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H i ha dues grans maneres d"explicar la historia, tant la dels individus com la dels pobles: 
tal com va ser, 0 tal com al qui l'explica, des del present, li hauria agradat que fos ... Hi 

ha, per dir-ho amb altres paraules, la historia que yol ser rigorosa, que intenta ser objectiva, 
i la historia idealista i mitificadora del passat. 

Naturalment, aquestes dues maneres d'escriure la historia es donen a tot arreu. Al nostre pais, 
pero, on la historia propia ha estat escrita a batzegades, on el seu coneixement ens ha estat 
negat durant llargs periodes de temps, on l'ensenyament del nostre passat, a l'escola, ha estat 
inexistent 0 esdts ... , a Catalunya, la historia idealista, feta a base de mites, concebuda no com 
a ciencia, sin6 com a instrument utilitzable de cara al present, ha tingut un desenvolupament 
i una justificaci6 mes gran que en altres indrets ... Des dels inicis de la nostra Renaixença nacio
nal, fa cent cinquanta anys, la reconstrucci6 del passat va ser posada al servei de les necessitats 
del present, i fests com el Compromıs de Casp, la guerra contra Joan II 0 el Corpus de Sang 
es van convertir, independentment del seu significat historic real, en senyals d'identitat col.lec
tiva i en eines de conscienciaci6 popular. 

Els posare un exemple ben conegut. Quan, fa un segle, es comença a cqmmemorar l'Onze 
de Setembre com a data d'afirmaci6 i reivindicaci6 nacionals, i s'inicia el costum de portar ofrenes 
florals a l'estatua del conseller en cap de Barcelona, Rafael Casanova, tothom estava convençut 
que Casanova havia mort en l'assalt a Barcelona, i l'homenatge a un heroi caigut en defensa 
de les llibertats catalanes, a un heroi-miırtir, contribuı molt a fixar en la consciencia col.lectiva 
el significat de l'Onze de Setembre. Fins molts anys despres no es va saber que les ferides de 
Casanova foren lleus i que, despres d'un temps amagat, reprengue la vida normal d'advocat, 
i mori pacificament al llit, a mes de vuitanta anys d'edat... Aixo, pero, ja no ha modificat el 
simbolisme de la figura i del monument a Casanova, i estic segur que, encara avui, molts dels 
ciutadans que hi porten flors 0 s'hi manifesten cada any al davant estan convençuts que Casa
nova mori 1'11 de setembre de 1714. 

A Catalunya, doncs, i a causa de la nostra situaci6 nacionalment anormal, molta gent de 
bona fe ha cregut que una historia idealitzada, en blanc i negre, simplificadora del passat, esta
va justificada i era fins i tot necessaria; que, enfront de la voluntat del franquisme -per exemple
d'esborrar-nos la memoria col.lectiva, el que calia fer era mitificar l'experiencia de la Segona 
Republicai de la revoluci6 del1936: l'Esquerra Republicana, Macia, el19 de juliol, les col.lecti
vitzacions ... 

1 es aquı, en aquest context, on ens trobem amb la figura de Companys. Amb Companys 
ha passat aixo: des del mateix 1940, primer a l'exili i despres a l'interior, un seguit d'autors, 
moguts pel mes sincer patriotisme, han cregut que el millor homenatge que se li podia retre, 
i al mateix temps el millor servei que podien fer al paıs, consistia a focalitzar tota l'atenci6 en 
la seva mort a Montjui'c, a reduir la seva dimensi6 historica al tıtol de president-miırtir, a convertir-
10 nomes en el simbol maxim de la repressi6 franquista sobre Catalunya, deixant en la penom
bra la seva trajectoria politica anterior. Una trajectoria que, per a molts d'aquells autors, no 
era prou coherent ni prou rectilinia, i que tan sols s'havia vist redimida pel sacrifici finaL. .. De 
Companys molta gent ha pensat, i alguns han dit, aquella expressi6 italiana que fa: «Un bel 
morir tulta una vita onora ... ». 

