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Avui fa 77 anys de l'afusellament
del president Lluís Companys
Tal dia com avui, l'any 1940, el president de la Generalitat va ser assassinat pel
règim franquista al castell de Montjuïc

Lluís Companys | Pedro Urraca/«El Temps»

Tal dia com avui, l'any 1940, era assassinat el president de la Generalitat Lluís Companys a mans
del règim franquista. Companys (El Tarròs, 1882 - Barcelona, 1940), lliurat a la dictadura per la
Gestapo, va ser afusellat per un escamot del règim el 15 d'octubre al fossar de Santa Eulàlia, al
castell de Montjuïc. Sis anys abans, el president havia proclamat l'Estat Català de la República
federal Espanyola, fet que va dur a la presó el Govern i va provocar la suspensió de l'Estatut de
Núria per part de l'estat espanyol.
Com cada any, enguany es commemora l'assassinat de Companys, l'únic president elegit
democràticament executat, amb una marxa de clavells fins al lloc on va morir. Habitualment es fa
una marxa de torxes, però aquest any s'ha optat per les flors. Aquest matí, membres del Govern
seran a Montjuïc per homenatjar la seva figura. A Tarragona, a les 7 h s'ha llegit el Consell de
guerra i a les 19 h, es portarà a terme l'ofrena floral de diferents entitats i partits polítics.
El president Companys ha estat d'actualitat aquests últims dies per les polèmiques paraules del
vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado,
(http://www.naciodigital.cat/noticia/140129/pp/adverteix/puigdemont/si/declara/independencia/aca
bara/companys) que va amenaçar el president Carles Puigdemont que "podria acabar com
Companys" si proclama la independència. Aquestes paraules van provocar una enorme
polseguera i ni Casado ni el PP se n'han retractat.
Aquí podeu veure el documental sobre Companys que TV3 va fer amb motiu del 75 aniversari del
seu assassinat:
https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/24041/avui/fa/77/anys/afusellament/president/lluis/companys
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V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=zwsic-hvjWQ
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=ridgQv6b5XU
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