
Discurs 83è Aniversari de la proclamació de la República 
 
 
Mataró, 13 d'abril de 2014, Cementiri dels Caputxins 
 
Demà es compliran 83 anys de la proclamació de la Segona República. Aquell 14 d'abril 
de 1931 s'obria una nova etapa plena d'esperança, i els valors de llibertat, igualtat i 
fraternitat passaven a ser quelcom més que una reivindicació utòpica i esdevenien 
realitat. Aquest 2014 és especial: es compleixen també 75 anys de l'entrada de les tropes 
franquistes a Mataró. Aquell 27 de gener de 1939 començava a la nostra ciutat la negra 
nit del franquisme, però a la vegada, la lluita per les llibertats i la democràcia. Cal 
recordar, agrair i reconèixer la tasca dels homes i dones que van donar la seva vida pels 
ideals dels que parlàvem abans: llibertat, igualtat i fraternitat. Mai no podrem estar prou 
agraïts a aquells herois i aquelles heroïnes anònims. Ara i sempre, cal recordar-los i 
honorar-los. I això és el que fem avui, com cada any, també a Mataró. 
 
Vivim una època excepcional al nostre país. Són moltes les injustícies a les que ens hem 
d'enfrontar a dia d'avui: la dreta s'ho vol carregar tot. Tot allò que va costar dècades, 
potser segles, aconseguir ara ens ho estan prenent de forma ràpida i injusta: l'educació, 
la sanitat, les pensions, els serveis socials... I també les llibertats i els drets civils. Una 
de les últimes agressions que ha patit la nostra dèbil democràcia ha estat l'eliminació de 
la jurisdicció universal. Fins ara, aquesta eina permetia que els jutges de qualsevol país 
poguessin investigar crims de dret internacional comesos per qualsevol persona a 
qualsevol lloc del món: genocidis, crims de guerra, crims de lesa humanitat, tortura, 
execucions extrajudicials, desaparicions forçades... Gràcies a la jurisdicció universal la 
justícia espanyola va poder processar el dictador i assassí xilè Augusto Pinochet. Ara, el 
govern de l'Estat elimina aquesta eina i alguns casos oberts quedaran en l'oblit: 
l'assassinat de José Couso a Iraq, els genocidis de Guatemala, Ruanda, Tibet o Sàhara 
Occidental, la "Flotilla de la Llibertat" de Gaza, les tortures de Guantánamo, etc. Un 
exemple més de les constants agressions del govern del PP contra la democràcia. 
 
El desprestigi de la Casa Reial està arribant a nivells difícilment assumibles per a un 
Estat que es vulgui reclamar com a democràtic: les actuacions personals del monarca, 
els negocis del seu gendre i la seva filla, i un inacabable etcètera. Per sort, la ciutadania 
cada cop percep més la Corona com una institució arcaica, podrida i que cal abolir 
urgentment. Si volem regenerar la democràcia, el cap d'Estat no pot ser designat per 
"drets dinàstics". Per això reivindiquem la República com la forma d'Estat que volem. 
 
Per tot això continuarem lluitant pels valors republicans de llibertat, igualtat i fraternitat. 
Continuarem honorant totes aquelles persones que van donar la seva vida per uns ideals 
que més que mai hem de reivindicar, encara amb més força. Ahir, avui i sempre. 
 
Per tot això us demano a totes i a tots que cridem ben fort: 
 
VISCA LA REPÚBLICA!!! 