1 be, el meu punt de vista es radicalment contrari a aquest. Enfront dels qui veuen en Com
panys nomes, 0 principalment, la victima emblematica de la barbarie feixista, em fascina so-
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bretot la seva biografia publica, perque em sembla trobar-hi reflectides, amb una rara precisi6, 
les glôries i les miseries, les victôries i les derrotes, les coherencies i les contradiccions de la Ca
talunya popular, es a dir, de la Catalunya majoritiuia, al Ilarg de quaranta anys. Crec que, sigui 
per obra de l'atzar, de la predestinaci6 0 de la fortissima intui'ci6 del personatge, la vida po1itica 
de Lluis Companys -que eIl mateix qualifica d~(accidentada»- es un fil conductor quasi per
fecte per a rec6rrer, per a entendre els principals fenômens i les etapes basiques de l'evoluci6 
politica i social del nostre pais, des de les acabaIles del segle XiX fins a la fi de la guerra civiL. 
Si, per a alguns, la vida de Companys es nomes el prôleg no massa brillant de la seva mort 
heroica, jo diria, al reves, que la mort de Companys es el colof6 lôgic d'una vida extraordina
riament represenlaliva de la sort de tot un poble. Intentare explicar-me fent un repas esquema
tic als principals capitols de la seva biografia. 

Lluis Companys i Jover es, primer de tot, un home de comarques, de l'Urgell, que va fer 
tota la seva carrera professional i politica a Barcelona sense oblidar mai ni el seu accent lleidata 
ni les seves arrels rurals. Ja en aixô, el seu es un cas ben representatiu, ben tipic, dels centenars 
de mİlers de catalans comarcals que, al Ilarg del segle XIX i del segle XX, han alimentat la 
creixença de la metrôpoli barcelonina, n'han configurat la cultura, l'economia i la po1itica. Ara, 
quan a vegades s'intenta fer antagonistes Barcelona i Catalunya, val la pena de recordar aquest 
feL. 

Incorporat a l'actuaci6 po1itica ja des dels anys d'estudiant a la Facultat de Dret de la Uni
versitat de Barcelona, i situat en la disjuntiva entre els dos moviments politics renovadors ales
hores en ascens, el catalanisme i el republicanisme, Companys opta pel republicanisme, en una 
tria que, per a alguna gent, constituira en el futur una mena de «pecat original» inexpiable. 
rerô, que volia dir, al voltant deI1900, ser republica a Catalunya? No es tractava d'una elecci6 
teôrica entre dos models abstractes de govern -monarquia i republica-, sin6 que significava 
el rebuig del regim espanyol d'aquell temps, oligarquic i corrupte, el compromis a favor de les 
llibertats democratiques, el desig que, al sud dels Pirineus, regis un sistema politic com el dels 
paısos mes avançats de l'Europa d'aleshores ... I com era el naixent catalanisme? Doncs era un 
corrent profundament tradicionalista en la seva visi6 del m6n, nodrit per intel.lectuals desva
gats i alguns grans burgesos, amb unes arrels carlİnes molt prôximes, que volia transigir amb 
el regim monarquic i... feia olor de sagristia. Per aixô la immensa majoria de les classes popu
lars, catalanissimes de mentalitat i de sentiments, no s'hi sentien involucrades. 

Anys a venir, quan la figura de Companys vagi prenent reIleu, i sobretot quan esdevingui 
president de la Generalitat, se li fara sovint el retret de no ser calalanisla de lola la vida. Era 
cert. Ni Companys, ni la gran majoria dels catalans del seu temps, no eren calalanisles de lola 
la vida. En un pais sense estat, la consciencia nacional no es rep de manera automatica, a l'es
cola 0 al carrer ... ; cal adquirir-Ia en un proces que es a la vegada individual i col.lectiu. Si des 
dell900 el catalanisme s'hagues hagut de refiar nomes dels seus primers adeptes, dels seus «so
cis fundadors», si no hagues estat capaç d'anar sumant voluntats i fent adeptes nous, mai no 
hauria superat el 101170 dels vots. 

La Catalunya popular, es a dir, la Catalunya de les majories, va experimentar un saIt enda
vant en el seu proces de conscienciaci6 nacional arran de la Solidaritat Catalana; i Companys 
el va experimentar amb eIla. EI seu republicanisme, que no era una filiaci6 sectaria sin6 un 
compromis democratic, no li impedi adonar-se que darrera d'aqueIla coalici6 electoral del 
1906-1908 hi havia alguna cosa mes que l'ambici6 de conquerir uns escons, que hi havia l'afir
maci6 de la identitat col.lectiva de tot un poble, i que el catalanisme començava a ser alguna 
cosa mes que jocs florals i defensa d'interessos econômics. Per aixô Companys esdevingue un 
propagandista entusiasta de la Solidaritat i un dels seus liders juvenİls. 

DissoIt aquell moviment sense resultats concrets, el gran repte politic de futur a Catalunya 
era la construcci6 d'un partit que fes seva, a la vegada, la Iluita per les llibertats individuals, 
per la democracia, prôpia dels republicans, i la Iluita per les llibertats col.lectives, per l'autogo-
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yem, propia dels catalanistes. Es tractava, en definitiva, de construir una esquerra catalanista, 
un nacionalisme republidl. Companys participa decididament en l'empresa, que es concretaria 
el1910 amb el naixement de la Uni6 Federal Nacionalista Republicana, i va ser un dels dirigents 
de les joventuts d'aquest partit. 

L'empresa de bastir una esquerra catalanista forta, pero, era dificil, estava poc madura so
cialment. Les majories ciutadanes que decideixen les eleccions no veien prou dara la necessitat 
d'una opci6 com la UFNR ... Companys, mirall fidel d'aquests dubtes, tambe flaqueja i, entre 
1912 i 1915, passa a militar en un partit d'ambit espanyol, el Partido Republicano Reformista 
que liderava Melquiades Alvarez, amb l'esperança que una transformaci6 politica general a Es
panya afavoriria la causa de l'autogovem de Catalunya. Heus aqui un nou retret contra Com
panys, en boca de certs «puristes»: «milita en partits espanyols ... ». L'acusaci6 oblida allo que 
deiem al començament, que la historia es com es, no com ens agradaria que hagues estat; que 
el sistema politic, el sistema de partits catala, no es diferencia plenament de l'espanyol fins als 
anys trenta i que, entretant, milers de catalans d ' irrefutable pedigree nacional van esser afiliats 
i votants de partits espanyols, i durant molt mes temps que Lluis Companys. 

Perque aquest, el 1915, ja figurava als rengles del nou Bloc Republica Autonomista, i el 1917, 
a la direcci6 del Partit Republica Catala, sempre sota el mestratge de Marcel.li Domingo i de 
Francesc Layret; i en aquests mateixos anys esmolava la ploma com a periodista politic a les 
planes de La Publicidad i La Lucha; i s'estrenava en l'exercici de carrecs d'elecci6 popular amb 
l'obtenci6, el novembre de 1917, d'una acta de regidor pel districte V de Barcelona. Pero, ai 
las!, l'elecci6 de Companys al consistori barceloni es va fer en coalici6 amb el Partit Republica 
Radical i gracies a uns milers de vots lerrouxistes, i aixo ha estat prou per convertir aquest capi
tol de la biografia de Companys en un episodi fosc i inconfessable, en una taca a l'expedient 
del futur president de la Generalitat... Com si ellerrouxisme no hagues estat, amb independen
cia de is judicis etics 0 politics que mereixin alguns dels seus liders, la gran força popular i d'es
querres a la Barcelona del primer quart del segle XX! Com si les desenes de milers d'homes 
que li van donar la confiança i el sufragi durant molts anys, des del 1901, no fossin ciutadans 
d'aquest pais! 

Els anys que van del1919 al 1923 s6n, per a la politica d'esquerres a Catalunya, anys de «tra-
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vessa del desert», anys sense expectatives de triomf i amb amenaces cada cop mes imminents 
de dictadura militar. Quan els camins de- la politica estan mig bloquejats, la intui'ci6 de Com
panys, el seu instint per a sintonitzar amb els anhels populars, el porta a establir solids lligams 
amb les dues grans organitzacions dels treballadors de Catalunya: la CNT i la Uni6 de Rabas
saires. Mentre la gran majoria dels politics d'oposici6 d'aquell moment (penso en un Pere Co
romines, en un Rovira i Virgili, en un Nicolau d'Olwer, en un Marcel.li Domingo, personatges, 
d'altra banda, respectabilissims) es rec10uen als seus despatxos professionals, es fan forts en 
el periodisme 0 es limiten a la prcktica parlamentaria, Companys arrisca la pell -pensem, si 
no, en el seu amic i mestre Layret- en la defensa juridica i politica d'activistes i dirigents de 
la CNT, i esdeve l'inspirador i assessor legal de la Uni6 de Rabassaires. La seva elecci6, el de
sembre del 1920, com a diputat pel districte, a la vegada industrial i agrari, obrer i rabassaire, 
de Sabadell, es un petit reconeixement del cos electoral al compromis de Companys amb les 
c1assessubalternes, amb el poble. 

