
El Companys defensor 
del moviment obrer i 
dels camperols

A més d’actiu periodista, es va convertir en advocat 
laboralista, posant sovint la fortuna familiar al servei 
del moviment obrer i de clients sense recursos. Com a 
advocat, juntament amb l’amic Layret van actuar sovint 
com a defensors de sindicalistes processats.

Sàpiens.

“Quan varem iniciar la campanya pro rabasssaire 
poc esperàvem que esclatés un moviment d’opinió 
tan important i ràpid. Ara convé –doncs– aprofi tar 
l’estat d’entusiasme dels rabassaires per a fomentar 
una organització que sia una força efectiva per a 
anar assolint resultats pràctics. I per això és menester 
que cadascú faci bastant propaganda per a que els 
treballadors de la terra cotisin a l’Unió i s’imposi una 
disciplina conscient i recta”. 

Article a La Terra del 1922

Lluís Companys saludant una
vilatana que l’aplaudeix, a 

Alcanyís, durant la seva visita
al front d’Aragó.

15.07.1937 - 16.07.1937

Organitzadors i col.laboradors:

A l’acte de comiat de  Francesc Layret, assassinat el 30 de 
novembre de 1920 a Barcelona.



Lluís Companys
a la II República

Article a La Humanitat del 15 d’octubre de 1932.
“Sempre he cregut en la gran necessitat existent 
d’estructurar grans agrupacions polítiques, sempre, 
però, d’un ideari semblant, especialment en 
republicanisme i catalanitat. Car han d’ésser aquests 
els que han de tenir cura de l’aplicació de l’Estatut 
d’Autonomia que ens ha estat reconeguda”.

Sessió extraordinària del Parlament 
el 5 de gener de 1934
“No hi ha tampoc a Catalunya, amb caràcter greu, 
el problema de l’atur forçós. Però els homes del 
Govern creuen que només que hi hagi un obrer, un 
home que cerqui feina i no en trobi i passi misèria, 
el problema ja existeix, i aquell home és un terrible 
interrogant davant de la societat i davant dels 
homes que han d’ésser germans i tenen, per igual, 
dret a la vida”.

Intervenció de Lluís Companys a 
l’acte de cloenda de la Setmana 

de Solidaritat amb Madrid 
celebrat a la plaça de braus 

Monumental, a Barcelona

07.03.1937

Lluís Companys amb Aurorita 
Arnaiz a l’acte de cloenda de 
la Setmana de Solidaritat amb 
Madrid celebrat a la plaça de 
braus Monumental, a Barcelona

07.03.1937

Organitzadors i col.laboradors:



Guerra civil

Entrevista de l’escriptor i periodista alemany Hanns-Erich Kaminski
“El 19 de juliol es tracta d’un problema capital per a la història espanyola. L’exèrcit 
es va aixecar contra el govern legal, l’exèrcit del que mai no s’ha sentit a parlar 
com no sigui per les seves revoltes o quan es descobria un nou afer de corrupció. 
És l’exèrcit de Filipines, de Cuba, de Marroc, l’exèrcit que ha perdut totes les 
guerres sense haver guanyat una sola batalla. I els seus aliats eren els senyorassos 
feudals dels latifundis que explotaven llurs obrers com a negrers”.

Panells de propaganda de la Generalitat de Catalunya instal·lats al carrer 
amb l’escut de la Generalitat. Un panel amb la reproducció del cartell titulat 
“Aixafem el feixisme” de l’autor Pere Català Pic, editat pel Comissariat de 
Propaganda de la Generalitat de Catalunya a Barcelona l’any 1937, les mides 
de l’original són 97x70, i un altre amb la imatge i les paraules del president, 
Lluís Companys, adreçades a les milícies el 6 d’octubre en un acte d’afi rmació 
antifeixista. Un altre panel amb la reproducció del cartell titulat “Companys 
camperols tots a sembrar ajudeu els vostres germans del front! lliureu la batalla 
de la sembra” fotomuntatge editat pel Comissariat de Propaganda a Barcelona, 
les mides de l’original són de 100x70. Passeig de Sant Joan, Barcelona.

01.10.1936 - 31.12.1938

Taula presidencial en l’acte d’homenatge als participants en el II Congrés 
Internacional d’Intel·lectuals Antifeixistes, organitzat per l’Associació 
d’Intel·lectuals per a la Defensa de la Cultura. Palau de la Música Catalana, 
Barcelona. D’esquerra a dreta: el Jaume Miravitlles, cap del Comissariat de 
Propaganda de la Generalitat; el fi lòsof i polític Jaume Serra i Húnter; el 
poeta anglès, Stephen Spender; l’escriptor danès, Martin Andersen-Nexo; 
el general Sebastián Pozas; Lluís Companys, president de la Generalitat 
de Catalunya; Carles Pi i Sunyer, conseller de Cultura; el fi lòsof i assagista 
francès Julien Benda i el poeta i assagista cubà Juan Marinello. En segon 
terme l’escriptora castellana i delegada espanyola, Maria Teresa León.

11.07.1937

Organitzadors i col.laboradors:



Exili i afusellament

Companys es va exiliar inicialment a Perpinyà, i després es va 
traslladar a París per treballar en la representació de la Generalitat 
en l’exili i el Consell Nacional de Catalunya.
Va ser detingut per la Gestapo a La Baule-les-Pins. Després de la 
seva detenció, va ser deportat a Espanya, torturat i jutjat per consell 
de guerra sumaríssim sense garanties processals i de forma il·legal, 
sent al fi nal condemnat a mort el 14 d’octubre i afusellat l’endemà al 
fossar de Santa Eulàlia del castell de Montjuïc.

“La historia nos juzgará a todos en nuestra intención”
Va dir Companys en el judici.

Les seves últimes paraules foren:
“Assassineu un home honrat. Per Catalunya!”

Organitzadors i col.laboradors:


