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P R O G R A M A

LLUÍS COMPANYS
«75 ANYS DEL SEU AFUSELLAMENT.
UN POLÍTIC COM A SÍMBOL
D’UNA COL·LECTIVITAT»
El 1940, Lluís Companys fou segrestat en territori
de l’Estat de França per forces policials alemanyes i
franceses en combinació amb la policia espanyola
que actuava en territori gal. L’episodi representà una
vulneració molt greu de la legalitat internacional que,
atesa la situació bèl·lica, no pogué ser denunciada.
Companys fou així detingut i segrestat. A Madrid,
torturat, i a Barcelona, afusellat en un consell de guerra
sumaríssim on l’advocat pràcticament no tingué temps
de llegir la documentació ni pogué assumir les labors
de defensa òbvies en un tribunal. Així es tancava la
vida d’un dels personatges més rellevants del primer
terç de segle que assolí els màxims mandats populars
i democràtics gràcies als guanys de les eleccions
democràtiques a les quals va concórrer.
Des del republicanisme i els moviments socials,
com la defensa dels drets humans, la lluita contra la
guerra del Marroc i l’organització del sindicat rabassaire,
ﬁns a la presidència de la Generalitat proclamada la II
República hi ha tot un intens període polític. Companys
hi assolí diversos càrrecs, de regidor de l’Ajuntament
de Barcelona a diputat del Congrés espanyol, destacant
en un posicionament ideològic molt deﬁnit i que el
féu esdevenir representant de les capes populars que
el contemplaren com un símbol de la seva ideologia
i com a representant dels seus interessos. Ho palesà
l’extraordinària i multitudinària rebuda de tot el país en
sortir del penal després de l’empresonament pels fets
d’octubre de 1934.
Analitzar la trajectòria pública de Companys i
remarcar-ne els aspectes més rellevants és la petició
als especialistes —autors de diversos estudis sobre el
polític— que la SCEH i el CHCC han fet amb la voluntat
que enguany, en el 75è aniversari de l’ignominiós
afusellament del 1940, pugui ser estudiat, alhora que
es glossi i s’analitzi en la taula rodona de cloenda
la sentida reivindicació de l’anul·lació del Consell de
Guerra del 14 d’octubre de 1940 de tan nefasta memòria.

9.30 h

Lluís Companys, regidor a l’Ajuntament de
Barcelona,
José Luís Martín Ramos (catedràtic de la
Universitat Autònoma de Barcelona).

10.15 h

Lluís Companys i la Unió de Rabassaires. L’esforç
per recuperar la pau i la justícia social al camp
(1921-1931),
Jordi Pomés (professor titular de la Universitat
Autònoma de Barcelona).

11.00 h

Pausa

11.30 h

Lluís Companys, parlamentari i president de la
Generalitat durant la Segona República,
Arnau González (professor titular de la Universitat
Autònoma de Barcelona).

12.15 h

Lluís Companys i l’Església catòlica. Anàlisi d’una
polèmica,
Hilari Raguer (monjo de l’abadia de Montserrat).

13.00 h

Trajectòria política de Lluís Companys durant la
Guerra Civil,
Albert Balcells (catedràtic de la Universitat
Autònoma de Barcelona i membre de
l’Institut d’Estudis Catalans).

13.45 h

Dinar

16.00 h

El Consell de Guerra,
Josep M. Solé Sabaté (catedràtic de la Universitat
Autònoma de Barcelona).

16.45 h

L’exili a França (1939-1940),
Mercè Morales (Societat Catalana d’Estudis
Històrics).

17.30 h

Els discursos de guerra de Companys. Entre la
mobilització i la representativitat (1936-1939),
Josep M. Figueres (professor titular de la
Universitat Autònoma de Barcelona).

18.15 h

Pausa

18.30 h

Cloenda de la Jornada per Jaume Sobrequés
i Callicó, president de la Societat Catalana
d’Estudis Històrics i director del Centre d’Història,
Contemporània de Catalunya, i per Jordi PalouLoverdos, director del Memorial Democràtic.

18.45 h

Taula rodona: «L’anul·lació del Consell de Guerra»,
Amb la participació de Josep Cruanyes, advocat i
president de la Comissió de la Dignitat, Gemma
Calvet, advocada, diputada, i presidenta de la
Comissió de Justícia del Parlament de Catalunya, i
de Mirta Núñez Díaz-Balart, professora titular de la
Universitat Complutense de Madrid.

19.30 h

Lliurament de certiﬁcats.

