostar-se a la seva figura “no és fàcil perquè és un dirigent polític que 
evoluciona molt. Hi ha diversos Companys. I encara ara no disposem d’una biografia completa, 
analítica, que comprengui tota la seva trajectòria”, defensa.

https://www.youtube.com/watch?v=E0YHqyJHMcU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=E0YHqyJHMcU&feature=emb_logo


Companys examina una bomba d’avió de 12 kg construïda en una fàbrica de Barcelona. Foto: Pavelló de la República (UB)

Es fa molt difícil destriar les vicissituds del Companys polític de la força llegendària de 
la seva figura com a símbol de la Catalunya popular i republicana, i també de l’èpica de la 
política en aquells temps. Però, a banda de les nombroses recerques existents, hi ha bons 
materials documentals que fan una bona aproximació al personatge, com aquest elaborat pel 
Departament d’Ensenyament (link).

Les tres “acusacions” contra Companys

Sobre la seva figura planegen tres grans ombres que s’han esgrimit des de sectors diversos. 
D’una banda, la seva actitud com a dirigent de la Unió de Rabassaires, en què se’l va titllar de 
promoure l’enfrontament de rabassers i parcers contra els propietaris. Després, la seva actuació 
durant el Sis d’Octubre de 1934 i la seva proclamació de l’Estat Català dins de la República 
Federal espanyola. Un fet que va acabar amb morts pels enfrontaments amb l’exèrcit i va 
concloure amb un fracàs polític i la suspensió de l’autonomia.

Solé i Sabaté: “El 1936, Companys salva tanta gent com pot, mentre que a 
l’altre costat, el franquista, es mata tanta gent com es pot”

https://www.youtube.com/watch?v=i652vIY4lpI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=i652vIY4lpI&feature=emb_logo


El capítol més qüestionat de Companys, però, va ser la seva actuació després de l’esclat de 
la guerra, quan es va produir una gran violència a la rereguarda, amb evidents dificultats 
del Govern per preservar l’ordre i evitar les accions de grups incontrolats. L’assassinat de 
propietaris, dirigents de dretes i religiosos, especialment en els primers mesos de la guerra, va 
desbordar la Generalitat i és objecte d’atac a la figura de Companys.  

Un rabassaire reformista

Si no es disposa d’una biografia definitiva de Companys, sí que els estudis sobre la seva figura 
ja són nombrosos i permeten respondre a molts interrogants sobre la seva actuació. Jordi 
Pomés, professor d’Història Contemporània de la UAB, és autor de La Unió de Rabassaires. 
Lluís Companys i el republicanisme, el cooperativisme i el sindicalisme pagès a la Catalunya 
dels anys vint (Abadia de Montserrat). Pomés defensa que Companys no va ser mai un agitador 
revolucionari agrari, sinó un reformista.

“Va ser un dels grans impulsors del moviment rabassaire, tot i no ser-ne formalment un dirigent. 
Se l’ha acusat sense motius d’haver propiciat la violència al camp. Els seus discursos sí que 
tenien un to radical, però eren fruit del procés de radicalització que es produeix a la Catalunya 
agrària des dels anys 10. Tampoc mai va animar a l’ocupació il·legal de terres”. “La Llei de 
Contractes de Conreu del 1934, sent ell president, sí que va suposar un projecte de reforma 
profunda -explica Pomés- i limitava el dret total de propietat, però era també més reformista 
que revolucionària”.

Salvar vides 

El capítol més controvertit de la seva gestió de govern afecta sobretot la primera etapa de 
la Guerra Civil, un temps de violència a la rereguarda en ple conflicte. L’actuació violenta 
d’escamots faistes, especialment, que va culminar en nombrosos assassinats de propietaris, 
dirigents burgesos i religiosos va caure com una llosa davant la impotència de la Generalitat. 
Segons dades del Memorial Democràtic, hi va haver 8.352 morts violentes a Catalunya dins la 
zona republicana entre juliol de 1936 i febrer de 1939. D’ells, prop de 2.000 foren religiosos. La 
meitat dels morts es va produir, però, en els primers tres mesos del conflicte.

Podia fer més la Generalitat? La historiadora Montserrat Coberó, autora de la biografia Lluís 
Companys. Una vida pels catalans. Una mort per Catalunya (Pagès), es mostra convençuda que 
“enmig d’una revolta militar que s’havia de combatre i d’una revolució social dins de Catalunya, 
hi havia situacions impossibles de contenir”.



Montserrat Coberó: “El capellà del Tarròs, el poble de Companys, es va 
protegir a la casa familiar del president”

Coberó recorda el paper de Companys en la protecció de dignataris religiosos com el cardenal 
Vidal i Barraquer, i explica una anècdota que per ella és molt significativa: “El capellà del Tarròs, 
el poble de Companys, va ser protegit per la família del president i va estar un temps a la casa 
familiar. Fins i tot es va esgrimir la seva vinculació al president davant de les amenaces d’un 
grup provinent d’un altre poble que volia apoderar-se del sacerdot”.

En les propers setmanes apareixerà un llibre d’Arnau González Vilalta, Humanitarisme, 
consolats i negocis bruts. Evacuacions a Barcelona (1936-1938) (Ed. Base), on s’hi explica la 
tasca feta per la Generalitat per salvar vides. L’investigador ho vol deixar clar: “Companys i el 
seu govern no animaren ni foren els autors materials de les morts de les 9.000 víctimes de la 
revolució posterior al fracassat cop d’estat del juliol del 1936. Tampoc els autors intel·lectuals. 
Més aviat el contrari”. 

Arnau González Vilalta: “Companys i alguns dels seus consellers van ajudar 
milers de burgesos, religiosos i militants feixistes a marxar de Barcelona, 
però ningú li ho agraí en vida”

Arnau González recorda que “Companys i alguns consellers del seu govern com Josep Maria 
Espanya o Ventura Gassol van ajudar milers de catalanistes conservadors, religiosos, burgesos, 
militants feixistes o monàrquics, a marxar de Barcelona i Catalunya a través dels consolats 
estrangers i de les marines de guerra de França i de les naus civils italianes i alemanyes. Només 
cal llegir els testimonis existents als arxius diplomàtics i militars europeus. El que passa és que 
ningú li ho agraí en vida. Era incòmode”.  

Un cas especialment feridor és el del mateix fiscal que l’acusà l’octubre de 1940, Enric de Querol, 
que el feu responsable de 9.000 morts, quan ell mateix era un dels militars que la Generalitat 
havia ajudat a escapar l’estiu del 1936. Com explica Arnau González, “mai s’ha posat l’accent 
sobre el tractat d’evacuació general de no combatents signat per la Generalitat i el Govern basc 
amb el Comitè Internacional de la Creu Roja de Ginebra que es negaren a signar Franco i el 
govern republicà espanyol frustrant el projecte”.

Una veritat incòmoda

Per alguns, admetre el paper de Companys en la salvaguarda de vides ha estat incòmode. 
Ho detalla Arnau González: “Parlar d’un republicà salvant la vida de persones que, tot i no ser 
feixistes, acabarien donant suport a Franco; qüestionar part de la lectura conservadora de la 



guerra que adjudica milers d’assassinats a Companys; posar la vista en els milers d’evacuats 
que no agraïren res a qui els salvà; trencar un relat únic en una doble direcció: l’exili del 1936 
fou el primer de la guerra a Catalunya i, sobretot, no deixar en mans dels franquistes el relat 
d’aquelles evacuacions”. 

Solé i Sabaté defensa també el paper de Companys el 1936: “La Generalitat es veu superada 
davant la revolució. Companys no s’hi enfronta perquè considera que no té prou força coercitiva 
i aposta per canalitzar la revolució. Però intenta salvar tanta gent com pot. És una diferència 
molt gran respecte a la zona franquista, on s’intenta matar tanta gent com es pugui”.   

Molt conscient de la seva imatge

Josep Maria Pons és autor de l’obra Companys. L’origen d’un símbol (Consell Comarcal de 
l’Urgell), que furga en un aspecte interessant del personatge: la creació de la seva pròpia imatge. 
Pons explica a NacióDigital que “era dels polítics més conscients de la importància de la imatge 
i ell es va afanyar a construir-la. D’aquí la importància que donava als mitjans de comunicació i 
la seva faceta com a articulista de premsa”.

Josep Maria Pons: “Es va afanyar a construir la seva imatge, d’aquí la 
importància que donava als mitjans”

Una imatge que va anar canviant amb els anys: “Si els anys 20 reforça el seu vessant de líder 
obrerista, els anys 30 subratlla el seu catalanisme”, segons Pons. Una manera de respondre a 
les imatges alternatives d’ell que generen els seus contrincants, com el Companys “extremista 
social” o el Companys “poc català”.

Poc catalanista?

Pomés i Pons subratllen el seu federalisme, típic del republicanisme popular. Però també la 
seva empatia amb les causes del catalanisme. Pons recorda que, com a regidor de Barcelona 
durant els anys de la monarquia, va donar suport a l’ensenyament de la llengua catalana.



Lluís Companys, Indalecio Prieto i Josep Tarradellas en una visita a la tomba del President el dia de Nadal de 1936 Macià 
Foto: Arxiu Tarradellas

En el que tots els historiadors consultats estan d’acord és en què Companys va ser el nexe 
determinant de la unió de forces que van confluir en Esquerra Republicana. “ERC és hegemònica 
gràcies a aquesta fusió que encarnen Macià i Companys, una unió que es forja durant els anys 
de la dictadura de Primo de Rivera, de la qual tant el catalanisme com el republicanisme en són 
víctimes”, assegura Alcoberro.

Agustí Alcoberro: “Esquerra és hegemònica gràcies a la fusió de forces que 
encarnen Macià i Companys”

“La Catalunya dels anys 30 no s’entén sense el que representa Companys”, afirma Josep Maria 
Pons. Ningú nega els seus errors polítics, algun d’ells greus. Solé i Sabaté, per exemple, explica 
que “la intuïció que tan sovint l’acompanyava, la que va usar el 14 d’abril del 1931 o el 18 de 
juliol del 1936, no la té el Sis d’Octubre del 1934”.   



Montserrat Coberó explica que va començar la seva biografia des d’una certa distància, però 
que va acabar admirada per la grandesa del personatge: “Se’n parla molt però encara se’l 
coneix poc. Perquè la seva trajectòria no és només una mort per uns ideals, sinó tota una vida 
pels catalans”. De nou, a l’aproximar-se a la figura de Companys, símbol de la Catalunya dels 
primers 40 anys del segle XX, les contradiccions i els errors reculen davant del mite.



Carme Ballester, la guardiana del record 
La segona dona de Companys, testimoni de la seva detenció, va patir un exili 

amb privacions i va morir a París el 1972

10 d’octubre de 2020

veure l’article a la web

Companys i Ballester a S’Agaró, amb un grup de dirigents polítics. | Arxiu Tarradellas

Figura essencial en la vida de Lluís Companys, la biografia de Carme Ballester (Barcelona, 
1898-París, 1972), la seva segona dona, ha restat fins fa ben poc en la penombra i envoltada 
de misteri. Ara ja no. L’historiador Oriol Dueñas va publicar fa dos anys la trajectòria vital 
d’aquesta dona en el llibre Carme Ballester: compromís, resistència i solitud (Gregal). L’autor ens 
explica algunes claus d’aquesta biografia que traspua una fidelitat corprenedora pel llegat de 
Companys i, alhora, tota la tristor de l’exili.

“Carme Ballester va ser molt més que la dona de Companys”, explica Dueñas. “Tenia un perfil 
propi, va ser una activista militant d’Estat Català i una impulsora de la participació de la dona 
en la política. I després de la mort de Companys, va ser una guardiana de la seva memòria i va 
tenir cura fins al final del fill del president, en Lluïset, fruit del seu primer matrimoni”, afirma.

https://www.naciodigital.cat/noticia/209866/carme-ballester-guardiana-record


Oriol Dueñas: “Va ser molt més que la dona de Companys, tenia un perfil 
propi i va ser una activista d’Estat Català”

La figura de Ballester va ser vista amb controvèrsia. Companys i Ballester van ser dos divorciats 
en una societat encara molt tradicional. Ella, a més, era setze anys més jove que ell. Estava 
casada amb Josep Duran, militant d’Estat Català. Companys ho estava amb Mercè Micó, amb 
qui va tenir dos fills, Maria i Lluís, un noi al qual se li va diagnosticar esquizofrènia.

Als anys 30, tots dos matrimonis estaven en crisi. Ballester va mantenir una efímera relació 
amb Miquel Badia, el líder de la facció més radical d’Estat Català. Poc després va conèixer el 
president i va començar un vincle que duraria fins a la seva mort.

Després dels fets del Sis d’Octubre, amb Companys pres al Puerto de Santa María, Ballester va 
fer costat al president empresonat, i fins i tot es va traslladar un temps a viure a prop del penal 
per estar a prop seu. L’acceleració dels esdeveniments polítics faria que tots dos es retrobessin 
ben aviat. Les eleccions de febrer de 1936 van dur al govern el Front Popular, la Generalitat va 
ser restablerta i Companys va tornar a la plaça de Sant Jaume.

Ballester a la conselleria de Finances, el 1938. Foto: Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià



Pocs mesos després, esclatava la revolta militar i s’iniciava la Guerra Civil. Companys i Ballester 
es divorcien de les seves parelles i contrauen matrimoni civil. Serà una relació que crea recels 
en part de la família Companys, on les seves germanes són de mentalitat més conservadora 
que el president.    

Ballester va tenir cura del fill malalt del president, el Lluïset, fins a la seva 
mort el 1956

La parella travessa el temps de guerra i ha d’anar a l’exili el 1939. Però cap episodi d’aquesta 
etapa sacseja la relació. Ballester fa costat en tot moment a un president que aviat haurà 
d’afrontar la pitjor de les realitats. Lluís Companys Micó, el fill, a qui a la família tots anomenen 
Lluïset, és a una clínica de París. Però la imminent entrada dels alemanys a la capital francesa 
fa que es traslladi els malalts a un lloc més segur.

Buscant el Lluïset

Aquest episodi serà fatal per a la sort de Companys. El noi es perd i el pare no vol marxar si 
no se’n sap res. En aquell moment, l’altra filla, Maria, ja es troba a Mèxic, un lloc més segur. 
Ballester contemplarà amb angoixa la detenció del marit l’agost del 1940, a la localitat francesa 
de La Baule-les-Pins. Pel president, és l’inici del final.

Carme Ballester a S’Agaró. Foto: Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià



La policia alema nya s’ha endut el marit, però també uns estalvis. Per ella, comença una 
etapa molt dura, en què haurà d’assumir una vida sense Companys i sense recursos. Decideix, 
però, resistir i fer costat al Lluïset, que finalment va poder ser localitzat després de voltar per 
carreteres sense esma i ser enrolat en una brigada de treballadors. 

Exili i solitud

Ballester va treballar fort per sobreviure. Va fer d’ajudant de modista i també feia feina per 
les cases. Mai, però, va deixar de sentir-se imbuïda de la missió de preservar la memòria del 
president i va ser activa en actes de l’exili i homenatges a Companys. Dueñas explica que va 
mantenir fins a la seva mort una estreta relació amb els Tarradellas, sobretot amb la dona, 
Antònia Macià, de qui era molt amiga. Ells la convidaven sovint a casa, van passar festes de 
Nadal i vacances plegats i la van ajudar econòmicament, tret dels moments en què també van 
passar penúries. L’amistat no evitava, però, les discussions polítiques amb Tarradellas, molt 
més pragmàtic.

Carme Ballester en una imatge del 1941. Foto: Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià



El 1956 va morir Lluïset. Un grup d’exiliats, amb Batista i Roca al davant, van aconseguir el 1970 
que el govern alemany li passés una pensió en concepte de víctima del nazisme. Ella va viure 
fins al 1972, en què va morir després de patir un ictus a París. Va ser enterrada al costat del fill 
del president, al cementiri parisenc de Saint-Mandé. Havien de passar encara molts anys fins 
que el 3 de març de 1998, les restes de Ballester i del fill tornessin a Catalunya, per descansar 
al costat del president, al cementiri de Montjuïc.

El biògraf de Ballester recorda que la seva figura va ser utilitzada per atacar Companys: “Es 
va dir, sense cap fonament, que ell havia proclamat l’Estat Català per impressionar-la a ella. I 
es van fer córrer rumors sobre gelosies entorn Companys i Badia”. Però la veritat de Ballester 
era prou anguniosa. Com explica Dueñas, “va tenir una vida molt dura i possiblement els seus 
anys més feliços, al costat de Companys, van coincidir amb els més tràgics de la història de 
Catalunya”.



Companys versus Macià, dues ànimes no tan 
llunyanes 

Els líders d’ERC van simbolitzar corrents polítiques diferents, però van acabar 
confluint i esdevenint els mites més rellevants de la Catalunya dels anys 

trenta

11 d’octubre de 2020

veure l’article a la web

Francesc Macià i Lluís Companys. | Arxiu Josep Segura/CRAI Biblioteca del Pavelló de la República.

El 14 d’abril de 1931, els esdeveniments es van accelerar a Espanya. Feia només dos dies de 
les eleccions municipals convocades pel règim d’Alfons XIII, que va quedar col·lapsat davant 
l’evidència dels resultats: una contundent victòria republicana a les principals ciutats... malgrat 
que les candidatures monàrquiques havien elegit molts més regidors. Però després de 
dècades de caciquisme i set anys de dictadura, el sufragi provinent de l’Espanya profunda tenia 
legitimitat escassa. La societat espanyola havia elegit una República. 

https://www.naciodigital.cat/noticia/209611/companys-versus-macia-dues-animes-no-tan-llunyanes
https://www.naciodigital.cat/noticia/202190/cada/cop/mes/dificil/trobar/residencia/petita/grans/centres/copen/mercat


Catalunya -on ERC va liderar les coalicions guanyadores en vots i regidors- es va avançar i va 
proclamar el nou estat de coses mentre el rei fugia. De fet, hi va haver dues proclamacions al 
migdia d’aquell 14 d’abril. Lluís Companys va fer la primera a dos quarts de dues des del balcó 
de l’Ajuntament de Barcelona, on havia estat elegit regidor, proclamant la República sense més 
concrecions. Francesc Macià, molt molest pel gest de Companys, va córrer a fer la seva com 
a líder d’ERC des del mateix balcó tres quarts d’hora més tard. L’Avi, com ja era conegut, va 
proclamar l’Estat Català. Aquella escena va mostrar de manera gràfica el que s’ha anomenat 
les dues ànimes d’ERC, partit fundat tot just un mes abans.

El xoc de protagonismes entre Macià i Companys ha estat un recurs fàcil per furgar en les 
diferències entre tots dos dirigents, que eren evidents. Tots dos encarnaven trajectòries 
diferents dins de l’esquerra catalana. Macià simbolitzava el nacionalisme radical, Companys el 
republicanisme de base federal. En realitat, però, tot és més complex.

El 14 d’abril, el mateix Macià va fer diverses declaracions. En la primera, des del consistori, 
considera constituït “l’Estat Català, que amb tota la cordialitat procurarem integrar a la Federació 
de Repúbliques Ibèriques”. En la nota de proclamació oficial, es refereix a l’Estat Català “sota 
el règim d’una República catalana” i esmenta una “Confederació de Pobles Ibèrics”. En un ban 
més institucional, i del qual es conserva la gravació, proclama “la República catalana com a 
Estat integrant de la Federació Ibèrica”.

L’ambigüitat i fins i tot certa confusió serà present aquell dia i els dies posteriors, en què el 
discurs macianista bascula entre una Catalunya sobirana que aspira a confederar-se i una 
aposta més federal. El xoc entre Macià i Companys té molt d’ideològic, però també de personal. 
Macià, als seus 71 anys, veu tocar la glòria i no amaga el recel envers Companys pel temor que 
el seu lideratge al republicanisme català sigui qüestionat.

Macià controla l’alcaldia i envia Companys al govern civil

Com se sap, tres dies després, culminant unes negociacions amb el nou govern de la República, 
Macià, que ja havia pres possessió de la Diputació de Barcelona, aleshores amb seu a l’actual 
Palau de la Generalitat, admet esdevenir el president d’un poder autònom que recupera el 
nom medieval de Generalitat. En el primer pols intern d’Esquerra Republicana, Macià evita 
que Companys esdevingui l’alcalde de Barcelona i aconsegueix que sigui un dels seus, Jaume 
Aiguader, qui agafa la vara. Companys s’haurà de conformar amb el càrrec de governador civil 
de Barcelona. Sense dubte, l’hegemonia completa que assoleix ERC en pocs dies evita una 
ruptura interna.

https://www.parlament.cat/document/cataleg/48045.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=v6iEy4D50KA


Dues cultures polítiques que conflueixen

Les figures de Macià i Companys esdevenen símbols de tradicions diverses. Per Macià, coronel 
de l’exèrcit espanyol, un moment determinant serà l’assalt d’un grup d’oficials espanyols a les 
redaccions del setmanari Cu-Cut! i de La Veu de Catalunya en resposta a un acudit anitmilitarista, 
el 1905. A aquesta acció, el govern espanyol no respon castigant els responsables sinó aprovant 
la llei de Jurisdiccions, que imposa dures penes a qui ataqui l’exèrcit. Macià protesta per l’actitud 
dels uniformats i inicia un camí que el durà a la política, sent elegit diputat a Corts per les 
Borges Blanques, primer pel front unitari Solidaritat Catalana, amb un perfil cada cop més 
nacionalista. A inicis dels anys vint, amb la fundació d’Estat Català, esdevé líder d’un projecte 
nítidament separatista.

