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Actes d’homenatge a Lluís Companys amb motiu del 75è 
aniversari del seu afusellament 
 
 
 
ACTE INSTITUCIONAL 
 
Companys 75. La força d'una vida 
El Born Centre Cultural - 14 d'octubre del 2015, 20 h 
 
L'Ajuntament de Barcelona homenatja amb un esdeveniment festiu i institucional la 
figura de qui va ser president de la Generalitat de Catalunya i regidor de Barcelona, 
Lluís Companys, amb motiu del 75è aniversari del seu afusellament, el 15 d'octubre 
de 1940.  
 
L'acte vol reivindicar la vida de Companys, que va declarar la República Catalana 
des del balcó de l'Ajuntament de Barcelona, més enllà de l'efemèride de la seva 
execució. Lluís Companys és un dels grans referents clau del nostre passat més 
present. En la seves múltiples vessants –republicana, obrerista, sindicalista, 
catalanista, frontpopulista i antifeixista– simbolitza un moment complex però també 
essencial de la lluita per les llibertats, socials, polítiques i nacionals.  
 
Així mateix, aquesta celebració també és una reclamació institucional per l’anul·lació 
de la sentència de mort a Companys i la seva integració en la memòria democràtica i 
antifeixista europea, com a únic president d’una institució democràtica afusellat 
durant la Segona Guerra Mundial. 
 
Així, el Born Centre Cultural acollirà el dimecres 14 d’octubre, a les 20 hores, un acte 
que comptarà amb les intervencions de Jaume Asens, Josep Cruanyes, Joan B. 
Culla, Xavier Domènech, José Luis Martín Ramos, August Gil Matamala, Pep Riera, 
Anna Sallés i Joan Tardà, i les actuacions musicals a càrrec de Lídia Pujol amb 
Mohammed Bout i Mohamed Soulimane, Biel Majoral, Borja Penalba i Francesc 
Anyó, Dani Flaco i Joan Isaac, Pi de la Serra i Carme Canela, Pere Martínez i 
Gemma Humet, sota la direcció musical de Joan Díaz. 
 
La introducció anirà a càrrec de l'Il·lustríssim Sr. Gerardo Pisarello i la cloenda a 
càrrec de l'Excel·lentíssima Sra. Ada Colau, alcaldessa de Barcelona. 
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Per assistir com a públic a aquest acte, es podrà sol·licitar l’entrada: 
 
Per internet omplint el formulari d’inscripció que hi haurà a partir del 2 d’octubre a 
www.barcelona.cat/barcelonacultura i www.barcelona.cat/elborncentrecultural. Un 
cop feta la inscripció, es facilitarà un identificador i les instruccions per passar a 
recollir l’entrada per Tiquet Rambles (La Rambla, 99) fins el dia 9 d’octubre.  
 
Presencialment a partir del dia 2 i fins el dia 8 d'octubre es podrà anar a Tiquet 
Rambles i demanar l’entrada per l'acte (una per persona) en horari de 10 a 20 hores.  
 
 
Fitxa tècnica  
 
Ho organitza:   Ajuntament de Barcelona 
Ho produeix:   Grup Enderrock 
Conducció:   Montse Armengou 
Direcció musical:  Joan Díaz 
Documentació i guió: L'Avenç 
Realització vídeos:  Clack 
Producció tècnica:  El Born Centre Cultural 
 
 

  

http://www.barcelona.cat/barcelonacultura
http://www.barcelona.cat/elborncentrecultural
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CONFERÈNCIA 

Un advocat del poble al govern de la ciutat. Lluís Companys 1917-1920 
Saló de Cròniques de l’Ajuntament de Barcelona – 8 d’octubre, 19h 
 
En el marc dels homenatges per part la ciutat a la figura de Companys, el dijous 8 
d’octubre, el catedràtic d’Història Contemporània de la Universitat Autònoma de 
Barcelona José Luis Martín Ramos oferirà la conferència Un advocat del poble al 
govern de la ciutat. Lluís Companys 1917-1920 al Saló de Cròniques de 
l’Ajuntament.  
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EXPOSICIÓ 

RETRAT COMPANYS. LA IMATGE D’UN PRESIDENT (1931-1940) 
Del 6 d’octubre al 22 de novembre. Born Centre Cultural 
 
El Born CC commemora el 75è aniversari de l’afusellament del president Lluís 
Companys amb aquesta exposició, que ja es va poder veure els anys 2012 i 2013 al 
castell de Montjuïc. Es tracta d’una mostra retrospectiva dels fons gràfics municipals 
sobre la seva figura, amb imatges dels fotoperiodistes catalans de més renom de la 
primera meitat del segle XIX: Agustí Centelles, Josep Domínguez, Josep Maria de 
Sagarra, Carlos Pérez de Rozas... El testimoni visual d’una vida política plena 
d’esperances truncada traumàticament, la imatge icònica de la Catalunya 
institucional i popular de la Segona República, la Guerra Civil i l’exili. 
 
Una exposició retrospectiva de les imatges del fons de l’Arxiu Fotogràfic de 
Barcelona, produïda i cedida pel Castell de Montjuïc. 
 
Organitza:  El Born Centre Cultural 
Documentació del fons Arxiu Fotogràfic de Barcelona 
Imatges: AFB: Arxiu Fotogràfic de Barcelona, FVC. MECD: Original en propietat de 
la Fundació Vila Casas, Drets de reproducció del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno de España, Centro Documental de la Memoria Histórica, 
Archivo Agustí Centelles i Ossó 
Agraïment: Castell de Montjuïc i Fundació Vila Casas 
 

 

 