Em referia mes amunt a la representativitat de la biografia de Companys respecte als sectors 
populars. i,Hi ha res mes representatiu de la repressi6 antiobrera d'aquests anys, dels sinistres 
mandats dels generals Milans del Bosch, Martınez Anido, Arlegui..., que els repetits empreso
naments de Lluis Companys, que la seva deportaci6 governativa al castell de la Mola, a Ma6, 
al costat de la cupula ·del sindicalisme catala? Si aquesta vegada la violencia no el colpi directa
ment, va sentir ben a prop l'alenada de la mort amb els assassinats' dels seus amics Francesc 
Layret i Salvador Seguı. Una vegada mes, trobem Companys en l'epicentre de la historia catala
na, en l'ull de l'huraca. 

Arribem als anys de la dictadura de Primo de Rivera i, de nou, l'evoluci6 personal de Com
panys ens serveix com a paradigma de l'evoluci6 d'una gran part de la societat catalana. Es 
entre 1923 i 1930, i com a reacci6 davant l'agressivitat i la grolleria del regim militar, que els 
sectors populars i d'esquerres de Catalunya vencen llurs darreres reticencies envers el catalanis
me, en descobreixen la carrega progressista i alliberadQra i l'assumeixen plenament, comencen 
a sentir-Io com una causa propia. EI catalanisme deixa de ser l'etiqueta d'un partit, 0 d'un sec
tor politic, per esdevenir una mena de tintura que tenyeix gairebe tot el mapa politic cataıa. 

L'arribada de Companys al catalanisme, doncs, s'insereix en aquest proces col.lectiu. No es 
cap conversi6 sobtada, cap caiguda del cavall, com la de Sant Pau cami de Damasc; es la culmi
naci6 d'un llarg proces iniciat en els temps de la Solidaritat Catalana; es la reacci6 a l'anticata
laniisme casernari de Primo de Rivera; es l'efecte de comprovar que els pocs gestos de revolta 
catalana contra la dictadura, els episodis del Garraf i de Prats de Mo1l6, porten la signatura 
del nacionalisme radical que encapçala Macia. 

Es podria dir, per tant, que Companys arriba al 1931 en perjecta sintonia amb el seu poble, 
amb una percepci6 molt lucida de les necessitats i les possibilitats del moment politic. N'es bo
na prova l'obstinaci6 i l'eficacia amb que contribui a crear Esquerra Republicana de Catalunya 
ia fer-Ia participar a les eleccions del 12 d'abril, contra el parer de molts correligionaris. N'es 
una prova encara mes gran el seu paper el14 d'abril: la intui'ci6 a copsar l'abast de la victoria 
republicana a les urnes, la seguretat que, si feia un gest d'audacia, tindria el suport popular ... 
Perque -conve subratllar-ho- el canvi de regim, a Catalunya, va ser obra seva, no del partit, 
ni de Macia, sin6 fruit d'un cop de geni politic de Companys. 

EI gener de 1934 Companys es elegit segon president de la Generalitat restaurada. Seguint 
la logica de l'analisi que vaig fent, gosaria afirmar que l'acces de Lluis Companys -que no 
era un catalanista de tota la vida- a la primera magistratura democratica de Catalunya expres
sa elllarg proces d'extensi6 social i de diversificaci6 politica que el catalanisme ha recorregut 
des del 1900 ... En tot cas, fos quina fos la profunditat, la solidesa de les seves conviccions na
cionalistes fins a131 de desembre del1933, el que es pot afirmar es que, a partir de 1'1 de gener 
de11934, Companys porta la dignitat de President de Catalunya amb el mmm d'orgull, de res
ponsabilitat, de coratge i de convicci6 que es poden demanar a un home i a un politic, i ho 
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va fer enmig de circumstancies infinitament mes dificils i dramatiques que les que havia hagut 
d'afrontar el seu predecessor. 

Justament, les dificultats de la conjuntura politica i social el portaran, deu mesos despres 
d'haver assumit la presidencia, a encapçalar el Sis d'Octubre. Heus aqui -s'ha dit moltes 
vegades- el gran error de Companys. Certament, hi va haver un error en la previsi6 de la res
posta popular davant la proclamaci6 de l'Estat Cataıa. Obsedit pel record del 14 d'abril, Com
panys va confiar massa en una mobilitzaci6 ciutadana que dones força al seu gest ... pero la 
crisi es produıa en el moment que la moral de les esquerres catalanes estava mes baixa des del 
1931, i la mobilitzaci6 no tingue lloc ... 