Amb la dictadura de Primo de Rivera, segons Companys, “els republicans 
a seques se sentiren més catalanistes, i els catalanistes van reforçar el 
sentiment republicà”

Companys, en canvi, és un federalista vinculat a la tradició republicana espanyola, que milita 
breument en el Partit Reformista, força que intenta fer-se un espai de centre-esquerra dins de 
la monarquia. Després, evoluciona cap a posicions obreristes, sent advocat de molts militants 
de la CNT i impulsor de la Unió de Rabassaires, de la qual no serà membre de la direcció però 
inspirarà molt directament.

Quan la monarquia trontolla, a finals del 1930, Macià i Companys conflueixen en el projecte 
més exitós de les esquerres catalanes, la creació d’ERC, que s’esdevé el març de 1931. Anna 
Sallés explica molt bé al llibre Quan Catalunya era d’Esquerra la trobada de la major part de 
sensibilitats del catalanisme avançat i el republicanisme després dels set anys de la dictadura 
de Primo de Rivera. I ho fa amb les paraules de Companys: “Els elements tradicionalment 
republicans a seques se sentiren més catalanistes. I els elements catalanistes van reforçar el 
seu sentiment republicà i revolucionari”. 

A ERC hi havia més de dues ànimes. A més dels federalistes i els independentistes existia també 
el grup del setmanari L’Opinió, liderat per Joan Lluhí i Vallescà, més moderats i intel·lectualitzats 
i que somiaven amb una mena de partit laborista; hi havia tot un conjunt de forces del 
republicanisme comarcal, expressat en figures com Josep Irla, de Sant Feliu de Guíxols, o Josep 
Andreu i Abelló, de Reus, o els joves del col·lectiu La Falç aplegats entorn a Josep Tarradellas. O 
els més moderats provinents d’Acció Catalana, com Carles Pi Sunyer. 

Cap dels dos respon a la figura de líder “pur”: tenien contradiccions i Macià 
va ser criticat per sectors separatistes per cedir davant el govern espanyol



Però van ser Macià i Companys els que van expressar més clarament la suma que es va produir 
entre el nacionalisme ferm i el republicanisme popular. Tots dos presenten contradiccions i no 
responen a la imatge de figures “pures”. Macià va ser criticat des de sectors del separatisme 
radical per haver pactat amb el govern republicà espanyol. Companys, que sempre va sentir la 
necessitat de subratllar el seu catalanisme perquè no en provenia, va acabar sent el pont entre 
uns i altres. Acceptant un paper secundari darrere de Macià -sent governador civil, president 
del Parlament i fins i tot ministre per encàrrec i delegació de Macià-, va acabar sent el seu 
successor a la mort de l’Avi el dia de Nadal del 1933. Sense que es produís un gran sotrac dins 
d’ERC.

Ministre per encàrrec de Macià

En el cas del ministeri, era Macià qui negociava amb Manuel Azaña el pes que tindria ERC 
al govern i Companys va deixar la presidència del Parlament reobert i va pujar al tren cap 
a Madrid sense saber quina cartera ocuparia. No va ser fins que va parar a Saragossa quan 
Macià, exercint de líder absolut del partit, li va comunicar que li tocava el de Marina. A ell, que 
era del Tarròs, a l’Urgell.    

Les distàncies entre tots dos líders van ser grans, però segurament tenien més en comú del 
que a vegades s’ha volgut destacar. Companys va restar fidel a l’Avi mentre Esquerra patia crisis 
i divisions, i a la mort de Macià, Companys va fer, ja com a president, un esforç per cohesionar 
el partit i preservar el lligam amb el sector més nacionalista, per exemple fent conseller a Josep 
Dencàs o president del Parlament primer i conseller primer després a Joan Casanovas. Potser 
això també ajuda a explicar el Sis d’Octubre. El successor de l’Avi va esdevenir el president 
màrtir. Les dues personalitats més carismàtiques de la Catalunya dels anys trenta van acabar 
confluint en el mite.



Companys. El darrer combat (recull fotogràfic) 
Recull de fotografies de l’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià, a Poblet, 

corresponent als anys de guerra contra el feixisme.

11 d’octubre de 2020

veure l’article a la web

31/08/1936 Lluís Companys i Josep Tarradellas de perfil en una visita a la Fàbrica número 1 de Badalona | Arxiu Montserrat 
Tarradellas i Macià

L’etapa que s’inicia el 18 de juliol del 1936 assenyala el moment culminant de la biografia de 
Lluís Companys. Després de vèncer l’aixecament feixista a Catalunya, presideix una Generalitat 
que ha de dirigir la guerra contra un exèrcit revoltat, enmig de fortes convulsions internes dins 
del bàndol republicà, tensions amb el moviment anarcosindicalista i un pols dur amb el govern 
espanyol per preservar les institucions catalanes. Aquestes fotografies de l’Arxiu Montserrat 
Tarradellas i Macià, a Poblet, corresponen a aquests anys de guerra contra el feixisme (link).

https://www.naciodigital.cat/flaix/1100/companys-darrer-combat-12?rlc=p1
https://www.naciodigital.cat/noticia/202190/cada/cop/mes/dificil/trobar/residencia/petita/grans/centres/copen/mercat
https://www.naciodigital.cat/flaix/1100/companys-darrer-combat-12?rlc=p1
https://www.naciodigital.cat/flaix/1100/companys-darrer-combat-12?rlc=p1


Del cant de Neruda al dolor de l’exili: així va ser 
l’impacte per l’afusellament de Companys 

La notícia de l’execució del president va ser silenciada pels mitjans oficials 
espanyols i es va conèixer abans en els cercles dels exiliats que entre els 

catalans de l’interior

12 d’octubre de 2020

veure l’article a la web

El cant poètic que Pablo Neruda va decicar al president. A la dreta, imatge de Companys a l’exili. | CRAI Biblioteca del Pavelló 
de la República (Universitat de Barcelona).

“Deja que rumbo a rumbo de Cataluña roja/y que de punta a punta de las piedras de España/
paseen los claveles de tu viviente herida/y mojen los pañuelos en tu sangre sagrada”. El poeta xilè 
Pablo Neruda va escriure els anys quaranta Cant en la mort i resurrecció de Lluís Companys. Un 
exemple de l’impacte que va causar l’execució del president català arreu del món. 

Amb tot, l’historiador Josep Maria Solé i Sabaté considera que “la repercussió a nivell internacional 
no va ser tan gran com hagués pogut ser perquè es va produir en un moment excepcional, 
en plena Segona Guerra Mundial i amb el conflicte ensangonant Europa. A Catalunya, es va 
conèixer més tard i a través del boca-orella”.

https://www.naciodigital.cat/noticia/209644/cant-neruda-al-dolor-exili-aixi-va-ser-impacte-afusellament-companys
https://www.naciodigital.cat/noticia/202126/mapes/aixi/es/distribueixen/residencies/gent/gran/publiques/privades


L’obra Lluís Companys. Biografia humana i política -editada per Enciclopèdia, i dirigida per Solé i 
Sabaté- dona algunes dades interessants per conèixer l’impacte del crim. “En plena guerra, amb 
un exili català fragmentat i la dificultat de les comunicacions en aquell moment, la notícia de 
l’execució del president Companys va ser viscuda com un drama personal per tots i cadascun 
dels expatriats”, explica l’historiador.

A la premsa espanyola, tota sota control oficial, la notícia de l’afusellament es va ocultar. De fet, 
va arribar abans a cercles de l’exili que no pas als catalans de l’interior. Segons explica Solé i 
Sabaté, va ser un diari suec el primer a informar de la mort del president. Als arxius del Foreign 
Office britànic hi ha constància de la impressió que va causar el crim.

El ministre d’Exteriors, Lord Halifax, va contestar una carta de Josep Maria Batista i Roca, 
president del Consell Nacional Català, del 25 d’octubre, dient que havien rebut la notícia “amb 
profund dolor”. En aquell moment, però, el Regne Unit afrontava amb dificultats l’ofensiva 
alemanya, que en aquell context semblava guanyadora.

Un important dirigent internacional, Jawaharlal Nehru, líder del moviment independentista 
de l’Índia, va expressar la seva condemna de l’afusellament amb les paraules: “La mort de 
Companys és un dels crims més monstruosos que registra la Humanitat”. Nehru coneixia 
Companys. El 1938, Nehru i la seva filla, Indira Gandhi, van visitar Barcelona en el transcurs 
d’una gira per Europa, i van ser rebuts a l’Ajuntament i a la Generalitat. Tots dos serien, en una 
Índia ja independent, primers ministres.

Un cop molt fort per l’exili

Pel gruix de la Catalunya a l’exili, la mort de Companys va ser un cop molt dur que va malmetre 
encara més la moral dels republicans. “Les primeres notícies de l’assassinat de Lluís Companys 
ens produïren una tal sensació d’horror que no hi volíem donar crèdit. Ens semblava que un 
acte així depassava, en crueltat, tota mesura humana”, es pot llegir a la Memòria del Casal 
Català de Xile del 1940-41. Els centres catalans a l’exterior van ser cabdals a l’hora de divulgar 
el crim i van enviar notes als principals mitjans. En el cas de Xile, la major part de la premsa se’n 
va fer ressò.

El mateix va passar a l’Argentina, on el Centre Català de Buenos Aires va acollir un acte solemne 
amb la participació de Manuel Serra i Moret, Alfonso Rodríguez Castelao, que va parlar en nom 
de la comunitat gallega, Ramon M. de Aldasoro, en nom dels bascos a l’exili, i Ángel Ossorio y 
Gallardo, en nom dels republicans espanyols. També a l’Uruguai es van fer actes d’homenatge 
i a Montevideo es va inaugurar una font i una plaça dedicades a Companys.



No tot van ser elogis encesos dins del camp de l’exili. Joan Puig i Ferrater, que fou delegat de 
la Generalitat a França, va mantenir la seva visió negativa sobre la figura de Companys. Com 
també es va manifestar un judici molt crític per part de les JSUC (Joventuts Socialistes Unificades 
de Catalunya) de Mèxic, que van escriure que “Companys no és solament una víctima més 
del franquisme, ha estat víctima dels seus propis errors polítics, de les seves vacil·lacions i 
capitulacions (...) ha confiat que l’imperialisme francès alliberaria a Catalunya, ell va enarborar 
la bandera anticomunista i antisoviètica”. 

