
Intervenció de Noe Ayguasenosa en l’acte unitari del

Dia  de  la  República,  davant  del  monument  a  les

víctimes del franquisme (Mataró, 12-4-2015)

Bon dia, avui un any més homenatge, memòria, compromís i lluita en l’aniversari de

la República. 

1.- Homenatge 

Homenatge  a  “una  República  democràtica  de  treballadors/es  de  tota  classe,  que

s’organitza  en  regim de  llibertat  i  de  justícia”,  homenatge  als  valors  de  fraternitat,

llibertat i igualtat. Homenatge a les fites que en poc menys de cinc anys i no exempts de

resistències dels poders econòmics, militar i eclesiàstic, la República va iniciar:

 la reforma agrària, 
 va instaurar l’estat laic, 
 va generalitzar la jornada laboral de 8 hores, 
 va regular el dret a vaga, 
 va potenciar els convenis col·lectius, 
 va impulsar l’educació, la ciència, l’art i la cultura, 
 va reconèixer el dret a vot de la dona, 
 matrimoni civil i el dret al divorci i 
 va aplicar una política exterior de defensa de la pau i la democràcia... 
 la separació de l’Estat i de l’església, 
 el control democràtic dels cossos armats, 
 una ambiciosa feina educativa i cultural i 
 una resposta  política  a  la  pluralitat  nacional  de  l’Estat  espanyol  reconeixent  els

Estatuts d’Autonomia de Catalunya, Euskadi i Galícia. 

Homenatge a una època que va atresorar més drets i més democràcia ... el poder es

va desplaçar de les oligarquies a la democràcia. Una època que va promoure l’avanç, en

la  transformació  de  la  nostra  societat,  en  defensa  de  les  llibertats  individuals  i

col·lectives i per la justícia social.

2.- Homenatge i memòria als homes i dones que van lluitar per aquests drets i en van

perdre vides i llibertat. 



Memòria davant l’oblit de l’estat. L'Estat espanyol no ha adoptat mesures per revisar i

anul·lar els processos vergonyants que van conduir a l'execució a milers de ciutadans i

ciutadanes durant la Dictadura. La memòria dels afusellats en defensa del govern de la

República,  legítimament  constituït  pel  vot  popular,  ha  estat  bandejada  durant  tots

aquests anys de «baixa democràcia». Per això és més important encara recordar i retre

homenatge a les persones grans que van viure aquella etapa esperançadora, i que van

combatre a la cruel guerra civil. Van patir també quaranta anys de dictadura, privats de

llibertats i drets bàsics, i amb l’arribada de la democràcia han hagut d’esperar que se’ls

comenci  a  reconèixer  la  lluita  i  defensa  del  Govern  legítim  de  la  República  que

representava la voluntat majoritària de la ciutadania.

3.- Lluita

Les lluites del passat i la lluita d’ara. Des de el cop feixista del 36 i durant els 40 anys

de dictadura van desmantellar  drets i llibertats,  retornant a temps passats... durant la

democràcia després de la dictadura, es van tornar a assolir tímidament drets i llibertats. 

Ara  com  si  d’un  “dejavu”  es  tractes,  la  crisi  econòmica  es  utilitzada  per  aplicar

programes neoliberals que acaben amb lluites assolides, retallant drets i llibertats. I és

per això que avui també cal compromís i lluita, compromís i lluita política i social per

avançar en els valors republicans i no permetre retrocessos.

Compromís de recuperar els seus valors, les seves lluites, les nostres lluites , les nostres

valors...  de  combatre  la  resignació.  No  mirar  la  república  des  de  la  melangia,

malenconia, o nostàlgia a soles, sinó com l’objectiu a assolir. Hem de caminar, no hi

cap la resignació. 

Davant d’una situació d’emergència social, de crisi econòmica però també democràtica,

amb patiment de la gent i desballestament dels drets, és on els valors de la República la

fraternitat,  la  justícia  i  la  igualtat  són  més  necessaris  que  mai.  Per  superar  l’enyor

d’aquests valors en caiguda lliure tenim l’anhel de la seva recuperació, la il·lusió del qui

vol construir i la fermesa del qui està en el camí correcte i no es deixa entabanar. Perquè

ens calen més drets, més democràcia: ens cal República! Una república de les classes

treballadores,  de  les  dones,  de  les  institucions  laiques,  dels  drets  laborals...  de  les

sobiranies populars. 



I és per això que més enllà de la necessària memòria històrica que ens manté vius els

records i les lluites de les generacions anteriors, així com les atrocitats que van cometre

els feixistes, les il·lusions trencades... no és només homenatjar els que van lluitar per

defensar el govern republicà... 

Lluitem per constituir la república, que no és només un canvi de forma, el camí cap a la

República ha de ser la reconstrucció de la democràcia. Una democràcia que vagi molt

més  enllà  de  la  participació  electoral,  on  la  ciutadania  té  protagonisme  actiu,  la

transparència defineix les institucions, i la corrupció té impunitat zero. Una democràcia

curulla omplerta de socialisme, que garanteix l’accés a l’habitatge, que vetlla perquè

tothom tingui un de treball digne, i les necessitats bàsiques cobertes. Educació i cultura

per  tothom.  Amb  igualtat  de  drets  entre  homes  i  dones.  Una  democràcia  amb  un

repartiment just de les rendes i un sistema públic de qualitat, de tots i totes. 

Llibertat per ser ciutadans i ciutadanes de ple dret, lliures de tiranies i esclavituds, dels

mercats  o dels patrons...  un model  d’estat  on els  representants  són triats  i  no tenen

privilegis ni herències. 

Ara és el moment d'afrontar el gran repte que se'ns planteja: convertir la crisi de valors

associada a la inestabilitat econòmica i social en l'oportunitat de bastir el nou edifici

d'un Estat social de drets i llibertats que recuperi el camí iniciat el 1931 i truncat cinc

anys després per la insurrecció feixista.

Ara, més que mai, il·lusió i construcció d’una nova república.

Rememorar  avui la II República és posar de manifest  que els  valors republicans de

democràcia,  llibertat,  igualtat,  laïcitat  i  justícia són avui més vàlids, i  necessaris que

mai. 

Homenatge, memòria, pels valors de la república i compromís i lluita per recuperar

els drets i llibertats per la dignitat del poble.