Ara, fins i tot en l'error, en l'indiscutible fracas del Sis d'Octubre s'hi mostra la intuıci6 poli
tica de Companys. Com he dit, l'octubre del 1934 la situaci6 politica a Catalunya era molt fos
ca: ERC dividida, les classes populars decebudes de la republica i desmobilitzades, l'autonomia 
amenaçada d'asfixia per les dretes governants a Madrid. Companys intenta trencar aquesta di
namica fatal amb aquella mena de «pronunciament civil» que encapçala el Sis d'Octubre. Falla 
el Cop, pero a la llarga, en el termini d'un anys i mig, aconsegui amb escreix els seus objectius: 
la repressi6 exagerada i venjativa que segui als Fets d'Octubre va fer reaccionar, i unir-se, les 
esquerres en el Front Popular; Esquerra Republicana, depurada del sector autoritari i paramili
tar que s'hi hostatjava; recupera el prestigi popular. El 16 de febrer del 1936, aquell mateix po
ble que el 6 d'octubre a la nit havia deixat al govern catala sol i indefens es mobilitzava 
massivament a les urnes, donava la victoria a Companys i als altres protagonistes d'octubre, 
els treia de la pres6 i els restituıa el poder en el marc, altra vegada, d'una republica progressista. 

La guerra civiL. A partir del juliol del 1936, Companys es un home desbordat per la situaci6 
que s'esforça, enmig de la tempesta, per mantenir la cohesi6 nacional, la dignitat del carrec 
i el prestigi de la instituci6 que representa. Es un home que sofreix gairebe fisicament la violen
cia desfermada, un liberal i un democrata obligat a presidir una revoluci6 convulsa i anarquica 
amb tanta incomoditat que, el 1937, es plantejara seriosament la renuncia al carrec. Davant 
del Parlament de Catalunya, eH mateix expressa amb claredat els seus sentiments posteriors al 
19 de juliol: 

«Hem viscut jornades que ens han colpejat i hem assistit impotents en l'accia, 
pero mai callats, ni el primer dia ni mai, pero impotents en l'accia, al proces 
d'absurditats, d'injantilismes, de virtuts, d'heroismes, d'il.lusions, de desenganys, 
de neurosis col.lectives, a tot el proces biolOgic pel qual passen els pobles quan, 
en l'encadenament de la historia, sorgeixen grans commocions ... ». 

Per dominar del tot la situaci6 que es va crear a Catalunya arran de la sublevaci6 militar 
i de la revoluci6 hauria calgut no un sol home extraordinari, sin6 diversos homes extraordina
ris. En Companys potser no va ser aquest home extraordinari, pero a Catalunya no n'hi havia 
cap altre que, en circumstancies com aquelles, hagues pogut demostrar mes energia, mes volun
tat, mes tremp que el que prodiga Companys. 1 no n'hi havia cap, tampoc, que estigues mes 
ben situat que ell per aconseguir el que, al capdavall, es va aconseguir: la supervivencia de les 
institucions democratiques i el gradual restabliment d'una certa normalitat civiL. 

El 1935, en plena repressi6 posterior als Fets d'Octubre, un periodista madrileny, Francisco 
G6mez Hidalgo, publica un llibre en que intentava explicar i justificar, de cara als lectors es
panyols, l'actuaci6 del govern de la Generalitat. El titol del llibre era molt breu, nomes dues 
paraules, pero molt expressiu; es deia Cataluna-Companys. Aquesta coincidencia entre la tra
jectoria personal de Lluis Companys i la sort col.lectiva del nostre pais, que he intentat subrat
llar al llarg de l'exposici6 precedent, culmina, te la seva expressi6 m3.xima, en la deportaci6 
il.legal, la parodia de proces i l'execuci6 de Companys, el 15 d'octubre del 1940, a MontjulC. 