En els rengles de la dreta catalana, l’opinió sobre Companys sempre va ser negativa. Francesc 
Cambó és molt dur en el seu judici sobre Companys a les seves Memòries. Curiosament, però, 
es va alçar una veu elogiosa des de la Lliga, la de Joan Antoni de Güell i López, últim alcalde 
de Barcelona durant la monarquia. Al seu dietari va deixar escrit: “Companys presidí i governà 
Catalunya en les hores més tristes i amargues de la seva història. Déu i la Història jutjaran la 
seva vida. Nosaltres, els catalans, no oblidarem mai la seva mort”.



Companys, únic president elegit víctima d’un 
crim d’estat a Europa 

Només a Turquia, amb Adnan Menderes, o al Pakistan, amb Ali Bhutto, tots 
dos penjats a la forca, es poden trobar casos similars de governants elegits i 

executats després d’un judici sense garanties

12 d’octubre de 2020

veure l’article a la web

Zulfikar Ali Bhutto, Lluís Companys i Adnan Menderes, tres presidents víctimes de crims d’Estat.

S’ha dit i repetit que el de Lluís Companys -afusellat pel franquisme el 15 d’octubre del 1940, 
fa 80 anys- va ser l’únic cas d’un president democràticament elegit assassinat a Europa en el 
context de la Segona Guerra Mundial. En efecte, el de Companys és un cas excepcional. D’altres 
dirigents polítics democràtics han mort amb posterioritat víctimes d’un cop d’estat sagnant, 
però lluny d’Europa, com és el cas d’un altre mite, el xilè Salvador Allende. Però en aquest cas 
va ser en un context del tot diferent. Allende es va llevar la vida mentre el Palau de la Moneda 
era bombardejat.

https://www.naciodigital.cat/noticia/209815/companys-unic-president-elegit-victima-crim-estat-europa


Altres dirigents polítics van ser executats entorn de la Segona Guerra Mundial. Però no es tracta 
de governants elegits democràticament. El més representatiu va ser Jozef Tiso, un sacerdot 
que va esdevenir president d’una Eslovàquia independent el 1939. Però no es pot considerar 
un líder democràtic. Dirigia un partit ultraconservador i va obtenir la independència eslovaca 
en el moment de la fractura de Txecoslovàquia a mans de l’Alemanya de Hitler, de la qual va 
ser aliat. Després de la guerra, va ser sotmès a un judici, condemnat a mort i penjat a la forca.

Un altre contemporani de Companys que va patir una sort similar va ser el francès Pierre 
Laval. El seu cas no va tenir res a veure, però va compartir el seu final. Curiosament, amb 
papers intercanviats. Laval, primer ministre del règim col·laboracionista del mariscal Pétain, es 
va refugiar a l’Espanya de Franco a les acaballes de la Segona Guerra Mundial. Va estar unes 
setmanes al castell de Montjuïc mentre Franco pensava què fer amb ell. Reclamat pel govern 
de De Gaulle, el dictador espanyol el va lliurar. Laval, sotmès a judici, va ser condemnat a mort 
per haver traït el seu país i posar-se al costat de Hitler i fou afusellat.

Si sortim d’Europa, sí que hi ha alguns casos, del tot excepcionals, de presidents elegits després 
de la Segona Guerra Mundial que van haver d’afrontar judicis d’estat. Un d’ells va ser el turc 
Adnan Menderes, líder de la dreta conservadora del seu país, que va arribar al govern el 1950. 
El seu règim va acabar adoptant una posició autoritària i l’exèrcit el va derrocar el 1960. Va ser 
acusat d’haver impulsat un pogrom contra els jueus i altres minories d’Istanbul, processat i 
penjat a la forca el 1961. Menderes ha passat a la història turca com la víctima d’un judici polític.

L’altra figura internacional que va ser executat per un règim militar després de ser elegit a 
les urnes va ser Zulfikar Ali Bhutto, primer ministre del Pakistan, derrocat el 1977 pel general 
Zia Ul-Haq. Dirigent del progressista Partit Popular del Pakistan, Ali Bhutto va ser acusat de 
l’assassinat d’un contrincant polític, sotmès a judici i penjat a la forca el 1979. La seva figura 
també ha quedat com un referent mític de la història pakistanesa.

Són casos emblemàtics, en un context molt diferent al de Companys, que fan del judici i execució 
del president català un cas excepcional, només comparable al de situacions de països asiàtics.



Què pensaria avui Companys? 
Solé i Sabaté, Sallés, Alcoberro i Coberó auguren com veuria el president 

afusellat l’actual situació política, amb el procés i la crisi monàrquica de fons

13 d’octubre de 2020
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Joan Comorera, Jaume Aguadé, el consol rus, Antonov-Ovseenko, Lluís Companys entre altres al balcó del Palau de la 
Generalitat. | Arxiu Tarradellas.

Què diria Lluís Companys del moment polític a Catalunya? Defensaria una “confrontació 
intel·ligent” amb l’Estat? Optaria per una via unilateral? Proposaria un enèsim intent de buscar 
interlocutors a l’Estat? Les preguntes no poden donar cap resposta segura. Només la seva 
trajectòria, amb algunes continuïtats importants, fa llum sobre la seva figura. Però en aquest 
cas no es pot anar més enllà de l’especulació.

Tot i això, en moments d’incertesa, pensar en els referents de la història de Catalunya, si bé 
no ens dona totes les respostes sí que ens pot ajudar a combatre la confusió o el bloqueig. 
Per això hem preguntat a quatre historiadors (Josep Maria Solé i Sabaté, Anna Sallés, Agustí 
Alcoberro i Montserrat Coberó) què creuen que pensaria el president Companys.

https://www.naciodigital.cat/noticia/210017/pensaria-avui-companys


Josep M. Solé i Sabaté: “Què pensaria avui? Era un demòcrata”

Per Josep Maria Solé i Sabaté, no hi ha dubte de quin seria el posicionament del president 
afusellat. “Què pensaria avui? Era un demòcrata. Defensaria el que volgués la majoria del poble 
de Catalunya”. L’historiador, autor d’una obra referencial sobre el dirigent històric d’ERC, Lluís 
Companys, biografia humana i política, recorda que “va defensar sempre la voluntat popular, 
com ho va fer el 14 d’abril de 1931, i ara també ho faria. Per això va proclamar la República”.

Solé i Sabaté: “Va defensar sempre la voluntat popular i ara també ho faria”

Hi ha un moment en l’etapa final de la vida de Companys que per Solé i Sabaté és crucial. 
Es produeix quan, el juliol del 1939, el president, ja a l’exili, es dirigeix als joves estudiants 
catalans a Montpeller i els diu que els objectius continuen sent la defensa de Catalunya i de la 
llibertat, però que “per lluitar per altres idees, hi ha molta gent que treballa i lluita a tot el món. 
Catalunya només ens té a nosaltres”.   

Anna Sallés: “No volia trencar ponts”

“No tinc clar que estigués per una confrontació amb l’Estat”, afirma la historiadora Anna Sallés, 
autora del llibre Quan Catalunya era d’Esquerra, on es va capbussar en els orígens d’ERC i la 
construcció d’una formació molt transversal ideològicament. Sallés recorda que Companys 
“venia del tronc d’una esquerra federalista i sempre va intentar no trencar ponts amb el 
republicanisme i l’esquerra espanyola”. També subratlla el component federalista que va tenir 
la seva proclamació del Sis d’Octubre, “quan va proclamar l’Estat Català dins de la República 
Federal espanyola”.

La historiadora també recorda les enormes dificultats amb què va topar la Generalitat en els 
anys de la Guerra Civil, en què les relacions amb el govern de la República van ser sempre molt 
tenses, amb unes institucions catalanes havent de lluitar per preservar les seves atribucions. 

Anna Sallés: “Potser hauria evolucionat, com hem fet molts, en no trobar 
interlocutors a Espanya”

Tot i així, també matisa aquesta afirmació: “Com hem fet molts, també és possible que Companys 
hagués evolucionat en veure la dificultat per Catalunya de trobar interlocutor a Espanya. El 
que s’ha viscut a Catalunya els darrers anys ha fet que s’hagin produït molts trànsits des del 
federalisme al sobiranisme”.



Montserrat Coberó: “Estaria decebut per les divisions”

La historiadora Montserrat Coberó assegura que “Companys estaria decebut per les divisions 
entre els nostres”, en al·lusió a les tensions dins del bloc independentista que han marcat 
l’actual legislatura. Coberó recorda que el polític nascut al Tarròs era un home que sempre 
havia fet de nexe entre sectors diversos: “Esquerra va ser precisament un cas de confluència 
de forces diferents, no gens fàcil de teixir, i ell en va ser un aglutinant”. 

Montserrat Coberó: “Continuaria sent un home d’esquerres”

Una altra afirmació que Coberó no dubta a fer: “Lluís Companys continuaria sent avui un home 
d’esquerres i un demòcrata, perquè sempre ho va ser, és una constant de la seva vida, el seu 
posicionament al costat dels interessos dels treballadors”.   

Agustí Alcoberro: “Inicia un trajecte de l’autonomisme a l’independentisme”

L’exdirector del Museu d’Història de Catalunya recorda que Companys era un polític que “era 
conscient de la necessitat d’avaluar la correlació de forces en cada moment. Tenia instint. 
Per això és qui primer proclama la República el 14 d’abril. Però després, el 1934, amb el Sis 
d’Octubre, es confon”. 

Agustí Alcoberro: “Companys ja va iniciar un trajecte de l’autonomisme a 
l’independentisme”

Per Alcoberro, “Companys veu com l’horitzó d’un estat català és plausible i al llarg de la Guerra 
Civil sent com no hi ha un camí compatible amb les esquerres espanyoles. Per això crec que 
ja va iniciar un trajecte de l’autonomisme a l’independentisme”. Com Solé i Sabaté, Alcoberro 
esmenta les paraules durant l’exili (“Catalunya només ens té a nosaltres”) per argumentar 
l’evolució sobiranista de Companys.



El dia que Companys va parlar en català davant de 
Franco 

El polític republicà va ser ministre de Marina durant tres mesos i va coincidir 
en un acte públic amb el futur dictador

13 d’octubre de 2020

veure l’article a la web

Fotografia de Companys i banderí amb la imatge seva i d’altres dirigents republicans dels anys 30. | CRAI Biblioteca del 
Pavelló de la República (Universitat de Barcelona)

Molt abans de la Guerra Civil, Lluís Companys i Francisco Franco van tenir un encontre molt 
diferent del que es produiria després. L’escena (en aquest link la podeu veure immortalitzada 
a l’arxiu de l’agència Efe) pot semblar una ficció literària, sabent el que succeiria després en el 
consell de guerra al president, però l’hemeroteca deixa constància d’una trobada de tots dos, 
sent Companys ministre de Marina del govern de la república i el general Franco comandant 
militar de les Balears. Va ser el 6 de juliol del 1933. A més, l’aleshores ministre per ERC va 
pronunciar unes paraules en català i Franco el va felicitar.

Companys va presidir un acte de l’armada espanyola i va assistir a una desfilada de 21 vaixells 
en companyia de Franco i altres autoritats civils i militars. També va assistir a una recepció que 
li va oferir l’Ajuntament de Palma, a la qual també va assistir Franco.

https://www.naciodigital.cat/noticia/209494/dia-companys-va-parlar-catala-davant-franco
https://www.efe.com/efe/espana/cultura/una-foto-de-franco-con-companys-destaca-en-nueva-biografia-del-president/10005-2895550
https://www.efe.com/efe/espana/cultura/una-foto-de-franco-con-companys-destaca-en-nueva-biografia-del-president/10005-2895550


El ministre i futur president va fer diversos discursos al llarg del dia i, en un d’ells, va parlar en 
català. Segons explica la historiadora Montserrat Coberó en la biografia Lluís Companys. Una 
vida pels catalans. Una mort per Catalunya (Pagès), la premsa balear va explicar que Franco, que 
tres anys després s’aixecaria des de l’Àfrica en armes contra el govern legítim de la república, 
va ser un dels que el va felicitar al final del seu discurs.

Van ser només tres mesos, però Companys va exercir com a ministre de Marina. Ho va fer, per 
decisió de Francesc Macià, del 12 de juny al 12 de setembre del 1933, en un govern de Manuel 
Azaña, que va presidir la major part dels governs del primer bienni republicà (1931-33). Es 
tractava de governs de vida efímera, formats per una constel·lació de partits republicans i amb 
suport socialista. 

Esquerra Republicana, que governava la Generalitat amb Francesc Macià a la presidència, 
donava suport a Azaña i solia tenir un representant al consell de ministres. Durant un temps, ho 
havia estat Jaume Carner, ministre d’Hisenda, però va caure greument malalt i Azaña va fer una 
remodelació ministerial. Companys va ser reclamat aleshores a Madrid, però en un ministeri 
que era considerat de segon nivell. En aquell moment, presidia el Parlament de Catalunya, 
càrrec que va haver de deixar.

Els tres mesos de gestió van permetre poca obra de govern. Però van donar, com hem vist, algun 
moment especial. El mes de setembre, Companys va tornar a Catalunya mentre s’acostaven 
les eleccions espanyoles que, al novembre, donarien la victòria a una aliança de dretes. Poc 
després va morir Macià i ell va assumir la presidència de la Generalitat. S’acostaven temps 
difícils.



Mataven un president i l’alta societat ballava al 
Ritz

La tarda de l’afusellament del president, el patriciat es va aplegar en una gran 
festa al gran hotel barceloní, enmig d’un ambient d’eufòria i identificació amb 

la causa nazi

14 d’octubre de 2020

veure l’article a la web

Himmler és afalagat amb un sopar per les autoritats franquistes l’octubre del 1940

El Govern de Catalunya va declarar el 15 d’octubre Dia Nacional en memòria de les víctimes de 
la Guerra Civil i el franquisme. La data és la de l’afusellament del president Lluís Companys al 
castell de Montjuïc, un octubre sòrdid del 1940. Enguany es compleixen 80 anys de l’execució, 
un dia en què Barcelona es preparava per rebre amb tots els honors Heinrich Himmler, cap de 
les SS nazis, i l’alta burgesia es divertia al Ritz.

https://www.naciodigital.cat/noticia/209735/mataven-president-alta-societat-ballava-al-ritz
https://www.naciodigital.cat/noticia/93771/govern/declara/15/octubre/dia/nacional/memoria/victimes/guerra/civil/franquisme
https://www.naciodigital.cat/noticia/93771/govern/declara/15/octubre/dia/nacional/memoria/victimes/guerra/civil/franquisme


El president Companys va ser assassinat -”legalment”, segons la realitat franquista- en un dels 
moments més cruels de la dictadura. La seva execució va tenir molt d’assassinat ritual feixista 
en vigílies de la visita a Barcelona de dos importants dignataris dels règims italià i alemany. 
Un repàs a l’hemeroteca d’aquells dies ofereix una visió de la realitat segons la mirada dels 
vencedors. 

Feia poc més d’un any que la guerra havia acabat i Catalunya, vençuda i ocupada, malvivia enmig 
de la misèria, les cartilles de racionament i l’estraperlo (el mercat negre) mentre la repressió 
era en el seu punt àlgid. El 13 d’agost, Companys va ser detingut a La Baule-les-Pins, a la França 
ocupada, per agents de la policia alemanya i a petició de les autoritats franquistes. A partir 
d’aquell instant, tot va anar molt ràpid. Conduït a Madrid pel comissari Pedro Urraca, interrogat 
a la direcció general de Seguretat, el 3 de setembre fou traslladat al castell de Montjuïc i sotmès 
a un consell de guerra sumaríssim.

L’historiador Josep Maria Figueres, expert en la figura del president, sobre el qual ha publicat 
diversos llibres (entre ells, El consell de guerra a Lluís Companys, president de la Generalitat de 
Catalunya, Proa), explicava en unes declaracions a NacióDigital el 2016 que ben poca gent 
sabia aquells dies a Barcelona el que estava passant a Montjuïc: “Només en uns cercles 
molt restringits es tenia coneixement de la detenció de Companys. Això s’explica per les 
circumstàncies d’aquell moment. La gent més significada de la Catalunya republicana era a 
l’exili i s’havia imposat una censura total”.

Un quart de milió d’empresonats i tancats en camps

Figueres subratllava que “es vivia sota un règim de terror”. “Pensem que hi havia 250.000 persones 
a les presons i els camps de concentració, són dades oficials. La notícia de l’afusellament del 
president arribarà abans a l’exili que a l’interior”.    

La Barcelona d’aquell octubre de 1940 era una ciutat col·lapsada per la por. El país havia perdut 
el gruix de la seva classe dirigent i la cultura pròpia havia estat arrancada de les seves arrels 
amb violència. Però era la misèria i l’escassetat el que més caracteritzava la vida quotidiana. 
Les collites no van recuperar els nivells anteriors a la guerra fins als anys cinquanta i, de fet, fins 
al 1952 va haver cartilles de racionament pels productes de primera necessitat.

El dia de la secció femenina de Falange

Poques diversions en aquella Barcelona. La celebració de les diades patronals predominaven 
en l’àmbit de la festa, sotmesa al calendari religiós i patriòtic franquista. El dia de l’afusellament 
de Companys, el 15 d’octubre, era la festivitat de Santa Teresa, i al ser la patrona de la secció 
femenina de la Falange, es van fer diversos actes de celebració, amb missa a la catedral inclosa.



En aquella Barcelona lúgubre, tot traspuava costumisme i difunts, amb 
obres de Muñoz Seca i anuncis de la representació del Tenorio

En la cartellera teatral, predominaven autors de l’estil de Muñoz Seca (assassinat a Paracuellos 
del Jarama el novembre de 1936). Es podien veure obres seves al teatre Barcelona (“Anacleto se 
divierte”) i al Romea (“Un drama de Calderón”). Comicitat i costumisme en una ciutat lúgubre. Ja 
s’acostava el dia de difunts i s’anunciava el Don Juan Tenorio de Zorrilla al Tívoli.

 L’alta societat al Ritz, els pobres s’ofeguen al Ter

La mateixa tarda de la mort de Companys, com una ganyota cruel, l’alta societat va celebrar una 
de les seves grans festes a la ciutat de la postguerra. Va ser amb motiu del sant de la comtessa 
de Lacambra, “bella y distinguida dama que goza de mucho aprecio en la alta sociedad”, segons 
la premsa, que afegia que “los salones del Ritz presentaban un lucidísimo aspecto”.

La gent de bon to es reunia al Ritz i, quan s’obria la temporada, al Liceu. Aquells dies també 
es preparava la inauguració de la temporada d’hivern i un gran ball de nit al Reial Polo Jockey 
Club. L’alta burgesia també es va aplegar per acomiadar una dels seus, la senyora Teresa Vidal-
Quadras y Rabassa, emparentada amb els Bertran i Musitu (saga que va donar un ministre a la 
monarquia que va ser també braç dret de Francesc Cambó). Malgrat el decés, la bona senyora 
va tenir temps de rebre els sants olis i la benedicció apostòlica.

La setmana de l’execució de Companys va venir acompanyada de més 
desgràcies, amb desbordaments del Ter i l’Onyar, i desenes de morts

En pocs períodes de la història de Catalunya es va fer més evident el xoc entre la classe 
vencedora i satisfeta, i la ciutat humiliada. La setmana de l’execució de Companys va ser 
especialment tràgica, com moltes les d’aquells anys. El divendres 18 d’octubre, intenses 
pluges van provocar el desbordament del Ter i l’Onyar, i es van endur vides i cases a diverses 
poblacions. A Torelló, les primeres dades parlaven de 35 persones ofegades i de sis més a 
Manlleu, més deu desapareguts.

Mentrestant, la propaganda no s’aturava ni per un instant. El mateix 15 d’octubre, s’escenificava 
a la seu de Manresa la devolució d’una obra d’art, un frontal del segle XIV que “fue robado por 
los rojos, que en su desbandada lo abandonaron en la frontera”.

https://www.naciodigital.cat/noticia/26106/aiguat/1940/manlleu/osona
https://www.naciodigital.cat/noticia/26106/aiguat/1940/manlleu/osona


El filonazi Serrano Suñer, ministre d’Exteriors

Setmana tràgica i alhora plena d’esdeveniments polítics de fons. El 18 d’octubre, s’informava 
d’una remodelació del govern i del nomenament de Ramón Serrano Suñer com a nou ministre 
d’Exteriors. Cunyat de Franco, era fins aleshores ministre de l’Interior. Serrano representava 
el sector del règim més identificat amb la causa del Tercer Reich i favorable a entrar a la 
guerra mundial. La seva designació significava un pas més cap a una aliança més estreta amb 
Alemanya.  

El franquisme no tenia escrúpols per mostrar la seva simpatia amb les potències de l’Eix 
(Alemanya i Itàlia) que tant l’havien ajudat a imposar-se en els camps de batalla. Formalment 
neutre, l’Estat nacional es manifestava molt a prop de la causa hitleriana. Només cal fer un cop 
d’ull a la premsa d’aquell temps per comprovar-ho.

El clima en els ambients governamentals era d’eufòria nazifeixista. Els mitjans oficials –que 
eren tots els mitjans- anaven esquitxant informació sobre l’evolució de la Segona Guerra 
Mundial, que l’any 1940 semblava decantada clarament a favor de Berlín. Les portades dels 
diaris informaven dels bombardejos de l’aviació alemanya sobre Londres. Precisament, la nit 
del 14 al 15 d’octubre es va produir un dels atacs més brutals contra la capital britànica. El dia 
16, Augusto Assía, corresponsal de La Vanguardia a Londres, signava una crònica titulada “El 
infierno se vuelca sobre la capital”. Els aliats estaven a la defensiva.