En un moment historic en que centenars de catalans eren afusellats, i desenes de milers ro
manien a la pres6, pel delicte de «rebeli6n militan>, quan els qui s'havien rebel.lat contra un 
poder legitim eren els seus botxins; en un moment historic en que milers de republicans cata-



lans deportats començaven a morir als camps nazis; en un moment historic en que, mentre els 
quadres dirigents del pais s'havien hagut d'exiliar, Catalunya estava essent objecte d'un intent 
d'anul.laci6, de destrucci6 com a poble, com a identitat, com a naci6; en un moment aixi, la 
coherencia del destf de Lluis Companys, la llargament demostrada representativitat de la seva 
biografia, el portaven al sacrifici personal. Crec que el mateix Companys ho va entendre aixi, 
va veure la seva mort com la culminaci6 logica dels compromisos politics que havia assumit 
i del paper historic que li havia correspost, i aixo explica la serenitat, l'enteresa que mostra da
vant del consell de guerra i del piquet d'execuci6. 

Per acabar aquest esquematic recorregut biografic, voldria transcriure la semblança, el perfil 
de Lluis Companys que va deixar el seu correligionari, company de lluites i de presons i amic, 
Joan Lluhi i Vallesca: 

«Qualitats humanes d'en Companys? Companys era un home essencialment 
bo, el que a Catalunya en diem un home de bon cor. Tenia una simpatia perso
nal extraordinaria. Era sincer, jrane, senzill. Era molt intel.ligent. Potser, pero, 
poc estudi6s. 

Qualitats polftiques d'en Companys? Primer de tot, era /Ieial a les propies 
idees. Per tant, era un polftic digne. Era dels polftics que no eanvien segons 
les circumstancies. Quan el corrent els es javorable arriben al cim. Quan es con
trari, no transigeixen, no s'adapten: /Iuiten i, si cal, perden la IIibertat i la vida. 
Era un excel.lent company de /Iuita. Sempre agajav.a la primera responsabili
tat, sempre I'ajrontava. Era incapaç de deixar un company en el cam{, un com
pany en perill. Perque ajrontava sempre la principal responsabilitat, era un 
dirigent per dejinici6. 

Era, tambe, un polftic /Ieial al poble, i a traves de la seva aetuaci6 de jove 
va jer el mateix que en la seva aetuaci6 en l'edat madura. En Companys ni 
predica, ni propugna, ni dejensa el que no creu viable 0 possible, ni, mai, pro
met el que no es creu eapaç de complir ni el que no esta disposat a jer sense 
posar-hi tot I'esjorç. Era, per tant, un polftic responsable. L'antftesi d'un polf
tic demagog. 

Era en Companys un polftic revolucionari? Era, evidentment, un /Iuitador, 
un home que reaccionava valentament, pero no era en cap cas un enamorat 
de la /Iuita per la /Iui/a, ni creia, en principi, en I'ejicacia de la vioıencia. Tot 
el contrari. En Companys creia en l'evoluci6. En el jons tenia un gran contin
gut i una gran jormaci6 jurfdics, i per aixo creia en l'evoluci6. Tant es aix{, que 
e/I sempre deia que no s'havia de realitzar una idea, un pensament 0 una reso
luci6 renovadora, sin6 quan estes madura en el eos social, quan aquest estes 
preparat per assimilar-Ia i, per tant, per jer-Ia jructfjera». 

Molt mes modest, Companys havia dit d'ell mateix: «10 no s6c res al costat de l'alçaria en 
que se'm presenta. No s6c cap estadista ni cap figura historica. Posseeixo una sensibilitat politi
ca que em fa copsar, quasi inconscientment, la c1aredat d'una orientaci6. 1 vaig seguint-Ia». 
Seguint aquesta sensibi1itat politica, i encara que ell no ho volgues, Lluis Companys ha esde
vingut una figura historica i un punt de referencia col.lectiu. Pero no nomes a causa de la seva 
mort, sin6 a causa de tota la seva vida, des d'el Tarros nadiu fins als fossars de Montju'ic. 

NOfA DE LA REDACCIO 

1. Reproduım aci el text de la conferencia que, amb aquest titol, pronunciil el Dr. Joan B. Culla el 16 d'octubre de 1990 al 
Sal6 de Sessions de I'Ajuntament de Tarrega, dins l'acte commemoratiu del 50e Aniversari de la mort del President de la 
Generalitat Lluis Companys, fill de la vila urgellenca del Tarros. Agraım al Dr. Culla la seva gentilesa en autoritzar-nos 
la publicaci6 d 'aquest text, que ell mateix ens ha facilitat. 
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