Visites de jerarques feixistes

El mateix dia que Companys sortia de la cel·la per dirigir-se al fossar de Montjuïc per ser executat, 
aterrava al Prat el mariscal italià Emilio de Bono, jerarca del règim de Mussolini que passava 
uns dies de viatge oficial a Espanya. Venia de Madrid, on havia condecorat el dia anterior a 
Franco amb la màxima distinció italiana. Les autoritats barcelonines el van rebre amb tota 
mena d’atencions i el van acompanyar fins a l’hotel Ritz, a l’avinguda José Antonio, que és 
com van batejar els franquistes la Gran Via. Estaria un dia a Barcelona i visitaria la txeca “roja” 
del carrer Vallmajor, un indret inevitable en tots els itineraris de visites il·lustres en aquella 
Barcelona sotmesa.

Pocs dies després, el 23 d’octubre, tenia lloc la trobada de Franco i Hitler a Hendaia, l’única 
entrevista que van mantenir tots dos dirigents. S’ha especulat molt sobre si el führer en va 
sortir tip de les pretensions del dictador espanyol a canvi d’entrar en la guerra. Però no se 
sap fins a quin punt els alemanys estaven realment interessats en l’entrada de Franco en el 
conflicte, sabent com estava el país d’exhaust. En tot cas, la trobada demostrava l’essencial: 
l’entrevista, efusiva, delatava per on anaven les fílies del règim espanyol.



Durant la seva visita a Barcelona, Himmler va visitar una antiga presó 
republicana, d’on va sortir impressionat per la “crueltat dels rojos”

Franco amb Hitler a Hendaia i, a Barcelona, visita oficial de Heinrich Himmler, cap de les SS. 
És una estada de la qual s’ha destacat la seva visita a Montserrat, on el jerarca nazi va anar-hi 
enderiat buscant el Sant Grial que es podria trobar a la muntanya sagrada. Però res de res. El 
cap nazi va haver de tornar al seu país sense grial i sembla que amb la impressió que el país 
estava desfet.

Afalagat per Miguel Mateu

Abans d’agafar l’avió, la nit abans, el tot Barcelona oficial, amb l’alcalde Miquel Mateu i Pla al 
davant, va obsequiar Himmler amb un sopar a l’Ajuntament. Mateu, conegut com “el Mateu 
dels ferros” per haver-se enriquit amb el comerç d’aquest material, representava el sector de 
les elits més identificat amb el falangisme. En aquest link en podeu saber més, de la seva saga. 
Per la seva banda, Himmler també va tenir temps per visitar, com De Bono uns dies abans, la 
txeca de Vallmajor, d’on va sortir impressionat de la “crueltat dels rojos”...

De la presència de simbologia nazi a la Barcelona dels primers quaranta n’han quedat com a 
símbols les imatges de diverses grans exposicions fetes, com una sobre el llibre alemany i una 
altra sobre arquitectura moderna, que van suposar “guarnir” edificis emblemàtics com el de la 
Universitat de Barcelona i l’antiga seu del Parlament de Catalunya amb l’esvàstica sinistra.

La Barcelona oficial del 1940 va enaltir aquest tipus de personatges. Però la sort de la guerra 
va canviar i molts dels qui el 1940 transmetien la satisfacció pel triomf, tres o quatre anys més 
tard eren el rostre del fracàs. L’advocat Eduard Moreno ha explicat en diverses ocasions el seu 
record d’infant a l’escola quan semblava que els alemanys havien aconseguit ocupar Stalingrad 
i joves falangistes cridaven “¡hemos entrado en Stalingrado!”. Al final no va ser així i la guerra va 
començar a fer un tomb. El setembre de 1942, Serrano Suñer va ser cessat. D’altres van tenir 
menys sort.

Himmler i De Bono, mala sort

El mariscal De Bono, així que la guerra va començar a donar senyals d’esgotament, es va 
convertir en un adversari de Mussolini, fins al punt que va conspirar contra el seu cap i va 
contribuir a la seva caiguda el 1943. Mussolini va ser destituït i empresonat. És clar que el destí 
és capriciós. Un any més tard, a les acaballes de la guerra, un comando alemany el va alliberar. 
Convertit en una marioneta de Hitler, Mussolini encara va tenir temps de passar comptes amb 
els qui el van trair. De Bono, capturat pel Duce, va ser executat sense contemplacions.

https://www.naciodigital.cat/noticia/209540/suque-mateu-quan-casino-sempre-guanya


Himmler tampoc va sobreviure al desastre nazifeixista. Angoixat davant la derrota, va intentar 
fugir però va caure en mans dels britànics. Quan un metge es disposava a examinar-li la boca, 
va mossegar la càpsula de cianur que hi duia amagada.

El franquisme va haver de fer retocs per sobreviure al nou ordre que s’obria amb el triomf aliat 
a la Segona Guerra Mundial. Però en el que no canviaria va ser en la dura repressió al llarg de 
tota la seva existència. Una repressió que des del 1940 va tenir com a millor símbol la figura 
digna de Lluís Companys.

L’actual Parlament, l’octubre de 1942, seu de l’exposició d’arquitectura moderna alemanya. Foto: Brangulí (Fotògrafs) (Arxiu 
Nacional de Catalunya)



«Companys transmetia a les trinxeres confiança 
en la victòria» 

Miquel Morera, supervivent de la Columna Macià-Companys

Amb 100 anys, explica el combat al front d’Aragó i el seu record del president 
afusellat

14 d’octubre de 2020

veure l’article a la web

Miquel Morera | Adrià Costa

Miquel Morera explica que va néixer moltes vegades durant la Guerra Civil i la postguerra. Una 
d’elles va ser quan va començar un bombardeig d’avions Stuka al lloc on dormia, es va refugiar 
sota el llit de ferro i va quedar enterrat pel mur d’una casa propera. Sort dels seus companys, 
que van abocar-se a treure’l de sota les runes. Morera, combatent voluntari a la Columna 
Macià-Companys, va explicar la seva experiència en un llibre de memòries, Un noi al front. Una 
joventut perduda (1936-1945), editat per Llibres de Matrícula. Però hem volgut conèixer el seu 
testimoni en persona.

https://www.naciodigital.cat/noticia/210074/miquel-morera-companys-transmetia-trinxeres-confianca-victoria


Als seus 100 anys, després d’haver superat un infart l’any passat, conserva el cap ben clar i té 
molt vives les imatges de la guerra. També recorda perfectament quan va veure el president 
Lluís Companys al front. Ens rep a la seva casa de Sarrià, on la seva família està arrelada des de 
fa generacions i on aquest metallista i escultor viu envoltat d’obres seves.

- Va anar a la guerra com a voluntari. Per què va prendre aquesta decisió?

- Vaig anar-hi com a voluntari als 16 anys. El meu pare era d’Esquerra Republicana, del Casal 
Federal del Guinardó, i va ser dels que es van incorporar a la Columna Macià-Companys. Era un 
treballador de metallisteria i havia fet el servei. Era un manetes i li van demanar d’anar-hi com 
a armer. Ell venia cada setmana del Front d’Aragó a buscar recanvis de material a la caserna 
d’artilleria de Sant Andreu. Jo li preguntava de tot i volia saber com estava la situació al front. 
Fins que un dia em va preguntar si volia acompanyar-lo com a ajudant, i li vaig dir que sí. Vaig 
considerar que podia participar en una lluita on jo volia ser-hi. Quan van incorporar-se els de 
la meva lleva, jo ja duia un any i mig al front.

- Va ser al front d’Aragó que va conèixer el president Companys?

- Sí. Concretament a Alcanyís, que ell va visitar el juliol del 1937. Recordo que va avançar per 
un carrer costerut acompanyat del nostre coronel, Jesús Pérez Farràs. El president Companys 
li havia demanat que comandés la columna. Eren quatre germans i tots ells eren militars.

- Quina impressió li va fer el president?

- Per tots els qui combatíem, va ser un goig poder veure el nostre president. Era un home amb 
un carisma molt especial. Desprenia seguretat i transmetia confiança en la victòria. Donava 
moral poder-te trobar amb el president de la Generalitat per les trinxeres. En aquell moment, 
l’any 1937, tot i que vèiem que el conflicte s’allargava, encara crèiem que podíem guanyar.

“Companys va venir a Alcanyís. Era el juliol del 1937, quan encara crèiem 
que podíem guanyar”



 - Com vivien aquells moments a la Columna Macià-Companys?

- Allí obeíem les ordres que es donaven. A diferència de les columnes manades per Ascaso o 
Durruti, o Los Aguiluchos, que abans de prendre decisions s’havien de reunir i quan es prenien 
finalment, ja havia passat tot, nosaltres actuàvem de manera més militar.

Miquel Morera | Adrià Costa

- Es notaven les tensions entre les diverses forces republicanes? Amb la CNT-FAI?

- Molt. La CNT ens menyspreava, ens volien treure el triangle d’Esquerra Republicana que 
portàvem al braç. Més d’una vegada havien vingut al nostre sector quan no els corresponia 
i hi havia moments de molta tensió. La CNT es va fer l’amo de Catalunya i van fer el que van 
voler. Per això hi va haver tanta violència pels pobles. Fins que el maig del 1937, el govern 
de la República va imposar-se i va enviar tropes a Barcelona. Però des d’aquell moment, la 
Generalitat va deixar de tenir poder.

- Del seu combat al front, vostè ha explicat que el més colpidor va ser lluitar amb 
metralladores.



- Sí. Sent ajudant d’armer, començava a revisar les posicions amb metralladores. En una ocasió, 
comprovàvem una posició a primera línia, i hi havia una metralladora Hotchkiss, i va començar 
foc de canons. De seguida vam veure que no era un tempteig sinó un atac. Es va ordenar al 
caporal de la metralladora que comencés a disparar, tot veient les fileres de soldats enemics 
avançant. Si les fileres de soldats s’acostaven prou per llançar bombes de mà a la trinxera, 
estàvem llestos. En un moment donat, va quedar bloquejat, sense poder continuar. Això 
passava a vegades. Vaig decidir, amb 17 anys, posar-me al seu lloc. I vaig seguir disparant.     

- Tenia bona punteria, pel que explica.

- Sí que en tenia. Els canons de les metralladores s’anaven canviant perquè s’escalfaven i es 
posaven en un recipient en aigua, però vaig decidir continuar sense canviar el canó. Això va 
ser a Miralbueno, al front d’Aragó. L’endemà van retirar els morts que hi havia. Dit amb tota 
franquesa, el que hi havia davant de la metralladora era horrorós.   

“En moments de sang calenta, davant una metralladora, només penses en 
la supervivència, en defensar-te i defensar els teus companys. Després sí, 
penses i pots estar dies sense menjar”

 - Va haver de conviure amb la mort. Per una persona tan jove, ha de ser especialment 
colpidor.  

- Quan ets en un moment amb la sang calenta, no hi penses. Crec que davant de la metralladora, 
hagués disparat a qui fos. Jo estava defensant la meva vida, la meva supervivència i la dels 
meus companys. Recordo després del bombardeig de Benassal, al Maestrat, quan vam estar 
retirant restes humanes. En aquell moment, no em feia res fer-ho. No sabia ni el que feia. 
Després, sí. Després, penses i ets conscient del que has vist. A Benassal, vaig estar dies sense 
poder menjar res. Hauria vomitat.

- Què va ser de vostè després de la guerra?

- Vaig agafar la guerra com a tinent. El meu pare, amb qui vaig fer tota la guerra, era comandant. Jo 
vaig participar en la batalla de Valsequillo, que encara és poc coneguda. Va ser l’última ofensiva 
de la República, el gener del 1939. La fi de la guerra ens va agafar a Requena, a València. 
Vam rebre l’ordre de lliurar l’armeria i vam tornar a Barcelona. El meu pare va demanar que 
li donessin un salconduit i li van lliurar un paper que devia ser paper mullat però vam arribar 
onze dies després. No sabíem com estaven les coses fins que el 29 de març del 1939 ens van 
dir que la guerra s’acabava.



Miquel Morera a casa seva, a Sarrià | Adrià Costa

- No els van agafar presoners?

- Allí no. Però l’endemà d’arribar a casa, la policia va venir i ens va dur al pare i a mi a la presó 
Model. 

- Van ser jutjats?

- No. Vam estar uns mesos a la presó i després ens van dur a dos camps de presoners: un a 
Horta i l’altre a Reus, fins que en vam sortir. I tot seguit van cridar les nostres quintes per fer el 
servei a l’Espanya de Franco. El servei durava en aquell moment 3 anys i als combatents de la 
lleva del biberó ens va tocar quatre anys i mig. Però d’una manera tan bàrbara que, fins i tot, 
a Olot, en uns barracons de palla, ens van fer una mena d’estudis psicològics que semblaven 
copiats dels camps nazis.



- En té un record pitjor de la guerra?

- Indiscutiblement. Miri, a la guerra, fos com fos, hi vaig anar voluntari. Però la postguerra no 
la perdono a ningú. El meu pare era un artesà, un gran artista, que em va ensenyar l’ofici de 
metallista. Jo vaig dedicar-me a la fàbrica. Fèiem estampació i troquelatge, complements per 
sabates, cinturons i bisuteria. Ell ho feia tot manualment. Jo ho vaig mecanitzar. 

“Com volem que ens entenguin els altres si no ens entenem nosaltres? No 
perdem de vista l’important, que és Catalunya”

- Amb tot el que ha viscut, creu que el poble català té motius per l’optimisme?

- Em fa una pregunta molt complicada. Ara tenim tot el problema de la pandèmia. Amb totes 
aquelles manifestacions, en què jo participava en totes les que podia, vaig agafar molta il·lusió. 
No ho veia fàcil, però ho veia possible. Fèiem camí. Però com volem que els altres ens entenguin 
si nosaltres no ens entenem? Els partits s’estan barallant per uns trossos de pastís que encara 
no es té. No perdem de vista l’important, que és Catalunya. Malgrat tot, tinc molta confiança 
en el poble de Catalunya.



El calvari de Companys, de l’exili a les darreres 
hores 

Des del moment de la detenció a mans dels nazis, el president va ser conscient 
del seu destí, que expressa en l’escrit a la seva filla: “Et deixo un nom net de 
tota mala intenció i voluntat. Moriré per Catalunya i pel que ella representa”

15 d’octubre de 2020

veure l’article a la web

El president Companys i el conseller Josep Tarradellas al seu pas per la frontera. | Arxiu Tarradellas

El 5 de febrer del 1939, Lluís Companys va començar el camí que el duria a la fi. Aquell dia, un 
diumenge, el president de la Generalitat va creuar la frontera pel coll de Lli, juntament amb el 
president basc, José Antonio Aguirre, acompanyats per membres dels seus respectius governs. 
Hi era també Josep Tarradellas, conseller en cap durant bona part de la guerra. Les Illes va ser 
el primer poble on van arribar, a la Catalunya Nord, ja sota jurisdicció francesa. 

https://www.naciodigital.cat/noticia/210104/calvari-companys-exili-darreres-hores


El que podia haver estat un viatge cap a un refugi de llibertat, sempre pensant en tornar 
aviat, va ser l’inici d’un calvari. Perquè no faltés cap ingredient, el president de la República 
espanyola, Manuel Azaña, i el cap del govern, Juan Negrín, havien decidit passar la frontera 
unes hores abans, per no coincidir amb Companys i Aguirre. Una darrera desconfiança, una 
nova constatació de com la relació entre les institucions republicanes catalanes i les espanyoles 
estava fracturada. Una nova imatge de derrota.

Aquest capítol final de la seva biografia està força historiada i disposem de magnífics treballs 
de Josep Benet, Josep Maria Figueres, Joaquim Aloy i Josep Maria Solé i Sabaté, entre d’altres. 
La Guerra Civil ja era a les acaballes. Des d’aquell moment fins a l’agost del 1940, la vida de 
Companys giraria entorn la preocupació per la situació de milers i milers de catalans que 
travessaven la frontera fugint de l’avenç franquista -la majoria conduïts a camps envoltats de 
filats i en unes pèssimes condicions- i l’angoixa per la sort del seu fill Lluís, internat en un 
sanatori a prop de París. 

Ja aleshores es van evidenciar les divisions dins de les forces polítiques catalanes: un sector 
va començar a qüestionar la continuïtat de Companys a la presidència. Però el president va 
mostrar des del primer moment la seva voluntat d’exercir les funcions des de l’exili. Gràcies 
a això es va preservar, ni que fos al mínim, una estructura depenent de la Generalitat, com 
l’oficina situada al carrer de la Pépinière, a París, on s’atenia els refugiats catalans i se’ls buscava 
allotjament.

En un primer moment, l’oficina va acollir la Fundació Ramon Llull, a l’escalf de Pompeu Fabra, 
Pous i Pagès i altres figures, que va permetre fer realitat la residència d’intel·lectuals catalans a 
Montpeller i, més tard, la reaparició de la Revista de Catalunya. Solé i Sabaté, a Lluís Companys. 
Biografia humana i política, recorda el suport que va donar a la fundació el pintor Pablo Picasso.

La invasió alemanya de França i la seva ràpida caiguda va ser letal per tot l’exili. París va ser 
ocupat el juny del 1940. El president s’havia traslladat a La Baule-les-Pins, a proposta d’un 
altre exiliat, Joan Casanellas, que hi vivia. Un fet que va resultar fatal va ser que el fill, Lluïset, 
s’havia extraviat en el moment de ser traslladat de residència davant l’avenç alemany. Això va 
demorar la sortida de Companys cap a algun país americà, com molts li aconsellaven. 

L’inici del calvari

El 13 d’agost, Companys va ser detingut a La Baule per agents de la policia alemanya i a petició 
de les autoritats franquistes. D’aquesta escena queda el testimoni de la dona del president, 
Carme Ballester, que ho va escriure en uns fulls trobats per l’historiador Joaquim Aloy -del 
portal memoria.cat- a l’arxiu de l’Institut d’Història Social d’Amsterdam. En aquest link es poden 
consultar els manuscrits. Ballester mostra l’impacte del moment: “Acabada l’operació, els 
quatre soldats s’emporten custodiat el president de Catalunya!”. 

https://www.memoria.cat/
https://www.memoria.cat/companys/reproduccio-del-manuscrit-de-carme-ballester-que-narra-la-detencio-de-lluis-companys/#!jig[1]/ML/405
https://www.memoria.cat/companys/reproduccio-del-manuscrit-de-carme-ballester-que-narra-la-detencio-de-lluis-companys/#!jig[1]/ML/405


Memoria.cat ha fet aportacions molt interessants a aquesta etapa de la vida del president. 
Precisament aquests dies, Jordi Pons, un dels seus membres, ha localitzat a París l’estatut de 
refugiada de Ballester. 

A partir de la detenció, tot va anar molt ràpid. Va ser conduït a la frontera pel comissari espanyol 
Pedro Urraca, que treballava al costat de la Gestapo i de l’ambaixada franquista a París, 
regentada pel tenebrós José Félix de Lequerica. Companys va ser enviat a Madrid i interrogat a 
la direcció general de Seguretat. Cel·la número 11, als calabossos de Puerta del Sol. Van ser els 
dies més durs, sotmès a burles i tortures. Fins després del primer interrogatori no es va poder 
rentar.

Burles i vexacions

Josep Benet ha deixat escrit com va ser tractat Companys a Madrid. Un testimoni que esmenta, 
el de Manuel Bravo Montero, va deixar constància dels maltractaments i tortures: “L’exhibien 
com si fos una fera”, i fins i tot alguns policies van convidar amics seus a contemplar-lo. El 
3 d’octubre fou traslladat al castell de Montjuïc. Abans, en un moment en què s’aturen a 
Saragossa, Companys ja té clar el seu destí, com li diu a un pres republicà de qui s’acomiada, 
Máximo Gracia: “Moriré a la meva Catalunya i per Catalunya”. 

A la direcció general de Seguretat, el van exposar “com si fos una fera”

Sotmès a un consell de guerra sumaríssim, celebrat el 14 d’octubre al mateix castell, se l’acusava 
de rebel·lió militar i d’haver repartit armes entre el poble el 1936. Fou defensat pel capità 
d’artilleria Ramón de Colubí. Es dona el cas que De Colubí s’havia aixecat a Barcelona el 18 de 
juliol del 1936 i va ser condemnat a mort, però la sentència va ser commutada per 30 anys de 
presó i el 1938 va ser bescanviat per presos republicans en mans dels franquistes. 

Els moments finals

En la seva defensa, que va ser molt digna, segons els historiadors que han investigat el 
sumaríssim, De Colubí va recordar que Companys va salvar la vida d’uns 300 oficials revoltats a 
Barcelona el 18 de juliol, i que mai havia emparat cap delicte comú. Demanava una condemna 
de vint anys i un dia. Companys va fer un al·legat final, assumint les seves responsabilitats 
polítiques i negant les acusacions. “I sense una ombra de rancor”, va concloure. 



En contra del que sovint s’ha repetit, el president Companys en cap moment 
es va descalçar per trepitjar terra catalana

El tribunal es va reunir de seguida i va sentenciar a mort, com s’esperava. Aquella mateixa 
tarda, el capità general, Luis Orgaz, va signar-la. Era el pas decisiu que implicava l’execució. 
Feia poc s’havia eliminat l’obligació d’enviar la sentència a Franco perquè donés l’enterado. 
D’aquesta manera es “guanyava temps” per fer efectiva l’execució.

El sumaríssim es va fer amb tanta precipitació -va durar una hora- que les tres germanes del 
president -Ramona, Maria de les Neus i Maria de l’Alba-, van arribar just quan el judici acabava. 
Després, van poder reunir-se amb el seu germà durant tres hores. Va ser el darrer cop que es 
van veure. Les darreres hores les va passar amb molta serenitat, tanta que els seus mateixos 
botxins van quedar impactats. 

Va demanar assistència d’un caputxí, però no va ser possible. El capellà de la presó i un jesuïta 
el van acompanyar, i ell va escoltar missa. Va escriure diverses cartes a la seva dona i filla. 
L’historiador Josep Maria Figueres, un dels que més ha treballat la figura de Companys, explica 
els seus darrers moments: “Gràcies a la seva germana Ramona sabem com les germanes el 
visitaren i van anotar unes frases que els hi digué: preocupació pel destí del seu fill Lluís i pesar 
per no haver pogut fer més per alleugerir els patiments del poble català. Companys escriu a la 
seva filla Maria. No li expliquen el suïcidi del seu germà Camil a Montpeller”.

Josep Maria Figueres: “Amb les seves germanes està fins a les dues, i fins a 
les sis, solitud i espera tensa”

Només li permeten escriure tres textos, explica Josep Maria Figueres: “Escriu aquesta carta a 
la filla, una altra a l’esposa i un testament hològraf. Fins ací s’imposa la intolerància espanyola 
més sagnant que encara perviurà dècades: s’obliga a escriure als presos en castellà perquè els 
vigilants ho entenguin, desconeixent la llengua del país. El capellà li va portar un xic de xocolata 
d’Agramunt, un poc de conyac, la beguda forta de l’època. Els dos religiosos són els únics que 
el poden acompanyar una estona. Amb les germanes està fins a les dues de la matinada. I fins 
a les sis, solitud i espera tensa. A dos quarts de set ja havia acabat tot”.  

A la seva filla Maria, el president li diu en el seu darrer escrit: “Et deixo un nom net de tota mala 
intenció i voluntat. Moriré per Catalunya i pel que ella representa”. En una carta que adreça als 
catalans, escriu: “La meva petitesa no podia esperar una fi més digna. Per Catalunya i el que 
representa de Pau, Justícia i Amor”.



A les sis del matí va ser conduït al Fossar de Santa Eulàlia. Va parlar amb els dos religiosos i 
amb l’advocat defensor mentre el piquet d’execució, format per soldats d’artilleria, esperava 
la primera llum del dia, tal com establien les ordenances. Companys va fumar una cigarreta 
i no va mostrar especials signes d’inquietud. Anys després, Bravo Montero, testimoni de 
l’afusellament, va deixar constància de la dignitat del president.

Joaquim Aloy: “La seva actitud en el moment final és la pitjor lliçó que podien 
rebre els seus assassins”

Companys no es va descalçar, en contra del que s’ha dit tantes vegades per afegir més èpica i 
patetisme a un moment ja de per si prou tràgic. Josep Benet, a El president Companys, afusellat 
(Edicions 62), ho deixa ben clar.  Sí que, en el moment definitiu, va exclamar “Per Catalunya!”. 

L’historiador Joaquim Aloy, creador del portal Memoria.cat, explica a NacióDigital que “el 
de Companys és un crim tan injust que per força genera una gran incomoditat fins i tot als 
seus pitjors enemics”. “I la seva actitud en el moment final és la pitjor lliçó que podien rebre. 
Els assassins no devien comptar amb aquesta enteresa i dignitat de Lluís Companys davant 
l’afusellament, que va commocionar tothom”, rebla.



Lluís Companys, una figura única en la 
cinematografia catalana 

El 123è president de la Generalitat, afusellat pel franquisme el 1940, és la 
personalitat política catalana amb més adaptacions i pel·lícules

Víctor Rodrigo / 15 d’octubre de 2020

veure l’article a la web

Luis Iriondo, en un moment de la pel·lícula «Companys, procés a Catalunya» | La Llanterna Films

El cinema català posseeix una filmografia notable -tot i que insuficient- de la història política i 
social del país dels últims dos segles. Les produccions han abordat diversos moments destacats 
i personatges centrals de les últimes dècades, la gran majoria ambientades al voltant dels 
períodes de la Segona República, la Guerra Civil i la repressió franquista. Quant a pel·lícules 
sobre personalitats polítiques i socials han estat més escases, però destaquen els films dedicats 
a Salvador Puig Antich i Lluís Companys. El 123è president de la Generalitat de Catalunya, 
afusellat pel règim franquista el 15 d’octubre de 1940, n’ha protagonitzat tres.

https://www.naciodigital.cat/noticia/210074/miquel-morera-companys-transmetia-trinxeres-confianca-victoria
https://www.naciodigital.cat/noticia/209533/cinema-catala-reivindicacio-politica
https://www.naciodigital.cat/noticia/209533/cinema-catala-reivindicacio-politica


L’any 1979, en plena transició, es va estrenar la primera pel·lícula sobre el president: Companys, 
procés a Catalunya (en aquest link en podeu veure un fragment). En un moment transcendental 
a tot l’estat espanyol, on s’acabava d’investir Adolfo Suárez com a president, ETA i els GRAPO 
atemptaven, i se celebraven les primeres eleccions municipals des de 1934, el director i guionista 
Josep Maria Forn va estrenar aquest film, que va tenir un gran impacte. 

Escrita pel mateix Forn i en companyia d’Antoni Freixas i Ferran Llagostera, la pel·lícula explicava 
fil per randa l’exili del president de la Generalitat arran de la victòria de Franco a la Guerra 
Civil, la invasió nazi a França, la seva captura per la Gestapo, el judici sumaríssim i l’execució. 
El cantautor Luis Iriondo va ser l’encarregat d’interpretar el president Companys en la seva 
primera obra cinematogràfica com a actor, en un desplegament interpretatiu de luxe per a 
posar en relleu les conseqüències humanes i polítiques de tot plegat.

Imatge del rodatge de la pel·lícula de Josep Maria Forn Foto: La Llanterna Films

Marta Angelat, Montserrat Carulla, Fernando Ulloa, Juanjo Puigcorbé i fins i tot Ovidi Montllor 
van ser els encarregats de donar vida a tots els personatges al voltant dels últims anys de vida 
del president de la Generalitat. La pel·lícula va ser presentada al prestigiós Festival de Cannes, 
competint en la secció “Una certa mirada”, que era paral·lela a la Palma d’Or, el mateix any que 
hi va aterrar Apocalypse Now.

https://www.youtube.com/watch?v=45_vyj2Ohyw&feature=emb_logo


La recuperació contemporània de la figura de Companys

En els anys posteriors el cinema català va produir molts títols, la majoria coproduïts per la 
CCMA i TV3. Es van recuperar obres literàries, teatrals i fer produccions totalment noves d’una 
ficció completament en català. Les figures polítiques i les reivindicacions socials no van tornar 
fins ben entrat el segle XX, quan una nova fornada de guionistes, directors i intèrprets van 
ocupar la primera línia de l’audiovisual.

El 2011 s’estrenava 14 d’abril. Macià contra Companys, una pel·lícula televisiva produïda per 
Minoria Absoluta i escrita per Toni Soler que aborda els fets del 14 al 17 d’abril de 1931 i 
alimentava el relat de la rivalitat entre els dos líders d’ERC (la podeu veure en aquest link). 
Manuel Huerga va dirigir-la, cinc anys després de rodar la meravellosa pel·lícula de Salvador. 
L’atractiu del film és el format: un fals documental gravat el 1932, amb mètodes del segle XXI, 
amb la intervenció tant de Companys i Macià com si poguessin parlar avui dia de tot el que va 
passar llavors.

Explica les tibantors entre ells, la declaració de la República Catalana, com es va arribar a 
aquest escenari, l’acord amb Madrid i les conseqüències posteriors. Pere Ponce i en Fermí 
Reixach van ser els actors encarregats de donar vida als dos membres d’ERC, acompanyats 
d’un altre repartiment ple de talent. Va ser un èxit absolut d’audiència a TV3. La figura de Macià 
l’havia tractat anys enrere el mateix Josep Maria Forn en una obra inèdita: El coronel Macià, on 
explicava la trajectòria militar i política del 122è president de la Generalitat a inicis del segle XX 
(la podeu veure en aquest link).

El moment de l’afusellament de Companys a «13 dies d’octubre» Foto: Lastor Media

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/maciacontracompanys/14-dabril-macia-contra-companys/video/3764970/
https://www.youtube.com/watch?v=Ao3-8_SC68U


La tercera i última pel·lícula sobre Companys és la més emotiva, humana i crítica contra el 
franquisme que s’ha realitzat fins ara al voltant de la figura del president: 13 dies d’octubre (la 
podeu veure en aquest link). Dirigida pel talentós director Carlos Marqués-Marcet -qui aquest 
any ha estrenat el film de l’assassinat de Guillem Agulló- l’obra explica tot el procés judicial 
sumaríssim al president Companys.

La trama descriu com els tribunals franquistes van acusar Companys de diversos delictes 
injustificats, no van proporcionar-li cap defensa amb mínimes garanties i va haver d’esperar la 
mort com si fos un pur tràmit. El film s’endinsa en la relació de l’advocat defensor del president, 
el capità Ramón de Colubí, i el paper transcendental que va tenir el capità general franquista 
Luis Orgaz o la germana del president, Ramona Companys. Carles Martínez interpreta un 
paper excel·lent amb Companys, a més de la direcció de Marqués-Marcet que dota la pel·lícula 
d’emoció i transcendència, no només per a la importància històrica del moment, sinó per la 
rellevància actual que encara té aquell procediment judicial.

Més política al cinema català

El denominador comú del cinema català ha estat una construcció cinematogràfica durant les 
últimes quatre dècades a través de personatges ficticis en escenaris històrics, adaptacions 
literàries o comptades biografies destacades, com Pau Casals, Jacint Verdaguer o el mateix 
Pere Casaldàliga. La política, en comptades ocasions, ha estat la protagonista.

Les tres obres sobre Companys adquireixen així una importància notòria davant tot l’espectre 
cinematogràfic nacional i recorden als creadors i productors que el cinema català encara té 
molt camp per córrer. La reivindicació de la memòria també afecta el contingut de les obres 
audiovisuals i culturals.

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/companys/13-dies-doctubre/video/5549294/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/companys/13-dies-doctubre/video/5549294/
https://www.naciodigital.cat/noticia/209500/pellicula-sobre-assassinat-guillem-agullo-estrena-avui-tv3-punt-ib3
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